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Distrito 4420 tem novo Governador
Sérgio Lazzarini assume a Governadoria do Distrito em evento repleto
de homenagens e muita emoção

Família Rotária:
Seitiro Assanuma, exemplo
de bondade e simpatia
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Editorial

Realizando sonhos

Anabela e Sérgio Lazzarini,
casal Governador 2008-09
do Distrito 4420

E

m abril de 2006, fui indicado Governador 200809, após ter cumprido os trâmites legais solicitados pelo Rotary Internacional. Este foi um dos
momentos mais significativos de minha vida. Compreendi que a partir daquele instante, novas experiências me aguardavam, pois Rotary nos designa a servir,
ajudar pessoas, elaborar projetos humanitários para o
alcance de um bem comum, executar com orgulho trabalhos em conjunto almejando a compreensão, a paz
mundial entre as nações, cooperação entre os povos, e
colaboração internacional, no intuito de formar parcerias e ampliar as relações públicas”. Estas palavras do
recém-empossado Governador do Distrito 4420, Sérgio Lazzarini, nos mostram a importância e o orgulho
de ser um rotariano.
Pertencer ao Rotary é buscar o companheirismo, encontrar meios de contribuir para melhorar a situação dos
menos favorecidos e das crianças, por meio de contribuições e principalmente de ações sociais e ligadas à área de
educação.
O lema escolhido pelo presidente do Rotary Internacional, Dong Kurn Lee, para este Ano Rotário “Realizemos os Sonhos”, foi, na opinião de Lazzarini, feliz e bem
conveniente.
“Realizemos os Sonhos das crianças, oferecendolhes esperanças e chances de um futuro promissor.
Realizemos os Sonhos, é um lema que nos pede para
motivar e inspirar os líderes dos clubes a superarem
obstáculos, traçando estratégias e metas, e elaboran-

do planos de ação eficazes para mostrar que Rotary é
capaz de fazer.”
O tema rotariano de 2008/09 é amplo, mas Lazzarini
aponta para alguns caminhos que devem ser seguidos.
“Realizemos os Sonhos das crianças, nos leva a combater
a fome, e dar atenção especial à saúde, ingredientes essenciais para alcançarmos a meta de reduzirmos a mortalidade infantil. Realizemos os Sonhos nos conduz à alfabetização. Ensinar a ler e escrever atravessa gerações. A
alfabetização é a base da educação; reduz a pobreza e resulta em melhor aceitação social e econômica. Atualmente, mais de 800 milhões de pessoas no mundo não sabem
ler e escrever.”
O Governador Lazzarini ainda nos chama a cumprir às
realizações ao lado dele e de sua família. “Líderes em Rotary,
todos somos. Dar de si antes de pensar em si nos acompanha dia-a-dia em Rotary, pois os serviços que prestamos é a
alma da nossa Instituição. Eu e Anabela, conscientes de nossos compromissos, procuraremos realizar o que estiver ao
nosso alcance. Com o apoio de todos os companheiros do
nosso Distrito, certamente realizaremos um grande trabalho
em prol das comunidades menos privilegiadas, no intuito
de construir um mundo mais justo, mais igual, e melhor.”
Que as palavras do Ex-Presidente Bill Boyd se façam as
minhas, “se o mundo que deixarmos for melhor do que o
que herdamos, teremos beijado a face do sucesso “.
Que estejamos juntos nesta maravilhosa empreitada.
Boa leitura!
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Mensagem do Presidente

Prezados Companheiros
Rotarianos,

O

início do ano rotário é sempre emocionante,
com novos dirigentes assumindo seus cargos,
novo lema e novo propósito para as atividades
de prestação de serviços. Este ano é particularmente especial para mim, pois terei a oportunidade de me encontrar pessoalmente com rotarianos do mundo todo e ver
de perto seus projetos.
Ao elaborarem seus planos de como irão Realizar os
Sonhos, peço que se lembrem dos milhões de jovens
que nunca tiveram a chance de sonhar. Todo dia, mais de
26.000 crianças com menos de cinco anos morrem por razões que poderiam ter sido evitadas. Embora este número
seja aterrador, foi o fato de antes estar na faixa de 30.000
que me chamou a atenção.
O relatório de 2008 do Unicef registrou que em 2006 o
número de mortes infantis ficou pela primeira vez abaixo
de 10 milhões. Penso que esta melhora se deve em parte
a projetos rotários, os quais vêm há anos abordando com
sucesso problemas de saúde, nutrição, recursos hídricos e

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente do Rotary
International

alfabetização. Então me perguntei: “O que aconteceria se
o 1,2 milhão de rotarianos concentrasse seus esforços na
sobrevivência de ainda mais crianças?”.
Acredito que já saibamos algumas das respostas. Se fornecermos mais redes contra mosquitos, menos delas morrerão
vítimas de malária. Se cavarmos mais poços e resolvermos problemas de saneamento, um maior número delas terá água potável e condições mais higiênicas. E se Rotary Clubs desenvolverem mais projetos de nutrição, poderemos salvar parte dos
cinco milhões de crianças que morrem de fome todo ano.
O Unicef estima que dois terços dos 9,7 milhões de
mortes infantis em 2006 poderiam ter sido evitados. Se
nós rotarianos trabalharmos para prover vacinas, terapias
de hidratação oral, cuidados pré-natais e outros procedimentos básicos, tenho certeza de que muitos mais recémnascidos terão a oportunidade de ter uma vida saudável e
produtiva. Realizemos os Sonhos dando a estas crianças a
chance de crescer e ter sonhos próprios.

Palavra do Leitor

Participe da revista Carta Mensal
Mande suas sugestões, elogios, críticas ou opções de pauta para o e-mail:
rp4420@superig.com.br
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Família Rotária

Seitiro Assanuma,
exemplo de bondade e simpatia
Por Álvaro Ferreira

Q

uem ouve o companheiro Seitiro contar sua trajetória de vida, recheada de fatos relevantes, sentese como se estivesse presenciando o relato de um
historiador. Tamanha é a sua versatilidade em contar fatos
passados há décadas, que nos transporta para um passado
onde existia romantismo, desprendimento e simplicidade
em tudo que acontecia.
Associado do Rotary Club de Santo André desde o ano
de 1971, e prestes a completar 80 anos com muita vitalidade, esta personalidade rotária nasceu em Araçatuba, um
ano depois de seus pais aportarem neste país, que como
muitos outros orientais vieram à procura de novas oportunidades.
Passou a infância auxiliando os pais, sem, contudo deixar de dedicar-se aos estudos. Fez cursos de rádio-técnico,
auxiliar e depois técnico de laboratório industrial, quando
então iniciou o curso de Medicina Veterinária na USP, formando-se em 1956.
“Sempre tive vontade de ser diplomata, mas lamento
não ter tido a oportunidade de seguir a carreira”, assume
com certa tristeza. Em contrapartida, logo depois de formado, assumiu a função de médico veterinário na Prefei-

