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Mensagem do
Governador do Distrito 4470

Caros companheiros e companheiras, ao 

adentrarmos no mês de abril voltamos nossas atenções 

para a questão da “Saúde Materno Infantil”, tema de 

grande relevância na atuação rotária. Inúmeros são os 

projetos desenvolvidos pelo Rotary em todo o mundo 

visando a melhora da saúde materna e a redução da 

mortalidade infantil e de outros males que afligem 

nossas crianças. Inúmeros também são os problemas 

de saúde que têm atingido a sociedade brasileira, 

notadamente aqueles relacionados à transmissão do 

Zika Vírus, por meio do mosquito Aedes Aegypti, 

acarretando uma má-formação congênita do cérebro 

dos filhos de mães contaminadas por esse vírus, 

conhecida por microcefalia.

Diante de toda essa problemática, parece-

nos que o melhor remédio, ao menos por enquanto, seja 

a prevenção. Nosso trabalho nessa seara deve ser 

incansável e sem solução de continuidade. Há muito a 

fazer. Por meio de nossos projetos humanitários se 

torna possível propiciar melhores cuidados médicos 

para mães e filhos, não apenas em relação à prevenção 

e tratamento da microcefalia, mas também em relação 

aos diversos problemas de saúde que os afligem, tais 

como falta de atendimento pré e pós-natal para as mães, 

ou ainda  problemas de desnutrição das crianças, além 

da falta de atendimento médico-hospitalar em geral, 

principalmente nas comunidades mais carentes, onde 

tais problemas ocorrem com maior frequência.

Sabe-se que dentre as grandes metas da 

atuação rotária, encontra-se a ininterrupta redução das 

taxas de mortalidade infantil e materna, além de outros 

problemas relacionados à Saúde Materno Infantil. Logo, 

nossa dedicação e empenho são fundamentais para 

que resultados concretos sejam alcançados.

                                  Manoel Bertoldo Neto      
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Pretendemos enfocar o tema “Saúde Materno-Infantil”, deste mês, mostrando um pouco do 
que tem feito a nossa quase centenária Fundação Rotária, especialmente em países 
subdesenvolvidos, ajudando a fornecer cuidados pré e pós-natal para mães em áreas carentes 
de assistência médica durante e após o parto. A Fundação Rotária tem ajudado a melhorar o 
acesso a cuidados médicos essenciais para as mães e filhos, visando reduzir o número de 
milhões de crianças com menos de cinco anos que morrem anualmente por causa de 
desnutrição, falta de atendimento médico e saneamento precário, principalmente em países de 
extrema pobreza. Estimativas registram que mais de 80% das mortes maternas podem ser 
evitadas com acesso a cuidados com a saúde reprodutiva e tratamento médico. Para ajudar a 
atender a essas necessidades a Fundação Rotária oferece treinamento, imunização, kits para 

     Muitos anos atrás, na Índia, tive o privilégio de conhecer a Madre Teresa de Calcutá. Ela 
foi uma mulher incrível, com uma personalidade extremamente marcante. Quando 
caminhava pelas ruas, a multidão abria caminho à sua frente. No entanto, em suas 
conversas, ela praticamente não falava sobre os seus grandes feitos. Quando alguém lhe 
perguntava sobre a sua maior conquista, ela geralmente respondia: "Sou especialista em 
limpar banheiros".
     Apesar de engraçada, a resposta era absolutamente séria. Seu objetivo era cuidar do 
próximo. Então, se banheiros precisavam de limpeza, ela os limpava. Nenhum trabalho era 
pequeno demais para essa grande mulher. Ajudar as pessoas necessitadas era o seu dever, 
e nada no mundo era mais importante do que isso.
     Certo dia, um homem muito bem vestido foi a Calcutá à procura da Madre Teresa. As 
freiras que abriram a porta o informaram que ela estava no fundo da casa, limpando os 
banheiros. Elas indicaram o caminho e ele, de fato, encontrou a beata esfregando o 
sanitário. Ela disse oi e, presumindo que ele estivesse ali para fazer trabalho voluntário, 

