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• Especialização em isenção de IPI/ICMS/IPVA/Rodízio.
• Experiência na documentação e no pedido direto da fábrica.
• Mais informações:
vendasespeciais@andreribeiro.com.br

Grátis

• Encaminhamento de processos.
• Serviço de leva-e-traz.
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AQUI VOCÊ É O CAMPEÃO.
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Editorial

Visitas oficiais são

lições de Rotary
José Luis Fonseca
Governador do Distrito 4420

E

m 13 de Março terminamos o programa de visitas oficiais iniciado em 8 de agosto de 2007
aos Clubes do Distrito referentes ao ano rotário
2007/2008.
Foram 65 oportunidades de conhecer mais de
perto cada um e, o trabalho dos rotarianos do Distrito 4420, não apenas pelo contato pessoal com
a grande maioria de companheiros durante as Assembléias de Sócios, mas também através da oportunidade que nos foi dada quando acompanharam
a visita a 193 projetos nos quais nossos Clubes estão envolvidos.
Foi uma oportunidade única e especial que vocês
proporcionaram a Verinha e a mim, compartilhando
e conhecendo Rotary, fortalecendo antigas e criando
novas amizades, de conhecer ainda mais o principal
ativo de nossa organização: “os rotarianos”
Os aproximadamente 15.000 quilômetros percorridos e as 600 horas que compartilhamos durante as
visitas oficiais foram mágicas e inesquecíveis.
Os 273 novos companheiros empossados e a instalação dos dois mais novos clubes do Distrito 4420
registram o reconhecimento do trabalho voluntário
que todos prestamos.
Queremos agradecer, Verinha e eu, de maneira
particular a cada um dos rotarianos de nosso 4420
pela gentileza da atenção que todos nos dedicam e,
em nome de todos aqueles assistidos por nossos programas, para quem fazemos a diferença, pelos trabalhos que executamos.
Caminhamos para os três últimos meses de trabalho
desta gestão e todos teremos ainda muito a realizar.
As atividades por nós planejadas e em andamento

devem ser perseguidas e completadas para que este
ano rotário seja repleto de realizações.
Solicito a cada rotariano do Distrito especial
atenção para:
• Atingir as metas solicitadas por nosso Presidente de RI, Wilfrid Wilkinson, para obtenção da Menção
Presidencial;
• Buscar e superar as metas comprometidas de
contribuições para a Fundação Rotária e Associação
Brasileira da The Rotary Foundation;
• Inscreverem-se para participar na Conferência
Distrital. Lembrando que temos como objetivo a participação no evento de 100% dos atuais sessenta e
sete clubes do Distrito, assim como dos Presidentes e
Governadores Assistentes Realizadores;
• Organizarmos uma grande caravana para participar, em Los Angeles, da Convenção Internacional do
ano Rotário 2007/2008.
Finalmente, o agradecimento a todos os companheiros, que neste primeiro trimestre de 2008 participaram da recepção, que, juntamente com os rotarianos dos Distritos 4430 e 4610, fizemos ao Presidente
de Rotary International, Wilfrid Wilkinson, durante
sua recente visita a São Paulo.
O registro da alegria que tivemos junto aos 98 rotarianos, familiares e amigos que conosco fizeram a
tradicional viagem da Amizade de nosso Distrito, que
este ano foi recepcionada em Portugal por companheiros e amigos dos Distritos 1960 e 1970 liderados
por nossos amigos Governadores, Eduardo Caetano
de Souza e Bernardino da Costa Pereira.
Com um abraço amigo,
Fonseca
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Mensagem do Presidente

Caros Companheiros,

G

andhi disse uma vez: “Se quisermos dar ao mundo
lições de paz e se realmente desejarmos lutar contra
as guerras, temos que começarpelas crianças.” Ele
entendia muito bem que a raiva e o ódio, as controvérsias e
diferenças, as disputas e as rivalidades não são inatas ou hereditárias, mas aprendidas. Assim, as crianças que crescem vendo o ódio aprendem a odiar, da mesma forma que as que são
criadas dividindo e amando aprendem a dividir e a amar.
As coisas não serão para sempre da forma que foram
até aqui. Elas podem ser mudadas, para pior ou para
melhor. Se ameaçadas, algumas pessoas podem se dividir e lutar entre si, mas outras unem-se e trabalham
em cooperação, em busca de uma solução comum para
seus problemas. Cada desafio traz consigo o poder de
dividir ou de unir.
Num mundo em mudança, o Rotary deve ser constante. Num mundo em que as necessidades são crescentes, o
Rotary precisa manter o equilíbrio, na certeza de que temos a força e o poder de fazer o que precisa ser feito.
Ao longo deste ano rotário, venho pedindo a todos os
rotarianos que compartilhem o Rotary através do nosso
quadro social. É tempo de avaliarmos em que situação estamos neste sentido. Convidamos algum sócio em poten-

Wilfrid J. Wilkinson, presidente do RI

cial para uma reunião? Se ele entrou no
clube, estamos nos esforçando para fazer dele um rotariano que se desenvolva e tenha sucesso na organização?
O Rotary só pode continuar servindo se crescer. Manter os atuais números do quadro social não é o bastante.
Temos que acompanhar o crescimento
da população mundial para atender todos os nossos desafios. Temos que mostrar ao mundo que
Dar de Si Antes de Pensar em Si é muito mais que o nosso
lema oficial, e que Rotary Compartilha é bem mais do que
o lema presidencial deste ano. Na verdade, essas palavras
constituem o nosso credo – um credo que define a nós,
rotarianos, e ao Rotary.
Décadas atrás, Gandhi – que, eu creio, teria sido um
ótimo companheiro – disse uma outra coisa que reflete
bem o que nós, rotarianos, somos: “Um homem só adquire grandeza à medida que trabalha pelo bem-estar
do próximo.”
Todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos
grandes através do serviço rotário. Espero que nós possamos aproveitar bem essa oportunidade.

