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Editorial

A importância dos
serviços profissionais

N

este mês de outubro, comemoramos o Mês dos
Serviços Profissionais.
Segundo o Manual de Procedimento, o programa
promove e apoia o Ideal de Servir em todas as profissões.
Devemos enfatizar e destacar o envolvimento dos clubes na prática voltada a esses Serviços.
As atividades recomendadas aos clubes envolvem
homenagens voltadas a Voluntários de Rotary em evento
distrital, patrocínio de uma atividade ou projeto profissional, promoção dos Grupos de Companheirismo, desenvolvimento do quadro social com vistas às classificações-vagas.
Lembremo-nos que, neste mês, devemos salientar em
nossa comunidade rotária, a importância da Prova Quádrupla , cuja finalidade deve ser a de desenvolver e manter
padrões éticos nas relações humanas.
Ao considerarmos nossa vida no trabalho, em casa ou
na comunidade em que atuamos, levemos em conta nossa
condição de rotariano, e a responsabilidade de dizermos a
verdade, sermos justos, propagarmos o bem-estar e melhores amizades ao nosso redor.
Ao comemorarmos a data, prestemos nossa contribuição à sociedade por intermédio de nossos empreendimentos profissionais, oferecendo oportunidade de
emprego aos jovens, aos desprivilegiados e deficientes,
patrocinando a Feira de Informações Profissionais, organizando Projetos Rumo em empresas e escolas, promovendo
crescimento do quadro social em observação às classificações, ministrando palestras de orientação profissional em
clubes , ou ainda organizando evento distrital nos clubes
para reconhecimento de rotariano, que por meio de suas
profissões, beneficiam comunidades motivando outros a
fazer o mesmo.
Atentemos à Declaração para Executivos e Profissionais
Rotarianos, conscientizando o público sobre os padrões
éticos praticados pelos rotarianos.
A EGD Adelia Villas, em artigo sobre o assunto, cita
com ênfase que, lideranças rotárias, atentas às mudanças
sociais, vêm propondo aos rotarianos, elaborar ações nas
áreas de apoio profissional, com vistas à redução do desemprego.
Desenvolver microempresas, criação de oportunida-

Sérgio Lazzarini
Governador do
Distrito 4420

des para deficientes, inclusão de aposentados no mercado de trabalho e da mulher na vida profissional, fazem
parte do trabalho rotário, com vista ao desenvolvimento
sustentável.
Hoje, nossa Organização compreende mais de 1,2 milhão de companheiros-profissionais envolvidos em um
companheirismo sadio e absoluto, com troca de experiências em suas respectivas ocupações principais.
Paul Harris vislumbrou que o companheirismo e a ética
seriam a chave para melhor entendimentos entre os homens, por meio de estreito relacionamento e que proporcionaria reforma no modus vivendi das comunidades das
cidades.
Nas biografias do fundador do Rotary International,
observamos que o companheirismo e as relações profissionais se fazem sempre presentes, fundamentais para
a obtenção de resultados, visando o bem-estar social e
o alcance da paz e da felicidade nas comunidades onde
vivemos.
Ao ingressarmos em Rotary, atestamos nosso valor profissional, moral e ético, premissa tão pregada dentre nós,
e se aqui estamos, devemos honrar as relações pessoais,
base de nossos negócios.
Realizemos os Sonhos não só das crianças, mas das
comunidades menos prestigiadas, por meio do nosso carinho, nossa doação de amor, de esperanças, e, sobretudo,
dos nossos préstimos profissionais, porta a qual, ingressamos em Rotary.
Salve o Mês dos Serviços Profissionais !
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Mensagem do Presidente

Caros companheiros,

Q

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

uando eu era criança, meu país enfrentou
uma grande guerra. Assim que o conflito terminou, a Coréia do Sul passou a receber uma
generosa ajuda de outros governos e de organizações
humanitárias internacionais, um apoio que nos colocou outra vez no rumo da saúde, da esperança e do
crescimento econômico.
Nas décadas que se seguiram à Guerra da Coréia, tanto
a economia coreana como o quadro associativo do Rotary
cresceram num ritmo impressionante em meu país. Acredi-

Uma pessoa de coração puro é muito importante para
uma empresa – e também para o Rotary. Como rotarianos, é a nossa integridade que nos leva ao sucesso nos
negócios, no serviço e na vida. “Coração puro” é aquilo
que, no Rotary, conhecemos como Dar de Si Antes de
Pensar em Si.
Os coreanos também definem o local de trabalho
como chip an, que significa “dentro de casa”. Esta é uma

to que existem duas razões para esse fenômeno. A primeira
é o desejo que temos de retribuir, de ajudar os outros da
mesma forma como um dia fomos ajudados. A outra razão
é a natural afinidade do povo coreano com os princípios rotários de integridade, honra, trabalho duro e justiça.
Muitos dos valores fundamentais do Rotary estão presentes também nos negócios coreanos. Nós conhecemos
muito bem a lição dada por Herbert J. Taylor, autor da Prova
Quádrupla: ninguém tem sucesso profissional a despeito de
seu comportamento ético, mas justamente por causa dele.
Quando os empresários coreanos entrevistam um
empregado em potencial, eles procuram o que chamamos de chim shin uro, ou “coração puro”. Uma pessoa
com coração puro é alguém que tem integridade, que
trata o próximo com honra e respeito, e de quem podemos esperar que fará sempre aquilo que é correto.