parteiras e clínicas ambulantes. As mães aprendem a evitar a transmissão do HIV a seus bebês, amamentar e combater doenças. O 
objetivo da Fundação Rotária é reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças com menos de cinco anos; reduzir a taxa de 
mortalidade materna; facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos; apoiar estudos ligados à 
saúde materno-infantil. Para isso, ela capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde materno-infantil. No Brasil, podemos 
identificar que as políticas públicas de saúde materno-infantil têm sido definidas seguindo desde os princípios meramente 
reprodutivos até aqueles mais amplos, voltados para garantir uma melhor condição de saúde e de vida. Nas últimas décadas, com o 
auxílio do governo e da sociedade, houve uma progressão no atendimento da saúde da mulher e da criança. No entanto, conclui-se 
que, apesar da evolução observada, o grande desafio ainda se encontra na redução da mortalidade materna, neonatal e infantil. 
Todavia, um problema de extrema gravidade na área da saúde materno-infantil tem preocupado as autoridades do nosso país, tendo 
em vista que se intensificou a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, da chikungunya e principal vetor de 
propagação do vírus da zika, causador da microcefalia. Desde novembro de 2015, quando o Ministério da Saúde declarou situação de 
emergência em saúde pública no país por conta do aumento repentino do número de bebês nascidos com uma má-formação 
congênita do cérebro, o termo microcefalia entrou no cotidiano de noticiários e conversas. Médicos e pesquisadores começam a 
falar em uma síndrome congênita da zika, que inclui outros dados relatados, como calcificações no tecido cerebral, hidrocefalia, 
problemas nos olhos, nos ouvidos e nas articulações e até membros com má-formação. Diante desse quadro, de extrema gravidade, 
reuni-me recentemente com o Colégio de Diretores e com todos os Governadores dos 38 Distritos, a fim de que pudéssemos 
encontrar a melhor forma do Rotary participar dos esforços do Governo para debelar esse grave problema. Estamos trabalhando 
nesse sentido. 

          Fundação Rotária protege mães e crianças carentes  

começou a explicar como usar a escova de limpeza corretamente e não desperdiçar água. Ela lhe deu uma escovinha e o 
deixou ali, em seu terno caro, sozinho no banheiro.
     Mais tarde, o homem saiu, encontrou Madre Teresa novamente e disse: "Terminei. Posso falar com a senhora agora?". Ela 
respondeu que sim, claro. O visitante tirou um envelope do bolso e anunciou: "Madre Teresa, sou o diretor da companhia 
aérea e aqui estão as suas passagens. Quis entregá-las pessoalmente".
    Aquele diretor de companhia aérea contou e recontou essa história pelo resto de seus dias. Ele disse que aqueles 20 
minutos em que passou limpando o banheiro encheram seu coração com uma alegria que nunca havia sentido. Ao ajudar a 
Madre Teresa, ele se tornou parte de seu trabalho. Naqueles 20 minutos, ele cuidou dos enfermos assim como ela: com suas 
próprias mãos e com seu próprio suor.
    E é exatamente esta a oportunidade que o Rotary nos dá. Podemos não fazer o que a Madre Teresa fez – renunciar nossas 
próprias vidas, casas e famílias. Mas por 20 minutos, 20 horas ou 20 dias do ano, podemos ser como ela.
     Podemos fazer o trabalho que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Podemos fazê-lo com nossas mãos, nossos 
corações, nosso suor e nossa devoção, sabendo que esse trabalho é o mais importante do mundo.
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Mensagem da Coordenadora Distrital das
Casas da Amizade

     Estamos nos preparando para a reta final de nossa jornada. Agora 
é chegada a hora de nossa conferência. Tenho a certeza que poderei contar 
com a sua participação para estarmos juntas fazendo companheirismo, 
matarmos a saudade e nos divertindo muito, porque ela está sendo 
preparada com muito carinho. E não faltará o nosso tradicional chá da 
Casa da Amizade.
 Estou colocando algumas fotos do V EDA – Encontro Distrital da 
Amizade, realizado no dia 03.04.16 em Aparecida do Taboado – MS, para 
que sirva de motivação e faça com que as companheiras participem dos 
próximos Encontros, para melhor fortalecimento da Casa da Amizade.
 Obrigada,

Adélia Fer reira Leal

Mesa Diretora

Palestrante Dr. Luiz César presidente do R.C. de Stª Fé do Sul

Apresentação da dança ¨Pai Nosso¨ Premiações

Casa da Amizade do R.C. Paranaíba

Coordenadora Adélia
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Hotéis em Paranaíba para a Conferência Distrital 2015/16
Dias 10, 11 e 12 de junho de 2016

Villa Rica Hotel

Hotel Sul

Hotel Daniel

AP CASAL...........................120,00
AP DUPLO..........................120,00
AP TRIPLO..........................150,00
AP INDIVIDUAL.................   50,00 
www.villaricaparkhotel.com.br