Palavra do leitor
Caro Governador José Luiz Fonseca
Quero agradecer o recebimento da Carta Mensal do Distrito
4420, sempre interessante. Obrigado e até breve. Um abraço!
Arnaldo de Freitas Rebelo - Presidente 2007-2008 • Distrito 4750 • Rotary Club São Pedro da Aldeia - RJ
Estimado Governador José Luiz Fonseca
Quero cumprimentá-lo por sua Carta Mensal, bem como pelo
trabalho que está desenvolvendo. Porém, quero registrar o
prazer que sempre tenho em lê-la: as reportagens sobre os
eventos dos clubes, as entrevistas com ex-governadores, sócios antigos e presidentes, as matérias contendo informações
gerais, etc. Percebo que não há nenhum cunho personalista
na Carta Mensal, pois o governador pouco aparece nas matérias e nas fotos. A ênfase é para o trabalho e para os rotarianos. Parabéns, você nos dá uma bela lição. Aliás, não poderia

esperar outra coisa de um José Luiz. Os cumprimentos são
extensivos a toda a equipe da Carta Mensal. Abraços.
EGD José Luiz Toro da Silva • Distrito 4430.
Estimado Governador José Luiz Fonseca,
Recebi a Carta Mensal de Fevereiro e seguramente lhe afirmo
que o conteúdo está muito interessante, com muita informação rotária exposta de forma dinâmica e de leitura agradável,
em especial por ressaltar as mensagens de experiência dos
dirigentes, além da excelente divulgação das idéias de projetos rotários bem-sucedidos. Parabéns pela Carta.
Alexandre Augusto Vieira de Oliveira • Distrito 4610 •
Presidente do Rotary Club de Cotia
Participe da revista Carta Mensal. Mande suas sugestões de
pauta para o e-mail: rp4420@superig.com.br
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Evento

Rotarianos do ABC recebem medalha
garibaldina em evento promovido
pelo RC São Caetano Leste

Da dir. a esq.: Étori Dal’ Mas; Elaine Dal’ Anese; Neuza Lacava; Ângelo Lacava; e Sérgio Lazzarini

O

Rotary Club São Caetano Leste recebeu, no dia
27 de fevereiro, um dos mais importantes eventos do Brasil envolvendo a comunidade italiana:
a Entrega da Medalha Comemorativa do Bicentenário de
Giuseppe Garibaldi.
A solenidade aconteceu durante reunião festiva do clube
são-caetanense, no Buffet Status, na cidade que foi colonizada
por imigrantes italianos, na segunda metade do século XIX.
A premiação foi instituída pela Associazione Nazionale
e Reduci Gaibaldini e tem o intuito de homenagear cidadãos italianos ou descendentes de grande respeitabilidade, idoneidade, princípios e ideais democráticos.
A idéia de trazer para São Caetano tão respeitado evento partiu da Presidente do Rotary Club São Caetano Leste,
Neuza Toloi Lacava, e a Presidente da Liga das Mulheres
Eleitoras do Brasil, Rosa Maria Riera, que indicaram pessoas
valorosas e merecedoras da significativa honraria.
Foram nove homenageados, dentre eles três rotarianos:
Étore Dal’Mas, do RC São Caetano do Sul, Elaine Dal’Anese,

do RC São Caetano Olímpico, e Sérgio Lazzarini, do RC Santo André e Governador indicado do Distrito 4420 2008/09.
“Este evento, vindo para São Caetano, é uma honra muito
grande, pois nunca, no ABC, houve uma solenidade como
esta, e o Rotary, como organizador, só completa minha satisfação”, comemora Neuza Lacava, que teve seu marido,
Ângelo Lacava, como um dos homenageados.
A Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini
foi fundada em 1871, pelo próprio General Giuseppe Garibaldi, com o propósito de reunir todos os garibaldinos.
Representando a entidade, Yvonne Capúano mostrou-se
contente com as escolhas dos homenageados para os
quais fez a entrega das medalhas. “É uma satisfação muito
grande estar aqui, porque eu tenho uma missão que é a
de divulgar o que Garibaldi representou para o Brasil, para
o Uruguai e para Itália. Este convite do Rotary me deixou
muito feliz e gratificada por tudo que eles vêm realizando.
Hoje é uma noite histórica para o ABC e para Associação
Garibaldina”, destaca Yvonne Capúano.
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Dezenas de convidados compareceram ao evento,
dentre eles personalidades ilustres do ABC, além da digníssima presença do 5º Príncipe de Poggio Suasa, na Itália,
Don Constantino Mário Ruspoli, que fez questão de ressaltar em seu discurso que seu avô foi sócio-fundador de um
Rotary Club de Nova Iorque.
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Evento reuniu personalidades do ABC

Rotarianos homenageados
Étore Dal’Mas – Rotary Club
São Caetano do Sul
“Receber esta honraria é motivo
de orgulho e satisfação. Esta medalha que representa esta grande figura
que foi Giuseppe Garibaldi. Tenho que
agradecer à Neuza, Rosa Maria e Yvonne Capúano, que fizeram, por bem, me
indicar para receber este prêmio”.
Elaine Dal’Anese de Campos
– Rotary Club São Caetano do Sul
Olímpico
“É um prazer imenso participar
desta solenidade tendo em vista
que a cidade de São Caetano foi
fundada por italianos. Ser a primeira mulher da região a receber
esta medalha, sabendo que no ABC

existem muitos descendentes que são personalidades
importantíssimas e mesmo assim ser uma das escolhidas, é muito gratificante”.
Sérgio Lazzarini – Rotary Club
Santo André
“A história mostra a importância da imigração italiana para São
Caetano. Dois motivos me deixam
muito envaidecido neste evento:
primeiro, ser um dos homenagea
dos, principalmente por vir de
uma família italiana; o segundo é
receber este prêmio em um evento promovido por um clube do Rotary”.