tura Municipal de Santo André, dedicando-se a vacinação
anti-rábica e prevenção da raiva. Mantinha consultório até
recentemente e conta que ainda é procurado para atender
os animais enfermos.
A sua linhagem rotária vem de longe. Conta que a família Assanuma tem origem no longínquo ano de 1174. O
irmão do avô de seu pai foi fundador do Rotary Club de
Tókio. Casou-se em 1971 com Ilza Madeiro Assanuma (in
memorian), uma nordestina, como gosta de frisar carregando no sotaque. Dessa união nasceram duas filhas, Valéria e Carla, ambas formadas em medicina, e lhe deram três
netos que costumam freqüentar a sua casa tornando-a
mais alegre.
Sua vida em Rotary
“Sinto-me laureado pelas conquistas”, afirma. Orgulhase em dizer que tem cinco afilhados no clube. Fez parte do
Conselho Diretor em diversas oportunidades, mas o que
mais gosta mesmo é participar da administração do Corpo
de Patrulheiros Mirins de Santo André, instituição administrada pelo clube, sendo o atual presidente, ocupando o
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cargo pela segunda vez. Para os patrulheiros passa sempre
mensagens incentivadoras. “O estudo é árduo, porém suaviza a vida”, referindo-se ao enunciado de Cícero.
Participou em dez Conferências Internacionais, e nas
suas andanças pelo mundo, completou a façanha de conhecer 79 países. Tudo que fez em Rotary o torna feliz.
Aprecia participar das atividades rotárias e incentiva o
bom comportamento entre os associados.
Lembra com uma ponta de saudade e emoção, e faz
questão que seja divulgado, o infausto momento do passamento de sua querida esposa. Além do carinho e conforto dos companheiros, refere-se à atitude dos treze jovens
do Corpo de Patrulheiros. Perfilados, ostentavam treze coroas de flores em homenagem àquela que o acompanhou
em todos os momentos de sua vida.
A convivência em Rotary e na sociedade andreense rendeu-lhe boas amizades. A sua casa é repleta de lembranças
recebidas de amigos, companheiros e autoridades. Do príncipe Akihito, na época o primeiro herdeiro do trono japonês
e atual imperador do Japão, recebeu singela colher de prata
estampada com as insígnias da família imperial. Do grande
amigo, já falecido, Dom Jorge Marcos de Oliveira, então
Seitiro se orgulha de sua
trajetória no Rotary
bispo da diocese de Santo
André, foi presenteado com
o genuflexório utilizado
por ele quando consagrado bispo. Condecorações
nacionais e internacionais,
título Doutor Honóris Causa,
menções honrosas e troféus,
são guardados com muito
carinho. Uma das últimas
homenagens recebidas foi a
de sócio honorário outorgado pelo RC Santo André – Alvorada.
O companheiro Seitiro
tem o perfil de um filósofo.
Mesmo presenciando atitudes e fatos que possam causar desânimo em manter o
bom comportamento, não
perde a esperança e arremata com a seguinte mensagem de otimismo:

7

“Trabalho levanta e sustenta a base econômica; honestidade é o alicerce onde repousa a tranqüilidade; na luta,
decisão; na derrota, desafio; na vitória, magnanimidade”.

Reconhecimento do afilhado em Rotary
Companheiro Seitiro
Em junho de 1989, ingressei em Rotary, pelas mãos
do Companheiro Seitiro.
Considero-o um dos nomes mais respeitados em
nossa comunidade rotária, admirado pela finesse de
sua educação e respeito às pessoas, fruto de sua milenar descendência.
Atuante e participativo, se faz presente em todos
os eventos de nossa Organização.
Exemplo para os jovens que ora iniciam a vida
profissional e social.
Sérgio Lazzarini
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Entrevista

Marcos Franco fala sobre o DQS

M

arcos A. F. Franco, sócio do RC de Santos Oeste desde 1997, com experiência na fundação
de clubes, ex-presidente, membro do DQS do
Distrito há 2 anos, empresário do ramo de distribuição e
ex-executivo da área de Recursos Humanos, vê o Rotary
como uma grande organização mundial e, como tal, deve
utilizar-se de técnicas profissionais para administrar o seu
desenvolvimento.
Confira a entrevista realizada pela Carta Mensal, na
qual o Governador Indicado 2010-11 fala sobre os desafios
da Governadoria e o DQS.
CM: Por quê todos os Governadores pedem sistematicamente a admissão de mais sócios?
Marcos: Como toda organização bem administrada e
com objetivos de crescimento, o Rotary necessita permanentemente de mais clientes e, conseqüentemente,
necessita de mais recursos. Naturalmente há saídas de
sócios por diversas razões, seja por mudança de cidade,
atividades, prioridades pessoais momentâneas. Assim a
reposição é necessária, porém mais que a reposição o
atendimento da demanda pela boa prestação de serviços
é muito grande e quanto mais líderes profissionais e com
o ideal de servir trouxermos para o Rotary, mais a nossa
organização crescerá.
CM: Qual o significado da sigla DQS?
Marcos: DQS significa Desenvolvimento do Quadro Social.
Se compararmos com uma grande empresa, seria a área de
Recursos Humanos. O DQS tem por finalidade desenvolver
o quadro social em todos os sentidos, seja na abertura de
novos clubes, no recrutamento de novos sócios e na manutenção dos mesmos.
CM: O que é mais importante, a abertura de novos clubes, o recrutamento ou a manutenção dos sócios?
Marcos: Todas as direções são importantes. Felizmente
nosso Distrito tem feito muito bem a lição de casa. Talvez,
aparentemente, seja mais fácil abrir um novo clube e trazer um novo sócio, já a manutenção requer o desenvolvimento permanente do companheirismo. A aproximação
dos sócios é fundamental para se estabelecer o conhecimento mútuo. A informação sobre o que é o Rotary e dos
seus projetos é a base para que o novo sócio permaneça