AP CASAL……………….…120,00
AP DUPLO………………….120,00
AP TRIPLO…………………180,00
AP QUADRUPLO………….225,00
www.plazzahotelms.com.br

AP CASAL...........................120,00
AP DUPLO..........................120,00
AP TRIPLO.........................180,00
AP QUADRUPLO...............240,00
COLCHÃO EXTRA. ............. 0,00
www.hotelsulparanaiba.com.br

AP CASAL. .........................100,00
AP DUPLO. ........................100,00
AP TRIPLO. ........................140,00
AP QUADRUPLO. ..............180,00
www.castanhaemagrini.com.br

AP CASAL…………….........120,00
AP DUPLO. ……………......120,00
castcomforthotel@hotmail.com

AP CASAL DUPLO .................120,00

AP CASAL............................................. 120,00
AP DUPLO............................................. 120,00
AP TRIPLO (1 CAMA CASAL/ 1 DE SOLTEIRO) .........160,00
AP QUADRUPLO  (1 CASAL/2 SOLTEIRO) .........180,00 
AP INDIVIDUAL........................................55,00
COLCHÃO EXTRA. .................................30,00
www.palacehotelparanaiba.com.br

AP CASAL. ……………………....120,00
AP DUPLO (COM FRIGOBAR)...110,00
AP DUPLO (SEM FRIGOBAR)...100,00
AP TRIPLO. ...............................165,00
www.hotelnacionalparanaiba.com

(67) 3668-2411

(67) 3668-6100

(67) 3668-2430

Pallace Hotel

Cast Comfort Hotel Hotel Trevão

(67) 3668- 1166

(67) 3668- 5412

(67) 3669- 5115

(67) 3668- 3844

Plazza HotelHotel Nacional

Esgotado

Esgotado

Esgotado



l IV Seminário de Capacitação de Líderes de treinamento
dias 27 e 28 de Novembro de 2015 - Dourados MS
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FREQUÊNCIA DE MARÇO 2016FREQUÊNCIA DE MARÇO 2016



                  Participação dos Clubes do Distrito 4470 em várias atividades no mês de Novembro

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A
BOLSAS ROTARY PELA PAZ
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Programa Empresa Cidadã

CONVOCAÇÃO

     Quando um clube entrega um 

pro je to  para  a  comun idade  a 

sensação de dever cumprido é 

e x t r e m a m e n t e  g r a t i f i c a n t e .  

Entretanto, poucos companheiros  

sabem das dificuldades enfrentadas 

para se conseguir os recursos 

necessários para se alcançar esse 

sucesso. Sim, DIFICULDADES. O 

trabalho de convencimento de 

doadores é penoso. Aqueles que se 

dispõem a conseguir essas doações, 

via de regra se sentem  “pedintes” na 

acepção da palavra.

     O Programa Empresa Cidadã veio 

para nos ajudar a solucionar grande 

parte das dificuldades enfrentadas 

nessa tarefa de obter recursos para a 

Fundação Rotária. Isto porque 

deixamos de ser pedintes e passamos 

a  o f e r e c e r  u m a  c o i s a  m u i t o 

i n t e r e s s a n t e  e m  t r o c a  d a s 

contribuições das empresas:- A 

MARCA ROTARY.  A part i r  do 

momento que uma empresa faz sua 

adesão ao Programa Empresa 

Cidadã, sua imagem estará associada 

à nossa marca.

     Infelizmente muitos companheiros 

ainda não sabem o que é o programa,  

ignoram suas vantagens para as 

empresas e para o Rotary,  acham 

que os recursos não têm a mesma 

destinação das outras contribuições 

para a Fundação Rotária,  pensam 

que a operacionalidade para a 

adesão é complexa, desconhecem 

que há reconhecimento para os 

d o a d o r e s  ( e m p r e s a s  e 

proprietários), não sabem que essas 

contribuições são consideradas 

como parte da meta a ser alcançada 

pelos clubes,  pensam que o valor 

deve ser pago em uma só vez e não 

pode ser parcelado  etc...etc...etc...

     Quem esteve presente à última 

Conferência Distrital, ou quem 

acompanha os informativos sobre a 

arrecadação do Distrito 4470, sabe 

que os clubes que se destacaram, e 

foram campeões em arrecadação, 

f o r a m  j u s t a m e n t e  o s  q u e 

alcançaram maior sucesso na 

captação de Empresas Cidadãs.  

