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Mensagem do
Governador do Distrito 4470

Inicio esta última mensagem como governador do 

distrito 4470 utilizando-a como um instrumento para exteriorizar 

os meus mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que, 

direta ou indiretamente, auxiliaram-me na difícil missão que foi 

conduzir o nosso distrito. Missão difícil, porém, extremamente 

prazerosa. Tanto é assim, que me sinto orgulhoso em fazer parte 

desta organização que muito contribui para o desenvolvimento 

da sociedade. Aliás, muito mais que prazerosa, a tarefa a mim 

confiada foi, sem dúvida alguma, digna e enobrecedora.

Jamais esquecerei o aprendizado que foi estar à 

frente de uma parcela dessa grandiosa instituição. Refiro-me ao 

aprendizado dos últimos doze meses sem me esquecer do que 

vem pela frente. O companheirismo e a solidariedade 

vivenciados em mais de duas décadas como rotariano, e 

intensificados na minha gestão como governador, muito 

acrescentaram em minha vida. Tive a oportunidade de renovar e 

fortalecer os valores que todo rotariano deve perseguir.

Enorme foi a satisfação em poder acompanhar e 

ajudar na concretização dos mais variados e relevantes projetos 

humanitários em benefício dos mais necessitados. Contudo, 

sabemos que ainda há muito a fazer. Nossa dedicação ao 

próximo deve ser incansável e não pode sofrer solução de 

continuidade. Muitos são aqueles que carecem de nossa 

solidariedade. Concito-vos a nunca deixar de ser um presente 

para o mundo.

Aproveito a oportunidade para felicitar o meu 

sucessor, colocando-me à sua inteira disposição, para juntos 

darmos continuidade a um trabalho que vem sendo realizado, 

com sucesso, há décadas pela família rotária.

Neste momento final, gostaria de registrar um 

especial agradecimento à minha esposa Adélia, que muito me 

auxiliou nessa jornada, acompanhando-me sempre que possível 

nas visitas aos clubes, aconselhando-me e compartilhando de 

minhas preocupações, aflições, anseios e alegrias.

Por fim, externo minha gratidão a toda família 

rotária, indistintamente a todos os seus membros. Vocês foram 

fundamentais nas conquistas alcançadas. Parabenizo-os pelos 

excelentes trabalhos realizados.

Muito obrigado!.

                                  Manoel Bertoldo Neto      
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      Companheirismo está sempre em foco, em todos os momentos da nossa vida rotária, 
enaltecendo o valor de exercitarmos essa prática salutar que caracteriza a nossa Instituição e 
que faz o Rotary ser diferente de outras organizações sociais. Aliás, o nosso fundador Paul Harris 
em inúmeros pronunciamentos caracterizou o Companheirismo como “Algo maravilhoso que 
ilumina as sendas da vida e espalha alegria. É a pedra fundamental sobre a qual o Rotary foi 
criado”. 
     Todos os nossos dias comprovamos em nosso relacionamento que Companheirismo é o 
convívio cordial, a amizade leal e sincera, a tolerância, a compreensão mútua e perene, que 
reflete toda a filosofia rotária. É um sentimento de afeto solidário, de carinho, amabilidade, 
compreensão, solidariedade, enfim. 

      O escritor inglês e piloto da Força Aérea Real Britânica, Roald Dahl, era também um ávido 
fotógrafo, sempre levando sua querida câmera Zeiss em suas aventuras fotográficas. Mesmo 
naquela época, quando as fotografias tinham que ser reveladas laboriosamente, com o retoque 
manual em negativos de vidro ou em película, ele conseguiu acumular uma coletânea de centenas 
de imagens. Anos depois, as mesmas fotografias serviram como um registro das suas viagens, 
uma maneira de documentar experiências vividas para serem compartilhadas com os outros. No 
entanto, ele sempre indicou que suas memórias eram muito mais vívidas do que as imagens 
refletidas nas fotografias. “Foram tantos os eventos e experiências”, afirmou ele, “que seria 
impossível captar tudo, pois não seriam adequadamente representados em imagens ou palavras”.
     A língua pode fraquejar e a fotografia desbotar; as mentes falham e os detalhes se esvaem. 
Porém, segundo Dahl, algumas experiências nunca se apagam. Elas continuam vivas em nossas 
mentes mesmo após décadas, como uma muralha de fogo. Elas se sobressaem para sempre na 
paisagem do nosso passado, dividindo nossas vidas em antes e depois.
     Esta metáfora permaneceu comigo no decorrer do ano passado, quando viajava mundo afora a 
serviço do Rotary. Decididamente, todo este ano permaneceu indelével, como uma muralha de 
fogo em minha mente, dividindo a minha vida entre antes e depois.