Marcos Franco e esposa ao
lado de José Luiz Fonseca

no clube. É muito difícil a saída de um sócio novo quando ele sente o companheirismo e percebe que seu clube
serve à comunidade. Isso tem um valor muito grande de
quem tem sentimento para com o próximo.
Este ano o Governador Sérgio Lazzarini faz questão de
enfatizar que a “manutenção” é a sua grande meta.
CM: Por falar em metas, qual é o objetivo do DQS
para este ano?
Marcos: Neste ano ocorreu algo muito interessante, por
ocasião do Pets – Treinamento de presidentes, em março.
O Governador Lazzarini colocou para todos os presidentes que o desejo do presidente de Rotary International,
D. K. Lee, era um crescimento de 10% do nosso quadro
social, incluindo aí a criação de 2 clubes. Passado o treinamento as respostas dos 68 presidentes idealizadores, ao
preencherem seus objetivos, somava 2210 sócios, quase
14% de crescimento em relação ao final da gestão passada, sem a inclusão dos novos clubes. Vejam que 2210
é exatamente a metade do número do nosso Distrito e
estamos percebendo já no início da gestão que os presidentes estão firmes nos seus objetivos, dando posse a
muitos novos sócios, já em suas festivas de posse e nas visitas do Governador. Estamos muito otimistas em chegar
ao número 2000 até o final de agosto, o que só ratificaria
o objetivo dos presidentes.
CM: Estabelecer uma meta é suficiente?
Marcos: É muito importante que ao estabelecermos uma
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meta ela seja de todo o clube e não somente de uma
parte dele. É fundamental colocar a questão para os sócios e fixar um plano para o DQS. Nesse plano, além da
meta, é importante definir os perfis de sócios necessários
para o clube, por idade, sexo, profissão, além de ações e
projetos para que os sócios participem da vida do clube.
Projetos permanentes e com visibilidade na comunidade
estimulam mais a participação.
Estamos finalizando uma proposta para um plano trienal para o Distrito. Temos convicção que o plano facilitará
o nosso crescimento, de forma conjunta e integrada, incentivando assim, o aumento de sócios e projetos do nosso Distrito.
CM: Por que fundar um novo clube ao invés de fortalecer um existente?
Marcos: A fundação de um novo clube visa desenvolver a
possibilidade de expandir o trabalho rotário. A existência de
uma comunidade a ser assistida com a existência de líderes
profissionais com o objetivo de servir, são os ingredientes
perfeitos para o sucesso de um novo clube. Já o fortalecimento de um clube deve ser feito de dentro para fora, através da adoção de um plano de metas, com prazos e objetivos estabelecidos pelo clube. È importante que se entenda
que no Rotary requer-se trabalho em equipe, muitas vezes é
mais demorado, porém se chega mais longe.
CM: Quem deve cuidar do DQS no clube?
Marcos: Todos os rotarianos são os responsáveis pelo
DQS, ele é estratégico para nossa organização. É evidente
que sempre existirá um rotariano liderando a Comissão de
Admissão. Há 25 anos atrás, as empresas tinham um departamento pessoal, ligado a uma diretoria administrativa
ou financeira, somente para cuidar da parte legal e burocrática. Isso mudou. Hoje Recursos Humanos é uma diretoria, às vezes até uma Vice-presidência, dependendo dos
objetivos da empresa. No Rotary é a mesma coisa, antes
tínhamos o DQS dentro da Avenida de Serviços Internos,
hoje o PLC, Plano de Liderança de Clubes, nos indica que
deve haver a Comissão de Admissão, ligada diretamente à
presidência, ou seja, é a diretoria de Recursos Humanos.
CM: O que é bom para manter o sócio no clube?
Marcos: Nosso Distrito tem crescido graças a várias ações
e boas gestões dos clubes, no geral. Quem faz parte de um
grupo gosta de falar o que é bom, pois, afinal pertence a
ele. É fundamental produzirmos boas notícias, ações sólidas, projetos consistentes e com boa divulgação em nosso
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meio. Todo mundo gosta de participar de grupos fortes
e reconhecidos. Gostam também de serem reconhecidos
por suas participações, serem lembrados por ajudarem.
O envolvimento familiar, através de Rotary Kids, Interact, Rotaract, Casas de Amizade também é fundamental
para que o rotariano possa ter mais engajamento.
A existência de programas de integração familiar, ações
de envolvimento coletivo e programas internos que busquem a participação e o companheirismo ajudam muito a
manter o sócio motivado com o Rotary.
CM: Para atingir as metas vale mais a quantidade ou a
qualidade?
Marcos: A qualidade é um atributo que você percebe, de
acordo com seus padrões e experiências. Ela é percebida
de forma diferente pelas pessoas. O padrinho rotariano
deve ter a sensibilidade de entender como é o seu clube
e o Rotary, para perceber, se o sócio proposto possui as
características necessárias para integrar o Rotary. É importante que todos os sócios recebam informações constantes e entendam o plano do DQS do clube, assim teremos
quantidade com qualidade.
Gostei muito do que falou Ron Beaubien, presidente da
Comissão do RI para o DQS 2007-08: “Procure pessoas na
sua comunidade com a mesma visão de vida que você tem.
Então convide, convide, convide. Este é o guia completo
para o desenvolvimento do quadro social. A única receita
mágica é convidar alguém. Até onde eu sei, o único que jamais foi convidado para se tornar rotariano foi Paul Harris”.

10

Carta Mensal • Julho de 2008

Homenagem

50 anos do RC de Santos-Praia

N

o dia 12 de fevereiro de 2009, o Rotary Club de
Santos-Praia comemorará seu aniversário de 50
anos. O Rotary Club de Santos-Praia tem o orgulho
de guardar em seu histórico a liderança da Governadoria
de nosso Distrito por 02 anos e ser padrinho da fundação
de 05 outros clubes. Honrar a sua história, perpetuar seus
valores e motivar os companheiros são as principais metas
a serem cumpridas neste ano inesquecível. Para engrandecer este fato, o Presidente Idealizador Jorge Thadeu Rogas
de Oliveira e os companheiros do clube iniciaram um trabalho intenso de valorização histórica, desde a sua fundação,
destacando projetos,
iniciativas em prol da
comunidade, visitas
ilustres e momentos
marcantes nos seus
50 anos. Na reunião
de 17 de julho de

Membros do RC Santos-Praia comemoram os 50 anos do clube

2008, o clube recebeu a visita de 03 Past Presidents. Os
ilustres convidados falaram sobre suas experiências na liderança do nosso clube e ficaram orgulhosos em observar
que o ideal de servir à comunidade permanece presente
na vida do Rotary Club de Santos-Praia. A todos os companheiros do Distrito, deixo o convite para visitarem o nosso
clube e participarem de nossa comemoração. Saudações
rotárias, Jorge Thadeu Rogas de Oliveira - Presidente Idealizador 2008-2009.
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Conferência

Presidente do Rotary Internacional
participa de conferência em São Paulo

C

ases de sucesso do Rotary no Brasil, índice de
mortalidade infantil – que obteve neste ano a
menor taxa no Estado de São Paulo – e a divulgação do quadro social no país são alguns dos temas que
serão apresentados nos dias 15 e 16 de agosto durante
a Conferência Presidencial do Desenvolvimento do Quadro Social e Redução da Mortalidade Infantil. Realizado
no Colégio Rio Branco, o evento será um dos dez que
contará com a participação do presidente do Rotary Internacional, D. K. Lee.
A conferência mostrará os números do Rotary no Brasil,
o número de sócio, de baixas, o tamanho médio por clube e outras informações. Com palestras de rotarianos, será
possível mostrar como atrair novos sócios para os clubes
e como mantê-los. O evento apresentará todo o perfil do
Rotary do Brasil em detalhes.
A questão da mortalidade infantil é uma das ênfases

do presidente internacional. O Brasil tem melhorado seus
índices. Um os destaques é o Estado de São Paulo. No ano
passado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o índice de mortalidade infantil foi de 13,09%. Em São Caetano,
o índice é ainda menor, 7,88%. No Brasil, a taxa também
encontra-se em queda, estando atualmente em 23,6%,
segundo dados do Ministério da Saúde. O Rotary é um
dos grandes preocupados em que esta taxa caia ainda
mais e para isso colabora com os projetos de cunho social
e com entidades assistenciais.
Informações - A Conferência Presidencial do Desenvolvimento do Quadro Social e Redução da Mortalidade Infantil será realizada no salão nobre do Colégio Rio Branco,
na avenida Higienópolis, 996, São Paulo – SP. Inscrições,
relação de hotéis disponíveis e informações adicionais
sobre o evento podem ser obtidas por meio do site oficial: http://www.dqsrotarybrasil.org/.
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Projeto