Coincidência dirão alguns. Eu afirmo 

que  é apenas uma relação de causa 

e efeito.

     Pude observar que esses clubes 

de destaque têm uma coisa em 

comum:- em cada um deles existe 

       O Presidente Manoel Bertoldo Neto, atendendo os artigos 10,11 e 12 do Estatuto Social, convoca para a 

Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2016, com início às 9h30, no Sindicato Rural de Paranaíba - 

Parque de Exposição "Daniel Martins Ferreira", localizado na rua Theodulo Mendes Malheiros, 500, na cidade de 

Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, visando deliberar sobre a eleição e posse da Diretoria da Associação de 

Rotary Clubs do Distrito 4470 de Rotary Internacional - ARCD-4470 RI para o ano 2016-2017 e outros assuntos 

inerentes à  Associação.

                                                                    Campo Grande, 21 de março de 2016

                                                                                Manoel Bertoldo Neto

                                                                                Presidente 2015-2016

     Ser elaborado no formulário 

adaptado

HERMES A RODRIGUES/NORMA

Governador eleito D4470pelo menos UM COMPANHEIRO 

q u e  A B R A Ç O U  a  i d é i a  d o 

programa. Isso fez a diferença, e 

c o n t i n u a r á  f a z e n d o .  E s t e 

c o m p a n h e i r o  b u s c o u  a s 

informações, se inteirou das 

ferramentas, compreendeu a 

necessidade de dedicar uma 

pequena parte de seu tempo a 

APRENDER e se dispôs a trabalhar 

em prol da Fundação Rotária.  Se 

você quer que seu clube também 

tenha destaque,  faça o mesmo.

     Não é possível desenvolver 

projetos (Distritais ou Globais) sem 

recursos. Precisamos de dinheiro 

para executá-los. Dinheiro não cai 

do céu. O poder público não faz 

contr ibuições ao Rotary.  SE 

Q U I S E R M O S  C O N T I N U A R 

FAZENDO A DIFERENÇA, temos 

que arrecadar  e o programa 

Empresa Cidadã é a solução. 

ELCIO LUIZ NOBRE CRUZ

Comissão Distrital Empresa Cidadã 

– Seguro Solidário

A s s o c i a d o  a o  R o t a r y  C l u b 

Araçatuba  Alvorada



  Horário                                    Programa                                                          Local
07:00 - 17:00  Recepção e Entrega do Material                                                  Tatersal do Sindicato
                                                                                                                                          Rural de Paranaíba
10:00 -12:00   Reunião do Colégio dos Governadores                                          Local a definir
12:00 - 14:00  Almoço - Governadores representante do Pri e Cônjuges              Local a definir
14:00 - 19:30  Livre
19:30 - 21:30  Sessão Solene de Abertura da 39ª Conferência Distrital            Tatersal do Sindicato
                          Composição da Mesa                                                                            Rural de Paranaíba
                          Entrada das Bandeiras
                        Abertura - Governador Manoel Bertoldo Neto
                        Palavra das Autoridades 
                        Apresentação do Representante do Pri-Gary Huang
                        Palavra do Representante do Pri
                        Encerramento 
21:30 - 22:00   Deslocamento para Paranaíba Tênis Clube                                    Paranaíba Tênis 
22:00 - 23:30   Coquetel no Paranaíba Tênis Clube                                                          Clube

           11/06/2016 - Sábado
07:00 - 07:30   Recepção e Entrega do Material                                                    Tatersal do Sindicato
                                                                                                                                         Rural de Paranaíba
07:30 - 08:00   Abertura
08:00 - 09:00   Palestrante: Dr. José Araldo da Costa Telles -
                        Desembargador do Tribunal de Justiça/São Paulo
                        Palestra: Aspectos Judiciais da Empresa em Crise
09:00 - 09:10   Homenagem
09:10 - 10:10   Palestrante Dr. Ronaldo Caiado-Senador da República
10:10 - 10:20   Homenagem
10:20 - 10:45   Coffee Break
10:45 - 11:45   Palestrante: Dr. Giuliano Ferreira Leal -
                        Advogado/ Professor de Direito
11:45 - 12:00   Homenagem
12:00 - 13:30   Almoço                                                                                                  Paranaíba Tênis
                                                                                                                                        Clube
14:30 - 18:00  Chá da Casa da Amizade                                                                    Sede do Rotary Club 
                                                                                                                                    de Paranaíba
14:00 - 13:20  Palestrante: Professor Adroaldo Lamaison                                Tatersal do Sindicato

