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Editorial

O Natal e a
Família Rotária

Sérgio Lazzarini
Governador
2008/09

O

Natal está chegando. E com ele, as
celebrações. Todos, nessa época do
ano, comemoram e homenageiam a
paz e a fraternidade universal, no intuito de
brindar a esperança, dias mais felizes e sempre melhores.
Natal é diferente.
Significa compreensão mundial, sinônimo
de amor, justiça, esperança e bondade.
Festejamos a data mais importante do
calendário cristão com nossos familiares e
pessoas mais íntimas, porém, não nos esqueçamos daqueles que precisam de palavras de
carinho e conforto.
Natal é reflexão, é família.
É a oportunidade de nos confraternizarmos e nos unirmos.
Dezembro é mês dedicado à Família Rotária, onde o companheirismo torna-se exemplo de bem-querer ao próximo.
Dentre todos os eventos comunitários é o

Natal o que mais nos emociona, oferecendo-nos
um fascínio poético humanitário inigualável.
E a família, intrinsicamente ligada à essa
data religiosa, vive momentos de solidariedade, presentes e luzes.
Rotary é família, onde vivemos um mesmo
ideal, com o intuito de “Realizarmos os Sonhos” daqueles que precisam da nossa ajuda,
das nossas mãos.
Entoemos o hino do Natal a uma só voz, na
família e nos nossos clubes.
Deus nos presenteou esses momentos
para, com simplicidade, nos cumprimentarmos com espírito fraterno, e nos irmanarmos
solidariamente.
Aproveitemos cada minuto como se fosse
o derradeiro, pois tudo depende de nossas
ações e atitudes.
Lembremo-nos que somos a imagem e semelhança de Deus Nosso Senhor.
E neste mês, em que Ele nasceu numa manjedoura, despertemos para o sentimento do
que de mais forte preceitua nossa Organização rotária: SERVIR.
Que todos os caminhos nos tragam sempre
muita paz!
Bom Natal e Próspero Ano Novo!
Sérgio Lazzarini
Governador 2008/09
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Mensagem do Presidente

Prezados
Companheiros
Rotarianos,

C

om quatro filhos e cinco netos, sempre
tive a satisfação de usufruir a companhia de crianças. Ao longo dos anos,
eu e minha esposa, Young, nos esforçamos a
oferecer aos nossos filhos o que mais precisavam: amor, segurança e um lar. Sempre nos
certificamos de que se alimentavam bem e
contavam com roupas apropriadas, assistência médica e uma boa educação. Sabíamos
que éramos afortunados por poder lhes oferecer tudo o que precisavam. Jamais tivemos
que dizer: “Não temos o que comer hoje” ou
“Não podemos pagar seus estudos”.
Na minha infância, a Coréia era um país pobre, no qual muitas crianças iam dormir com
fome e não podiam ir à escola. Como rotariano, estou ciente de que há um número demasiadamente alto de crianças que carecem do
essencial: alimentação, vestuário, moradia,
assistência médica e educação. Como rotariano que também é pai, sinto-me responsável
por todas as crianças do mundo.
Quando vejo meus netos felizes, saudáveis e freqüentando boas escolas, não consigo deixar de pensar nos milhões de menores
que não têm esses benefícios. Penso naqueles que mal têm o que comer e saciam a sede
com água insalubre. Penso nos que portam
doenças que podiam ter sido prevenidas e

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

nos que carecem de um lugar seguro onde
passar as noites. Penso nas crianças, milhões
delas, que não chegarão a comemorar seu
quinto aniversário.
O Mês da Família, em dezembro, nos oferece a oportunidade de envolver as famílias
nos serviços humanitários do Rotary e de nos
dispor a fazer ainda mais pelos carentes. Não
podemos ignorar o fato de que tantas crianças precisam de ajuda. Não descansaremos até
que a população infantil do mundo inteiro tenha a chance de uma vida longa e saudável.
Não descansaremos até Realizarmos os Sonhos de cada criança em toda família que passa por necessidades.
Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente do Rotary International
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Jovens

Governadoria promove

I RYLA/ Interact em São Caetano

O

Colégio Eduardo Gomes, em São Caetano
do Sul, sediou dia 22 de novembro, o I RYLA
(Prêmios Rotários de Liderança Juvenil) Interact da Gestão 2008/2009. Sempre preocupado com
a juventude, o Governador Sérgio Lazzarini fez questão de promover um RYLA somente para os jovens de
Interact, que estão na faixa etária dos 13 aos 17 anos.
De acordo com o presidente da Comissão Distrital RYLA, Conrado Orsatti, “foi a primeira vez que o
Distrito, organizou um RYLA para jovens de Interact e
o resultado atingido foi extremamente positivo com
um total de 58 participantes”.
Conrado comentou que o RYLA Interact contou
com diversas palestras sobre Rotary, Liderança, Ética,
Responsabilidade Social, Resolução de Problemas e
Conflitos e Trabalho em Equipe. Além disso, em paralelo ao evento foi organizado um treinamento dos
coordenadores pró-juventude dos clubes do Distrito
4420 e o resultado surpreendeu a todos. Na ocasião,
30 coordenadores pró-juventude debateram durante
todo dia o futuro dos jovens do Distrito e chegaram a
propostas que visam resultados imediatos para o Interact e Rotaract. “A idéia é trazer a juventude para
perto dos clubes, tendo sempre a idéia de que o jovem de hoje é o rotariano de amanhã”, explicou Conrado Orsatti.
Em nome do Distrito 4420, o Governador Sérgio
Lazzarini cumprimenta e parabeniza o companheiro
Conrado Orsatti, presidente da Comissão Distrital do
RYLA, “pelo excelente trabalho e desempenho na realização deste acontecimento rotário, em São Caetano
do Sul, e a todos os envolvidos no programa”. Além
disso, o Governador agradece o apoio do companheiro Juvenal Francisco Cianfarani, presidente do Colégio Eduardo Gomes, mantido pela Fundação dos Ro-