Herói italiano
Giuseppe Garibaldi foi um patriota e revolucionário italiano, considerado o unificador da Itália. Nasceu
na França, em 1807. Após lutar contra tirania na Itália,
precisou fugiu para o Brasil, em 1835, onde uniu-se
aos farroupilhas, latifundiários escravistas e separatistas que haviam se rebelado contra o Império brasileiro por estarem descontentes com o baixo preço do
charque (jabá), importante ingrediente da alimentação dos escravos negros. Nesta época, conheceu Ana
Maria Ribeiro da Silva, que se uniu a ele e veio a ser
conhecida como Anita Garibaldi. Lutaram juntos contra o Império do Brasil e no Uruguai, onde combateram ao tirano Rosas. Voltando à Itália, lutaram pela
Sardenha contra Áustria, em 1848, e pela República

de Mazzini, em 1849, ano em que morre Anita durante uma fuga. Exilado outra vez, foi para os EUA, retornando à Itália em 1851. Decide, então, abrir mão de
seus ideais republicanos, e apoiar o Rei Victor Emmanuel II, da Sardenha, na busca por tornar a Itália um
único país. Em 1860, junto com mil voluntários, entre
eles vários brasileiros, conquistou a Sicília e Nápoles. Abrindo mão de suas conquistas, as deixou sob
poder de Victor Emmanuel, que foi proclamado, em
1861, Rei da Itália. Em 1862 e em 1867, empreendeu
duas tentativas fracassadas de conquistar Roma, que
permaneceu em poder da Igreja Católica Romana até
1871. Em 1874, Giuseppe Garibaldi foi eleito para o
parlamento italiano. Faleceu em 1882.
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Viagem da Amizade

De volta às origens

*Por Lucia Sauerbronn

E

xatamente há 200 anos, Dom João VI e sua corte
chegavam ao Brasil, recebidos com honras e festas pelos brasileiros. Como que em retribuição à
calorosa recepção, desta vez foram os portugueses que
se prepararam para receber com carinho os rotarianos
do Distrito 4420. Nem mais, nem menos: exatamente
100 rotarianos cruzaram o Atlântico em direção contrária aos nossos colonizadores. E, ao longo dos 10 primeiros dias de fevereiro, se encantaram com as belezas da
Terra-mãe brasileira e com a gentileza dos lusitanos.
Quem atendeu ao convite do governador José Luiz
Fonseca e a esposa Vera para participar do Intercâmbio Internacional da Amizade não se arrependeu. Até o
tempo contribuiu: o grupo foi brindado com dias ensolarados em pleno inverno europeu. O leve friozinho, por
sinal, acabou se tornando uma boa desculpa para que as
refeições fossem acompanhadas por um bom vinho português, cuja qualidade e sabor não ficam nem um pouco
atrás da deliciosa culinária local.
Mas a gastronomia foi apenas um dos pontos fortes
da viagem. Está certo que nossos companheiros lusitanos se esmeraram em preparar suas mais tradicionais

receitas nas reuniões rotárias conjuntas em que nos recepcionaram. Os encontros foram marcados pela forma
carinhosa com que cuidaram de todos os detalhes. Em
cada reunião havia sempre uma surpresa: apresentações
folclóricas, troca de presentes típicos, homenagens calorosas.
Encantamento e beleza
A viagem começou pela cidade de Lisboa, com um
tour de reconhecimento pela antiga sede da Corte. O
ponto alto para nós, brasileiros, foi a visita ao conjunto
integrado pela Torre de Belém, o Monumento as Navegadores e Mosteiro dos Jerônimos. Deste local é que partiram as caravelas de Cabral em direção ao Novo Mundo,
inaugurando a nossa história, no ano de 1500. A noite
terminou com jantar e show numa casa de fado.
No dia seguinte, ainda se recuperando do cansaço
da viagem e esfregando os olhos devido à diferença de
fuso horário, o grupo acordou cedo para o passeio às belas cidades de Sintra, Estoril e Cascais. E teve disposição
para ir ao primeiro compromisso rotário. Os visitantes,
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representando 18 clubes do Distrito 4420, foram recebidos pelo Governador do Distrito 1969, Eduardo Caetano
de Souza e sua esposa Lina, no Restaurante Corinthia,
em Lisboa.
Não houve quem deixasse de aproveitar a manhã livre do dia seguinte para percorrer a pé o centro histórico da cidade, com suas ruas tortuosas e casarões que
muito lembram as antigas construções de cidades como
Salvador e Rio de Janeiro da época em que Brasil ainda
era colônia.
Em toda a viagem, aquela foi a única tarde chuvosa e fria. Mas isso não chegou a comprometer a visita
à cidade de Évora, onde o que mais impressionou, pelo
inusitado, foi a capela do século XVII, anexa à Igreja São
Francisco, ornada com ossos de cinco mil esqueletos humanos.

rio, erigido no local em que a Virgem apareceu aos três
pastorinhos em 1917.
Dali o grupo seguiu para Coimbra, onde conheceu a
espetacular biblioteca do século XVIII e seu acervo de
250 mil livros, antes de participar de um encontro na
Câmara Municipal da cidade. A noite terminou com jantar de convívio com os Rotary Clubes de Coimbra e da
Região da Bairrada, presididos respectivamente pelos
companheiros João Aurélio Sansão Coelho e Victor Ernesto Carvalho Pereira.
A próxima parada seria distante: Santiago de Compostela, na Espanha. Mas valeu a pena percorrer de ônibus tão longo trajeto, atravessando as regiões do Minho
e da Galícia. O Santuário é de tirar o fôlego, quando se
imagina que se está diante dos despojos de São Thiago,
nada menos que um dos 12 apóstolos de Cristo.

