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Mensagem do
Governador do Distrito 4470

Na maioria das vezes em que nos referimos 

ao futuro da humanidade mencionamos as novas 

gerações que estão por vir, atribuindo a elas 

responsabilidades quanto ao progresso. Sabemos que o 

n o s s o  f u t u r o  e s t á  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  a o 

desenvolvimento das novas gerações. Porém, isso 

depende da combinação de vários fatores, tais como 

uma boa educação familiar, uma boa escolarização, a 

adoção de políticas públicas de inserção e valorização 

dessas novas gerações nas comunidades em que 

vivem, entre tantos outros fatores. Tudo isso nos levaria 

a uma sociedade mais próspera. Entretanto, essa não é a 

realidade mundial, à exceção de alguns poucos países.

O desenvolvimento das novas gerações, do 

qual dependeria o futuro e o progresso da humanidade, 

requer a transmissão e a renovação do conhecimento, 

da cultura e dos valores considerados como essenciais 

para uma sociedade desenvolvida.

Nesse contexto, significativa tem sido a 

contribuição da família rotária por meio da elaboração e 

concretização de projetos humanitários nas mais 

diversas áreas, tais como educação e saúde. Por outro 

lado há, ainda, muito a fazer. Nosso trabalho deve ser 

interminável, sem limites no tempo ou no espaço. 

Precisamos cuidar para que as novas gerações 

assumam atitudes positivas e concretas quanto ao seu 

próprio futuro e da sociedade em geral. Não basta 

oferecer as oportunidades mínimas aos jovens, pois é 

preciso, para além das oportunidades oferecidas, alertá-

los quanto aos malefícios que podem advir dos abusos 

cometidos na juventude, muitos dos quais se tornam 

irreversíveis ao longo do tempo. Enfim, faz-se 

necessário alertar e preparar as novas gerações quanto 

às suas responsabilidades, das quais depende o futuro 

e o progresso de todos.

                                  Manoel Bertoldo Neto      
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    Estamos iniciando uma desafiadora etapa da existência da nossa instituição, agora sob a liderança do 
presidente K.R. "Ravi" Ravindran, que nos exorta a trazer de volta um fundamento que construiu a 
nossa organização: a ênfase em altos padrões éticos em todos os aspectos de nossas vidas. Teremos 
um ano para levar os clubes a transformar as vidas dos mais carentes das nossas comunidades.
    O início de um ano rotário nos leva a pensar na responsabilidade que temos com o Ideal de Servir, 
que é o objetivo maior da nossa instituição, traduzido no lema que já se tornou a marca do Rotary: Dar 
de Si Antes de Pensar em Si. A prestação de serviços se tornou a responsabilidade maior dos 
rotarianos.
    Nesse contexto, a decência se inclui entre os objetivos do Rotary com a difusão das normas da ética 
profissional e a melhoria das comunidades pela conduta exemplar dos rotarianos na sua vida pública e 

     Há alguns anos, uma agência de desenvolvimento bem-intencionada resolveu melhorar o 
abastecimento de água em uma comunidade rural de Kano, no Quênia. Depois de formar comissões, 
realizar diversas reuniões e consultar os moradores, o fornecimento de água para irrigação e criação 
de animais foi identificado como a principal necessidade da comunidade. A agência criou um plano 
de ação e, pouco tempo depois, iniciou os trabalhos com base no feedback dos moradores 
consultados.
   No entanto, assim que a construção começou, um grupo de mulheres protestou contra a iniciativa, 
bloqueando a passagem dos trabalhadores e impedindo a construção dos canais que desviariam a 
água para as lavouras. Depois de investigar a situação, a agência descobriu que havia uma única 
fonte d'água no local. Se eles desviassem a água para as plantações, dezenas de famílias ficariam sem 
o precioso recurso natural para beber, cozinhar e limpar. Como resultado, o projeto inteiro teve que 
ser cancelado.
   Isso aconteceu porque nenhum membro da equipe – que era formada unicamente por homens – 
pensou em consultar as mulheres da comunidade. Durante todo o processo, acharam que os homens 
sabiam do que a comunidade precisava e falavam em seu nome. Claramente, este não era o caso.    
Apesar de as mulheres conhecerem as necessidades e recursos da comunidade muito melhor do que 