tarianos de São Caetano, que cedeu as dependências
da instituição para o encontro. “Nosso, muito obrigado”, concluiu Lazzarini.

II RYLA acontece em março
Em março, a Governadoria promove o II RYLA da
gestão, sendo este voltado para jovens da faixa etária
de Rotaract – de 18 a 29 anos. O II RYLA está previsto
para acontecer em três dias, em local a definir. Além
disso, a coordenação pede que cada clube indique,
pelo menos, dois jovens. “O RYLA é uma oportunidade que todos os clubes do Distrito têm de semear a
plantinha do Rotary na juventude”, enfatizou Conrado. Além disso, o presidente da Comissão Distrital
lembrou que “inscrever os jovens no RYLA é também
uma ótima oportunidade para a formação de um clube de Rotaract em sua cidade”, complementou.
Participem!
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Sérgio Lazzarini

e Fernando Dias

58 jovens par ticiparam

Sobrinho
Palestrantes abordaram diversos temas da atualidade

do encontro

Fundamentos do RYLA

Francisco Milreu entrega
certificado de reconhecimento

Evento reuniu jov

ens de 13 a 17 an

os

A cada ano, milhares de jovens mundialmente
participam dos seminários RYLA (Prêmios Rotários
de Liderança Juvenil). Pessoas entre 14 e 30 anos
de idade comparecem a seminário, acampamento
ou workshop com o objetivo de debater liderança e
capacitar-se por meio de atividades práticas. Rotary
Clubs e distritos selecionam os participantes e cuidam da programação.
RYLA foi adotado oficialmente pelo Rotary International em 1971. De rápida expansão e constituindo-se em um dos mais significativos programas de
prestação de serviços do Rotary, RYLA geralmente
leva à formação ou fortalecimento de Rotaract
Clubs e Interact Clubs, e participação em Intercâmbio de Jovens e Bolsas Educacionais.
Sendo que o RYLA procura:
• Ilustrar o respeito e preocupação do Rotary com a juventude;
• Prover oportunidade de treinamento eficaz a seleto grupo de jovens e líderes em perspectiva;
• Encorajar a liderança de jovens por jovens;
• Reconhecer publicamente aqueles que prestam
serviços às suas comunidades.
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Case de Sucesso

RC São Vicente - Praia: atuan

O

Rotary Club São Vicente – Praia apresenta mais
um case de sucesso conquistado por meio do
Programa de Subsídio Equilavente da Fundação
Rotária (FR). Realizado em parceria com o Rotary Club de
Yokosuka (Japão) e o Rotary Club de Crailsheim (Alemanha), a iniciativa promoveu a entrega de dois contadores
de células sangüíneas para o Hospital São José e o Centro
Regional de Oncologia Infantil (CROI), com uma doação de
R$76 mil. Esta conquista contou ainda com apoio da Petrobras – Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão.
O Programa de Subsídios Equivalentes com Base em
Mérito da FR (com valores acima de US$ 25 mil), para ser
aprovado passa pela avaliação de curadores, que analisam se a proposta é viável, se envolve a comunidade be-

neficiada na implementação e, ainda, se poderá ser mantido após o esgotamento dos fundos do subsídio. Após
esta análise, a liberação dos recursos tornou realidade à
melhoria do atendimento do CROI com a aquisição de
equipamentos importantes, beneficiando diretamente
cerca de 150 crianças ao mês que passam pelo local.
De acordo com o presidente idealizador 2008/09 do
RC São Vicente – Praia, Andre Comitre Junior, “foi mais
uma conquista de todos os rotarianos e da FR que torna simples projetos em ações sociais reais de sucesso”,
ressaltou.
O projeto de doação desenvolvido pelo RC São Vicente
– Praia teve ampla divulgação realizada por meio de matérias publicadas na imprensa regional.
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do forte na área da saúde
Centro Regional de Oncologia Infantil
O CROI (Centro regional de Oncologia
Infantil) iniciou suas atividades em março de
2006 e conta com cinco salas de atendimento, além de realizar diagnósticos, exames e
acompanhamento das crianças em tratamento.
Mantido pela Prefeitura local, o Centro
presta atendimento gratuito não só para a
comunidade de São Vicente, mas também,
para todo a região do Litoral Sul e do Vale do
Ribeira.
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Atividades