forma de qualificar a importância da nossa ocupação e
o quanto nosso ambiente de trabalho se assemelha ao
ambiente familiar. Os nossos negócios e as pessoas que
nele atuam devem ser tratados com respeito, honra e
dignidade, porque os coreanos acreditam que boas relações pessoais formam a base dos bons negócios. No Rotary, acreditamos que a honestidade, o relacionamento
aberto com os nossos clientes, colegas e empregados são
importantes, da mesma forma que são as relações com
nossos companheiros rotarianos e aqueles que servimos
por meio do Rotary.
O serviço verdadeiro nos proporciona corações puros quando nós o trazemos para dentro de casa. Esta é a
realidade que encontramos na raiz do Dar de Si Antes de
Pensar em Si. Esta é a realidade do Rotary, a realidade que
nos inspira e nos desafia em nosso dia-a-dia.

Palavra do Leitor
Gostaria de agradecer, em nome do RC São Paulo - Aeroporto, a excelente
matéria publicada na Carta Mensal de setembro com o projeto do clube.
A matéria ficou ótima. Muito obrigado e parabéns!
Marcelo Carvalho
Rotary Club de São Paulo - Aeroporto
Comissão de Relações Públicas e Comunicação
“Agradeço o recebimento da carta mensal de nosso Distrito - Edição de setembro e quero cumprimentar toda a equipe pelo contínuo trabalho de divulgação, com qualidade, de todas as atividades dos rotarianos de nosso 4420.
Com um fraterno abraço, Fonseca”
EGD José Luiz Fonseca é Coordenador do Programa Multidistrital de TV
ligado a Imagem Pública de Rotary dos 23 distritos brasileiros.
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Capa

Projeto Cre´r
emociona público em Santo André

O

Teatro Municipal de Santo André foi palco, na
noite do dia 23 de outubro, da grandiosa apresentação ‘Baile Brasil’, dos integrantes da Associação Projeto Cre´r (Carinho e Respeito ao Excepcional
Renovado), que utiliza a dança como instrumento de integração social aos portadores de deficiências mentais.
O Projeto Cre’r é mais é uma das ações sociais apoiadas pelo Rotary Club Santo André – Novo Século. De
acordo com a presidente do clube, Letícia Pezzolo Giacaglia, a apresentação é motivo de orgulho e uma das
prioridades. “Há três anos atuamos junto ao Projeto
Cre’r e é um trabalho muito gratificante”, argumentou.
Com relação as principais conquistas do RC Santo André – Novo Século, referentes a esta ação social, Letícia
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explica que foi à conquista de um terreno junto a Prefeitura de Santo André, para abrigar a sede própria. “Atendemos 40 crianças e com instalações mais adequadas,
espaços especialmente desenvolvidos para as artes cênicas, poderemos contribuir mais”, explicou Letícia. Já
sobre a apresentação ‘Baile Brasil’, a rotariana diz que o
espetáculo é emocionante e que este trabalho social é
extremamente gratificante. “Vejam as fotos, que dizem
por si só. É emoção pura”, ressaltou.
Os jovens do Projeto Cre´r recebem orientações de profissionais especializados. Segundo a professora de dança
Meire Moura, os alunos interagem totalmente com a dança. “Com certeza é uma ação sócio-educativa que visa a
integração deles na sociedade”, explicou.
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Capa

Meire Moura

Letícia Pezzolo

Sobre o Projeto Cre’r
Com a filosofia de vida, de ação, do ser enquanto
agente transformador da realidade e busca de possibilidades novas, a Associação Projeto Cre’r surgiu
em Santo André, em 1994, a partir de um sonho e
de uma difícil realidade de algumas famílias que
tinham em seu meio uma pessoa com deficiência.
“Pessoas que fazem a diferença e crêem num mundo melhor e mais digno que integram esta associação”, comenta a presidente do Rotary Club Santo
André - Novo Século, Letícia Pezzolo. A proposta da
entidade sem fins lucrativos é de possibilitar às pessoas com deficiência mental o direito de ser, existir
e coexistir.
Atualmente, o Projeto Cre´r atende 40 educandos em período integral, tendo como proposta de
trabalho pedagógico o desenvolvimento e o aprimoramento dos associados. Outras informações sobre a entidade podem ser obtidas por meio do site
www.associacaoprojetocrer.org.

Como Ajudar
De acordo com a presidente da Associação Projeto Cre’r, Glaucia Cristiane Barreiro Severino, apesar
da conquista do terreno para abrigar a sede própria,
a entidade busca doações e parcerias para a construção de suas novas instalações.
Entretanto, a presidente ressalta que neste sentido a ajuda do Rotary Club Santo André – Novo Século está sendo fundamental. “Em conjunto com o
Rotary já temos um projeto aprovado da nova sede,
com certeza, este amparo é indiscutível”, complementou Glaucia.
Os interessados em ajudar a Associação Projeto
Cre’r podem efetuar depósito no Banco do Brasil:
agência 0264, conta corrente nº 3.000.000-9. A Associação também aceita doações diversas de novos e
usados, como calçados, roupas, utensílios domésticos, eletroeletrônicos etc.