Lição de sonho e tradição

Portuguesa com certeza

A importância da herança católica para nossa cultura
ficou clara durante a visita à cidade de Fátima. Não houve quem não se emocionasse diante do imenso Santuá-

Dali à cidade do Porto foi outra esticada. Mas o pessoal matou o cansaço degustando os deliciosos e internacionalmente conhecidos vinhos fortificados que são

Com frio ameno, rotarianos aproveitaram as iguarias portuguesas
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Viagem da Amizade
produzidos à beira do rio Tejo. O vinho do Porto foi,
por sinal, quem animou o jantar oferecido pelo Rotary Club de Valongo, presidido por Francisco Alberto
de Oliveira Vilaça. Exatamente nesta noite aconteceu
a visita do governador do Distrito 1970, Bernardino
da Costa Pereira, que recebeu os rotarianos liderados
pelo governador José Luiz Fonseca.
Ainda na cidade do Porto, após um dia cheio de
atividades (que incluíram as tradicionais visitas aos
shoppings e indefectíveis compras), os brasileiros participaram de jantar típico na cidade vizinha de Maia,
cujo Rotary Club é presidido por Antonio de Castro Alves Aguiar.
A viagem chegava aos seus momentos finais. Do
Porto, o grupo seguiu de volta à Lisboa. No caminho,
parou em Aveiro para experimentar os famosos ovos
moles, base de quase toda a doçaria portuguesa.
A tarde guardava uma surpresa: a visita à minúscula
cidade de Óbidos, jóia da arquitetura medieval classificada como monumento nacional e uma das sete maravilhas de Portugal. Ao longo da viela que percorre

o pequeno monte da cidade cinematográfica, além do
bordado artesanal português, não houve quem deixasse de experimentar a deliciosa ginja, bebida local preparada à base de ervas e cerejas maduras.
Com alguns quilos a mais na bagagem e alguns furos adicionais no cinto, os rotarianos do 4420 cruzaram os ares sobre o Atlântico. Levavam ainda na boca o
gostinho das iguarias portuguesas, na memória as belas paisagens lusitanas e no coração o legado da mais
profunda expressão da alma portuguesa: a saudade.
*Lucia Sauerbronn é jornalista e faz parte da família dos
companheiros do Rotary Club Santo André

Da dir. a esq.: Octavio Leite Vallejo - EGD 1983-1984, D4420; José Luiz Fonseca – Governador 2007-2008, D4420; Bernardino Costa Pereira
– Governador 2007-2008, D1970; Victor Ernesto Carvalho Pereira - Presidente RC Curia – Bairrada, Portugal, D1970; e José Aurélio Sansão
Coelho - Presidente RC Coimbra, Portugal, D1970
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Ação Social

Festa Alemã
Projeto Social do Santo André – Norte
*Por Alvaro Ferreira

A

oitava edição da Festa Alemã realizada pelo Rotary
Club de Santo André – Norte, em 26 de outubro
de 2007, propiciou ao clube cumprir as metas estabelecidas no que diz respeito à aplicação do resultado
do evento que atingiu a quantia de R$ 70.000,00.
Os projetos e entidades beneficiadas são as seguintes:
Fundação Rotária, Projeto Educando com Visão, Camp Piero Pollone e AFRSAN (Associação de Famílias de Rotarianos de S. André – Norte).
Para cada entidade foram destinados 25% do valor angariado. A Fundação Rotária aplicará a doação nos projetos de caráter humanitário. O Projeto Educando com Visão,
administrado pelo Santo André – Norte, será beneficiado
no atendimento a crianças carentes da periferia, com consultas oftalmológicas e óculos totalmente grátis. O Camp
Piero Pollone está aplicando a verba como complemento
nas obras do novo prédio e da reforma das instalações
antigas para dar melhores condições de atendimento a
um maior número de alunos aprendizes. Para a AFRSAN,
a principal utilidade da doação será destinada à aquisição
de material para confecção de fraldas infantis e geriátricas
doadas a instituições e pessoas carentes.

Bino, presidente do RC Santo André - Norte e Fonseca em inauguração da
sala de informática no Camp Piero Pollone

Reconhecer, um dever do rotariano
O presidente do Santo André – Norte, Gilberto Bino,
destaca que a gestão está sendo marcada pelo companheirismo, reconhecimento e divulgação da imagem
pública de Rotary.
Para selar o sucesso da VIII Festa Alemã, coordenada
pelo companheiro Vanderlei Retondo, o clube homenageou os 42 patrocinadores do evento, sem os quais
o resultado financeiro não seria alcançado. Nada mais
justo se pensarmos que a atitude de responsabilidade
social das empresas em questão possibilitou fortalecer
as ações dos projetos em desenvolvimento.
Sala de Informática no Camp Piero Pollone
Inaugurada recentemente com recursos do projeto de Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária, a
sala de informática instalada no Camp Piero Pollone
possibilitará aos jovens alunos aprendizes assimilarem com mais rapidez e eficácia as aulas práticas relativas à matéria.
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Empresas
colaboradoras
Parte do resultado da Festa Alemã transferido para o
Camp foi utilizado para complementar a montagem da
sala, cujo ambiente é composto por 45 computadores,
bancadas para os alunos, suporte necessário para o perfeito funcionamento da rede, lousa eletrônica e demais
equipamentos periféricos.
A realização deste projeto só foi possível graças ao
envolvimento da Fundação Rotária e do clube parceiro
do Distrito 5890 - Space Center, Houston, Texas – Estados Unidos e do Distrito 4420 por intermédio da política
de Subsídios Equivalentes.
24 de outubro e a 9ª Festa
As conquistas não devem parar por aqui. A 9ª edição
já está na fase de preparação e iniciativas como esta devem ser incentivadas, pois é uma maneira eficaz de obter recursos para implementar os projetos de natureza
humanitária em prol dos mais necessitados.
*Alvaro Ferreira é membro do RC Santo André Norte e Secretário do Distrito 4420