     Inegavelmente, o salutar Companheirismo rotário gera a participação espontânea nas diversas atividades dos Clubes. 
Obviamente que o Rotary é acima de tudo participação que deve ser realizada com idealismo, entusiasmo, dedicação e, sobretudo, 
com responsabilidade, tendo sempre em mente que Companheirismo é fomentar o conhecimento recíproco e a amizade sincera 
entre os associados do clube, é a força motriz que move o Rotary. 
     Companheirismo é também atuar com abnegação em prol da consecução dos objetivos que conduzem ao bem-estar e à felicidade 
da comunidade a que pertencemos, enriquecendo e promovendo o Rotary através do trabalho com dedicação e amor ao próximo. 
     O rotariano é um indivíduo que reúne algumas qualidades que nem todos possuem: probidade, amor ao próximo, solidariedade, 
tolerância, ética, integridade moral, compreensão e uma inabalável capacidade de lutar por um mundo melhor, de trabalhar para 
reduzir as desigualdades sociais, por um futuro em que o mundo que nos rodeia seja habitado por seres humanos mais 
compreensivos, mais solidários e menos egoístas. 
     Ao ingressarmos num clube de Rotary nos juntamos a líderes de todas as culturas, de todas as profissões e áreas de atuação e 
passamos a frequentar um ambiente muito fértil para a troca de ideias e para nos envolver em projetos que criam mudanças 
positivas em nossas comunidades e cujo sucesso irá se refletir em nossas vidas. 
     Tudo isso, claro, sem falar que o Rotary, em qualquer parte do mundo, é uma maravilhosa escola de Companheirismo, que se 
tornou a sua força motriz. Vai descobrir que o Rotary é diferente de tantas outras organizações e vai aprender que servir à 
humanidade é a melhor obra de uma vida. 
     E lembre-se: A maior das conquistas é o esforço mútuo do coração, da mente e das mãos trabalhando em perfeita harmonia – Paul 
Harris, fundador do Rotary

Companheirismo é a força motriz do Rotary

     Quando penso nos últimos 12 meses, vejo um brilhante caleidoscópio de imagens, despontando em cascata diante dos meus olhos, 
dia após dia, semana após semana. Os ansiosos pais em Chandigarh, na Índia, rodeando a cama de uma criança que se recuperava de 
uma cirurgia cardíaca que salvou a sua vida. As fulgurantes bandeiras do Nepal oscilando ao vento em um vilarejo reconstruído após 
um terremoto devastador. A sensação de estar maravilhado na Praça de São Pedro, durante o Jubileu dos Rotarianos, celebrado pelo 
Papa Francisco. Encontros ao redor do mundo, onde predominou o júbilo – tantos países, tantos idiomas – com amigos que ainda não 
conhecia, meus irmãos e irmãs no Rotary.
     Ser presidente do Rotary é uma responsabilidade tão colossal que não pode ser realmente descrita apenas com palavras e imagens. 
Ela representa uma muralha de fogo, cujas labaredas estarão sempre acesas em minha memória – fagulhas que dançam com a luz e 
mudam conforme a sombra. Milhares de imagens, lembranças e emoções se intercalam em minha mente. Juntas, elas formam um 
magnífico mosaico que irradia o brilhante e glorioso trabalho realizado pelos rotarianos.
Conforme este ano rotário chega ao fim, sinto-me cada vez mais orgulhoso de fazer parte desta grande organização que enriquece o 
mundo, substitui o desespero pela esperança, dá ânimo aos oprimidos e é uma dádiva para tantos, permitindo que cada um de nós 
Seja Um Presente para o Mundo.
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Mensagem da Coordenadora Distrital das
Casas da Amizade