privada. Assim, podemos afirmar que trabalho, tolerância, ética e decência são as virtudes que alavancaram o grandioso progresso da nossa 
instituição ao longo de sua história.
    Nós, rotarianos, temos a obrigação e a responsabilidade de passar essas virtudes à sociedade, mostrando o caminho da ética na vida pública, 
na vida privada e no exercício de nossas profissões. Juntam-se a essas virtudes o idealismo e o entusiasmo tão próprios dos espíritos jovens 
que devem estar sempre presentes na alma do rotariano.
    Não devemos esquecer que somos, todos, parte de um enorme time de homens de bem, que usando seu poder de liderança em cerca de 
219 diferentes países, em 35 mil clubes, fazemos a diferença em um mundo cada vez mais carente dos valores que buscamos preservar, 
juntando para isso talentos, agregando inteligências e corações.
    Para fazer o Rotary ainda melhor em nosso país precisamos constituir um grande bloco formado a partir dos presidentes dos cerca de 2.400 
clubes até os 11 coordenadores nacionais do Rotary e seus assistentes, todos atuando de forma harmônica, coesa, vibrante e entusiasmada. 
Esse é o meu desejo.
    Estamos diante da exortação do presidente Ravi, incentivando o rotariano a usar seu talento, experiência e liderança para ser um presente 
para o mundo neste ano rotário 2015-16. "Todos vocês receberam tantos presentes e agora lhes foi dado este grande presente, esta grande 
oportunidade. Um ano para ter todos os seus talentos, todos os seus dons, tudo o que você é e pode se tornar – um presente para o mundo", 
disse Ravi. Esse presente, companheiros, é a nossa capacidade de servir à humanidade, que muito espera das ações benfazejas dos rotarianos 
de todo o mundo.
    Assumo o honroso e relevante encargo de diretor do Rotary International para a região das Zonas Rotárias 22A e B, 23A, B e C, 
compreendendo o Brasil e América do Sul, abrangendo Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador. Prometo todo meu 
empenho para fazer com que todos os rotarianos estejam engajados com o mesmo objetivo de levar a essas comunidades um rico presente, 
representado pelas ações que iremos desenvolver, com grande entusiasmo e alegria.

Os Desafios de uma Nova Gestão

os homens, ninguém se preocupou em ouvir o que elas tinham a dizer. 
   As mulheres começaram a fazer parte da nossa organização somente a partir do final da década de 80, período altamente produtivo da 
nossa história. Em 1995, a proporção de associados era de 20 homens para cada mulher; hoje, o número aumentou para cinco rotarianos 
para cada rotariana. Apesar de bom, este progresso ainda não é suficiente. Trata-se de bom senso: para representar e servir nossas 
comunidades plenamente, precisamos garantir que as mulheres sejam adequadamente representadas na nossa organização.
   As normas do Rotary sobre igualdade dos gêneros são absolutamente claras. Mesmo assim, um quinto dos nossos clubes ainda se recusa 
a admitir mulheres, frequentemente alegando que é difícil encontrar associadas em potencial qualificadas. Para mim, um rotariano que usa 
este argumento não possui as duas qualificações mais importantes de um associado do Rotary: honestidade e bom senso.
   Um clube que se recusa a admitir mulheres conta apenas com metade do talento, habilidades e conexões que poderia ter. Ele não tem 
acesso a perspectivas essenciais que podem aumentar ainda mais a eficácia dos seus serviços. Além de prejudicar a si mesmo, o clube 
prejudica o Rotary como um todo quando confirma este estereótipo limitador. Como resultado, enfraquecemos nossa imagem pública e 
deixamos de atrair associados em potencial, especialmente os jovens, que são cruciais para nosso futuro.
   Tolerar a discriminação contra as mulheres é condenar a nossa organização à irrelevância. Não podemos continuar fazendo de conta que 
vivemos no tempo de Paul Harris, pois nem mesmo ele concordaria com isso. Em suas palavras, “A história do Rotary terá que ser reescrita 
muitas e muitas vezes.” Cabe a nós garantir que a história que escrevermos sobre do Rotary seja motivo de orgulho para nosso fundador.
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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
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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