Intercâmbio leva jovens
aos EUA e Oriente Médio

V

inte e oito dias foi o tempo que durou o intercâmbio do grupo de IGE liderado pelo companheiro
Tarcísio Mota Siqueira do Rotary Club São Vicente
e composto de quatro membros: Katia Veloso (professora),
Larissa Fantolan (advogada), Alessandra Vieira (coordenadora de RH) e André Uieda (engenheiro mecânico). Neste período, o grupo visitou sete cidades em dois estados
norte-americanos: Wisconsin e Michigan. Em média a cada
quatro dias o grupo se hospedou em uma família de rotarianos diferente.
Em cada cidade, os clubes rotarianos definiram agenda de atividades para os visitantes, como visitas culturais e
profissionais, almoço e tempo livre para troca de conhecimentos com as famílias anfitriãs.
O grupo de IGE participou da Conferência Distrital em
Marquette e interagiu com rotarianos de diversos clubes, além de encontrar o grupo de Yep - Intercâmbio de
Jovens, formado por representantes da Bolívia, México,
África do Sul, Taiwan, Brasil, Alemanha, China, Japão entre
outros países. O grupo fez uma apresentação sobre o Brasil durante a conferência, mostrando um pouco da cultura,
economia, política, turismo e curiosidades do país.
Durante o intercâmbio, os jovens brasileiros puderam
visitar empresas ligadas às suas áreas de trabalho, tendo
como objetivo aumentar seus conhecimentos e trocar
idéias. Segundo o líder Tarcísio, o programa de IGE mostrou que é possível construir a paz e o entendimento entre
os povos apesar das diferenças de raça, cultura e credos.
O grupo recebeu das mãos do Chairman, Mark Barnes, um
totem do IGE, que representa a união entre os povos e que
vem rodando os continentes.

Apresentação no Jordan Investment Board, da esq. para dir.:
Rami Sha’ban RC Amman, Fernando Akaoui, Daniela Melicio, Flavia Martins, Glaucia Cecotto Dotti e Mustapha Abdouni

Grupo liderado por Tarcísio Mota Siqueira, do RC
São Vicente, visitou 7 cidades americanas

Oriente Médio
O grupo que fez intercâmbio no Oriente Médio foi liderado pelo companheiro do Rotary Club de São Caetano, Mustapha Abdouni (cônsul da Jordânia em São Paulo) e teve como
membros: Daniela de Freitas Melicio (administradora), Glaucia Cecotto Dotti (engenheira), Fernando Reverendo Vidal
Akaoui (promotor) e Flávia de Paula Martins (jornalista).
Por conta do cancelamento da participação em três
países, o intercâmbio teve a duração de 15 dias nos outros
seis programados. Por questão de segurança, o Rotary Internacional impediu a participação do grupo na Conferência, realizada no Líbano.
O intercâmbio foi iniciado em Amsterdã, na Holanda,
e depois seguiu para o Egito. O grupo se encontrou com
brasileiras que moram no Cairo, jantaram na casa do exembaixador do Cairo em São Paulo, Robert Iskander, fizeram cruzeiro pelo Rio Nilo, conheceram a Biblioteca de
Alexandria, o Forte e o Palácio do Rei Farouk, além das Pirâmides e do Museu do Cairo.
No dia-a-dia profissional, a visita foi ao Smart Village
(Vale do Silicio no Egito) - projeto que reúne empresas de
TI e cultura e ainda conta com um centro de vivência. Todos participaram de dias vocacionais em suas áreas e fizeram apresentações em vários Rotarys do Cairo. Em Aman,
Jordânia, iniciaram o programa visitando Madaba, uma
igreja ortodoxa do séc. XIX com o mapa de Jerusalém; visitaram também o Monte Nibo, onde Moisés bateu o cajado abrindo o oceano e também conheceram o Rio Jordão,
onde Jesus foi batizado.
O grupo pode conhecer a cultura e os costumes milenares dos países, voltando com uma bagagem de conhecimentos culturais, profissionais e rotários, que gostariam
de dividir com todo o Distrito 4420.
Durante o intercâmbio, os jovens foram Embaixadores
da Boa Vontade, cumprindo o objetivo maior do IGE que é
conviver entre povos com culturas diferentes e agora eles
estão prontos a proferirem palestras nos clubes, beneficiando a todos com a troca de experiência.
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Convite

Instituto Rotário
acontece em Belo Horizonte

C

onsiderado o maior evento anual do Rotary, o XXXI
Instituto Rotário do Brasil será realizado de 18 a
21 de setembro em Belo Horizonte. O evento visa
manter informados os administradores atuais e anteriores
em relação ás normas e programas do Rotary Internacional
e da Fundação Rotária, informar o conselho diretor sobre
os programas de êxito em nível zonal e inspirar, motivar e
informar os Governadores.
Por determinação do convocador atual do evento,
o diretor do Rotária Internacional, Themístocles Américo Caldas Pinho, a participação será aberta também a
todos os companheiros líderes rotários, além dos Governadores. Os líderes rotários poderão participar de
um seminário específico, assim como aos Governadores assistentes.
O Rotary destaca a importância de todos os Governadores, atuais, ex e futuros, participarem deste evento. As

inscrições custam R$ 400,00 para os Governadores e R$
200, 00 para os Governadores assistentes e demais líderes
rotários.
Mais informações e incrições pelo site:
www.instrotariobh.com.br

Clubes

Santo André Sul é o terceiro
do Distrito a ser 100% Paul Harris

C

omunicado em 15 de abril de 2007, o Rotary
Club Santo André Sul conquistou o título 100%
Paul Harris, entregue uma única vez ao clube

Presidente do RC Santo André Sul,
Ariovaldo Chacur, ao lado da esposa
Eleni Zanetti Chacur

que conseguir a doação de US$ 1,000,00 per capita. O
Santo André Sul consegui efetuar o depósito para seus
30 sócios e suas esposas.
“Ainda no ano rotário 2007/2008, conseguimos enentrar para a seleta Sociedade de PHS, COM cinco comcompanheiros rotarianos que doaram individualmente
US$1.000,00 os quais receberam um PIN alusivo ao
PHS, em evento reservado durante durante à XVII ConConferência em Águas de Lindoya. Trata-se de um PIN,
diferenciado, que a Instituição Rotary premia seus asassociados, para melhor difundir este programa no munmundo inteiro”, disse o presidente idealizador 2007/2008
do Rotary Clube Santo André Sul, Ariovaldo de Freitas
Chacur. Para Chacur, o título 100% Paul Harris é a maior
honraria rotária que um clube pode receber.
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Evento

