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DEZEMBRO��DE��2017

Há� 72� anos,� a� Organização� das� Nações�
Unidas� foi� fundada� para� preservar� as�
gerações� vindouras�do�flagelo�da�guerra,�

praticar� a� tolerância� e� viver� em� paz� uns� com� os�
outros,�como�bons�vizinhos".�Apesar�dessas�aspira-
ções�dignas�e�das�décadas�de� investimento�para�
alcançá-las,� o� "flagelo� da� guerra"� ainda� está�
conosco:�no�ano�passado,�mais�de�102�mil�pessoas�
morreram�em�49�conflitos�armados�pelo�mundo,�
alguns�dos�quais�com�mais�de�50�anos�de�existên-
cia.�Terrorismo,�intolerância�e�extremismo,�a�crise�
dos� refugiados� e� a� degradação� ambiental� são�
agora�desafios�globais.

Coletivamente,�parecemos�mais�distantes�do�que�
nunca� de� alcançar� os� objetivos� definidos� com�
ambição� e� otimismo� em� 1945.� No� entanto,�
enquanto� houver� pessoas� dispostas� a� trabalhar�
para�um�futuro�mais�pacífico,�não�só�por�meio�dos�
seus� governos,� mas� também� ao� lado� deles,� a�

esperança�persistirá.�Hoje,�o�Rotary�está�mais�bem�
posicionado�do�que�nunca�para�exercer�um�impac-
to�real�e�duradouro�para�a�paz,�por�meio�de�nossos�
programas,�como�o�de�Bolsas�Rotary�pela�Paz,�além�
de�todas�as�nossas�áreas�de�serviço.�Água,�sanea-
mento,� saúde,� educação� e� desenvolvimento�
econômico�estão�inter-relacionados�e�fazem�parte�
das� complexas� interações� que� podem� levar� a�
conflitos� evitá-los.� Para� aproveitar�melhor� nosso�
serviço� em� todas� essas� áreas,� maximizando� o�
impacto�para�a�paz,�é�essencial�compreendermos�
essas� interações� e� planejarmos� nossas� ações� de�
acordo.

Por� esses�motivos,� agendamos� seis� conferências�
presidenciais�para�a�construção�da�paz,�que�acon-
tecerão�entre�fevereiro�e�junho�no�Canadá,�Líbano,�
Reino�Unido,�Austrália,�Itália�e�nos�Estados�Unidos.�
Essas� conferências� não� se� concentrarão� na� paz,�
mas� na� construção� da� paz.� Nelas,� falaremos� das�
maneiras� pelas� quais� podemos� trabalhar� para�
construir�a�paz�através�do�serviço�de�nossos�Rotary�
Clubs�e�distritos.�Cinco�das�conferências�de�um�dia�
inteiro�esclarecerão�as�conexões�entre�a�paz�e�outra�
área� de� enfoque.� A� primeira� conferência,� em�
Vancouver,�Canadá,�explorará�a�ligação�entre�a�paz�
e� a� sustentabilidade� ambiental,� outra� esfera� de�
grande�preocupação�do�Rotary.�Você�pode�acessar�
o� cronograma� completo� e� se� inscrever� no� site�
www.rotary.org/pt/presidential-conferences.

Os�objetivos�das�conferências�são�simples:�ajudar�
os�rotarianos�a�encontrar�novas�formas�de�promo-
ver�a�paz�através�do�servir,�aprender�com�especia-
listas�e�fortalecer�nossas�habilidades�para�construir�
a�paz.�Tenho�esperança�e�convicção�de�que�essas�
conferências� ajudarão� a� nos� aproximar� de� um�
mundo� mais� pacífico,� porque� O� Rotary� Faz� a�
Diferença.

MENSAGEM�DO�PRESIDENTE�INTERNACIONAL�IAN�H.�S.�RISELEY



OCUPAÇÃO�ÚTIL,�A�BASE�DE�TUDO
�
FÉRIAS?�O�ROTARY�NÃO�TIRA�FÉRIAS!

Neste�último�mês�do�ano,�quero�agradecer�aqui�
todo�o�trabalho�desenvolvido�pelos�governa-
dores�de�distrito�2017-18,�que�não�cessaram�

um�minuto�sequer�na�luta�para�alcançar�suas�metas.�
Todos�estão�desenvolvendo�seus�quadros�associati-
vos,�e�as�doações�para�a�Fundação�Rotária�aumenta-
ram�15%�na�comparação�com�o�mesmo�período�em�
2016.