ABC Rolos
Bozzato
Bru Cabeleireiros
CFOM
Cia T. Janér
Ciasul
Clínica da Mulher
Colônia Imóveis
Damaco
Dentaplan
Diagnostic
Ecológica Papel
Encon Refrigerações
Escad
Escritório Universo
Eugênio Propaganda
Gráfica Bandeirantes
Gran Sapore
Heliart
Jardim dos Pequenitos
Kascão
Mecânica Kano
Megafiles
Nathas
Novo Visual
PS Folhas de Pagamento
Polibel
Sabor Gaúcho
Samurai/Fibrasil
Superjet
Terccex
Tévere/Nextel
Transp. Estrela do Amanhã
Unic
Unishop
Uniline
Utipeças
Verzani & Sandrini
Villasul
Work
Zonoest
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Solidariedade

RC Santos Porto ajuda pessoas

Dirceu Vieira e sua esposa Raquel ao lado de Otelinda, presidente do RC Santos Porto,
e Edna Daguer, presidente dos Mensageiros da Luz
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com necessidades especiais

E

m Santos, existe uma entidade que leva “vitória” para a difícil vida de pessoas portadoras
de necessidades especiais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz cuida, há 45 anos, de crianças com
paralisia cerebral e totalmente dependentes para a
realização de tarefas do cotidiano. Mas por que esta
instituição leva “vitória”? “As crianças encontradas
pelos Mensageiros da Luz são vitoriosas porque, geralmente, estão em situações de miserabilidade, em
famílias que não possuem as mínimas condições de
dar uma vida mais digna para elas. Quando chegam
aqui encontram um ambiente estruturado e preparado para recebê-las”, afirma a presidente do Lar,
Edna Daguer, que há 32 anos presta serviços à casa,
seguindo os passos do pai, Paulo Marques, fundador
da instituição.
O Lar Espírita Mensageiros da Luz é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, dando assistência gratuitamente, 24 horas por dia, a portadores de
paralisia cerebral com grau de severidade profunda,
de ambos os sexos, principalmente menores. Ali, recebem os cuidados do Fisioterapeuta, Pediatra, Nutricionista, Psicóloga e Assistentes Sociais, além da
atenção de médicos voluntários de especialidades
diversas. Mesmo com toda esta equipe, o Lar ainda
precisa de profissionais das áreas de Fonoaudiologia
e Terapia Ocupacional. Ao todo são 50 funcionários,
mais de um por paciente, ocupando posição de referência para este tipo de atendimento.
A estrutura do local, ainda conta com salões com
ar-condicionado, colchões d´água, colchas antialérgicas, banheiros adaptados, lavanderia e cozinha industrial, esta última, graças a um projeto de subsídios
simplificados, desenvolvido pelo Rotary Club Santos
Porto. “Nós temos a maior satisfação em ajudá-los
pelo fato do Lar tratar de seres humanos que precisam deste atendimento. Por isso, acolhemos os Mensageiros da Luz como nosso principal projeto”, afirma
a Presidente do RC Santos Porto, Otelinda Martins Cipriano de Fazio.
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A maioria das crianças não tem contato com suas
famílias por motivos que vão desde ordem judicial
até o próprio desinteresse. No entanto, os parentes
que querem visitá-las, recebem transporte gratuito e,
em alguns casos, ganham cestas básicas, pois, geralmente, são indivíduos em estado precário de vida.
Se de fato é quase uma graça divina essas pessoas
com deficiências serem encontradas pelos Mensageiros da Luz, o milagre realmente se caracteriza quando
são analisadas as finanças da instituição. Cada paciente custa cerca de R$ 3 mil por mês para a entidade, totalizando despesas de R$ 110 mil mensais. A
receita fixa vem de subsídio mensal de R$ 17,5 mil da
Secretaria de Saúde de Santos, mais R$ 10 mil de São
Vicente, além de R$ 13,3 mil advindos de benefícios
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Cozinha industrial foi projeto do RC Santos Porto

do INSS e contribuições dos Gabinetes de Prefeituras
de Santos e Guarujá.
Para arcar com o restante dos gastos, o Setor de
Captação de Recursos trabalha incessantemente
para angariar donativos. Ações como a produção
dos cartões de Natal Santos Nossa Luz, participação
em Quermesses e bazares e loja de Ovos de Páscoa
ajudam a arrecadar fundos para a entidade. Com
destaque para o Lojão Beneficente, que fica permanentemente na esquina entre as ruas Pérsio de Queiroz Filho e a Cunha Moreira (Santos), e, em um espaço amplo, oferece diversos itens com preços muito
atrativos. Não é à toa que o Lar Espírita Mensageiros
da Luz integra a lista das 50 entidades melhores administradas do Brasil.

Necessidades do Lar
Qualquer tipo de alimento pode ser doado aos Mensageiros da Luz, mas alguns produtos estão sempre
em falta, como: leite em pó, açúcar, arroz, feijão, macarrão e farináceos. Também produtos de limpeza e
higiene pessoal (principalmente fraldas geriátricas
descartáveis) são essenciais para garantir a boa qualidade de vida das crianças.

Lavanderia deve receber subsídios do Rotary

Farmácia do Lar Espírita

Doações ajudam a manter a despensa
Consultório dentário
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Ajude os Mensageiros da Luz
O Rotary Club Santos Porto procura ajuda com o
desenvolvimento de projetos os quais já contemplaram o Lar Espírita com uma Kombi. “Quando o Rotary se predispõe a ajudar uma instituição, analisa dois
pontos básicos: o objetivo da entidade e a idoneidade
das pessoas que a conduzem. E aqui, nos Mensageiros
da Luz, nós percebemos que são pessoas especiais
cuidando de outras com necessidades especiais”, comenta o ex-governador do Distrito 4420 e membro
do RC Santos Porto, Dirceu Vieira.
“O Rotary é um parceiro imprescindível. Através
dele conseguimos buscar projetos maiores e realizar
alguns sonhos. A importância do Rotary para nós é
muito grande. Não só o RC Santos Porto, mas todos
os clubes da Baixada Santista se preocupam com os
Mensageiros da Luz e nos ajudam sempre que podem”, complementa a Presidente do Lar.