     Prezadas companheiras, caros rotarianos, estamos 
chegando ao fim de mais um ano rotário. Percorremos 
uma longa jornada, de muitas conquistas, mas sem perder 
de vista aquelas que ainda estão por vir. Foi por meio de 
nosso companheirismo e do nosso ideal de servir que, não 
apenas chegamos até aqui, mas podemos ir muito mais 
longe, principalmente se considerarmos que nossa 
missão é infindável. E justamente por isso precisamos 
sempre renová-la e fortalecê-la, pois muitos são aqueles 
que necessitam de nossa atuação.
     Nossas metas buscam o benefício da coletividade, e por 
isso temos que trabalhar ininterruptamente. E é dentro Adélia Fer reira Leal

desse contexto que a Casa da Amizade atua como entidade colaboradora do Rotary, por 
meio de uma parceria que busca contribuir na concretização dos projetos humanitários 
desenvolvidos pela família rotária. Nosso trabalho continuará! Sendo assim, coloco-me 
desde já à disposição da próxima Coordenadora Distrital para, em conjunto com todas as 
demais companheiras, fazermos frente ao desenvolvimento de novos projetos que 
beneficiem as comunidades mais carentes.
     Aproveito a oportunidade para expressar minha eterna gratidão ao meu marido 
Manoel Bertoldo Neto, com quem sempre pude contar nos momentos mais difíceis, e de 
quem sempre recebi as mais justas, corretas e ponderadas orientações, as quais me 
encaminharam para o cumprimento de meus objetivos como mulher e como 
Coordenadora Distrital das Casas da Amizade.
     Encerro esta mensagem deixando um agradecimento fraterno a todas as 
companheiras, pois sem a ajuda de vocês não teríamos cumprido nossos objetivos. 
Agradeço ainda a toda a família rotária, cuja colaboração também foi de suma 
importância.
     Por fim, como já havia dito no início deste ano rotário que se finda, agradeço 
especialmente à entidade Casa da Amizade, a qual nos dá a oportunidade de servir, de ser 
útil e de praticar solidariedade, possibilitando-nos sobremaneira a oportunidade de 
realizar projetos humanitários em prol dos mais necessitados.
                                                     ADÉLIA FERREIRA LEAL

                 Coordenadora Distrital da Casa da Amizade 2015/16
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C lub s  e m  Açã o
                  Participação dos Clubs do Distrito 4470 em várias atividades no mês de Maio

     O Rotary Club de Rio Brilhante 
(D.4470)  por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, viabilizaram a 
doação de uma cadeira de rodas 
para APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).
    Juntos podemos ir além de nossas 
expectativas! 

A Casa da Amizade de Rio 
Brilhante/MS - D-4470, neste 
mês de maio, fez a doação de 100  
lençóis  para a  Associação 
Beneficente De Rio Brilhante 
(HOSPITAL),  recebidos pela 

    O Rotary Club de Rio Brilhante 
(D.4470) em parceria com a ACRB 
(Associação de Ciclistas de Rio 
Bri lhante),  real izaram a 1° 
Pedalada do Inverno Solidário, 
c o m  i n t u i t o  d e  a r r e c a d a r 
agasalhos para serem entregues 
em instituições de crianças, 
adolescentes e idosos de Rio 
Brilhante. Pegue sua bike, um 
agasalho para doar e vamos 
juntos aquecer quem precisa!.

A Presidente Cristiane Braga , 
juntamente com a Vice Presidente 
da Comissão do DQA Nádia Maria 
de Oliveira, do Rotary Club de 
Araçatuba-Cidade Amiga deu 
posse no dia 09/5/2016 a três 

Administradora Sandra Kátia Barbieri, onde a mesma 
agradeceu em nome do Presidente do Hospital Sr Humberto 
Ferreira e toda a Diretoria a gentileza do Grupo da Casa da 
Amizade. 

novos companheiros  Sebastião Pereira Araújo, Rodrigo 
André Martins Câmara e Paulo César Maia da Cruz, sendo 
padrinho o companheiro Marcelo Benício de Souza.

                                                                                                            Moção:-

  Agradecimentos:

* Ao presidente Ravindran e Vanaty pela indicação ao companheiro PRI Gary Huang e sua esposa Corinna como seu 
representante.

* Ao PRI Gary Huang e sua esposa Corinna como representates do presidente do RI.

  Aos palestrante:-

José Araldo da Costa Telles,  Giuliano Ferreira Leal,  Adroaldo Lamaison, Mário Cesar Martins de Camargo, Hiroshi 
Shimuta.

* Comissão da organização da 39ª Conferência Distrital, ao espaço no Sindicato Rural de Paranaíba (Leilosin), Casa 
da Amizade, Rotary Club Santana e Rotary Club Paranaíba e Prefeitura Municipal de Paranaíba.  