Agora� nossos� governadores � estão� se�
preparando� para� a� abertura� de� novos� clubes,� no�
mínimo�cinco�em�cada�distrito,�para�que�possamos�
atender�ainda�mais�comunidades�‒�e,�também,�afastar�
de � uma � ve z � po r � t oda s � e s s e � pe sade lo � do�
redistritamento.

Outro�dia�um�governador�me�disse:�“Agora,�no�
período� das� férias,� as� coisas� param”.� Férias?� Que�
férias?�Só�se�estivermos�falando�das�férias�escolares,�
porque�no�Rotary�não�há�férias.�

Aí� contei� uma� história� que� me� aconteceu�
quando�minha�filha�Juliana�tinha�oito�anos�de�idade.�
Era� tradição�passarmos� as� festas�de� fim�de� ano�em�
nossa� casa� de� praia,� junto� com� a� família� da�minha�
esposa.�Numa�certa�noite,�a�Juliana�me�pediu�para�ir�

com�ela�à�praça�tomar�o�sorvete�de�ameixa�que�ela�
tanto�adorava,�e�eu�respondi:�“Peça�para�a�sua�mãe,�
filha,�porque�o�pai�vai�à�reunião�do�Rotary”.�E�ela,�com�
ar� de� espanto,� me� perguntou:� “O� Rotary� não� tem�
férias?”.�

Respondi:�“Não,�filha,�o�Rotary�e�os�rotarianos�
não� têm� férias.� Nós� trabalhamos� por� um� mundo�
melhor,�para�que�as�pessoas�não�morram�por�falta�de�
remédios� ou� fiquem� doentes� por� não� contar� com�
água�potável�em�suas�casas.�Trabalhamos�para�que�as�
crianças�não�sejam�afetadas�pelo�vírus�da�poliomielite�
e� para� que� tenham�um� futuro�melhor,� com�menos�
conflitos� e�melhor� educação.� Esse� sofrimento� todo�
não� tira� férias,�filha.�E�por� isso,�o� rotariano� também�
não.”

Neste�final�de�ano,�com�os�parentes�reunidos,�
temos� uma� excelente� oportunidade� de� agregar�
nossos� familiares� ao� Rotary.� Possuímos� uma� força�
extraordinária� que� está� adormecida� e� precisa� ser�
acordada.�Imagine�se�agregarmos�às�nossas�ações�o�
potencial� das� nossas� famílias.� Imagine� quantos�
empresários,� industriais,� pós-graduados,� mestres� e�
doutores�estariam�entre�nós.

Imagine�a�quantidade�de�projetos�ainda�mais�
ousados� que� poderíamos� realizar,� as� tantas� línguas�
estrangeiras� que� estariam� sendo� faladas� entre� nós.�
Imagine�que� trabalho� fantástico�de� compreensão�e�
paz�mundial�poderíamos�expandir.

Precisamos� de� novos� rotarianos� com� ideias�
novas.�Nossos�Rotary�Clubs�estão�ficando�maduros,�
precisam� de� renovação,� de� pensamentos� e� ações�
novas.� �Você�sabe�que,�de�alguma�maneira,�também�
pode� ajudar� isso� a� acontecer,� então� ajude.� Vamos�
fazer�deste�mundo�um�lugar�melhor.�Vamos�mostrar�
que�O�Rotary�Faz�a�Diferença.�

Um�próspero�e�abençoado�2018!

MENSAGEM�DO�DIRETOR�DE�RI�PAULO�AUGUSTO�ZANARDI



DEZEMBRO�DE�2017

rezada�família�rotária�do�Distrito�4470,�neste�Pmês� de� dezembro� encerramos� o� primeiro�
semestre�do�ano�rotário�2017/18.�A�todos,�os�

nossos�mais�sinceros�agradecimentos�pelo�apoio�e�
pelo� carinho� que� temos� recebido� nos� quatro�
cantos�deste�Distrito.�Pudemos�em�nossas�visitas�
oficiais� reforçar� as� metas� do� ano� rotário� e,�
sobretudo� os� nossos� vínculos� de� amizade,�
consideração�e�companheirismo.�O�Distrito�4470�
tem� estabelecido� uma� forma� toda� própria� de�
referenciar� esta� organização� maravilhosa�
chamada�Rotary.