Outubro de 2008 • Carta Mensal

Especial

Dia das Crianças no
Distrito 4420
Confira a seguir as principais ações realizadas pelos clubes do Distrito 4420 referentes ao Dia das Crianças.
Fundação de um Rotary Kids, festa com banda de rock infantil, concurso de redação social, mutirão
de saúde e atividades esportivas estão entre os destaques.
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Especial

RC Ribeirão Pires Estância Centro funda Roraty Kids

N

o dia 12 de outubro aconteceu a fundação
do Rotary Kids pelo Rotary Club Ribeirão Pires – Estância Centro. O evento aconteceu
na Praça da cidade e contou com o apoio dos pais e
das demais pessoas que participavam dos eventos
pelo dia das crianças.
De acordo com o secretário 2008/09 do RC
Ribeirão Pires – Estância Centro, Marcio Mathias,
“a fundação teve início após palestra do EGD Samir Nakhle Khoury”. Ainda segundo Mathias, a
partir de então, os clubes Ribeirão Pires e Ribeirão Pires - Estância Centro batalharam para criação da instituição. “O esforço de todos gerou
resultados positivos e, hoje, as crianças já estão
trabalhando para arrecadação de brinquedos a
serem distribuídos no Natal para famílias carentes”, afirmou entusiasmado o secretário.
A idéia
Rotary Kids é uma iniciativa criada a partir
dos princípios rotários e da idéia de conscientizar o jovem de sua responsabilidade na sociedade e no mundo como melhor passo para
torná-lo cidadão em sua plenitude. O Rotary
Kids surgiu no Ano Rotário de 1995/96, quando
o EGD Samir Nakhle Khoury formatou o 1° Rotary Kids do Brasil. Posteriormente, foi instituído o
Rotary Kids de Diadema, Rotary Kids de Ribeirão
Pires, Rotary Kids de São Paulo – Independência,
consolidando esta nova filosofia, por meio dos
filhos de companheiros destes clubes.
O Rotary Kids é destinado para jovens de seis
a 12 anos, supervisionado por um rotariano convidado, onde são realizadas reuniões mensais, ou
quinzenais. Nestas ocasiões, os jovens estudam
projetos de cidadania, recebem palestrantes dos
mais diversos temas, realizam companheirismo
e criam amizades, gerando boa vontade entre
todos, conscientes do ideal de servir.
Confira as fotos!
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Banda de rock infantil agita ação do

RC São Paulo - Sudeste

A

Comissão de Relações Públicas do Rotary Club São
Paulo - Sudeste organizou uma tarde especial, dia
10 de outubro, para as crianças da Escola Estadual
Valentim Gentil com a banda mineira de rock infantil Pirocóptero. De acordo com os organizadores, é a segunda vez
que a banda vem à escola para uma apresentação voluntária. Tanto que os músicos, Dito, Tchello e Vinny ficaram
emocionados com o carinho das crianças que os acolheram, exatamente como aconteceu na primeira ocasião.
Segundo Vinny, o baterista e líder da banda, o Pirocóptero se define como uma banda essencialmente de rock,
um estilo musical irreverente, despojado e cheio de energia. “Uma das nossas preocupações é fazer com que o seu
som chegue às crianças de comunidades carentes, participando, assim, de eventos beneficentes, ou simplesmente,
promovendo shows em escolas ou espaços da comunidade”. Além disso, Vinny explicou que “o Pirocóptero acredita que a criança deve viver plenamente a sua infância, de-

senvolvendo todas as atividades que são peculiares a essa
fase da vida, sendo a brincadeira uma das principais delas,
por isso, pensamos contribuir um pouquinho para que as
crianças tenham acesso a atividades e manifestações culturais feitas e pensadas para elas”.
Os organizadores enfatizaram que o evento foi um sucesso em agitação, uma vez que as crianças fizeram tremer o pátio brincando, cantando, pulando, e ganhando os
brindes distribuídos pela banda durante as brincadeiras
promovidas.
Já para o clube, a iniciativa confirma o comprometimento de seus integrantes em promover ações sociais, de
integração com a comunidade. Além da banda não cobrar
cachê, a Estação da Luz Ltda. e a Usina Sonora doaram a
montagem dos equipamentos de som, ficando apenas os
gastos de passagens aéreas, hospedagem, alimentação e
transporte sob a responsabilidade da Comissão de Relações Públicas do RCSP - Sudeste.
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Especial

RC Ribeirão Pires Pérola da Serra inova com
concurso de redação social

O

Rotary Club Ribeirão Pires-Pérola da Serra promoveu em parceria com alunos do Colégio São
José concurso de redação sobre o tema “Como
eu posso ajudar a diminuir a pobreza e a desigualdade em minha comunidade?”. A proposta fez parte das
comemorações do Dia Mundial para Erradicação da
Pobreza, instituído pela ONU (Organização das Nações
Unidas), comemorado em 17 de outubro.
De acordo com a presidente idealizadora 2008/09
do RC Ribeirão Pires – Pérola da Serra, Rosemari Reiser,
este é um projeto piloto que o clube pretende ampliar.
“Queremos estender para outras escolas de nossa cidade no próximo ano, sejam particulares ou públicas,
sempre em relação a datas comemorativas com temas
importantes para a comunidade”, explicou.
Entre os participantes foram escolhidas as cinco
melhores redações que receberam diploma pela participação, sendo que o primeiro lugar também ganhou
um vale-compra em loja de moda jovem da cidade.
Rosemari conta que ainda foi sorteado, entre os cincos