www.villaricaparkhotel.com.br www.plazzahotelms.com.br

www.hotelsulparanaiba.com.br

www.castanhaemagrini.com.br
castcomforthotel@hotmail.com

www.palacehotelparanaiba.com.br

www.hotelnacionalparanaiba.com

ellen.ferreira@gmail.com

(67) 3668-2411

(67) 3668-6100

(67) 3668-2430

(67) 3668-1898 (67) 3668-4321 (67) 3669-4112

Pallace Hotel

Cast Comfort Hotel

Hotel Santa Ana Hotel C & A Hotel Mineiros

Hotel Stº Expedito

(67) 3668- 1166

(67) 3668- 5412

(67) 3669- 5115

(67) 3668-0636

Plazza Hotel Hotel Nacional

www.hotelsantoexpedito.com



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 ABRIL 2016FREQUÊNCIA DE ABRIL 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

HERMES A RODRIGUES/NORMA

Governador eleito D4470

pelo 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

Mensagem do governador eleito

    Caros Companheiros e Companheiras, devido 

à diminuição de vagas no referido programa, 

nós, da Comissão de Intercâmbio de Jovens, 

com a autorização do Governador 2016-2017 – 

Hermes de Araújo Rodrigues e Governador 

2017-2018 – Vlademir Marangoni Filho, 

tomamos algumas decisões a respeito da 

distribuição de vagas para os nossos clubes, 

tendo sempre em vista o bem comum.

    No ano rotário 2016-2017, os clubes terão o 

direito de indicar apenas um candidato como o 

titular do clube, e os eventuais, como eram 

indicados até o presente momento, passam a ser 

a quantidade de candidatos que os clubes 

tinham direito de apresentar, tendo como 

referência o número de companheiros que os 

clubes tinham até 30 de junho de 2015, ano da 

governadoria do  Governador 2014-2015 – 

Sidney Garcia de Sousa.

    Exemplo - O Rotary Club Três Lagoas, neste 

ano rotário 2015-2016, teve o direito de indicar 

quatro (04) candidatos com a nova regra, um 

será o titular do clube e os outros três serão 

eventuais.

    Outra mudança será que o clube, como no 

caso acima, não terá que se preocupar na 

escolha do candidato titular e dos eventuais, pois 

a classificação ficará por conta da prova a que os 

candidatos serão submetidos pela Comissão 

Distrital, sendo que o que obtiver a melhor nota 

entre os quatro (04) candidatos, será o candidato 

titular do Club e os demais ficarão como 

eventuais, e esses classificados de acordo com 

a pontuação da referida prova. Acreditamos, 

assim, estarmos tirando a responsabilidade do 

Club em indicar candidatos, evitando possíveis 

constrangimentos.

    Outra novidade será que a partir do ano rotário 

2017-2018, os clubes para se credenciarem para 

participar do programa, além dos Oficiais de 

Intercâmbio terem que participar do treinamento 

nas Assembleias Distritais e não terem perdidos 

os pontos (40 pontos) durante o ano rotário 

2016-2017, terão que estar em dia com a per 

capita de RI, per capita Distrital e com a revista 

Rotary Brasil, até 30/06/2017, pois esses são 

também requisitos de um Club estar em dia 

com RI e com o Distrito.

    Gostaríamos de lembrar, sempre, a 

importância da escolha de um bom candidato. 

Um bom candidato abre portas para os que 

virão, porém, um mau candidato fechará para 

sempre essa porta. Portanto, pedimos que 

sigam a instrução constante em nosso site 

sobre o procedimento da escolha do candidato 

do seu clube, pois o que temos presenciado 

durante todos esses anos, que não são 

poucos, é que os companheiros não têm 

conhecimento que o clube está participando 

do programa, ficando a responsabilidade do 

candidato do clube e o estrangeiro que vem em 

troca, por conta do Oficial de Intercâmbio, mas 

ambos são candidatos do CLUB, portanto, a 

responsabilidade é de todos.

    Outra coisa, o CLUB é o responsável pelo 

estudante que está hospedando, e não o 

Oficial do Intercâmbio, Conselheiros e nem a 

família do candidato do Club, no que diz 

respeito à mesada, despesas com a escola, 

hospedagem do intercambiário em no mínimo 

três famílias durante o seu ano no clube. A 

família tem a obrigação, em nossa opinião, 

moral, mas o CLUB tem a responsabilidade, 

caso as famílias indicadas pelo candidato não 

cumpram o compromisso moral assumido.