Dezembro:
Mês da Família

E

m reconhecimento à importância da família no Rotary, em sua primeira reunião de 2003/04 o Conselho Diretor de RI escolheu dezembro para ser o Mês
da Família, em substituição à Semana da Família, que desde 1966 era celebrada na segunda semana de fevereiro.
Uma boa maneira dos Rotary Clubs comemorarem o
Mês da Família é outorgando o Prêmio Família e Comunidade por Serviços Prestados. O prêmio é concedido a indivíduos ou organizações por serviços meritórios realizados
em prol da família ou da comunidade. Entretanto, este
prêmio não é administrado pelo RI e não há processo de
inscrição. O RI apenas fornece o certificado, ficando a cargo do clube os critérios de elegibilidade. Os certificados
(757-PO) podem ser adquiridos ao custo de US$2.50 o lote
com 10, por intermédio do departamento de publicações
do RI Brazil Office.

de Carvalho so
P - RC Vicente
Evento do YE
an do YEP
alho - Chairm
Tarcisio Carv

Evento do RC

Santos - Porto

Os clubes do Distrito 4420 realizaram diversas atividades em celebração a Família Rotária. Confira a seguir as fotos:

Evento do RC

Santos - Porto

Evento do RC

Rotary Clube

São Paulo - Ae

roporto

Santos - Porto

b a liderança

de
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Atuação

Caap Ipiranga: 28 anos de
atuação junto à comunidade

O

s Rotary Club Ipiranga, Anchieta, Saúde e Independência organizaram jantar, dia 30 de outubro,
em homenagem às empresas que mantêm parceria com o Caap Ipiranga (Centro de Apoio ao Aprendizado Profissional do Ipiranga). A entidade, referência no segmento, ministra cursos de qualificação profissional, com
ênfase em informática, recursos humanos, marketing, cooperativismo, secretariado entre outras disciplinas. Além
disso, desenvolve programa de orientação e assistência
social junto à comunidade.
Segundo a diretora de Divulgação do Caap Ipiranga,
Ana Maria de Jesus Fernandes, o evento serviu também
para marcar as comemorações de 28 anos de fundação da
instituição. Além de ações na área profissional, a diretora
destacou que o Caap Ipiranga inovou este ano, promovendo o 1º Torneio de Futsal Caap – Comunidade. “Foi o
primeiro de muitos campeonatos que a entidade pretende organizar, sempre no intuito de incentivar a prática de
esportes e o espírito de equipe e solidariedade entre os
jovens”, explicou Ana Maria.
Os jogos realizados em clima de respeito, espírito esportivo e confraternização entre os times presentes, sendo que os vencedores foram premiados com o apoio das
empresas Vertical Serviços, Steelfix Ltda., OpenSeg Corretora e Neres Construtora. O resultado final foi o seguinte:
1º lugar - Colégio Renovação (comandado pelo professor
William Flores); 2º lugar - Turma 190 Caap I (orientado por
Irajá Manduré) e o 3º lugar - Aprendizes Caap II (orientado
por Josélio Alves Ferreira). A entrega dos troféus foi realizada, respectivamente do 1º para o 3º lugar, pelo presidente do Caap I, Admir Garcia Mantovani, pelo diretor de
esportes, Irajá Marcelo Manduré e pela coordenadora Regina Maria Sartório. Já as medalhas para os participantes e
vencedores foram entregues pelo educador do Caap, professor de Educação Física, Eduardo Marinelli, organizador
do torneio.
Para a direção da entidade, o mais importante do evento foi “a participação dos jovens e o espírito de fraternidade e amizade que se estabelece na organização das equipes e a contribuição da entidade para a formação integral
do jovem cidadão”.

Jovens durante cerimônia
de formatura na entidade

Histórico do Caap
O Caap Ipiranga foi fundado em 28 de outubro
de 1980, por iniciativa da Associação Comercial de
São Paulo - Distrital Ipiranga e do Rotary Club de
São Paulo - Ipiranga que viram na filosofia criada
por Marino Terra, juiz de direito, a solução para a
questão do atendimento social e educacional ao
jovem no bairro do Ipiranga e, desta forma, realizaram uma aliança em prol desta obra que, mais
tarde também agregou o Rotary Anchieta em sua
diretoria.
Atualmente, a entidade ministra cursos de
qualificação profissional, tendo em seu currículo
informática, recursos humanos, marketing, cooperativismo, secretariado entre outras disciplinas e
desenvolve programa de orientação e assistência
social respeitado nesta comunidade. A ação sócioeducativa se completa com o programa de aprendizagem profissional implantado desde 2001.
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Case de Sucesso