Neste� segundo� semestre� reforçamos� o� convite�

para�que�todos�juntos�coloquem�em�nossa�pauta�
pr incipal � o � desenvolvimento� do� quadro�
associativo�e�a� contribuição�à�Fundação�Rotária.�
Assim,�tornaremos�os�Clubs�mais�fortes,�o�Distrito�
4470�mais�forte�e�o�Rotary�ainda�mais�forte�e�eficaz.�
Parabéns!� Continuemos� fazendo� a� diferença.�
Caros� companheiros,� os� nossos� votos� de� Feliz�
Natal�e�um�2018�para�fazermos�a�diferença.�

Que� Deus� derrame� bênçãos� infinitas� em� toda� a�
família�rotária�do�Distrito�4470.�

Sejamos�a�diferença�que�queremos�no�mundo.
Um�abraço�fraterno�a�todos.

Vlademir�Marangoni�Filho
Governador�2017-18

Distrito�4470

ueridas�Companheiras,�é�tempo�de�renascimen-Qto� e� reflexão.� Que� nossas� Casas� da� Amizade�
continuem� firmes� no� propósito� de� fazerem� a�

diferença�na�vida�dos�nossos�irmãos�mais�necessitados�
através�de�nossos�projetos�humanitários�e� focadas�na�
busca�dos�resultados�para�atingirmos�as�metas�traçadas.�
Continuemos� a� ser� este� apoio� inestimável� aos� ideais�
rotários.�Continuemos�unidas�realizando�o�bem�e�a�boa�
vontade�no�mundo.

Agradecemos� imensamente�o�carinho�de� todas�vocês�
ao�longo�dos�últimos�seis�meses.�Vocês�foram�incríveis�e�
são� imprescindíveis� para� o� sucesso� do� nosso� querido�
Distrito�4470.�Um��feliz�e�santo�Natal,�renovando�os�votos�
de�bênçãos,�paz,�amor�e�harmonia�a�todas�nós.
Um�beijo�no�coração�e�até�a�próxima.

Juliana�de�Brito�Aires�Marangoni
Coordenadora�das�Casas�da�Amizade�2017-18�

Distrito�4470
5

MENSAGEM�DO�GOVERNADOR�VLADEMIR�MARANGONI�FILHO

MENSAGEM�DA�COORDENADORA�DISTRITAL�DAS�A.S.R�JULIANA�DE�BRITO�A.�MARANGONI
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a�prática�do�companheirismo,�com�frequência�se�criam�grandes�e�sólidas�amizades.�Assim�foi�Ncom�o�rotariano�Tim�(Takeshi�Ussui�),�do�Rotary�Club�Araçatuba�Alvorada.�Nosso�Distrito�Rotário�
4470� integra�uma�parte�do�estado�de�São�Paulo,�Mato�Grosso�do�Sul�e�parte�do�Paraguai.��

Participamos�de�muitos�eventos�em�conjunto�e�fomos�nos�conhecendo,�bem�como�nossas�esposas�e�
filhos.

Foi�na�Conferência�do�Governador�Casarotti�que�tivemos�um�maior�entendimento�e�fiquei�sabendo�das�
grandes� doações� à� Fundação� Rotária,� patrocinadas� pelo� Tim.� Sua� característica� maior� é� a�
demonstração�de�amizade�não�só�nos�eventos�do�Rotary,�mas�também�em�nossas�vidas�de�amigos.�
Passei� a� admirá-lo� por� sua� espontaneidade� em� contribuir� para� a� Fundação� Rotária.� Era� alegre,�
comunicativo,�envolvente,�amigo�que�sempre�ansiava�em�telefonar�para�saber�como�estávamos�e�
vibrava�com�as�notícias,�até�mesmo�de�outros�companheiros�dos�clubs�de�Campo�Grande.
Foi� o� maior� doador� do� Distrito� 4470.� Qual� a� razão?� Seria� em� homenagem� ao� filho� perdido� na�
adolescência?�Não�sei.�Seria�pelo�seu�magnânimo�coração�em�conjunto�com�a�esposa�Nilce?�Não�sei.�
Seria�pela�visão�humanística�da�prestação�de�serviços�aos�menos�favorecidos?�Creio�que�sim.�Com�o�
Tim,�tenho�a�impressão�de�vislumbrar�uma�célula�de�seguidor�dos�princípios�imaginados�e�vividos�por�
Paul�Harris.