    Lembrando também que o CLUB assinou 

um Termo de Compromisso com o Distrito, em 

receber um estudante em troca do candidato 

indicado, sendo que o compromisso é receber 

este estudante, independentemente se o 

candidato do clube irá ou não participar do 

programa, isto é, se ele desistir no meio do 

processo ou mesmo se não houver vaga para 

ele. O compromisso permanece e caso o clube 

se recuse em receber, fica automaticamente 

descredenciado do programa no próximo 

ano rotário.

    Lembramos, também, que a não 

participação dos Oficiais de Intercâmbio no 

treinamento das Assembleias Distritais, 

também descredenciam os clubes de 

participarem do programa.

    As inscrições dos candidatos interessados 

em participar do programa para o ano rotário 

2016/2017 irão até o dia 30/06/2016. 

                             NOTAS:

   - os candidatos que não tiverem a 

documentação em ordem até a data da 

prova, a ser informada posteriormente, serão 

automaticamente desclassificados, pois este 

ano houve problemas com documentações 

incompletas, o que criou constrangimento 

para com os nossos parceiros estrangeiros, 

no atraso do envio da documentação e na 

atual situação de vagas, este fator não terá 

mais tolerância;

    - os candidatos da área 1 - clubes do 

Estado de São Paulo e Bolsão enviar os 

documentos dos candidatos para o 

Companheiro Marco Pompeu RC Birigui - e-

mail: pompeu@qweb.com.br

    - os candidatos da área 2 - demais clubes 

do Estado do Mato Grosso do Sul e Paraguai 

para Companheira Silvia RC Cassilândia - e-

mail: ccaacass@terra.com.br

    Essas informações foram passadas no 

treinamento dos Oficiais de Intercâmbio na 

Assembleia Distrital de Mirandópolis e de 

Dourados. Caso tenham alguma dúvida, 

estaremos sempre à disposição dos 

Companheiros para saná-las. Visite nosso 

site www.yep-d4470.com.br e lá terão todas 

as informações necessárias.

MUDANÇAS NAS REGRAS DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS
DISTRITO 4470 - ANO ROTÁRIO 2016/2017



  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. Giuliano Ferreira Leal -Advogado/ Professor 
                        de Direito-Corrupção e Estado Democrático de Direito
10:10 - 10:20   Homenagem
10:20 - 10:45   Coffee Break
10:45 - 11:45   Palestrante: Dr. Ronaldo Caiado - Senador da República
11:45 - 12:00   Homenagem
12:00 - 12:00   Almoço                                                                                                  Paranaíba Tênis
                                                                                                                                        Clube                                                                     
14:00 - 15:20  Palestrante: Professor Adroaldo Lamaison                                Tatersal do Sindicato

                       Palestra: Renovar suas energias p/ servir com alegria            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  Apresentação do Governador Selecionado 2018/19
                       Marcos Aurélio Vinholi
16:50 - 16:55  Apresentação do Governador Indicado 2017/18
                        Vlademir Marangoni Filho
16:55 - 17:05   Apresentação do Governador Eleito Hermes de A. Rodrigues
17:05 - 17:05   Palavra do Governador Hermes de Araújo Rodrigues
17:05 - 17:10   Palavra do Governador Manoel Bertoldo Neto
17:10 - 17:55   Palavra do representante do Presidente do RI-Prip Gary Huang
17:55 - 18:00   Encerramento
18:00 - 20:00   Livre
20:00 - 01:00   Jantar - Baile dos Namorados -                                                       Paranaíba Tênis                
                        Banda Estrela Super Som                                                                       Clube

12/06/2016 - Domingo
08:00 - 09:30  Reunião dos Delegados Votantes                                                  Sala 01
09:30 - 10:00  Entrevista com os candidatos a Bolsa                                           Sala 02
10:00 - 11:20  Palestra a confirmar                                                                           Tatersal do Sindicato                                                       
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
10/06/2016 - Sexta-feira

_
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C lub s  e m  Açã o
                  Participação dos Clubs do Distrito 4470 em várias atividades no mês de Abril

 Os Rotary Club de Ponta Porã, Rotary Club de 
Pedro Juan Caballero e Rotary Club Princesinha 
dos Ervais e Guarani, participaram da Campanha 
Aquece MS

Rotary Club Dourados Guaicurus comemorando 15 anos 
de fundação e posse de novos companheiros

Companheiras do Rotary Club de Ribas do Rio 
Pardo, estiveram com mais 9000 rotarianos de 
toda parte do mundo participando no evento no 
Vaticano.