* Presença dos Intercambiários e a Comissão Distrital

* As famílias de Paranaíba que hospedaram os Intercambiários durante a 39ª Conferência Distrital.

* Márcia:- tradutora e intérprete do casal Gary Huang e Corinna.

Aplauso:-

* Manoel Bertoldo Neto e Adélia pela realização da Conferência Distrital aqui em Paranaíba.

Prpostas:-

* Os Rotary Clubs de Dourados apresentaram a proposta de que a 40ª Conferência Distrital seja realizada na cidade 
de Dourados-MS na data de 01 a 04 de junho de 2017.

Proposta e Moções a serem apreciadas 
pela plenária da 39ª Conferência Distrital
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FREQUÊNCIA DE MAIO 2016FREQUÊNCIA DE MAIO 2016



l IV Seminário de Capacitação de Líderes de treinamento
dias 27 e 28 de Novembro de 2015 - Dourados MS
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Conferência Distrital 2015/16
Chá da Casa da Amizade



                  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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Conferência Distrital 2015/16
Dia 10 de junho de 2016

Descerramento de placa comemorativa em homenagem à 
visita de Gary Huang e Corinna no Rotary Club Paranaíba

Reunião do Colégio de Governadores do Distrito 4470 
com a presença do presidente do R.I. Gary Huang.

Reunião do Colégio de Governadores do Distrito 4470 
com a presença do presidente do R.I. Gary Huang. 

Descerramento de placa comemorativa à visita de Gary 
Huang e Corinna realizada no Rotary Club Paranaíba 
Santana.

Visita a Projeto na Santa Casa de Misericórdia.

Rotarianos e visitantes realizando visita à Prefeitura 
Municipal de Paranaíba.

Visita do presidente do R.I. Gary Huang ao Projeto no 
CEINF Antônia Mainardi Ovídio.

Visita do presidente do R.I. Gary Huanao Projeto no 
CEINF Antônia Mainardi Ovídio.
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Conferência Distrital 2015/16
Dia 10 de junho de 2016

Governador Manoel Bertoldo Neto faz abertura oficial da 
39ª Conferência Distrital.

Governador Manoel Bertoldo Neto com sua família e o 
presidente do R.I. Gary Huang e esposa Corinna.

 Rotarianos na abertura oficial da 39ª Conferência Distrital.

Visita ao Projeto no Asilo Santo Agostinho.

Intercambiários na abertura oficial da 39ª Conferência.

Visita ao Projeto no Asilo Santo Agostinho .

Visita ao Projeto dos Clubes Rotários e Casa da Amizade no Asilo Santo Agostinho, onde foram doados dois apartamentos .
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Conferência Distrital 2015/16
Dia 11 de junho de 2016

Homenagem ao palestrante Dr. José Araldo da Costa Telles.
Governador Manoel Bertoldo Neto faz abertura do segundo 
dia da 39ª Conferência Distrital.

Composição da mesa nos trabalhos da 39ª Conferência 
Distrital do Distrito 4470.

Coquetel.

Homenagem do Prefeito Diogo Tita à Gary Huang e 
Corinna. Discurso de Gary Huang na abertura.

Assembléia de abertura.

 Rotarianos  na 39ª Conferência Distrital.
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Presidente do R.I. Gary Huang com governadores do 
D.4770-Pedro Neto,D.4420-Hiroshi Shimuta,D.4470-
Sidney Garcia, D.4440-Carlos Garcete.

Encerramento dos trabalhos do 2º dia da 39ª Conferência.

Homenagem ao palestrante Dr. Giuliano Ferreira Leal.

Confraternização Baile dos Namorados com Banda Estrela 
Super Som.

Confraternização Baile dos Namorados com Banda Estrela Super Som.

Homenagem ao palestrante Mário C.  Martins de Camargo

Homenagem ao palestrante Prof. Adroaldo Lamaison.

Conferência Distrital 2015/16
Dia 11 de junho de 2016
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Confraternização Baile dos Namorados com Banda Estrela Super Som.

Apresentação dos  Intercambiários

Espaço Saúde. Homenagem ao palestrante Hiroshi Shimuta.

Neco e Presidente do R.I. agradecem filhos do 
homenageado Taketoshi Higuchi

Governador  agradece  a  colaboração de  todos 
organizadores e integrantes da Casa da Amizade.

Governador faz agradecimentos.

Almoço de Encerramento.

Assembléia dos Delegados Votantes

Conferência Distrital 2015/16
Dia 12 de junho de 2016
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