Em�todas�as�oportunidades,�encontramos�sempre�tempo�para�análise�simples�dos�lemas�rotários:�certa�
vez�me�perguntou:�Qual�o�Lema�preferido?�Respondi�que�estou�defendendo�aquele�que�toca�fundo�nos�
ensinamentos�do�Rotary�:�“Mais�se�beneficia�quem�melhor�serve".��
Afirmei�a�grandiosa�importância�em�beneficiar�aos�que�mais�necessitam.�Ele�concordou�e�contou-me�
que�iria�aos�Estados�Unidos�receber�o�Título�da�Sociedade�Arch�Klump,�pois�fizera�uma�doação�de�U$�
250.000.�Foi�receber�o�título�e�telefonou-me�contanto�com�muita�emoção�e�alegria.�Realmente�era�um�
rotariano�mesmo!�Servindo,�servindo�sempre.�
Contou-me�que�estava�doente�e�que�iniciara�o�tratamento�quimioterápico.�Fui�visitá-lo,�encorajando-o�
na�grande�luta.�Acompanhei�de�perto�todas�as�ocorrências�em�Araçatuba�e�São�Paulo.��Em�dezembro�de�
2016�o�Distrito�perdia�um�de�seus�maiores�esteios:�o�Tim�partiu.�Foi�chamado�pelo�Criador.�E�imagino�a�
recepção�gloriosa�que�teve�pelo�desprendimento�e�gratidão�de�milhares�de�crianças�beneficiadas�com�
a�gotinha�da�vacina�Sabin.
Parabéns�,Tim,�pelos�seus�atos�e�pela�sua�vida!

Tim, Meu Amigo
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CASAS�DA�AMIZADE�|�EMPRESAS�CIDADÃS
A� Coordenadora� Distrital� das� ASR,� Juliana� de� Brito� Aires� Marangoni,�
apresentou�no�Seminário�da�Fundação�Rotária�a�palestra�"A�importância�
da�Casa�da�Amizade�para� a� Fundação�Rotária",� com� seus�objetivos� e�
metas�para�a�gestão�2017-18.�
Pioneirismo�e�Inovação
Foi�lançado�o�projeto�de�regulamentação�de�todas�as�Casas�da�Amizade�
do�Distrito�4470,�para�que�elas�possam�existir�de�fato�e�de�direito�(com�o�
CNPJ)�e,�assim,�participar�dos�programas�da�ABTRF,�contribuindo�com�a�
Fundação�Rotária,�tornando-as�Empresas�Cidadãs.

Segundo�Luiz�Coelho,�Presidente�da�
ABTRF�no�Brasil:
"É� um� pioneirismo� no� Brasil� fazer�
com� que� as� Casas� da� Amizade�
contribuam�para�a�Fundação�Rotária.�
Abre-se�um� leque�de�opções�dessa�
importante�participação�para�o�Brasil�
todo,� incentivando� e� inspirando�
todas� as� Casas� da� Amizade� dos�
demais�distritos." Marcelo�Haick�-�Coordenador�da�End�Polio�Now�no�Brasil,�

Governador� Vlademir� Marangoni� Filho,� Embaixatriz�
Juliana�de�Brito�Aires�Marangoni�ao�lado�de�Luiz�Coelho,��
Presidente�da�ABTRF�no�Brasil.

Para�Juliana�Marangoni,�"as�Casas�da�Amizade�e�o�Rotary�compartilham�dos�mesmos�princípios�e�ideais;�
dessa�forma,�atestamos�nossa�responsabilidade�social.�Nosso�Distrito�já�conta�com�sete�Casas�da�Amizade�
Empresas�Cidadãs,�e�até�o�final�da�gestão�a�meta�é,�pelo�menos,�vinte�contribuindo."

Acima,� imagem�do�banner�da�The�
Rotary�Foundation�e�ABTRF,�da�Casa�
da� Amizade� de� Itaporã� (MS),� que�
recentemente� se� tornou� Empresa�
Cidadã,�contribuindo�com�o�Rotary�
Club�de�Itaporã.

PRIMEIRO�������������DISTRITAL

O� primeiro�Ryla� Distrital-� Startup� Empreendedorismo� e�
Inovação� foi� realizado� nos� dias� 21� e� 22� de� Outubro� em�
Araçatuba-SP.�O�evento�foi�um�sucesso,�contando�com�mais�
de�150�participantes�e�experientes�palestrantes�de�grande�
importância�para�o�Brasil.

Da�Esq.�para�Dir.:��Embaixatriz�Juliana�Marangoni,�Marcelo�Salomão,�Henri�Cardim,�
Marlon�Freschi,�Leonardo�de�Matos,�Geraldo�Rufino��e�Governador�Marangoni�

IMAGEM�PÚBLICA�INOVADORA

Cris�Zuppa Glauce�Karnakis�e�Família

Em�mais�uma�ação�de�Imagem�Pública�de�sucesso,�o�
Rotary� Distrito� 4470� realizou� em� outubro� a�
campanha� virtual� «End� Polio� Now� -� Estamos� na�
Reta� Final»,� por� meio� de� adesão� de� uma� nova�
temática�em�fotos�na�rede�social�Facebook.