O Lar Espírita Mensageiros da Luz dispõe de
contas bancárias destinadas ao bem-estar de
seus pacientes.
Itaú – C/C 10578-6 – Agência 1542
Banespa – C/C 1304000-4 – Agência 0002
Bradesco – C/C 122157 – Agência 1202
Nossa Caixa – C/C 04000296-3 – Agência 0216-0
Ou telefone para (13) 3223-1629

Camila, psicóloga, auxilia no tratamento das crianças

Pita está

na entida

de desde

de criança
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Notícias RI

Plano Etratégico para 2007/2010
Conselho de Legislação de 2010
Missão Estratégica
A Missão do Rotary international, a associação internacional de Rotary Clubs, é servir ao próximo, difundir
altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e
compreensão mundial por meio da consolidação de
boas relações entre líderes profissionais, empresariais
e comunitários.
Visão Estratégica
A Visão do Rotary International é ser internacionalmente reconhecido por seu compromisso com o ideal
de Dar de Si Antes de pensar em Si para promover a
boa vontade, paz e compreensão mundial.
Lema
Nosso principal lema é Dar de Si Antes de Pensar em Si.
Valores
Os valores do Rotary representam os princípios que regem a
cultura de nossa organização, incluindo suas prioridades e decisões. Eles são vitais ao planejamento estratégico porque norteiam a prioridades e ações dos líderes da entidade. Os cinco
valores a seguir foram ratificados pelo conselho diretor: Prestação de Serviços; Companheirismo; Diversidade; Integridade;
Liderança
Todos esses valores estão refletidos no Objetivo de Rotary
e na Prova Quadrupla, e nos inspiram a fomentar e apoiar o
ideal de prestação de serviços como forma de criar e manter
elevados padrões éticos nas relações humanas. (Para definições de cada um dos valores, consulte o plano estratégico e
www.rotary.org.)

Quadro Social - Você sabia que ...
• Os Estados Unidos respondem por aproximadamente 31% do quadro social no mundo?
• Que os cinco maiores países em termos de quadro
social respondem por aproximadamente 55% do
quadro social no mundo?
• Que o Brasil ocupa a 5ª posição em número de rotarianos no mundo, estando atrás dos Estados Unidos, Japão, Índia e Coréia?

O Conselho de Legislação, órgão legislativo do Rotary
International, reúne-se a cada três anos em Chicago,
Illinois, EUA. Cada distrito seleciona um representante
para participar do evento de uma semana de duração
e votar nas propostas de legislação. O próximo será
realizado entre os dias 25 e 30 de abril de 2010.
Como os representantes são selecionados dois
anos antes do conselho, aqueles que participarão
do encontro em 2010 deverão ser escolhidos até
30 de junho de 2008, o mais tardar, devendo ser
selecionados nas conferências distritais que irão
ocorrer em 2008 ou através de votação postal,
quando for o caso.
Já as propostas de legislação encaminhadas por
clubes e distritos devem ser recebidas pela sede
mundial do RI até o dia 31 de dezembro de 2008,
impreterivelmente.
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Caros Companheiros

F

elicito os companheiros presentes pelo envolvimento e participação no “Workshop” sobre Alfabetização, realizado no dia 15 de março, na Câmara Municipal de Santo André, os alunos de Pedagogia da
Faculdade Iesa, convidados pelo companheiro Lazzarini, à
Tania pela abnegação e dedicação com que está desenvolvendo este projeto junto à Comissão Distrital de Alfabetização e que estará contemplando os itens discutidos para
compor a pauta do Seminário do dia 12 de abril em Praia
Grande, e à Professora Conceição Galego, representando
a Prefeitura Municipal de Santo André, que nos deu uma
visão das atividades que o Município de Santo André vem
desenvolvendo.
Posso lhes dizer que foi uma manhã muito produtiva onde
os companheiros rotarianos tiveram a oportunidade de discutir o tema, base para um entendimento maior entre os homens
e as comunidades, alicerce para o nosso desenvolvimento e
uma das ênfases do Rotary International nesta gestão.

Workshop foi realizado na Câmara Municipal de Santo André

Desta forma e sentindo o comprometimento dos
companheiros, vamos continuar os contatos e ações
com os poderes públicos e privados para que possamos avançar ainda mais nas atividades relacionadas à
Educação.
Francisco José Santos Milreu
Governador-assistente Realizador 2007-2008
Rotary Club de Santo André Alvorada

Registro e agradeço aos companheiros que compareceram ao encontro:
RC Guarujá Ilha de Santo Amaro – Tania Mesquita
RC Santo André – Ary Silveira Bueno
RC Santo André – Cezar Moreira Filho
RC Santo André – Elaine C. A. Bueno
RC Santo André – Flávio Mendes de Oliveira
RC Santo André – Seitiro Assanuma
RC Santo André – Sérgio Lazzarini
RC Santo André Alvorada – Denis Rodrigues
RC Santo André Alvorada – Francisco José Santos Milreu
RC Santo André Alvorada – Lenice Mateus de Oliveira
RC Santo André Bela Vista – Carmen Silvia R. Ramos
RC Santo André Bela Vista – Ruy Redorat Junior
RC Santo André Campestre – Luiz Antônio Lepori
RC Santo André Campestre – Marcelo Guimarães
RC Santo André Norte – Gilberto Bino
RC Santo André Norte – José Roberto Cesar
RC Santo André Norte – Mauro Rebellato Negrini
RC Santo André Norte – Vanderlei Retondo
RC Santo André Novo Século – Luiz Cremenas de Araújo
RC Santo André Novo Século – Rosinei Bernardo de Araújo
RC Santo André Novo Século – Suely de Campos França Magini
RC São Caetano do Sul Leste – Fernanda Ceccaroni
RC São Paulo Sudeste – David Telyio Knobel
Aos companheiros presentes e Governadores Assistentes
do ABCDMRR e São Paulo, vamos incentivar a ênfase Rotária EDUCAÇÃO – Alfabetização, pois nela esta depositada o
nosso futuro.
Um grande abraço.
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O Governador que venceu o 		
Dirceu Vieira conta como
comemorou os 99 anos do Rotary