Um brinde ao novo Governa

Julho de 2008 • Carta Mensal

15

ador 2008/2009

F

oi com as taças levantadas e um brinde ao novo ano
rotário que os participantes da posse do Governador do Distrito 4420, Sérgio Lazzarini, comemoraram a grande noite do dia 27 de junho, no Buffet Torres,
em São Paulo.
As cortinas da sala de jantar se abriram e saltaram aos
olhos os detalhes da decoração que enfeitaram a noite. O
salão estava cheio. No palco, à mesa, estavam, o Governador Sérgio Lazzarini e a esposa Anabela Lazzarini, o ex-Governador José Luis Fonseca e sua esposa Vera Lúcia Imperatriz Fonseca; o conselheiro pessoal de Lazzarini, Octávio
Leite Vallejo, e o presidente do Rotary Club de Santo André, Alexandre Bello.
Depois de todos cantarem, de pé, o hino nacional, a
solenidade seguiu com o ex-Governador Fonseca parabenizando o início do próximo calendário.
Fonseca deu boas vindas ao novo Governador e fez
uma analogia ao trabalho dos atletas, dizendo que num
jogo, os jogadores têm a responsabilidade de organizar
o time, e que assim deve ser para dar continuidade aos

Sérgio Lazzarini assume a Governadoria do 4420
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Evento

Lazzarini em seu discurso de posse

José Luiz Fonseca transfere o cargo a Sérgio Lazzarini

Troca de presentes emocionou a todos

Anabela Lazzarini exibe estatueta recebida de
Vera Lúcia Imperatriz

projetos do Rotary. “O amor ao próximo e o máximo de
cuidado com as crianças são lemas do Rotary. Eu tenho
certeza que a pessoa para quem eu vou passar o pin tem
toda a capacidade para exercer sua função”, exclamou o
ex-Governador Fonseca.
A ex-primeira dama, Vera Lúcia Fonseca, entregou
à Anabela Lazzarini duas estatuetas que simbolizam
os trabalhos sociais que a recente primeira dama irá
participar.
O Rotary, que está em atividade há mais de cem anos
no mundo, tem vários programas sociais em funcionamento. No Brasil, as ações realizadas pelos membros
rotários e por milhares de voluntários têm auxiliado na
modificação do quadro de carência existente no País.
Os programas realizados pelo Distrito 4420 têm forte
visibilidade nacional. Desta forma, a atual liderança de
Governadoria está preparada para auxiliar o Governador Sérgio Lazzarini e dar continuidade aos trabalhos. A
meta é continuar o sério trabalho com a comunidade.
Sérgio Lazzarini tem dentre os principais objetivos, as
ações aplicadas para a promoção da saúde, da educação,
do meio ambiente e recursos hídricos, e oportunidade de
trabalho para jovens.
Durante o discurso, Sérgio Lazzarini emocionado conta à platéia que ficou sabendo de sua grande missão no
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dia seis de abril de 2006 e que questionou por que foi
o indicado no meio de quatro mil companheiros. A resposta para essa pergunta, segundo o Governador, virá
com o tempo de sua administração e com os efeitos dos
trabalhos que serão realizados. O novo Governador com
muito bom humor recebeu aplausos eufóricos do público ao agradecer a toda a família, e principalmente à sua
sogra adorada pela presença na posse. Ele também se
lembrou da importância do papel da mulher frente às organizações. “Nos últimos quinze anos mostramos a força
da mulher rotária. São 200 mil companheiras liderando
clubes e Distritos pelo mundo, por isso, a presença da minha esposa é fundamental e ela estará sempre comigo
nas 130 próximas visitas do calendário oficial de Gover-
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nador”, afirmou Lazzarini. Ele se lembrou da importância
do seu pai que ficou trinta anos no Rotary. Para Lazzarini,
a lealdade e a força de trabalho do pai foram importantes
exemplos para ele, e será uma poderosa ferramenta para
a sua missão que pretende realizar com maestria e muito
comprometimento.
O Governador está à frente de 68 clubes do Distrito
4420 e se mostrou muito preparado para servir e lutar
pelo ideal da entidade. “Se usarmos todas as nossas forças
e energias realizaremos um bom trabalho, e certamente,
enfrentaremos inúmeros obstáculos, mas com ajuda, determinação e a confiança de todos, esses obstáculos serão
insignificantes”, ressaltou o Governador Sérgio Lazzarini
que foi aclamado pelo público.

Expectativas
Manoel Batista Neto – Governador Assistente
“O pessoal está muito empolgado para ajudar a comunidade a solucionar os problemas.
Nós temos muitos projetos de
inserção social para crianças e
jovens e o Sérgio é uma pessoa
que contagia e mobiliza as pessoas. Ser voluntário do
Rotary é estar sempre motivado para fazer mais”

Alexandre Belo – presidente do
Rotary Club de Santo André
“O Rotary está mudando o
mundo desde 1905. Nós trabalhamos para dar melhoria
às condições de vida das comunidades e muitas pessoas
dependem do Rotary. O Sérgio
vai incrementar e aprofundar
mais nos projetos de peso”.

Mário Camargo - Presidente
da Comissão Distrital da Fundação Rotária
“A responsabilidade do Sérgio é muito grande. Ele está representando um clube muito
respeitado que é o de Santo André com muitos projetos permanentes e que contribui significamente para a Fundação Rotária. Pela capacidade que
o Sérgio tem de aprender e se comunicar de forma
didática, vai aos poucos ganhar o Distrito com a sua visão. O Sérgio vai carregar a bandeira com muita competência e nós estaremos ao seu lado para apoiá-lo”.

Octavio Leite Vallejo – Conselheiro Pessoal do Governador
“A grande sabedoria de Rotary está na rotatividade anual de
seus administradores, propiciando que novas lideranças dêem
uma face nova aos destinos da
Instituição. O nosso Distrito 4420
tem tido a felicidade de que seus
administradores, Governadores, tornem-se expoentes
do rotarismo mundial. Sergio Lazzarini, e sou testemunha, com sua cultura e capacidade, muito se preparou,
se instruiu, para dar continuidade ao sucesso de nosso
Distrito, no conceito não só do Brasil como mundial”.

18
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José Alfredo Pretoni – Conselheiro Internacional do Governador
“A expectativa é sempre renovar. Isso está acontecendo em
530 Distritos do mundo e em 33
mil clubes, então a renovação da
liderança trará novos esforços,
novos desejos, novos projetos até
que faça a diferença que tem sido feito em todo mundo.
Maior forma democrática de substituição de líderes”.

Marcelo Haick – Coordenador
da Convenção Internacional
do Rotary
“A festa de transmissão de
posse é a grande festa do Distrito. É quando declaramos a conquista. Ambos os Governadores
Fonseca e Lazzarini estão de parabéns. Fonseca por ter feito um trabalho brilhante e o
Lazzarini pela garra e a inovação que pretende beneficiar os programas do Rotary”.

Roberto Barroso Filho - Governador eleito 2009/2010
“A expectativa está muito
grande, vamos dar continuidade do trabalho do Sérgio, utilizar a experiência de cinco anos
de trabalho no Distrito para
usar daqui a um ano. Me sinto
muito seguro e tranqüilo para a função que eu vou
assumir. Tenho apoio do Distrito. Meu papel vai ser
de motivar, porque o Governador nunca cobra, só
apóia, e esse vai ser o meu papel”.
Álvaro Ferreira – Governador
Assistente – Área 1
“A gestão do Governador
Lazzarini está centrada no atendimento às crianças. Possibilitar condições para um futuro
melhor na educação e saúde,
é uma das metas que a equipe
distrital está empenhada em cumprir. É nossa missão
trabalhar visando tornar esse objetivo em realidade”.
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Marcos Anselmo F. Franco – Governador Indicado (Presidente
da Comissão)
“A gestão 2008-09 do gov.
Sérgio Lazzarini dará plena continuidade ao crescimento de
nosso Distrito”.