   No dia 07 de Abril o  Rotary Club de Caarapó deu posse a novos membros do Club, e contou com a presença do 
Governador Eleito 2016-17 Hermes de Araújo Rodrigues.

Nova companheira Erika 
Leão e o Governador 
Eleito 2016-17 Hermes 
de A. Rodrigues

Novo companheiro Luis 
A n d r a d e  e  o 
Governador Eleito

Todos os companheiros do 
Rotary Club de Caarapó

Novos Companheiros 
E r i k a  L e ã o ,  L u i s 
Andrade e  Ju l iana 
Fragoso.

O Rotary Club de 
Campo Grande, 
no último dia 04 
d e  m a i o  n a 
homenagem do 
c o m p a n h e i r o 
E l i e z e r  M e l o 
Carvalho “Jacaré” 
na Sessão Solene 
d a  C â m a r a 
M u n i c i p a l  d e 
Campo Grande 
c o m  o  p r ê m i o 
Líder Comunitário 
S e b a s t i ã o 
F l o r ê n c i o  d e 
Melo.
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C lub s  e m  Açã o
                  Participação dos Clubs do Distrito 4470 em várias atividades no mês de Abril

  Na noite de 07 de Maio foram comemorados os 70 anos de Fundação do Rotary Club de Valparaíso (SP). Foi 
realizada uma missa e a festiva contou com a presença do Governador Distrito 4470 no Ano Rotário 2015/2016 
Manoel Bertoldo Neto (Neco), e EGD Antonio Duenhas Monreal (Rotary Club de Mirandópolis), além de outras 
autoridades. Na festiva foi entregue o titulo Paul Harris 01 safira ao companheiro Marco Antonio Rodrigues 
Kosaki e foram homenageados os companheiros Toshimitsu Tanabe, Yassuo Higuchi, Divaldo José Benes, EGD 
Roberto Gomes de Souza Coelho e EGD Taketoshi Higuchi (In Memorian). 

O  R o t a r y  C l u b  d e 
Penápolis XV de Março, 
p a r t i c i p a n d o  d a 
Manutenção da nascente 
Água Expraiada e Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão 
Lajeado

Rotary Club de Campo Grande 
participou da Campanha Maio 
Amarelo com passeata e carreata 
em prol de um trânsito seguro com 
o apoio do comitê de trânsito, da 
OAB e Detran-MS.  

O Rotary Club de Maracaju (MS) na famosa festa da Linguiça de Maracaju 
O Rotary Club de Inocência (MS) 
fez  entrega de cesta básica.
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Empresas Cidadãs - Gestão 2015/16Empresas Cidadãs - Gestão 2015/16

Sejam Bem-Vindas

Rotary Club 
Caarapó

Rotary Club
Itaporã

Rotary Club Campo
Grande

Rotary Club 
Campo Grande 
Universidade

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club Araçatuba 
Bandeirantes

Rotary Club 
Itaporã

Rotary Club 
Caarapó

Rotary Club Araçatuba Bandeirantes

Rotary Club Araçatuba
Cidade Amiga

Rotary Club Birigui

Rotary Club 
GuararapesRotary Club 

Penápolis
Rotary Club 
Penápolis

Rotary Club 
Penápolis

Rotary Club 
 Jardim Guia Lopes 

da Laguna

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club 
Birigui

Rotary Club 
Araçatuba Noroeste

Rotary Club 
Valparaíso

Rotary Club 
Araçatuba Noroeste

Rotary Club 
Araçatuba Noroeste

Rotary Club Araçatuba 
Bandeirantes

Rotary Club 
Valparaíso

Sejam Bem-Vindas

Rotary Club 
Guararapes

Rotary Club 
Guararapes Rotary Club 

Guararapes

Rotary Club 
Guararapes
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