F

oi a partir do quinto ano integrando o Rotary Club
Santos Porto, do qual é sócio-fundador, que Dirceu Vieira passou a interessar-se mais pelos assuntos rotários. Armadilha feita por seus companheiros,
que ofereceram o primeiro cargo de visibilidade dentro do clube, sentindo falta do modo ativo com que o
Exportador de Café lhe dava com os projetos em que
estava envolvido. “Nos meus primeiros quatro anos de
Rotary, eu não participava de quase nada. Não ia a posses, não envolvia a Raquel, minha esposa, e aparecia em
reuniões muito esporadicamente. Em 1997, foi quando
me deram um cargo no conselho. Só a partir deste momento é que eu peguei gosto pelos assuntos rotários
e passei a participar ativamente dos projetos do meu
clube”, conta Dirceu, que é pai de Dirceuzinho, Juliana
e Paulinha.
No ano rotário 2000/01, Dirceu Vieira exerceu sua
presidência no RC Santos Porto. Projetos educacionais
e de formação profissional foram o foco nesta gestão,
como os de alfabetização, artesanato, corte e costura
e o curso de formação de garçons. Todos eles realizados no Morro do José Menino, em Santos. “Foram ações
muito bem-sucedidas e que perduram até hoje. Outra
realização gratificante foi a de atendimento psicológico
gratuito, prestando serviços à cerca de 80 pessoas, dentre elas 20 crianças”, destaca.
Como citado no início, Dirceu nunca teve grandes
pretensões com sua carreira rotária, porém, seus atos
acabaram por levá-lo naturalmente a ocupar cargos im-

portantes, primeiro em seu clube, depois no Distrito. Foi
assim que aceitou ser Governador-assistente na gestão
Silvio Marola. “Eu recebi bem o convite para ser Governador-assistente, mas tive uma grande surpresa quando, em uma festa de aniversário, o Lellis, que já tinha
exercido sua governadoria, inclusive foi no ano que eu
fui presidente no RC Santos Porto, me chamou de canto e perguntou se eu queria ser Governador. Eu disse
para ele: ‘você está brincando? Eu já sou Governadorassistente, o Silvio já me convidou’. E ele disse: ‘você
não está entendendo. Nós queremos que você seja o
Governador do Distrito 4420, na próxima gestão’. Pedi
para consultar a Raquel, pois sem o apoio da mulher não
tem como, após isso eu liguei para o Lellis e topei o desafio”, conta.
Quando a Comissão Oficial foi até a casa de Vieira
para oficializar o convite, perguntaram-no como ele
pretendia exercer a função. “Eu disse que trabalharia de
forma ética e rotariana, mas, acima de tudo, seria no estilo Dirceu Vieira”.
Uma de suas primeiras medidas foi a estipulação do
“meio-expediente com resultados de hora-extra”, no
qual os trabalhos da governadoria começavam após ao
meio-dia, no entanto, surtiam efeitos de um dia inteiro e mais um pouco, como gosta de mencionar o EGD.
“Além de outras ações, estabeleci, também, que as visitas oficiais fossem após o almoço. Porque minha preocupação principal sempre foi simplicidade e redução de
gastos desnecessários. Então, para que fazer com que o
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clube visitado gastasse dinheiro com a organização de
um grande almoço? Eu queria que eles usassem aquele
valor para projetos sociais”, comenta Dirceu.
Outra realização foi a posse conjunta de todos os
clubes da Baixada Santista, visando novamente à redução de custos, reunindo
cerca de 1.200 pessoas. Isso motivou
outras regiões a fazerem suas posses no
mesmo local e dia.
“Quando fui eleito Governador, eu era
o famoso ‘quem?’, uma vez que muitos
ainda não me conheciam. Então, depois
do dia da posse, eu e a Raquel organizamos um churrasco aqui em casa e convidamos todos os presidentes do Distrito
4420 e suas respectivas esposas. Passamos um dia maravilhoso e estabelecemos as metas para aquela gestão. Outro
obstáculo que eu enfrentei foi o fato de
o meu ano de governadoria ser o nonagésimo nono da
história do Rotary. Então, em qualquer lugar só se falava do centenário da instituição. Eu não tive dúvidas.
Na posse conjunta eu emplaquei: ‘vamos comemorar os
cem anos agora. Vamos fazer acontecer nos 99’. E to-