8

PARCERIAS�NACIONAIS�DE�SUCESSO

O�Rotary�Distrito�4470�realizou�diversas�parcerias�de�sucesso�ao�longo�da�Gestão�2017-18,�dentre�elas,�
podemos�destacar�a�PARCERIA�E�APOIO�do�SANTOS�FUTEBOL�CLUBE�e�da�CONFEDERAÇÃO�BRASILEIRA�
DE�FUTEBOL�(Entidade�máxima�do�Futebol�no�Brasil�e�coordenadora�da�Seleção�Brasileira�de�Futebol).��
Tanto�o� �assumiram�publicamente�compromisso�com�o�Distrito�4470�no�combate�Santos�F.C� �C.B.Fcomo�a
à�Pólio,�bem�como�disposição�para�novas�parcerias.

A�Governadoria�2017-18�do�Distrito�4470�lançou�o�projeto“Meu�
Distrito� 100%�My� Rotary”.� O� � objetivo� é� que,� ao� final� do� ano�
rotário,�todos�os�rotarianos�do�Distrito�4470�possuam�conta�ativa�
no�My�Rotary�e�desfrutem�das�vantagens�do�website�oficial�do�
Rotary�International.�

QUERO�ME�CADASTRAR,�COMO�FAZER?

O� associado� que� não� possui� cadastro� no�My� Rotary:� � Primeiro�
acesse�o�website�do�My�Rotary�‒�www.my.rotary.org/pt,�no�corpo�
da�página�ao�lado�esquerdo�clique�em�Fazer�Meu�Cadastro.��Após�
o�cadastro�realizado,�verifique�em�seu�e-mail�o�link�de�ativação�do�
My�Rotary�e�clique�nele�para�completar�o�seu�cadastro.�É�simples�e�
rápido.

PARA�QUEM�JÁ�POSSUI�CADASTRO?

Ótimo!�
Agora� nos� ajude� a� completar� mais� essa� missão.� Fale� com� o�
Secretário�do�seu�clube�e�juntos�cadastrem�todos�os�associados�
que�ainda�não�possuem�conta�no�My�Rotary.�

DISTRITO�100%
TRANSMISSÃO

AO�VIVO�DE�EVENTOS

A� tecnologia� chegou� para� ficar�
no� Distrito� 4470.� Os� principais�
e v e n t o s � r o t á r i o s � s ã o�
t ransmit idos � � pelo�ao� vivo
Facebook� através� da� página�
oficial� do� Rotary� 4470.� Caso� o�
rotariano�não�possa�comparecer�
a o � e v e n t o � é � p o s s í v e l�
acompanhar�a�transmissão�pelo�
facebook.

fb.com/rotary4470

O�DESENVOLVIMENTO�DO�DISTRITO�4470
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24�E�25
MARÇO