primeiros colocados, uma vaga para o Ryla Interact, que
será realizado em novembro em São Caetano do Sul.
Idéia colocada em prática
A redação vencedora será transformada em projeto a
ser posto em prática pelo Rotary Pérola da Serra. Abordando o tema Educação, propondo ensino de melhor qualidade, o primeiro lugar ficou com a aluna do 9º ano do Ensino
Fundamental – Daniela Schitini Mathias. Já a vaga sorteada
para o Ryla deste ano ficou com o aluno do 9º ano do Ensino
Fundamental – Lucas Araújo Rodrigues.
Foi feita uma divulgação do que é o Rotary International e de seus principais programas e projetos, no mundo, no Brasil, em nosso Distrito 4420 e na
nossa comunidade de Ribeirão Pires para os alunos
vencedores, seus pais e para o Colégio São José. Os
prêmios foram entregues, dia 28 de outubro, em jantar festivo que reuniu os três Rotary Club de Ribeirão
Pires e o Rotary Club de Rio Grande da Serra.

Os cinco primeiro colocados do concurso com Rosemari Reiser – Presidente Rotary Pérola da Serra, ao centro, e Marisa Reinhardt Fournet, Vice-Presidente
Rotary Pérola da Serra, a esquerda
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RC São Bernardo - Norte
promove Mutirão de Saúde
Infanto-Juvenil

N

o dia 18 de outubro, o Rotary Club
São Bernardo do Campo - Norte promoveu o Mutirão da Saúde InfantoJuvenil, atendendo uma das ênfases do presidente de RI, D.K.Lee, sobre a diminuição da
mortalidade infantil.
De acordo com a presidente idealizadora
2008/09 do RC SBCampo - Norte , Maria Luiza
Mendaçolli Zago, os sócios atuaram dentro da
Casa Santa Clara, situada no núcleo habitacional do D.E.R. (Desenvolvimento Rodoviário S/A)
e contaram com a colaboração da equipe médica da Faculdade de Medicina da Fundação
do ABC. “Pudemos oferecer às crianças atendimento gratuito em diferentes especialidades.
Mais do que cuidar da saúde, a oportunidade
de orientar a juventude foi muito gratificante”,
complementou Maria Luiza.
Durante o mutirão foram realizadas atividades voltadas para a orientação sobre anticoncepção, ocasião em que foram ministradas palestras e plantões de dúvidas sobre sexualidade.
Também foram feitos atendimentos dermatológicos, rastreamento de diabetes, medição de
glicemia, além de orientação nutricional. Já na
área pediátrica foi analisado peso, altura e verificação da carteirinha de vacinação, sendo que,
segundo a presidente do RC SBCampo – Norte,
alguns adolescentes foram encaminhados para
tratamento gratuito na Fundação.
Para completar a ação, Maria Luiza Zago
comentou que foram servidos lanches e refrigerantes às crianças e mães, sendo que o
evento foi encerrado com o sorteio de diversos brindes.
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Especial

RC-Itanhaém: diversão
para crianças carentes

O

Rotary Club Itanhaém, em conjunto com a Associação Comercial e as Casas Pernambucanas
da cidade, promoveram um evento em
homenagem ao Dia das Crianças. De
acordo com o presidente idealizador do
RC Itanhaém 2008/09, André Castro, o
evento contou com mais de 100 crianças carentes que foram homenageadas
com sanduíches, doces, balas, pipocas,
brinquedos. Além disso, o dia foi de muita brincadeira, já que os pequeninos puderam contar com um mini parque de
diversões.

RC Santos-Praia:
dia de solidariedade

O

Rotary Club Santos – Praia
também promoveu atividades sociais em comemoração ao mês das crianças. Voluntários fizeram a alegria dos pequenos
utilizando a arte de pinturas em
rosto. As crianças também aproveitaram a ocasião pra se divertir com
diferentes tipos de brinquedos. A
ação, além de ser solidária, levou
alegria e diversão às crianças carentes da região.
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RC Santos-Vila Belmiro :
esporte e alegria

O

Rotary Club Santos – Vila Belmiro realizou dia 26
de outubro uma Manhã de Atividades com as
crianças que integram o Projeto Rumo ao Esporte, promovido entre o clube e o Colégio Azevedo Jr. Em
comemoração ao mês das crianças houve apresentações
do canil da Guarda Municipal e palestras com orientações
para prevenção de acidentes domésticos pelo Corpo de
Bombeiros. De acordo com o rotariano Danilo Spironelli, as
atividades contagiaram de alegria todos os participantes.
Além disso, a festa contou ainda com gincanas esportivas,
sorteios de brinquedos e distribuição de lanches.
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Especial

Rotaract Monte Serrat :
alegria na creche Tia Nilda

O

Rotaract Monte Serrat realizou um
evento em comemoração ao mês das
crianças na creche da Tia Nilda, localizada na Vila Gilda, em Santos. De acordo com a
presidência do Rotaract Monte Serrat, a iniciativa foi um sucesso. A festa, denominada ‘Dia das
Crianças Solidário’, contou com a distribuição
de salgados, doces, bolo, refrigerantes, sorteio
de brindes, entrega de presentes e brincadeiras
com as crianças.
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Conquista

O Distrito 4420 faz seu 100º membro

Paul Harris Society!