RC Guarujá - Ilha de Santo
Amaro: em ação contra o analfabetismo

P

reocupado com a questão da baixa, ou até mesmo,
da falta de escolaridade no Brasil, os integrantes do
Rotary Club Guarujá – Ilha de Santo Amaro decidiram arregaçar as mangas em uma ação para mudar esta
realidade. Cerca de 15 voluntárias, desenvolvem o Projeto
Alfabetização, entre jovens e adultos, com o objetivo único: garantir-lhes o direito de aprender a ler e a escrever.
Dentro desta iniciativa, o RC Guarujá - Ilha de Santo Amaro promoveu no início de dezembro, a organização de um
espetáculo interativo com os alunos do projeto. A interação
foi denominada ‘Roda da Leitura’, ocasião em que foi apresentado o processo de alfabetização de adultos e crianças
de forma teatral. “Foi simples o que mostramos, mas muito
emocionante: 14 senhoras com o símbolo de Rotary destacado no peito, elevando o grande valor de nossa organização”, comentou a presidente da Sub-Comissão Distrital de
Alfabetização, Tânia Maria de Andrade Mesquita.
Além disso, Tânia fez questão de enfatizar que está à
disposição para apresentar este trabalho aos interessados.
“O analfabetismo ou baixa escolaridade é o grande entrave ao progresso social, familiar e cidadão. A pessoa com
seu potencial de compreensão diminuído por falta de estímulo social e auto-estima, é levada muitas vezes a atitudes anti-sociais e até a marginalidade. Por isso, oferecer ao
adulto carente e com pouca alfabetização, a oportunidade
de equiparação cidadã, é dar-lhe condições concretas de
opinar, buscar seus direitos, conhecer seus deveres, compreender todos os objetivos de todas as pessoas que o rodeia”, considera a presidente.

Dados
A taxa de analfabetismo é um indicador da síntese educacional de um país. O Brasil em 2005 contava com cerca
de 14,9 milhões de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas,
segundo dados da Penad (Pesquisa Nacional Por Amostra
de Domicílios), daquele ano, correspondendo a 11% da população. A cidade de São Paulo apresenta o mais expressivo
continente de habitantes que não sabem ler nem escrever:
383 mil (a população de 42 milhões de habitantes).
Na visão de Tânia, “a afabetização pode devolver a
auto-estima negada, e fazer com que todo cidadão possa

participar efetivamente da criação de uma sociedade evolutiva e produtiva”, destacou.
A seguir, Tânia destaca algumas sugestões que podem
ajudar quanto a este cenário, mas ressalta que antes de
qualquer projeto na área da Educação, deve-se primeiro
realizar uma pesquisa para descobrir quais as reais necessidades da comunidade local. Então, com um panorama
realista das escolas, pode-se propor diversas ações como:
• Organização de cursos rápidos de alfabetização de adultos (com apoio de alunos dos cursos de Pedagogia), usando também a metodologia CLE;
• Cursos de alfabetização com componentes profissionalizantes, que possam ser atrativos a adultos (podem ser
aproveitadas pessoas da própria comunidade em curso de
culinária, manicure, corte e costura etc);
• Incentivar com campanhas de leituras e doações de livros
para as bibliotecas;
• Programas de doação de dicionários as escolas locais;
• Campanha para incentivar a leitura familiar;
• Programa de micro crédito acessível somente a mulheres
que concluam curso de alfabetização concomitante;
• Organização de grupos de estudo dentro das escolas de
acordo com as dificuldades dos alunos (estes grupos podem ser formados pelos próprios alunos e gerenciados por
rotarianos);
• Organização de reforço escolar fora do período de aula;
• Promover palestras que poderão ser desenvolvidas em reuniões de pais nas escolas ou nos cursos de alfabetização.
Na opinião de Tânia, “podemos atuar de mil maneiras. Não
podemos é ficar de braços cruzados, pois com certeza o
nosso envolvimento poderá contribuir para as mudanças
positivas na área educacional de nosso país”, finalizou.

Alunas do programa
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Eleições

Seleção para Governador 2011-2012

C

onforme artigo 13 do Regimento Interno de Rotary
International, o Governador do Distrito 4420, no
uso de suas atribuições, declara aberto o Processo
de Indicação para Governador deste Distrito para o Ano
Rotário 2011-2012.
Cronograma para Eleição de Governadores de Distrito
Recomenda-se a todos os distritos a adoção do seguinte
cronograma para a eleição de governadores de distrito. De
acordo com a seção 13.010 do regimento interno do RI, o
conselho diretor da organização pode prorrogar a data para
a seleção da pessoa indicada ao cargo de governador.
1º de janeiro - Prazo final para a escolha dos membros
que integrarão a comissão de indicação para governador
15 de janeiro - Último dia para o governador emitir convite formal aos clubes pedindo que apresentem suas sugestões de candidatos ao cargo de governador.
15 de março - Prazo final para recebimento pelo governador ou presidente da comissão de indicação das resoluções

dos clubes sugerindo candidatos ao cargo de governador.
30 de março - Último dia para a comissão de indicação
escolher o governador indicado.
7 de abril - Último dia para o governador publicar em âmbito distrital o nome e o clube do candidato escolhido.
21 de abril - Último dia para recebimento das resoluções de clubes apresentando candidatos opositores para disputar o cargo.
30 de abril - Último dia para o governador informar os clubes sobre a existência de candidato(s) opositor(es).
15 de maio - Último dia para recebimento das resoluções
de clube em apoio a eventual(is) candidato(s) opositor(es).
1º de junho - Governador envia as cédulas que serão usadas na eleição.
21 de junho - Último dia para o governador receber as cédulas preenchidas.
30 de junho - Conclusão da contagem dos votos pela comissão de preparativos para os pleitos formada pelo governador.
Sérgio Lazzarini
Governador 2008-09
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Companheirismo