2017
SEMINÁRIO�DISTRITAL
CAPACITAÇÃO�DE�LÍDERES
GOVERNADORES�ASSISTENTES

PENÁPOLIS-SP

31�DE�MARÇO
2017

SEMINÁRIO�DISTRITAL
CAPACITAÇÃO�DE�LÍDERES
PRESIDENTES�ELEITOS

PENÁPOLIS-SP

01�E�02�DE�ABRIL�

23�DE�ABRIL
2017

ASSEMBLEIA�SECCIONAL
DISTRITAL�DE�TREINAMENTOS
ROTARY�E�ROTARACT�CLUB

PENÁPOLIS-SP

07�DE�MAIO
2017

ASSEMBLEIA�SECCIONAL
DISTRITAL�DE�TREINAMENTOS
ROTARY�E�ROTARACT�CLUB

DOURADOS-MS

01�DE�JULHO�DE�2017�-�FESTIVA�DE�POSSE�DO�GOVERNADOR�VLADEMIR�MARANGONI�FILHO�E�EQUIPE�DISTRITAL

2017

SEMINÁRIO�DISTRITAL
CAPACITAÇÃO�DE�LÍDERES
TREINAMENTO�CONTINUADO

DOURADOS�-�MS

07�DE�OUTUBRO�

21�E�22
OUTUBRO

2017

RYLA�DISTRITAL�STARTUP�
EMPREENDEDORISMO�E�
INOVAÇÃO

ARAÇATUBA-SP



LINHA�DO�TEMPO

2017

SEMINÁRIO�DISTRITAL
FUNDAÇÃO�ROTÁRIA

NOVA�ANDRADINA�-�MS

07�DE�NOVEMBRO

12�DE�NOVEMBRO�DE�2017�-��SEMINÁRIO�DE�CAPACITAÇÃO�DE�LÍDERES�-�TREINAMENTO�CONTINUADO CAMPO�GRANDE�-�MS

2017

WORKSHOP�DISTRITAL
DE�ROTARACT�CLUB

GUARARAPES-�SP

26�DE�NOVEMBRO

|�PRÓXIMO�EVENTO�|

07:00� � 08:30

08:30� � 08:45

08:45� � 09:15

09:15� � 10:45

10:45� � 11:00

11:00� � 11:15

11:15� � 12:00

12:00� � 12:15

Recepção�com�Café�da�Manhã�-�Inscrição�e�retirada�de�material

Abertura�e�Boas-vindas�-�Governador�Distrital�2017-18�VLADEMIR�MARANGONI�FILHO

"PANORAMA�DA�IMAGEM�PÚBLICA�DO�ROTARY�NO�D-4470"�-�SÉRGIO�LUIZ�DE�ROSSI
Presidente�2017-18�da�Comissão�Distrital�de�IP

"IDENTIDADE�VISUAL�DO�ROTARY"�-�Gov.�2011-12�D-4510�MARCIO�CAVALCA�MEDEIROS
Coordenador�de�Imagem�Pública�Áreas�22A�e�23A

Coffee-break

RECONHECIMENTO�DIVERSOS�DA�FUNDAÇÃO�ROTÁRIA�E�IMAGEM�PÚBLICA

Debate�com�os�presentes:�"IMAGEM�PÚBLICA�DO�ROTARY�EM�NOSSO�DIA�A�DIA"

"CONSIDERAÇÕES�FINAIS"�-�GD�2017-18�VLADEMIR�MARANGONI�FILHO��
e�Coordenador�de�Imagem�Pública�Distrital�SÉRGIO�LUIZ�DE�ROSSI�

ALMOÇO�LIVRE���������������������PRÊMIOS�PARA�CARAVANAS�PRESENTES

PROGRAMAÇÃO
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DEMONSTRATIVO�FINANCEIRO�-�GESTÃO�2016-17

12

GOVERNADOR�HERMES�DE�ARAÚJO�RODRIGUES
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CLUBS�EM�AÇÃO

Festa�de�confraternização�da�Casa�da�Amizade�
de�Araçatuba,�com�a�entrega�especial�de�um�
Cheque� no� valor� de� R$� 3.500,00� reais� ao�
Centro�Espírita�Esperança�e�Caridade.

CASA�DA�AMIZADE�DE�ARAÇATUBA

NATAL�DAS�CRIANÇAS�NA�ESCOLA�-��ROTARY�CLUB�DE�CORUMBÁ�-MS

CASA�DA�AMIZADE�DE�TRÊS�
LAGOAS�ENCERRANDO�O�PROJETO�

BRINCANDO�COM�AS�ARTES

FESTIVAL�DE�PRÊMIOS�DO�ROTARY�CLUB��
E�CASA�DA�AMIZADE�DE�RIO�PARDO

ROTARY�CLUB�E�CASA�DA�AMIZADE�
DE�GUARAÇAÍ

Visita�ao�centro�de�Convivência�do�Idoso

PROJETO�FÁBRICA�DE�SORRISOS
ROTARY�CLUB�DE�PENÁPOLIS

EM�PARCERIA�COM�SORRIA�DENTISTAS�
PENÁPOLIS

Casa�da�Amizade�e�Rotary�Club�de�
Caarapó�

Presentearam�no�dia�24/12,�o�total�de�350�
crianças�no�município�com�presentes�de�natal.



CLUBS�EM�AÇÃO
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ROTARY�CLUB�DE�BELA�VISTA

O�Projeto�Karatê�de�Ouro,�realizado�na�cidade�de�Bela�Vista�(MS),�tem�sido�uma�importante�ferramenta�de�
inclusão�social�por�meio�do�esporte.�As�recompensas�e�vitórias�diárias�são�vistas�há�vários�anos�no�município.�
O�Rotary�Club�de�Bela�Vista�fortalece�este�projeto�com�a�entrega�de�materiais�esportivos�como�luvas,�protetor�
de� tórax� e� quimonos.� Atualmente,� o� Karatê� de� Ouro� conta� com� mais� de� 50� alunos� matriculados,�
gratuitamente.�Com�este�apoio,�o�Rotary�espera�somar�forças�pelas�nossas�crianças�e�jovens,�instruindo-os�e�
preparando-os�para�serem�cidadãos�de�bem�no�futuro.