”N

ós, da Comissão Distrital da Fundação

Todos sabemos que apoiar a Fundação Rotária é

Rotária e Comissão da Paul Harris Socie-

um dos trabalhos dos clubes e do Distrito, cuja doação

ty, estamos vibrando com a marca dos

retorna numa série de programas humanitários, em

100 membros da PHS (Paul Harris Society) alcançados.

ajuda aos mais necessitados, além de promover a com-

O companheiro Carlos Henrique de Alvarenga Ber-

preensão e a paz mundial.

nardes - presidente 2008/09 do Rotary Club Santos, é

A afiliação à Paul Harris So-

o 100º PHS do Distrito 4420. Marca que muito orgulha

ciety é um compromisso extre-

os companheiros do RC de Santos, bem como todos

mamente significativo, e por

do Distrito 4420, sem dúvida um gigante.

isso deixamos aqui os nossos

Foram mais de dois anos de trabalho, desde seu

mais sinceros agradecimentos

lançamento pioneiro no Distrito 4420 pelo EGD Mar-

àqueles que se juntaram nes-

celo Demétrio Haick no início de sua gestão em 2006,

te maravilhoso ideal”.

passando pelo EGD José Luiz Fonseca, em continuidade até hoje, na gestão do Governador Sérgio Lazzarini, para alcançarmos este número, comemorado no
Seminário da Fundação Rotária, no dia 08 de novem-

Paulo Gaieski, Presidente da
Subcomissão
Distrital da PHS

bro no Colégio Rio Branco, em Higienópolis, em São
Paulo, onde todos os membros PHS foram homenageados, recebendo uma lembrança.

erto
o dos Santos e Humb
Paulo Gaieski, Evarist
rris
Ha
l
Pau
da
o o PIN
DeMartini entregand
Society

Roberto Luiz Barroso Filho, Paulo Gaieski, Carlos
Henrique de Alvarenga Bernardes, Governador
do Distrito 2008/09, (GD) Sérgio Lazzarini e Sérgio
André Carvalho no momento da entrega dos PINs
da Paul Harris Society aos novos companheiros
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Lideranças

ILR:

Primordial para o Futuro

N

os dias 17 e 18 de outubro, aconteceu o segundo ILR - Instituto de Liderança Rotária. Liderado no nosso Distrito pelo EGD 2007/08,
José Luiz Fonseca, o treinamento contou também com
a presença do EDRI José Alfredo Pretoni, o futuro DRI
Antonio Hallage e o GD 2007/08, do Distrito 4590, Valério Delamanha. Participaram do treinamento pelo nosso Distrito o GD 2005/06 Roberto Herrera, o Instrutor
Distrital Fernando Dias Sobrinho, do RC Ribeirão Pires
e rotariano do RC de Santos-Oeste, João Henrique da
Silva, futuro membro da equipe distrital do GDI, Marcos
Anselmo Ferreira Franco.
De acordo com o Instrutor Distrital do Rotary Club Ribeirão Pires, Fernando Dias Sobrinho, que já participou
dos treinamentos, o ILR (Instituto de Liderança Rotária),
tem como principal objetivo desenvolver o melhor conhecimento sobre Rotary e habilidades de liderança
Rotária, com informações atualizadas sobre objetivos,
programas e rotinas administrativas com foco no desenvolvimento de futuros líderes, fundamentais para
o contínuo desenvolvimento de nossos clubes e nossa
instituição. O ILR, iniciado em 1992, é organizado em 153
Distritos, divididos em 36 divisões, cobrindo 80 países.

Hallade, Fernando, Fonseca

O Distrito 4420, juntamente com o 4430, 4590 e
4610 fazem parte da Divisão São Paulo, criada no final de 2007, possuem em seus clubes altíssimo potencial para o contínuo desenvolvimento de lideranças rotárias.
Ainda segundo Sobrinho, “é importante o registro
de que os objetivos de apoiar o desenvolvimento de
novos líderes, dentro da filosofia do ILR, em nenhum
momento se sobrepõem aos programas e esforços
de capacitações/treinamentos desenvolvido pelas
respectivas Comissões de Capacitação e Instrução
em cada um de nossos Distritos. Os clubes do 4420
serão estimulados a identificar futuros e potenciais
líderes e motivar sua participação, financiando a integração dos indicados em todas as etapas de capacitação oferecidas pela Divisão São Paulo do Instituto de Liderança Rotária”.
O treinamento é composto por três diferentes
módulos, cada um ministrado em um único dia, em
intervalos de seis meses entre eles, sendo a participação em cada etapa, pré-requisito para participação na seguinte. Os companheiros que o completarem
na totalidade receberão o certificado de reconhecimento. Os módulos de cada parte estão estruturados dentro dos mais modernos métodos de participação, que
incluem grupos de discussão, participação interativa,
solução de problemas, grupos de trabalho, grupos de
planejamento e outros.
Além disso, de acordo com Fernando Sobrinho, alguns dos temas abordados e discutidos nas sessões do
ILR são: O Rotary além do Clube, Fundação Rotária, Desenvolvimento e Retenção do Quadro Social, Liderança,
Criando e Desenvolvendo Projetos de Prestação de Serviços, Serviços Internacionais, Relações Públicas, Falando
em Público e outros temas ligados ao desenvolvimento
de lideranças.
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DQMS

Gincana dos Sonhos:

Crianças em foco

M

uitos clubes realizaram atividades envolvendo as crianças, tarefa solicitada
pela Gincana dos Sonhos para o mês
de outubro. Além disso, a Gincana contou com
passeios, distribuição de brinquedos, orientações
de saúde, prevenção de acidentes e muito mais.
Após quatro meses de Gincana dos Sonhos,
duas equipes lideram: Equipes Guará no Pódium
e Coroa do ABC/Rainha da Serra, com 237,5 pontos, seguidas bem de perto pelas Equipes Boqueirão/Independência e Grande Alvorada, com
212,5 pontos.
O principal objetivo da Gincana dos Sonhos é
o de incentivar os sócios a participarem mais dos
projetos e desenvolver mais a integração dos clubes do Distrito.
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Classificação geral
da Gincana dos Sonhos
EQUIPES/TAREFAS

PRESENÇA
NA POSSE DO
PARCEIRO

PALESTRA
DMQS

MÊS

JUL

AGO

PRESENÇA
CONF.
PRESID.

REUNIÃO
100%

100%
FÍSICA

SET

PONTOS VÁLIDOS

50

50

100

1 - J. Bonifácio-Riacho Grande

0

0

50

50

EVENTO
CRIANÇAS

META DQS
ATÉ
DEZEMBRO

CONF.

TOTAL
PONTOS

OUT
25

50
25

100

425
75

2 - Santos-Cid. Ademar

0

50

100

25

175

3 - S. André-Itanhaém

50

25

100

25

200

4 - Santos Oeste-Bertioga

25

25

50

0

100

5 - Sudeste-Pérola Serra

25

25

25

25

100

6 - Santos Praia-R. Grande Serra

25

25

50

25

125

7 - S. Bernardo-Mongaguá

0

25

75

0

100

8 - S. Vicente-Novo Século

25

25

75

0

125

9 - Aeroporto-Ilha Sto. Amaro

0

25

50

0

100

10 - Porto-Bela Vista

0

25

25

11 - S. André Norte-Barão Mauá

50

0

25

25
25

12 - Boqueirão-Independência

25

50

75

13 - Guarujá-Antônio Emmerich

50

25

0

14 - S. V. Praia-SP N. Gerações

0

0

50

15 - GUARÁ NO PÓDIUM

50

50

75

25

12,5

12,5

0

50

25

125

0

212,5

25

100

0

50

25

237,5

16 - S. André Sul-Jd. do Mar

0

0

25

0

25

17 - Forte Itaipú-Centenário

0

25

0

0

25

18 - Cubatão-Floreat

50

50

100

19 - Anchieta-Bertioga Canal

50

0

50

20 - SBC Norte - Vic.Carvalho

25

25

50

21 - Peruíbe-Diadema

25

0

25

25

12,5

25

0

237,5

0

100

25

150

0

50

22 - R. Pires Estância-SCS Leste

50

25

0

25

100

23 - Mauá-SCS Oeste

0

25

25

0

50

24 - SP Sul-Riviera S. Lourenço

25

50

75

0

150

25 - S. Caetano Sul-Caiçara

50

25

75

0

150

26 - Monte Serrat-Ipiranga

0

50

50

25

125

27 - Rib. Pires-Santo Amaro

0

0

50

25

75

28 - GRANDE ALVORADA P.
Grande/AS Alvorada

50

50

75

0

212,5

25

12,5

29 - Saúde-Vila Belmiro

0

25

25

25

75

30 - Olímpico-Cid. Dutra

50

25

50

0

125

31 - Noroeste-Rudge Ramos

0

25

25

32 - Campestre-Nove de Julho

0

50

100

25

0

50

25

200

33 - Chác. Flora-Manacas Serra

0

0

0

0

0

34 - Ponta Praia-Novo Tempo

25

25

0

0

50
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Responsabilidade

Distrito investe em Seminários de
Capacitação e Informação Rotária
“Uma das responsabilidades dos líderes é encontrar e desenvolver o talento latente daqueles que, por qualquer razão, não tenham
tido a oportunidade de explorá-lo” - Clem Renouf - Presidente do RI em 1978-79

T

rês Seminários de
Capacitação e Informação Rotária
foram recentemente realizados de forma setorial
em nosso Distrito. São
Vicente, São Caetano do
Sul e São Paulo reuniram,

Como deve se comportar um presidente de clube ou
comissão para conseguir uma equipe eficaz?
Ser líder democrático; ter boa comunicação; trabalhar para
promover o equilíbrio no clube; ser conciliador e desprovido de vaidade; exercer a liderança baseado no companheirismo e escolher pessoas comprometidas.

em conjunto, 230 membros dos nossos clubes
para palestras e sessões
Governador Sérgio Lazzarini e
de trabalho em grupo. A
Instrutor Distrital Fernando Dias
Sobrinho
realização de encontros
com a mesma programação em locais distintos e, durante a semana, buscou facilitar a presença dos participantes.
De acordo com o Instrutor Distrital, Fernando Dias Sobrinho, “o programa foi criado com o propósito de cultivar
as habilidades de liderança dos rotarianos e, assim, tornálos mais eficientes no Rotary”. Além disso, os seminários
foram ao encontro de revelarmos novas lideranças e aumentar a fidelização em nossos clubes, complementou
Sobrinho.
Os palestrantes Alexandra Gutierrez de Barros, Fernando Dias Sobrinho, Manoel Pedro Rosa, Marcos Anselmo
Ferreira Franco, Marcos Buim, Rosemari Reiser e Valfredo
Tesser apresentaram os temas “A Importância da Renovação”, “Conflito e Consenso”, Estabelecimento de Metas” e
“Liderança e Trabalho em Equipe”.