                       Palestra: Motivação e Entusiasmo                                           Rural de Paranaíba
15:20 - 15:30  Homenagem
15:30 - 16:20  Apresentação do Grupo de Intercâmbio
16:20 - 16:45  Coffee Break
16:45 - 16:50  Palavra do GD Manoel Bertoldo Neto
16:50 - 17:25  Palavra do representante do RI-Pri Gary Huang
17:25 - 17:30   Encerramento GD Manoel Bertoldo Neto
17:30 - 20:00   Livre
20:00 - 01:00   Jantar - Baile Dia dos Namorados -                                            Paranaíba Tênis                
                        Banda Estrela Super Som                                                                       Clube

11/06/2016 - Sábado
08:00 - 09:30  Reunião dos Delegados Votantes                                                  Sala 01
09:30 - 10:00  Entrevista com os candidatos a Bolsa                                           Sala 02
10:00 - 10:40  Palestra: Abílio Leite de Barros -                                                  Tatersal do Sindicato

                       Governador 1983/84 - D-4470                                                       Rural de Paranaíba
10:40 - 11:20  Palestrante a confirmar
11:20 - 11:30  Moções, Resoluções e Agradecimentos 
11:30 - 12:00  Mensagem Final do Representante do Pri - Gary Huang
12:00 - 12:15  Mensagem do Gd Manoel Bertoldo Neto - Encerramento
12:15 - 15:00  Almoço - Costelada e Porco no Rolete                                       Restaurante/Sindicato
                                                                                                                                    Rural de Paranaíba

39ª CONFERÊNCIA DISTRITAL - PARANAÍBA - MS
10 a 12 de JUNHO de 2016

PRÉ PROGRAMA

FONE/FAX: (067) 3669-6666

10/06/2016 - Sexta-feira

_
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Mensagem do governador eleito

    A Fundação Rotária do Rotary 

International aprovou o montante de 

US$ 41.250   para uso em projetos 

distritais (PROJETOS EXECUTADOS 

APENAS COM PARCERIA LOCAL) 

destinados ao clubes do Distrito 4470, 

durante o ano rotário 2016-17. Para se 

habilitarem a um auxílio com esse 

recurso, os clubes ficam sujeitos aos 

c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s  p e l a 

Subcomissão de Subsídios Distritais, 

em comum acordo com o Presidente 

da Comissão Distrital da Fundação 

Rotária e com o Governador do 

Distrito, que são:

     1) O auxílio estará limitado ao 

montante de US$ 1,650.00 (um mil e 

seiscentos e cinquenta dólares) por 

clube qualificado.

     *Que o projeto seja no valor mínimo 

total de US$ 3,300.00 (três mil e 

trezentos dólares) e que o Club 

patrocinador que recebe o SD de US$ 

1,650.00 (hum mil seiscentos e 

cinquenta dólares), estabeleça, no 

mínimo, 2 (duas) parcerias com outras 

instituições, entidades, pessoas 

físicas ou jurídicas, visando completar 

o valor do projeto. A inscrição deve ser 

acompanhada de carta atestando 

essas parcer ias,  garant indo o 

pagamento dos valores combinados.

   *Que não esteja em débito com o 

Rotary International, nem com a 

Associação de Rotary Clubs do 

Distrito 4470 de Rotary International 

– ARCD - 4470 RI e  nem com a 

Revista Rotary Brasil;

   *Que tenha realizado contribuição 

para a FR de no mínimo US$ 

1,000.00 (um mil dólares) no ano da 

composição do fundo (2013-14). 

Será comprovado pela Comissão da 

Fundação Rotária.

   *Que tenha dado posse a pelo 

menos um novo associado  no ano 

2015- 2016.  Enviar comprovante do 

Rotary International.

   2) Somente serão aceitos pedidos 

de projetos cujos clubes tenham 

par t ic ipado do Seminár io  de 

Gerenciamento de Subsídios, 

durante as Assembleias Distritais 

Seccionais de Treinamento/2016 em 

Mirandópolis (SP) ou Dourados (MS) 

e  entregue o Memorando de 

Entendimento (MDE) devidamente 

assinado e preenchido e postado 

sua  assinatura  na lista de presença 

em uma das referidas assembleias.