Rotary�Club�de�Itaporã�realizou�no�
dia�02�de�dezembro�a�Segunda�
Edição�do�Jantar�Oriental.

Rotary�Club�de�Itaporã

ROTARY�CLUB�DE�ARAÇATUBA�CRUZEIRO�
DO�SUL�DOA�MAIS�DE�10�MIL�REAIS�AO�
HOSPITAL�DE�CÂNCER�DE�BARRETOS

O� Rotary� Club� de� Araçatuba� Cruzeiro� do� Sul� fez� uma�
doação�especial�na�noite�de�10�de�dezembro.�Um�cheque�
no� valor� de�R$� 10.000,00� foi� entregue� ao� Hospital� do�
Amor,�conhecido�como�Hospital�de�Câncer�de�Barretos.�
A� unidade� é� uma� instituição� de� saúde� filantrópica�
brasileira� especializada� no� tratamento� e� prevenção� de�
câncer�com�sede�em�Barretos,�São�Paulo.

ROTARY�CLUB�DE�VALPARAÍSO
Durante�a�visita�do�Governador,�o�Rotary�Club�de�
Valparaíso�realizou�a�entrega�de�um�Monitor�
Multiparâmetros�à�Santa�Casa�da�cidade�.



Foi� também�doado� para� o� Programa�
Social� Comunidade� Educa� um� kit�
completo� (Notebook,� Projetor,� Tela�
de�Projeção�com�Tripé,�Caixa�de�Som�
Amplificada,�Microfone),�que�auxiliará�
bastante� no� desenvolvimento� de�
palestras,�treinamentos�e�orientações,�
assim� como� projeção� de� vídeos�
(cinema)�para�as�crianças.�

ROTARY�CLUB�DE�TRÊS�LAGOAS�-�CIDADE�DAS�ÁGUAS
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PROJETO�DE�SUBSÍDIO�DISTRITAL�-�DG�1845562�-�2017/2018

1
MATERIAIS�DOADOS

Notebook , � P ro je tor , � Te la � de�
Projeção� com�Tripé,� Caixa�de� Som�
Amplificada,�Microfone 2

Materiais � para� a � reforma� de� 50�
Bicicletas�para�a�Associação�Programa�
Social�"Comunidade�Educa“

�O� �é�uma�associação�sem�“Programa�Social�Comunidade�Educa”
fins�lucrativos�de�cidadãos�interessados�em�fomentar�a�cidadania�
de�crianças�e�adolescentes,�atuando�hoje�na�Escola�Marlene�de�
Noronha,� em� Três� Lagoas-MS,� com� atividades� todos� os�
domingos.� Por� meio� de� brincadeiras,� oficinas� e� dinâmicas,�
estimula�a�convivência� social�e�promove�por�meio�de�cultura,�
esporte�e�lazer,�uma�convivência�harmônica�entre�crianças,�além�
de�estímulos�para�cuidar�da�escola�e�do�bairro.�

O�programa�já�obteve�ótimos�resultados�com�as�cerca�de�200�
crianças� envolvidas,� como� maior� cuidado� com� a� escola� e� o�
declínio�substancial�da�invasão,�furto�e�depredação�desta�escola.�
Numa�próxima�fase,�as�crianças�terão�assistência�para�melhoria�
do� desempenho� escolar� como� leitura� e� aulas� de� reforço�
extraescolares.� O� Projeto� contou� com� o� apoio� do� Interact� e�
Rotaract�Clubs�de�Três�Lagoas-MS.

O�PROJETO
Este�projeto�de�subsídio�envolveu�o�
programa�“Solidariedade� em�Duas�
Roda”�que,�com�apoio�do�Ministério�
Público,�doou�bicicletas�aprendidas�
ao�Sistema�Carcerário�Municipal.�Os�
internos� reformam� essas� bicicletas,�
que � s ão � doada s � à s � c r i ança s�
participantes� do� Programa� Social�
Comunidade�Educa.�

DOAÇÃO�DE��50�BICICLETAS�
REFORMADAS

EDUCAÇÃO�EM�1°�LUGAR

O�Rotary�Club�de�Três�Lagoas�Cidade�
das� Águas� tem� acompanhado� a�
evolução� deste� programa� social� e�
orgulha-se� em� contribuir� para� que�
este � se � so l id ifique� e � cont inue�
colhendo� frutos� junto� às� crianças�
envolvidas.