Chile recebe Viagem
da Amizade do Distrito 4420
Partida
O embarque da comitiva, em Guarulhos, transcorreu
normalmente ao Boeing-777, a mais nova aeronave do
fabricante norte-americano, e uma das mais modernas do
mundo, assistidos por uma tripulação de cabine composta
por mais de uma dezena de comissários de bordo, além
disso, o vôo foi comandado nada mais nada menos que
pelo Presidente da TAM, Comandante Barioni, uma beleza
de tranqüilidade, sendo que, após três horas e vinte minutos aterrisamos em Santiago, no Aeroporto de Pudahuel,
onde já nos aguardavam os funcionários da CVC local que,
além da assistência ao desembarque nos acompanharam
até o hotel.

A

Vigem de Amizade programada pelo Governador
Sérgio Lazzarini, realizada entre os dias 26 a 30 de
novembro, teve como destino Santiago, capital
do Chile. Ao todo, 125 pessoas, entre rotarianos, cônjuges,
voluntários, familiares e amigos, desfrutaram de “momentos proveitosos de absoluta convivência rotária”, afirmou
o Governador Sérgio Lazzarini. Já o presidente da Sub-Comissão Distrital de Família Rotária, Antônio Abdalla, destacou os locais visitados, a convivência diária entre os participantes e a atuação do Governador. “Gostaria de enfatizar
a liderança e organização do Governador Sérgio Lazzarini
e sua esposa Anabela e de sua Equipe Distrital, que apoiados pela Primeira Linha Turismo, muito contribuíram para
o companheirismo e união da família rotária do Distrito
4420”, resumiu.
Confira a seguir trecho da descrição da Viagem da Amizade 2008, com texto elaborado por André Rubens Didone.
“Santiago localiza-se a pouco mais de três horas de vôo
de São Paulo, sendo assim, efetuados os preparativos, a
Primeira Linha Turismo, Agente da CVC, organizou todo
o evento. Além disso, todos os momentos contaram com
a presença constante do Governador, preocupado como
sempre, com a realização programada.

Confraternização
Já acomodados no Hotel Sheraton, local este, inclusive, onde foi realizado o jantar de confraternização e que
fomos recebidos pelos companheiros do Rotary Club Vitacura, do Distrito 4340 de RI.
Cultura
No dia seguinte, 29 de novembro, nos dirigimos pela
manhã à Praça defronte ao Palácio de La Moneda, onde
assistimos a cerimônia de troca de guarda, fantástica sob
todos os aspectos e, sobretudo, emocionante.
Diversão
Já no terceiro dia, um grupo visitou Portillo, estação de
esqui famosa, enquanto outro grupo visitou Valle Nevado,
outra estação de esqui famosa também. Apesar de estarmos próximo do verão, as duas estações nos revelam uma
paisagem extremamente bonita. Comentário à parte foi
meu encontro com dois cachorros São Bernardo, extremamente amigáveis.
História
Quarto dia, pela manhã todo o grupo visitou a Bodega
Concha y Toro, uma das maiores do mundo e um espetáculo de organização. A tarde parte do grupo visitou Viña Del
Mar e Valparaizo, lembrando, possivelmente, que em Viña
Del Mar, em 1962, o Brasil iniciou o caminho rumo ao bi-
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campeonato mundial de futebol, com a genialidade de Garrincha e tantos outros craques que jogavam o futebol arte.
Culinária
Todas as noites, os locais de jantar eram especiais –
Border Rio, Pateo Bela Vista, e no almoço de quinta-feira
conhecemos o Mercado Central onde é servida Centolla,
um caranguejo gigante, realmente muito saboroso.
Retorno
Domingo, dia da volta. Preparativos com as malas, embarque para o Aeroporto Pudahuel, fila do check-in, passeio
pelo free-shop local, diga-se de passagem, bastante amplo e
diversificado. Novamente no Boeing-777, justificando a propaganda da companhia aérea, que divulga sempre o ‘Jeito
TAM de voar’, comprovamos, comissárias gentis, atenciosas
e simpáticas, vôo tranqüilo e chegada a São Paulo.
Destaque
Um ponto a ser observado, diz respeito a um quesito
importante: EDUCAÇÃO, URBANIDADE E CORTESIA, quanto ao tratamento recebido no free-shop de Santiago.
Ensinamento
Vamos aguardar que o próximo Governador, tenha a
mesma boa inspiração do Lazzarini e nos ofereça uma viagem parecida que, seguramente, participaremos. Foi um
acontecimento marcante nesta excelente e bem planejada gestão do Sérgio Lazzarini. Parabéns Sérgio, você desempenha muito bem como Governador.
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Companheirismo