   3) A solicitação deve estar 

fundamentada em projeto que 

a t e n d e  a  u m a  n e c e s s i d a d e 

específica da comunidade, dentro de 

pelo menos uma das 6 (seis) áreas 

de enfoque:

   *Paz e prevenção/resolução de 

conflitos

  *Prevenção e tratamento de 

doenças

    *Recursos hídricos e saneamento

    * Saúde materno-infantil

    * Educação básica e alfabetização

  * Desenvolvimento econômico e 

comunitário.

   Ser elaborado no formulário 

adaptado do International Service 

Project Summary (ISPS), ao qual 

deverá ser anexado um orçamento 

completo e os dados da conta 

bancária que receberá o recurso, 

com 2 (dois) responsáveis pelo 

projeto e seus devidos contatos.

   4) O prazo para apresentação do 

p e d i d o  a o  P r e s i d e n t e  d a 

Subcomissão Distrital de Subsídios 

da Fundação Rotária é até 30 de 

junho de 2016.

   5) O auxílio ao clube será 

concedido com base na análise do 

mérito efetuado por 5 (cinco 

membros) e dentro dos limites de 

recursos estipulados para cada 

projeto.

    6) O clube que atrasar a 

prestação de contas estará 

automaticamente impossibilitado 

de realizar outro pedido no ano 

subsequente a este, inclusive 

poderá provocar a suspensão do 

distrito em outras solicitações.

   7) Ao final o clube receberá e 

deverá preencher  de forma 

completa o formulário: Relatório de 

Projeto Individual para finalizar o 

projeto, e enviar,  v ia emai l , 

juntamente com as notas fiscais 

d a s  d e s p e s a s ,  a t é  o  d i a 

30/11/2016, para:

Osmar Paulo Dias

Rua Helena R.Marciano 415- 

B.Piravevê/CEP: 79740-000 – 

Ivinhema (MS)

osmar-dias@hotmail.com

 Abraços fraternos

HERMES A RODRIGUES/NORMA

Governador eleito D4470

SUBSÍDIOS DISTRITAIS 2016-2017 - VALORES E CRITÉRIOS

mailto:osmar-dias@hotmail.com
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C lub s  e m  Açã o

     Os Rotary Clubs de Andradina - 
I n te g ra ç ã o  e  Ro ta r y  C l u b s  d e 
Andradina - Urububungá, em parceria 
com a Fundação Rotária doou Veiculo 
para a  ent idade RAPAC  (Rede 
Andradinense de Apoio ao Paciente de 
Cancer).

No ultimo dia 02-02, a família do Rotary 
Club de Araçatuba-Bandeirantes, deu 
posse a 3 novos companheiros:
-Valmir Alcantara-Sinvaldo José Ribeiro 
- Denilson Ribeiro de Assunção. 
 Na mesma reunião, foi entregue o 
titulo de companheiro Paul Harris á
S i d n e y  S é r g i o  d e  A r r u d a .A l c a n t a r a ,  p r e s .  S é r g i o , 

Sinvaldo e Denilson 

                  Participação dos Clubs do Distrito 4470 em várias atividades no mês de Março

 Sala de Integração sensorial da Associação de 
Amigos  do Autista de Araçatuba num projeto do 
Rotary Club de Araçatuba-Cidade Amiga com 
subsídio da Fundação Rotária e parceiros

O Rotary Club de Rio Brilhante MS  iniciou uma nova 
etapa de ciclovia no município, e contou com a palestra 
do PRF Wilson Luiz Brito. E em parceria com a Polícia 
Militar  na volta às aulas distribuiu panfletos de trânsito.

No dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o 
Rotary Club de Rio Brilhante MS (4470), em sua 10ª 
edição, realizou o projeto “Viva Mulher”, em parceria 
com a Clínica Bella Donna, onde aconteceu a coleta 
gratuita de 100 preventivos (Papanicolau). E participou 
da campanha do Dia de Mobilização no Combate ao 
Aedes Aegypti! 

No último dia 05/03/2016 o Rotary Club de 
A ra ç a t u b a  B a n d e i ra n te s  e  o  Ro t a K i d s 
participaram da campanha de arrecadação de 
leite. Iniciativa da esposa do nosso Presidente 
Sérgio, Sra Claudia Ernica que juntamente com as 
esposas dos companheiros e amigos, conseguiram 
arrecadar 1804 litros de leite, que foram doados 
ao Asilo São Vicente de Paula e Asilo Lar São João.

Empresas Cidadãs - Gestão 2015/16Empresas Cidadãs - Gestão 2015/16
Sejam Bem-Vindas

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club 
Guararapes Rotary Club 
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Rotary Club 
Guararapes
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