O�ROTARY�
FAZ�A�DIFERENÇA

NOEMY�UEHARA�
Presidente�Rotary�Club�de�Três�Lagoas�Cidade�das�Águas�2017/2018
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MENSAGEM�DE�DESPEDIDA
EI,�VOCÊ�AÍ!

Lembra�de�mim?�Nós�trabalhamos�juntos�na�Governadoria�Distrital�no�ano�Rotário�2013/2014,�conseguindo�muito�
sucesso�e�expressiva�contribuição�para�a�Fundação�Rotária,�graças�às�doações�de�todos�e,�principalmente,�do�
saudoso�Companheiro�TIM��USUI.

Da�minha�parte,�eu�me�lembro�perfeitamente�de�vocês�e�de�todos�os�Clubes�do�Distrito.

Porém,� através� desta� mensagem� venho� à� presença� de� todos� os� prezados� Companheiros� e� Companheiras,�
também�do�Interact,�do�Rotaract�e�das�Casas�da�Amizade,�para�me�despedir�desse�honroso�Distrito�de�Rotary�
International,�no�qual�faço�parte�desde�quando�me�associei�ao�Rotary�Club�Campo�São�Francisco,�no�dia�11�de�
agosto�de�2002,�cuja�solenidade�de�posse�aconteceu�por�ocasião�da�visita�oficial�do�Governador�do�Distrito�4470,�
José�Calderan.

Agora,�como�mudei�de�residência�com�a�minha�família�para�a�cidade�denominada�“Estância�Turística�Santa�Fé�do�
Sul/SP”,�acolhendo�orientação�médica�para�que�passasse�a�viver�numa�localidade�onde�tudo�seria�mais�calmo,�
assim�viemos�de�mudança�para�esta�acolhedora�cidade�do�interior�de�São�Paulo�e,�ao�chegarmos�aqui,�senti-me�no�
compromisso�rotário�de�ingressar�no�Rotary�desta�cidade,�que�pertence�ao�Distrito�4480.

Depois�de�participarmos�eu�e�a�minha�esposa�Rita�Campo�Filles�Lotfi�de�quatro�reuniões�ordinárias,�tomamos�
posse�no�dia�15�de�dezembro�de�2017,�por�ocasião�da�visita�oficial�da�Governadora�Cristina.�

Em�seguida,�comuniquei-me�com�o�Governador�Marangoni�solicitando�meu�desligamento�do�Distrito�4470�e�do�
Colégio�de�Governadores,�porque�doravante�participarei�desse�novo�clube�em�outro�distrito.

Em�razão�desse�episódio�quero�confessar�que�o�meu�coração�e�o�meu�sentimento�em�despedir�de�vocês,�caros�
companheiros�e�companheiras,�estão�abalados,�porque�a�partir�de�agora�só�a�saudade�do�convívio�com�vocês�já�se�
faz�presente,�principalmente�quando�vocês�de�joelhos�pediram�a�Deus�pelo�restabelecimento�da�minha�saúde,�
por�ocasião�de�várias�cirurgias�a�que�fui�submetido.

Ao�mesmo�tempo�em�que�agradeço�pelo�passado,�peço�a�todos�vocês�que�continuem�fazendo�as�orações,�porque�
sou�portador�de�uma�síndrome�denominada�Li-Fraumeni,�genética,�e�que�passa�a�fazer�a�mutação�do�gene�TP�53,�
encarregado�de�proteger�as�nossas�células�do�câncer,�mas,�em�virtude�da�mutação�começa�a�agredir�as�células�do�
meu�corpo,�transformando-as�em�malignidade.

Apesar�de�ter�retirado�26�tumores�malignos�do�corpo,�ainda�existem�outros�nódulos�que�necessitam�de�cirurgias,,�
por�isso�conto�com�todos�vocês,�pedindo�orações,�pois�só�assim�e�com�muita�fé�vencerei�essa�doença.

Muito�obrigado!�E�com�saudade�despeço-me�de�todos�vocês,�desejando�um�feliz�2018,�auspiciando�que�o�Rotary�
faça�a�diferença�no�mundo�pelos�trabalhos�de�todos�os�rotarianos.

Dos�Companheiros

José�LOTFI�Corrêa������������������������������RITA�Campos�Filles�LOTFI
GD�4470�‒�2013/2014����������������������Coordenadora�Distrital�13/14
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