Companheirismo; livre expressão das idéias; participação
da família; acompanhamento pelo padrinho; causas sociais; conhecimento do plano de atividades do clube; projetos consistentes permanentes; crescimento profissional;
pertencer a um grupo organizado e ser reconhecido.

Confira entrevista com Fernando Dias Sobrinho:
Como podemos aumentar o índice de participação nos
encontros distritais de capacitação?
Com programação bem planejada, assuntos novos, palestrantes interessantes, momentos de companheirismo,
locais de fácil acesso, horário adequado, de segunda a
sexta-feira, por região, boa divulgação, integração entre
os participantes e estimulo à presença do padrinho com
o afilhado.

O que motiva os rotarianos?

Quais os benefícios do planejamento estratégico para
o Rotary Club?
Visão de longo prazo; desenvolvimento do quadro social;
estabelecimento de prioridades; aumento na arrecadação
para a Fundação Rotária; integração dos membros do clube; continuidade nas atividades e projetos; além do fortalecimento do clube.
Como motivar sócios para que participem da iniciativa
proposta em cada clube?
Promovendo a integração por meio da liderança democrática; propondo um debate com o objetivo de reatar o
interesse por prestação de serviços; identificando o perfil e
potencial de cada membro do clube; utilizando estratégias
de sucesso; realçando as funções e responsabilidades da
equipe; ouvindo os companheiros de clube; conscientizando; estipulando metas como forma de motivação; divulgando as entidades beneficiadas; convidando profissional para
palestrar; mantendo o
Lazzarini e Marcos Franco,
foco na comunidade;
presidente do DMQS
escolhendo adequadamente o projeto;
formando subgrupos
para definir o cronograma do programa,
entre outras ações.
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Clubes

RC Praia Grande-Pedro
Taques: Fundado com 49 sócios

E

m uma festiva com direito a fogos de artifício, música, muita gente e companheirismo, foi fundado o
69° clube do nosso Distrito. No dia 22 de outubro, na
Associação dos Moradores do Bairro da Vila Caiçara, teve
início as atividades do Rotary Club Praia Grande – Pedro
Taques (localizado bem ao lado da rodovia), onde serão
realizadas reuniões todas às quartas-feiras.
Fundado pelo RC de Praia Grande-Forte Itaipu e integrante da Área 08, do Governador Assistente, Afonso Pedro,
que acredita que o RC Praia Grande-Pedro Taques tem tudo
para desenvolver um bom trabalho junto à comunidade.
Já Gilberto Sardo, o primeiro presidente do novo clube
enfatiza que convencer o ingresso de novos sócios comprova como é importante dedicar tempo em prol dos menos favorecidos. Confira sua entrevista a seguir:
O que o incentivou a
liderar a fundação desse
novo clube?
Nosso incentivo para
formar um novo clube foi
o fato de que estávamos
sem clube, uma vez que
éramos egressos do RC
Paria Grande - Caiçara,
clube, aliás, que eu fui
um dos fundadores,
porém, como o Rotary
está no sangue, após
conversar com alguns
companheiros, decidimos que era a hora de se formar um novo grupo, tendo
em vista que a região de Vila Caiçara em Praia Grande, poderia, com certeza, reunir um bom número de associados,
haja vista que temos necessidade de ser organizados em
associações, pois o nosso bairro é pequeno e sentimos a
falta desse entrosamento.

Presidente Gi

lber to Sardo

e Lazzarini

Como você conseguiu convencer 49 rotarianos a
entrar no novo clube?
Para conseguir reunir um bom número de sócios, partimos para o corpo-a-corpo e o argumento que foi usado
sempre era no intuito de termos que doar nosso tempo
em prol dos menos favorecidos. Em Praia Grande temos
muitas oportunidades para nos envolvermos com projetos
de ajuda, e assim, não foi tão difícil conseguir adesões.
Quais serão os principais objetivos para o novo clube se estabilizar como um clube atuante?
Sinceramente, para poder reter essa quantidade de
novos sócios, ainda não temos uma meta estabelecida e
definida, entretanto, primeiramente iremos focar nossas
ações no companheirismo, pois sem ele nada se consegue.
Iremos adotar alguns métodos para exercê-lo, para depois
pensar em projetos. Temos que ter comprometimento, e
na qualidade de Presidente, terei que fazer com que os
companheiros abracem esta idéia, pois só assim, é que realizaremos alguma coisa, com a participação de todos.
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Case de Sucesso

Inclusão digital é prioridade do

O

projeto de Inclusão Digital para deficientes visuais em lan houses – comércios
que disponibilizam acesso à Internet – é
um exemplo de ação solidária de sucesso promovida pelo Rotary Club São Vicente – Antonio
Emmerich.
De acordo com a presidente idealizadora
2008/09, Ireni Souza de Oliveira, a proposta consiste em cadastrar lan houses que disponibilizem,
em seus computadores, o Programa DosVox, que
de forma sonora, permite aos portadores de deficiências visuais o acesso à Internet e a aplicativos como leitor, editor de texto e muitos outros
recursos. “Este programa foi criado para atender
à pessoa com deficiência visual e é gratuito, mas
muita gente não tem conhecimento. Por isso, o
mais importante nesta iniciativa é que seremos
agentes multiplicadores de informações e, como