Dirceu, Raquel e seus três filhos

dos os meus presidentes foram fantásticos, abraçaram
a causa e foram brilhantes”, ressalta o Ex-governador de
Distrito.
A arrecadação de subsídios equivalentes chegou
a 96 mil dólares, com o câmbio a mais
de 3 reais. O recorde de crescimento do
quadro social de 14,83% até hoje não foi
superado. Os bons resultados se devem
principalmente ao ímpeto e a insistência
do Governador em querer superar todas
as expectativas. “Eu ligava para todos os
presidentes quase todos os dias. Pelo
menos duas vezes na semana, eu falava
com cada um deles. Eu cobrei muito, mas
sempre de uma forma amiga. Tanto é
que na Conferência Distrital, quando implantei as palestras e discussões rotárias
até ao meio-dia, eu estabeleci o Happy
Hour do Governador, em que nos reuníamos em um Pub na região e foi o maior sucesso, o bar
ficou lotado todos os dias. E ainda nós realizamos um
leilão de arte no local. Foi um grande acontecimento,
provando todo o companheirismo praticado naquele
ano”, complementa.
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Curso de Capacitação e
Formação Profissional
Raquel Ferreiro Vieira, esposa de Dirceu, foi companheira do EGD desde que ele se propôs a servir ao Rotary. Assistente Social por formação, não teve maiores
dificuldades em formatar projetos os quais foram implantados durante a trajetória rotária de seu marido.
O mais importante, e que ajuda muitas pessoas
atualmente, é o Curso de Formação e Capacitação de
Garçons o qual habilita profissionais aptos a suprirem
as necessidades do mercado de restaurantes da região. “Cursos de Garçons existem vários. A nossa proposta é diferenciada, pois não só capacita profissionais
com as técnicas do serviço, mas também, com palestras educativas, ministradas por rotarianos de diversas

áreas de atuação, visando à evolução das pessoas que
freqüentam as salas de aula”, explica Raquel.
O Curso de Garçom é realizado no prédio da Fundação
Rotária de Santos e forma 60 pessoas por ano, das quais
80% estão sendo aproveitadas no mercado de trabalho.
As palestras educativas estendem-se aos demais
cursos profissionalizantes.
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Rotariano andreense
debate Centenário da
Imigração Japonesa

C

onvidado pela Comissão Distrital que esta à
frente das atividades em Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, na condição de Presidente da Comissão de Imagem Publica
de Rotary do Distrito 4420, José Batista Gusmão esteve
reunido no ultimo sábado no Club Kolpighaus, na capital paulista, afim de avaliar a melhor forma de dar publicidade aos eventos que envolvem a participação do

Gestão 2010/11
já tem Governador

N

o dia 20 de março, Roberto Herrera, EGD
2005/06 e atual Presidente da Comissão
de Indicação, informou que o indicado
para a Governadoria do Distrito 4420, no ano rotário 2010/11, é o Marcos Anselmo Ferreira Franco, do Rotary Club de Santos - Oeste.
Na ocasião, Herrera parabenizou o indicado.
“Aproveito esta oportunidade para agradecer
a todos os membros da comissão de indicação
pelo elevado senso de responsabilidade e também felicitar o candidato indicado”, cumprimenta o EGD.
O Governador do Distrito 4420, José Luiz
Fonseca, declarou total apoio à indicação. “Ao
Casal Marcos Anselmo e Adela, não apenas os
cumprimentos, mas a certeza de que a Verinha
e eu estaremos a total disposição para que a
gestão 2010/2011 seja plena de realizações”, diz
Fonseca.

Rotary International através dos distritos 4420, 4430 e
4610, nesse importante marco para todos os imigrantes
e descendentes da colônia Japonesa no Brasil. O encontro contou com presenças ilustres dentre elas o Presidente da Associação para Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil, Sr. Kokei Uehara, na
foto acima, ao lado do rotariano José Batista Gusmão,
responsável pela comunicação do Distrito 4420.

Portal bate recorde
de visitação

R

ecorde absoluto de visitação ao Portal do Distrito
4420 em um mês de 29 dias.
A cada mês, mais e mais companheiros estão
procurando conhecer o que se passa no Distrito 4420. A
qualidade do nosso portal faz com que o constante crescimento do número de rotarianos motivados a acessar o
site, demonstra a qualidade empenhada no projeto.
Acesse www.rotary4420.com.br.

Mês

Acessos

Evolução %

Julho

2014

100

Agosto

3524

175

Setembro

3984

197

Outubro

4586

227

Novembro

3389

168

Dezembro

3064

152

Janeiro

4019

199

Fevereiro

6035

299
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Esporte

Santos recebe

1º Encontro dos Tenistas do
Distrito 4420

R

ealizado dia 16 de março, em Santos, o 1º Encontro dos tenistas do Distrito 4420 contou
com a participação de onze rotarianos de seis
clubes. O tempo chuvoso não foi o suficiente para tirar
o ânimo desses aficionados pelo esporte branco. Cada
participante jogou três partidas com parceiros diferentes e ao final os quatro jogadores melhores pontuados
realizaram o jogo decisivo, que foi vencido por Marcelo Antunes, do RC de Santos, junto com Marcos Franco,
RC de Santos Oeste. Foram vice-campeões Marcello
Rodante, RC de SP Sudeste, junto com Ronaldo, RC de
Santos Vila Belmiro.
Após o torneio, foi realizado um almoço com os
familiares, no Tênis Clube de Santos, onde reinou um
maravilhoso companheirismo. O encontro teve o objetivo aproximar os simpatizantes do tênis e formar um
grupo que possa se reunir mais vezes, como também,
realizar encontros com outros Distritos.O saldo de 264
reais, referente às inscrições, foi depositado na Fundação Rotária.
O Rotary International possui inúmeros grupos de
companheirismo de várias afinidades e o de Tênis foi
formado em 2004, mantendo hoje, aproximadamente
400 integrantes, sendo apenas dois da América do Sul,
que são do Distrito 4420. Esse grupo realiza encontros
e campeonatos mundiais, especialmente na Convenção Internacional.

Torneio reuniu 11 rotarianos e seis clubes do Distrito 4420

Faça sua inscrição pelo site www.itfr.org
Procure no site do RI www.rotary.org, quais são os grupos de seu interesse.
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CONFERÊNCIA

Distrital 4420

De 29 de maio a 01 de junho
Hotel Vacance em Águas de Lindóia
Plenárias somente no período da manhã
Show de Talentos
Os melhores palestrantes do Brasil