Agradecimento aos participantes
Em nome da Gestão 2008/09, o Governador e
esposa Anabela Lazzarini, agradecem à Primeira
Linha Viagens - Agência de Turismo, que coordenou o programa, representada pelo companheiro
Francisco Simões e esposa Beth Simões, e também, os companheiros Cezar Moreira e Américo
Zila, que estiveram anteriormente em Santiago,
contatando o companheiro Mauro Diaz Griffero,
Presidente do Rotary Club Vitacura, para que a realização do jantar - confraternização, realizado no
Sharaton Plaza Hotel.
“Em nome destes citados, agradecemos o privilégio de compartilhar momentos auspiciosos
com todos os companheiros, amigos e familiares
de diversos clubes do Distrito 4420 e destacamos
que cumprimos o que preceitua nossa Organização, qual seja, o melhor da Família Rotária, aqui
representada também pelo companheiro Antonio Abdalla, presidente da Sub-Comissão da Família Rotária. A todos, nosso muito obrigado em
nome de Rotary International”, enfatizou o casal
Sérgio e Anabela Lazzarini.
Confira as fotos da viagem!
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Capa

Jockey Club sedia festa de
confraternização

N

o dia 6 de dezembro, o Jockey Club de São Paulo,
foi palco do almoço de confraternização da gestão
2008/09. Além de compartilhar momentos de alegria e companheirismo, os participantes assistiram ao Páreo Rotary Club, especialmente programado para o nosso
Distrito. Na ocasião ainda, o Governador Sérgio Lazzarini,
entregou o troféu ao M.Cardoso, que conduziu o cavalo
Puts Grilo à vitória. De propriedade de Edmundo de Cesário
Musa, criador Haras Ponta Porã, treinado por L.G.F. Ulloa e
de filiação de Romarin e Hot Emotions Puts Grilo, sendo que,
o vencedor do páreo pagou R$ 2,80 por aposta efetivada.
Homenagens
Já com relação ao encontro rotário, o destaque ficou
por conta da entrega de homenagens promovida pelo
Governador Sérgio Lazzarini aos presentes. Nesta primeira
premiação da gestão, por meio da entrega de um certificado e depósito de US$ 100 rotários foram selecionados os

cinco clubes que apresentaram os maiores crescimentos
percentuais no quadro social e dos cinco clubes que registraram os maiores depósitos per capita na Fundação Rotária. Além disso, foram homenageados, com a entrega de
um certificado aos respectivos Presidentes Idealizadores,
os clubes com participantes da PHS (Paul Harris Society).
De acordo com o Governador do Distrito 4420, Sérgio
Lazzarini, a festa de final de ano serviu apenas como um
“aperitivo” para os reconhecimentos que serão promovidos durante a gestão. “Encerramos com sucesso nosso
semestre rotário e devo agradecer isso ao empenho cada
integrante do nosso Distrito”, ressaltou Lazzarini.
De acordo com a programação da Equipe Distrital
ocorrerão ainda duas premiações (com novos critérios) durante esta gestão. A segunda, na Conferência Distrital, que
será realizada de 28 a 31 de maio em Águas de Lindóia; e a
terceira, na Premiação Distrital prevista para Santo André
em 26 de junho de 2009.
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Capa

Clubes com as maiores
per capita na Fundação Rotária
1º) RC Santo André – Alvorada
2º) RC São Paulo - Aeroporto
3º) RC Diadema - Floreat
4º) RC Santo André - Norte
5º) RC São Bernardo do Campo
Fonte: Em relação aos depósitos na Fundação Rotária, foi utilizado como base de classificação o relatório do RI Brazil Office com os dados correspondentes
ao período de 1 de julho de 2008 a 3 de dezembro
de 2008, além da planilha fornecida pelo RI Brazil
Office com o quadro social em 3 de dezembro de
2008.

Clubes com maior crescimento
do quadro social
1º) RC São Caetano do Sul - Oeste
2º) RC São Paulo - Cidade Ademar Alvorada
3º) RC Santo André - Bela Vista
4º) RC São Vicente - Antônio Emmerich
5º) RC Mauá
Fonte: Para a definição dos clubes que receberam
os prêmios pelo crescimento do quadro social, foram utilizadas as planilhas fornecidas pelo RI Brazil
Office em 1 de julho de 2008 e em 3 de dezembro
de 2008.
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Clubes homenageados por
apresentarem membros da PHS
ÁREAS

CLUBE

1

Santo André - Alvorada

1

Santo André - Sul

1

Santo André

1

Santo André - Campestre

2

São Caetano do Sul - Olímpico

2

São Caetano do Sul

3

São Bernardo do Campo - Norte

3

São Bernardo do Campo

4

Maua

5

Santos

5

Santos - Praia

5

Santos - Oeste

5

Santos - Ponta da Praia

6

São Vicente

6

Cubatão

8

Praia Grande - Forte Itaipú

8

Itanhaém

8

Mongagua

9

São Paulo - Aeroporto

9

São Paulo - Anchieta

9

São Paulo - Saúde

9

São Paulo - Independência

9

São Paulo - Ipiranga

10

São Paulo - Sudeste

10

São Paulo - Novas Gerações

10

São Paulo - Sul

10

São Paulo - Nove de Julho

11

São Paulo - Interlagos
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Disputa