Manoel Pedro Rosa – Governador Assistente - Área 6
“As Células Rotárias que
compõem o Distrito 4420 de
Rotary International, naturalmente, interagem com a Governadoria, trabalhando em
busca do alcance das metas
estabelecidas. O Governador Sérgio Lazzarini, com
sua esposa Anabela, certamente estarão, neste ano
rotário, liderando com maestria a Família Rotária,
tornando possível realizar os sonhos das crianças de
todo o mundo”.

Dirceu Vieira – Conselheiro Administrativo do Governador
“Tendo tido a honra de ter o
casal Lazzarini como Presidente
na minha gestão, tenho a plena
certeza que os objetivos do Distrito 4420, continuarão sendo
dirigidos com muito trabalho,
competência e determinação, pelo brilhante casal
Sergio e Anabela.

Marcos Buim – Governador
Assistente – Área 2
“Com a dinâmica do Rotary,
temos sentido maior retorno e
interesse pela nossa entidade,
ao mostrarmos nossos projetos,
em todos os âmbitos. A expectativa assim é que este interesse
reflita no crescimento do quadro social e de doações
à Fundação Rotária, de uma forma bastante natural e
agradável.”
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PHS

A Paul Harris Society
fazendo o bem no mundo

O

Distrito 4420 pioneiro em implantar oficialmente
esta modalidade de arrecadação na América Latina, demonstra, mais uma vez, seu perfil inovador
e de sempre buscar a liderança em suas ações. Sendo nossa missão tornar a PHS cada vez mais consistente e como
um hábito entre nossos associados.
Mas, efetivamente o que vem a ser a PAUL HARRIS
SOCIETY?
A Paul Harris Society foi criada em 1998 pelo Governador Wayne C. Cusick do Distrito 5340 - Califórnia e rapidamente foi ganhando força, até que em outubro de 2005,
a PHS foi aprovada pelos curadores da Fundação Rotária
como um programa oficial de reconhecimento da Fundação, administrado em nível distrital.
Este programa, que entrou em vigor oficialmente em
1º de Julho de 2006, vem definir que seus associados são
doadores, que assumem o compromisso de contribuírem
anualmente com US$ 1.000 ou mais aos seguintes programas da Fundação: Parceiros Pólio Plus, Fundo Anual de
Programas ou Subsídios Humanitários.
Nosso Distrito 4420 instituiu a Paul Harris Society a partir de 1º de Julho de 2006, quando por decisão da maioria de nosso Colégio de Governadores veio a assumir este
compromisso em uma demonstração de maturidade e
exemplo junto a Fundação Rotária.
Um associado a Paul Harris Society logo percebe como
vale a pena inserir, em seu planejamento de vida a longo
prazo, a possibilidade de sempre doar uma quantidade
financeira a nossa Fundação Rotária, trata-se de uma decisão que gera um patamar permanente de contribuições
de nosso Distrito e desta forma, garante a sustentabilidade
de projetos humanitários.
O Governador Sérgio Lazzarini, ganhou um maravilhoso presente no primeiro mês do ano rotário 2008-2009
com a adesão de 10 novos companheiros PHS.
Período

Adesões

2006-2007

53

Nosso Distrito é maravilhoso, parabéns a todos por esta
surpreendente iniciativa.
Sejam muito Bem-Vindos a Paul Harris Society do Distrito 4420:
• José Antonio Hussni - R.C. de São Vicente
• Ana Carolina Marins de Azevedo Soares de Alvarenga R.C. de São Vicente
• Claudia Regina Bahdur Schlithler - R.C. de São Vicente
• Romeu Sperduti - R.C. de São Caetano do Sul Olímpico
• Rubens Bernardo - R.C. de São Caetano do Sul Olímpico
• Carlos Eduardo Marchi - R.C. de São Caetano do Sul Olímpico
• Maria Tereza Daidone- R.C. de São Caetano do Sul
• Lenice Mateus de Oliveira- R.C. de Santo André Alvorada
• Ibere Luiz Di Tizio- R.C. de Santo André Alvorada
• Maria Elisa Pinto Correa- R.C. de Santo André Alvorada
Conselheiro Distrital do PHS, EGD Marcelo Demétrio Haick
Coordenador Distrital do PHS, companheiro Paulo César
Gaieski.

Da esquerda para a direita: EGD Marcelo Haick (2006-07), Gov. Sérgio
Lazzarini, Carlos Eduardo Torci (presidente do RC de São Vicente), José
Antonio Hussni (sócio do RC de São Vicente e 1º PHS do Distrito para
o ano 08-09) e Paulo Gaieski (RC São paulo Aeroporto e coordenador
PHS para ano 08-09 do Distrito 4420)

Total

Crescimento

2007-2008

20

73

37,73%

2008-2009 (Julho)

10

83

13,69%

2008-2009 (Meta)

30

103

41,09%
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Case de Sucesso

Banco de Cadeira de Rodas
RC Santo André – Bela Vista

D

ar de si antes de pensar em si, compartilhar tristezas e alegrias, e juntos realizar os sonhos.
Com certeza, o Rotary Club de Santo André - Bela
Vista juntou os três lemas e desde janeiro de 2008 criou seu
Banco de Cadeira de Rodas, um projeto que hoje é respeitado e conhecido por muitos rotarianos e parceiros.
Entregar as primeiras cadeiras de rodas foi, sem dúvida
alguma, uma emoção como tem sido até hoje. A certeza
que podemos ajudar pessoas carentes, entidades beneficentes como a APAE, Pastoral da Pessoa Idosa e outras, é

Pretendemos ainda, que o Distrito da Califórnia doe
280 cadeiras de rodas para o nosso clube em janeiro de
2010, e para isso estamos providenciando a documenta-

um incentivo que se renova a cada dia.
Somos um clube que tem por objetivo ajudar ao próximo e temos consciência que ainda há muito por fazer.
Buscamos mais, cada vez mais.
Mas, o importante é saber que não estamos sozinhos,
tivemos contribuição do Rotary Club de Oakhurst - Sierra,
na Califórnia, com a doação de 8 cadeiras e do Rotary Club
Santo André, representado pelo companheiro Alexandre
Bello que somente em uma noite doou 18 cadeiras para o
nosso Projeto.

ção necessária a ser encaminhada à “Wheelchair Foundation”. Não será uma tarefa fácil, mas não podemos desistir
e contamos com o apoio da companheira Sonia Villas Boas
Crane, Diretora de Serviços Internacionais do nosso clube
que reside em Oakhurst e a cada três meses vem ao Brasil.
Até agora já entregamos 67 cadeiras de rodas e até o
final de agosto de 2008 chegaremos a 100 cadeiras entregues, ou mais.
Ajudando ao próximo, aprendemos todos os dias que
“solidariedade não tem preço”.