RC São

conseqüência, promoveremos a inclusão digital”,
ressalta Ireni.
A idealizadora explicou ainda que o projeto do
clube não necessita de investimentos por parte
dos comerciantes, que ao se tornarem parceiros
do Rotary, recebem o CD de instalação do DosVox
sem nenhum custo. “Atualmente são sete lan houses cadastradas e os estabelecimentos receberam
certificado de acessibilidade digital e responsabilidade social”, comentou a presidente. Além
disso, Ireni destacou que a iniciativa é inédita na
Baixada Santista, mas que na capital já existem estabelecimentos que utilizam o software.
O projeto de inclusão digital é promovido em
parceria entre o RC São Vicente – Antonio Emmerich e a IBS (Instituição Braile de Santos), que
orienta deficientes visuais na área da informática
e em diversas outras atividades.

Gilberto Ferreira, Ireni Souza de Oliveira, Maviel Pereira dos Santos, da Imavi Lan House, Ademir Alves Cardoso e João de Oliveira
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Vicente – Antonio Emmerich

Um olhar diferente no Distrito 4420
Idealizadora do projeto de Inclusão Digital para cegos,

a presidente do IBS e do Rotary Club São Vicente – Antonio Emmerich 2008/09, Ireni Souza de Oliveira, sabe
exatamente quais as dificuldades enfrentadas pelos
portadores de dificuldades visuais. Isso porque Ireni
nasceu cega e, só aos 21 anos, após uma intervenção
cirúrgica, voltou a ter visão parcial.
Para dar continuidade ao seu trabalho de Inclusão Digital, ela criou um curso de capacitação para
orientação e conscientização do potencial das pessoas deficientes visuais. “Essa iniciativa fará desse
clube pioneiro em projetos para este público tão
carente e, ao mesmo tempo, divulgando entre os
clubes do Distrito 4420 nossa responsabilidade social perante a humanidade”, definiu. O curso tem

carga horária de 30 horas e aulas teóricas, técnicas
e vivenciais, em que terão os olhos vendados para
que sintam a real dificuldade e se conscientizem de
forma efetiva do que de fato precisa ser modificado
junto a sociedade”, completou.
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Solidariedade

Rotaract Olímpico investe na
campanha: Doe Sangue. Salve vidas!

O

Rotaract São Caetano - Olímpico desenvolveu entre
os meses de agosto a setembro a campanha: Doe
Sangue. Salve Vidas! De acordo com o presidente
idealizador do Rotaract 2008/09, Dimy Barozzi, a iniciativa
teve como principal objetivo conscientizar a sociedade da
importância da doação. “É sempre bom lembrar que muitas
pessoas, por um motivo ou outro, acabam em situações entre
a vida e a morte. Muitas vezes, a salvação está em uma transfusão de sangue ou em um transplante de órgão, que nem
sempre é possível por falta de doadores”.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil necessita diariamente de 5.500 bolsas de sangue. O sangue é um
tecido conjuntivo líquido que circula pelo sistema vascular
e tem como função a manutenção do organismo por meio
do transporte de nutrientes, oxigênio e eliminação de toxinas e gás carbônico. O coração pode ser definido como
a bomba que impulsiona a nossa vida, sendo o sangue o
combustível que faz a bomba funcionar. A ciência, embora
muito avançada em vários setores, ainda não encontrou
um substituto artificial eficiente para o sangue humano.
Daí a importância de manter sempre abastecidos os bancos de sangue dos hospitais do País.
Outro fator relevante destacado por Dimy foi com relação
à doação não afetar o funcionamento do organismo. De acordo com Dimy, meio litro de sangue a menos não muda nada
para nós. “Doar sangue é um ato de carinho com inúmeras
vidas que poderão seguir em frente e agradecer para sempre
alguns mililitros que os mantiveram vivos”, completou.
Já com relação aos procedimentos para a doação, Dimy
esclareceu que o processo é rápido e seguro. “Todo o material utilizado é descartável e oferece total segurança ao doa
doador”. O Rotaract SCSul
- Olímpico informa ainda que as coletas po
podem ser feitas com dia
e hora marcada, agenagen
dadas pelo telefone
0800-55-0300, por meio
do Disque Pró-Sangue.

Requisitos básicos para doação de sangue
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 18 e 65 anos.
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado e alimentado (evitar alimentação
gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por
órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho
e Previdência Social ou Passaporte).

Impedimentos temporários
• Gripe: aguardar 7 dias.
• Gravidez: 90 dias após parto normal e 180 dias após
cesariana.
• Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).
• Ingestão de bebida alcoólica nas 4 horas que antecedem
a doação.
• Tatuagem nos últimos 12 meses.
• Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças
sexualmente transmissíveis, como não usar preservativo com
parceiros ocasionais ou desconhecidos: aguardar 12 meses.

Impedimentos definitivos
• Hepatite após os 10 anos de idade.
• Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças
infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C,
AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e
Doença de Chagas.
• Uso de drogas ilícitas injetáveis.
• Malária.

Respeitar os intervalos para doação
• Homens 60 dias: até 4 doações por ano.
• Mulheres 90 dias: até 3 doações por ano.
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