Gincana dos Sonhos:
2009 promete disputa e diversão
EQUIPES / TAREFAS

A

té o final de novembro, a liderança
da Gincana dos Sonhos do Distrito 4420 permanece com a equipe
Coroa ABC - Rainha Serra (composta pelos RC de Cubatão juntamente com o RC
de Diadema - Floreat), com 327,5 pontos,
em seguida surge uma nova equipe, RC de
Santo André - Campestre juntamente com
o RC São Paulo - Nove de Julho, com 270
pontos e em 3° a equipe composta pelos
RC - Boqueirão, juntamente com o RC São
Paulo - Independência, com 262,5 pontos.
Para o mês de dezembro a tarefa é a
realização de uma confraternização entre
os sócios e seus familiares, valendo 100
pontos. Muitos clubes podem aproveitar
para chegar à liderança. É muito importante que as equipes enviem as fotos e
comprovantes das realizações das tarefas
para que possam obter seus pontos.
A Comissão da Gincana dos Sonhos
composta pela Isabela, Marco Antonio
e Marcos Franco aproveitam o espaço e
desejam um Feliz Natal e um Ano Novo
com muitos sonhos. E ainda, mandam um
recado: Fiquem atentos que virão novas
tarefas, inclusive, na Conferência!

Tarefa
Já para janeiro as equipes terão como tarefa visitar seu clube parceiro, com dois companheiros, além de poderem realizar alguma tarefa que ainda não tenham conseguido. Assim
poderão recuperar pontos.

PRESENÇA

PALESTRA

NA POSSE DO

DMQS

PARCEIRO
MÊS

JUL

AGO

PONTOS VÁLIDOS

50

50

1

J. Bonifácio - Riacho Grande

0

0

2

Santos - Cid. Ademar

0

50

3

S. André - Itanhaém

50

25

4

Santos Oeste - Bertioga

25

25

5

Sudeste - Pérola Serra

25

25

6

Santos Praia - R. Grande Serra

25

25

7

S. Bernardo - Mongaguá

0

25

8

S. Vicente - Novo Século

25

25

9

Aeroporto - Ilha Sto. Amaro

0

25

10 Porto - Bela Vista

0

25

11 S. André Norte - Barão Mauá

50

0

12 Boqueirão - Independência

25

50

13 Guarujá - Antônio Emmerich

50

25

14 S.V. Praia - SP N. Gerações

0

0

15 GUARÁ NO PÓDIUM Casqueiro/Interlagos

50

50

16 S André Sul - Jd. do Mar

0

0

17 Forte Itaipú - Centenário

0

25

18 CÔROA ABC - RAINHA SERRA Cubatão - Floreat

50

50

19 Anchieta - Bertioga Canal

50

0

20 SBC Norte - Vicente Carvalho

25

25

21 Peruíbe - Diadema

25

0

22 Rib. Pires Estância - SCS Leste

50

25

23 Mauá - SCS Oeste

0

25

24 S. Paulo Sul - Riviera S. Lourenço

25

50

25 S. Caetano Sul - Caiçara

50

25

26 Monte Serrat - Ipiranga

0

50

27 Rib. Pires - Santo Amaro

0

0

28 GRANDE ALVORADA P. Grande/SA Alvorada

50

50

29 Saúde - Vila Belmiro

0

25

30 Olímpico - Cid. Dutra

50

25

31 Noroeste - Rudge Ramos

0

25

32 Campestre - Nove de Julho

0

50

33 Chácara Flora - Manacas Serra

0

0

34 Ponta Praia - Novo Tempo

25

25
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PRESENÇA CONF

REUNIÃO

100%

EVENTO

META

U$10

PALESTRA FUND

SEMINÁRIO

PRESIDENCIAL

100%

FÍSICA

CRIANÇAS

DQS ATÉ

P/ FR

ROTÁRIA

FUND ROTÁ-

DEZ
SET

OUT

CONF.