Luiz Augusto Gimenes, patrocinador do projeto
e a presidente Carmem Ramos, do RC Santo
André - Bela Vista

Seminário de Arrecadação de Fundos de
Pessoa Jurídica da ABRTF do Distrito 4.420
Distrito 4420
Ano Rotário 2008-2009
Governador Sérgio Lazzarini
Subcomissão da Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF)
Chairman: Mario César M. Camargo
Presidente: Marcelo D. Haick
Membros: Celso de Sampaio A. Neto, José Nilson Colombo, José Roberto Montoro Filho, Nelson Tadeu P. Pereira.
Data: 13/09/2008
Horário: 08h30min às 12h30min,
Local: Campi, São Bernardo do Campo.
Alomoço: Feijoada dos Clubes de São Bernardo, Colégio Petrópolis, R$ 40,00 Por Pessoa (Por Adesão).
Público Alvo Mínimo: Gas, Responsáveis da FR de Cada Área, Presidentes 2008-2009, Presidentes 2009-2020, Responsáveis pela Fundação Rotária dos Clubes, Contadores, Corretores de Seguro, Empresários, Diretores e Gerentes, Consultores
de Empresas e todos interessados nesta temática.

Inscrições On Line, no portal do Distrito.
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Prêmio

Feijoada na Apae de Santo
arrecada fundos para os programas da ent
A animação tomou conta de quase 500 convidados que contribuíram para que o atendimento da Apae
continue em funcionamento e cresça cada vez mais

F

oi com feijoada e muita descontração, que os 460 participantes
passaram o domingo do dia três
de agosto, na Apae , em Santo André.
O evento reuniu jovens, crianças e adultos, que além de degustarem a famosa
feijoada rotária, aproveitaram para arrecadar prêmios no tradicional bingo da
entidade, e concorreram aos sorteios
de um DVD e das prendas da Associação de Senhoras do Rotary Clube de
Santo André.
O almoço está em sua terceira edição e contou com a presença de muitos
nomes dos Clubes do Grande ABC, entre
eles o presidente da Apae, Ismael Guilherme Prunstein; o Governador do RoAPAE de Santo André conta
com o apoio do Rotary em
tary, Sérgio Lazzarini; e o presidente do
seus projetos
Rotary Clube de Santo André, Alexandre
Bello. Outras entidades que apóiam a
Apae também prestigiaram a festa.
“Esta feijoada foi contagiante. Todos se divertiram
muito e nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Um
evento como este é sempre importante para a Apae, já
que vivemos com um orçamento restrito. Nós estamos
conseguindo atender esses jovens e crianças carentes que
precisam de um tratamento especial e o resultado é muito
positivo”, ressaltou o presidente da Apae, Ismael Guilherme Prunstein.
O fundo arrecadado, além de ajudar na manutenção
da Apae, irá custear o programa “Conte Comigo” que existe há seis anos e já colocou no mercado de trabalho mais
de 70 portadores de deficiência. O curso de formação proPresidente
fissional é gratuito e prepara jovens acima de 14 anos para
atuar no mercado de trabalho. Os alunos saem aptos pra

da entidade, Ismael
Guilherme Brunstein, durante entrevista ao programa Rotary na TV
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André
idade

exercer as funções de recepcionista, telefonista, arquivista
e de serviços administrativos. O programa com a carga de
20 horas semanais é ministrado por professores, psicólogos e assistentes sociais.
O Rotary está à frente deste grande centro de formação, tratamento e orientação às crianças e jovens portadores de deficiências física e mental. A Apae Santo André
existe há mais de 40 anos. Além do eficiente atendimento,
os alunos têm perspectiva de vida e podem sonhar com
o futuro no mercado de trabalho. Para manter a entidade
funcionando não é fácil. Hoje, quase 500 crianças e jovens
são atendidas por dia gratuitamente. Além da merenda e
transporte, elas contam com atendimento de psicólogos,
fisioterapeutas e outros profissionais na área da saúde.
São três pavimentos, onde estão instaladas as salas de
aula, salas de atendimento, administração, auditório, biblioteca, oficinas pedagógicas, cozinha, refeitório, quadra
de esportes, e parquinho.
Ao longo dos anos a Apae vem driblando as dificul-

Cerca de 400 pessoas estiveram presentes
no evento

dades para crescer e atender o público carente. São realizadas constantes atualizações de profissionais e equipamentos nos programas de educação e saúde. Para este
semestre a entidade vai contar com um novo equipamento de audiometria que foi doado pela Cooperativa
de Consumo, a Coop.
Outros eventos irão acontecer até o fim do ano para
que a Apae continue fazendo história e incentivando
sonhos. É deste árduo empenho que surge a contribuição de um país com mais inclusão social e qualidade de
vida para todos.
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Notas do RI

Presidente nigeriano declara compromisso com a erradicação da pólio
O Presidente Umaru Musa Yar’Adua da Nigéria empenhou
seu compromisso contínuo para erradicar a pólio na Nigéria
ao receber o Prêmio Campeão da Erradicação da Pólio de Rotary por sua liderança em defesa do término da pólio.
O prêmio homenageia chefes de estado, líderes de
agências de saúde e outros que fizeram contribuições significantes para a erradicação da pólio.
“O prêmio deu-me uma grande responsabilidade para
fazer tudo humanamente possível para assegurar que a
pólio seja final e totalmente erradicado da Nigéria,” disse
Yar’Adua durante uma apresentação no dia 24 de julho na
Casa Estatal em Abuja. O prêmio foi entregue por Jonathan
Majiyagbe, o primeiro presidente africano do Conselho de
Curadores da Fundação Rotária.
Yar’Adua é um forte partidário dos esforços de erradicação da pólio na Nigéria, um dos quatro países pólio endêmicos. Sob sua liderança, a Nigéria anunciou que cumpriria

sua promessa de US$34 milhões para apoiar as rodadas de
vacinação contra a pólio. Yar’Adua recentemente também
criou uma iniciativa para intensificar os esforços e rapidez
no progresso da erradicação da pólio.
Desde então, compromisso renovado de políticos,
religiosos, líderes tradicional e comunitários e novas iniciativas, inclusive o engajamento da escola alcorâmica e
diálogos com a comunidade, conduziram o progresso na
Nigéria. A proporção de crianças faltantes durante campanhas de vacinação caiu significativamente de mais de 50
por cento para 20 por cento na áreas chaves do país.
Exterminar a pólio mundialmente continua a principal
meta de Rotary. Vital para ajudar a alcançar esta meta é o
Desafio de US$100 Milhões de Rotary, o esforço de três anos
da Fundação Rotária para equiparar os US$100 milhões do
subsídio da Fundação Gates para a erradicação de pólio.
Contribua agora para acabar com a pólio.

Rotarianos da Flórida compram tanques de água para aldeia na Guiana
Por Donna Polydoros
O Rotary Club de Daytona Beach West, Flórida, EUA,
está ajudando uma aldeia remota na Guiana a ter acesso
à água potável comprando 150 coletores de água pluvial
para os habitantes de Kabakaburi.
Os tanques oferecem uma alternativa à água contaminada do vizinho Rio Pomeroon que pode causar doenças
como febre tifóide e diarréia.
Para realizar o esforço de dois anos e US$20.000, o clube
é parceiro dos Rotary Clubs de Daytona Beach; Oceanside
e Stabroek-Georgetown, Guiana. Um Subsídio equivalente
da Fundação Rotária ajudou a prover o financiamento.
O projeto começou depois que a Dra. Andréa Thorpe,
do clube Daytona Beach West, viajou para a Guiana em
um Subsídio de Serviço Voluntário. Ela estava numa equipe que incluía o EGD Ron Denham, presidente do Grupo
de Ação Rotária de Água e Saneamento e representante
dos Centros norte-americanos para Controle e Prevenção
de Doenças.
“Entramos nos específicos, falando com os habitantes,
entendendo o seu saneamento básico e que soluções eles
queriam,” Thorpe recordou. “Os habitantes propuseram a
solução: Eles têm seis meses de estação chuvosa, assim a
melhor coisa seria adquirir tanques de água.”

Ela voltou ao seu clube com um plano para comprar
tanques para a aldeia. A resposta foi entusiástica.
“O fato de que possivelmente podemos erradicar uma
doença como a febre tifóide, em Kabakaburi, fornecendo
água potável é fantástico. O distrito inteiro ficou entusiasmado”, disse Thorpe.
Água pluvial
O habitantes “possuem” o programa pagando um valor nominal de US$5 para os tanques e construção postos
de madeira e sarjetas para coletar a água pluvial. Eles já
instalaram 100 tanques e colocarão os 50 remanescentes
até o final de 2008.
O clube Daytona Beach West também planeja apoiar os
esforços da aldeia para atender as preocupações com o saneamento básico ajudando os habitantes a construir seis banheiros em uma escola local. Devido ao saneamento básico
impróprio, o esgoto à céu aberto corre para o rio durante a
estação chuvosa e contribui para a contaminação das águas.
“Ir às aldeias deles e conseguir suas contribuições são
extremamente importantes. A manutenção do projeto é
fundamental, “ ela explicou. “Fazendo isto também estamos difundindo conhecimento sobre Rotary.”
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DQS

Distrital de DQS realiza

Gincana dos sonhos

S

er companheiro, fazer parte de um time, uma
equipe que busque seus ideais e vitórias, faz
parte de ser rotariano. Este companheirismo
também é utilizado nos projetos sociais do Rotary,
colaborando com a saúde e educação de entidades
e pessoas necessitadas.
O sonho todos nós temos, vivemos em busca
dele, de nosso ideais. Se estamos só, fica mais difícil,
mas se temos alguém ao nosso lado, este sonho fica
próximo de se tornar realidade. Este sonho que se
torna realidade é vivenciado pelos alunos que freqüentam as aulas dos nossos Camps, pelas pessoas
que buscam atendimento na Casa da Esperança e
nos demais projetos assistenciais mantidos pelo
Rotary.
Para nós, rotarianos, poder colaborar com o enriquecimento cultural, com o auxílio a quem busca
saúde e com quem precisa de alimento e roupas, é
mais do que um ideal, é o objetivo de vida e ação.
Para que todos estes objetivos sejam atingidos,
é fundamental que todos os sócios se conheçam
e interajam. Nada melhor para ampliar estes laços
do que os eventos promovidos para os rotarianos
e suas famílias. Para isso, a Distrital de DQS realizará
durante todo este ano a “Gincana dos Sonhos”.
O objetivo será divulgar os clubes no Distrito,
promover maior interatividade entre os membros e
estimular a participação dos sócios nas atividades.
Além disso, a gincana visa estimular a entrada de
novos sócios, aumentando o quadro social do Dis-

Durante todo o ano, esta pontuação será atualizada no site até que tenhamos, no final, o campeão, ou melhor, os campeões. Mas a vitória não
será apenas de quem ficar na frente, mas de todos
os companheiros que participarem.
A gincana dos sonhos vai permitir que a união
fortaleça ainda mais os laços de companheirismo
dos sócios do Rotary. Depois de novos amigos, os
ideais dos rotarianos também serão ampliados, as
ações sociais contarão com mais participantes, acelerando os resultados e superando as metas.
Vamos ser companheiros e buscar nossos sonhos. Vamos incentivar a participação de todos os
nossos companheiros do Rotary. O tema sonho não
é apenas da gincana, ele está presente no nosso ano
rotário “Realizemos os sonhos”.
O ano também nos chama para a mortalidade infantil, para que possamos contribuir na redução desta taxa. No estado de São Paulo ela está em queda,
mas com a nossa contribuição, poderemos atingir
níveis ainda melhores.
Vamos lembrar que o Rotary é um dos grandes
responsáveis pela erradicação da poliomelite no
Brasil e no mundo.
Nosso país busca manter as ações e faz duas vezes por ano vacinação em massa contra a doença.
Em países pobres, a doença ainda causa suas vítimas. Este é um exemplo da persistência e união no
Brasil que deu certo.
Vamos nos reunir e buscar o que precisa ser me-

trito. Todas as equipes formadas receberão nomes,
o que facilitará a identificação durante as atividades da gincana que promete ter tarefas, pontuação,
parcerias e regulamento bem definido.

lhorado, vamos erguer as mangas e trabalhar com
união, com companheirismo em busca de nossos
sonhos e, principalmente, dos sonhos de quem precisa do Rotary.
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Governador participa de programa de TV
e explica a missão do Rotary

Dárcio Arruda, apresentador do Show+

O

que é o Rotary? Os empresários associados têm
função social? Estas e outras dúvidas são comuns
entre as pessoas que não sabem como funciona
o Rotary e puderam ser sanadas pelo Governador Sérgio
Lazzarini no último dia 22 de julho, durante participação
de programa de TV.
Lazzarini foi um dos convidados do programa Show+,
apresentado pelo jornalista Dárcio Arruda na emissora Rede
TV+, para discutir as funções e importâncias das ONGs (Organizações Não Governamentais). Durante sua participação,
ele pode detalhar a preocupação do Rotary com os projetos
sociais, principalmente os ligados à criança e à educação.
“Quem veio a este mundo para dar assistência a crianças é
uma pessoa especial. As instituições que cuidam dos carentes vivem de doações. Eu tenho visitado as entidades de São
Paulo, ABC e Baixada Santista para conhecer as necessidades
de diversos trabalhos assistenciais e poder levar a ajuda do
Rotary”, destacou o Governador. Além das crianças, ele res-

Lazzarini fala sobre o Rotary Club

saltou a importância de as mães e os pais receberem cuidado
especial. “Temos projeto em que são distribuídos computadores a escolas ou entidades assistenciais, mas os pais também recebem cursos de informática. Isto tem de fazer parte
da preocupação assistencial”, reforçou o Governador.
A importância da família como instituição também foi
destaque na entrevista. Hoje, segundo ele, há 1,2 milhões
de rotarianos no mundo, “Na prática, este número pode
ser multiplicado por quatro. A família rotária é formada
pelas mulheres, os filhos e também os voluntários que colaboram com os nosso projetos”, destacou Lazzarini.
Um dos pontos abordados pelo Governador foi a função do Rotary, que é dar assistência a entidades e manter
projetos sociais.
O programa Show+ é exibido de segunda a sexta às
20h pelo canal 8 da Net. A cada dia três ou quatro convidados especialistas no tema apresentam informações e
ainda tiram dúvida dos telespectadores.
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