TOTAL
PONTOS

RIA
NOV

100

50

25

50

30

535

50

0

0

25

100

50

30

30

105

100

0

0

25

30

205

100

0

0

50

15

240

50

0

0

0

30

130

25

0

0

50

15

140

50

0

0

25

15

140

75

0

0

0

0

100

75

0

0

0

15

140

50

25

0

0

15

115

25

0

0

0

0

50

25

25

0

25

30

155

75

50

12,5

25

0

237,5

0

0

0

25

0

100

50

0

0

0

30

80

75

25

12,5

25

15

252,5

25

0

0

0

15

40

0

0

0

0

0

25

100

25

12,5

25

15

277,5

50

0

0

0

30

130

50

25

0

50

15

190

25

0

0

0

30

80

0

0

0

25

0

100

25

0

0

0

15

65

75

0

0

0

15

165

75

0

0

0

15

165

50

0

0

25

15

140

50

0

0

25

30

105

75

25

12,5

25

15

252,5

25

0

0

25

15

90

50

0

0

0

15

140

25

0

0

0

0

50

100

25

0

50

30

255

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

0

50

21
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Internacionalização

Distrito 4420 na
Convenção de Birmingham

A

100ª Convenção de RI (Rotary International) será
realizada em Birmingham, na Inglaterra, entre os
dias 21 e 24 de junho de 2009. O encontro será no
National Exhibition Centre um dos mais movimentado centro de exibições da Europa.
Birmingham é uma cidade moderna, mas que ao mesmo tempo, conserva traços da Idade Média e da Revolução
Industrial.
“A Convenção é uma oportunidade única e memorável, em que se sente toda a internacionalidade do Rotary”,
afirma o presidente da Comissão Distrital de Promoção da
Convenção de RI, Mário Casemiro. Rotariano desde 1967,
Mário já participou de seis convenções. “Todo rotariano
deveria comparecer pelo menos uma vez da convenção
para sentir toda a integração da organização”, destacou.
A principal dica do presidente da Comissão do Distrito
4420 de Promoção da Convenção de RI é quanto à inscrição para participar da 100ª Convenção. “É importante que
o próprio rotariano entre no site e faça sua inscrição”. O
endereço eletrônico que disponibiliza informações sobre
a Convenção é o www.rotary.org, onde deve ser efetuado
um cadastro junto ao Acesso ao Portal. Além disso, Mário
Casemiro, ressalta que quanto a informações sobre roteiro
pré e pós Convenção, os membros do Distrito 4420 podem
entrar em contato com Francisco, por meio do telefone
(19) 3231-0888.

Programação
Estão previstas para a 100ª Convenção do
RI sessões plenárias inspiradoras e grupos de
discussão com enfoque nos esforços da instituição em realizar sonhos de crianças em todo
o mundo. Além disso, a programação oficial
anuncia eventos especiais, com desfile inaugural, concerto musical e espetáculo pirotécnico
no Canon Hill Park, além de acesso exclusivo ao
Castelo de WorWick, que é uma das estruturas
mais bem conservadas do período medieval.
Além disso, a localização de Birmingham
permite fácil acesso a região de Costswolds,
além disso Londres fica a 90 minutos de trem.
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Entrevista

Farid Nasser Chedid:
exemplo de perseverança e garra

E

ntre os muitos exemplos de Famílias Rotarianas que integram o Distrito 4420, a dedicação com relação à ‘missão de servir’ da
família de Nasser Chedid é o destaque desta edição
da Carta Mensal. Farid Nasser Chedid, casado com
Antonieta, é rotariano desde 1982 e mantém constante atividade junto a Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) e a Casa da Esperança de
Santo André.
Os companheiros de Farid o definem com um
‘realizador de sonhos’, já que tanto a Apae, quanto
a Casa da Esperança devido ao reconhecimento e
respeito conquistado por estas entidades com relação aos atendimentos prestados à sociedade andreense e regional.

Apae
A Apae de Santo André funciona num prédio
cedido em comodato pela Prefeitura de aproximadamente 500 metros quadrados e atende cerca de 420 crianças com necessidades especiais.
Em funcionamento desde 1963, a partir de 2003
uma equipe de rotarianos foi constituída para comandar a Associação durante dez anos, sendo que
seu estatuto foi adequado para evitar eventuais
desvios de sua proposta. Hoje, a Apae de Santo
André é motivo de dedicação e orgulho para os
rotarianos brasileiros, graças a atuação histórica
da equipe coordenada pelo companheiro Farid”,
de acordo com o presidente da Comissão Distrital
da Família Rotária, Antônio Abdalla

Casa da Esperança
Desde 2007,
Farid coordena
a Casa da Esperança de Santo
André, que atualmente, conta
com dois centros
que são referência na área médica (Centro Neurológico e Centro
de Diagnósticos),
parte de seu
Farid a serviço de duas respeitáveis
atendimento é
entidades assistenciais
destinado à população carente
da cidade. Farid enfrentou árdua reestruturação da
instituição, porém ressalta que, atualmente, a mesma encontra-se em boa situação financeira. “Temos
até projetos de investimentos, renovação de equipamentos e manutenção em geral”, explicou.

Serviço
Tanto a Apae, quanto a Casa da Esperança de
Santo André dependem de doações para a manutenção de seus trabalhos sociais. Os interessados
em conhecer mais sobre a Casa da Esperança podem obter mais informações por meio do telefone
4979-7333; já o telefone da Apae do município é o
4993-5555.
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Prêmio

PHS: Reconhecimento aos clubes

D

urante a festa de
confraternização
promovida
pela
Governadoria do Distrito
4420, no dia 06 de dezembro, no Jockey Club de São
Paulo, os Rotary Clubs que
tiveram destaque com relação ao número de membros
na PHS (Paul Harris Society)
receberam prêmios.

Quadro Social

Clube

Crescimento

01/07/2008

03/12/2008

%

1

São Caetano do Sul - Oeste

19

32

68,4

2

São Paulo - Cidade Ademar Alvorada

8

11

37,5

3

Santo André - Bela Vista

12

15

25,0

4

São Vicente - Antônio Emmerich

12

15

25,0

5

Mauá

29

35

20,7

Clubes com as cinco maiores per capita na Fundação Rotária

FR

Clube

Confira a seguir, as
planilhas, os clubes e
suas respectivas áreas:

03/12/2008

Per Capita US$
03/12/2008

03/12/2008

1

Santo André - Alvorada

16

8555,34

534,71

2

São Paulo - Aeroporto

47

18898,18

402,09

3

Diadema - Floreat

12

4196,78

349,73

4

Santo André - Norte

45

10279,38

228,43

5

São Bernardo do Campo

54

11734,09

217,30

Além disso, confira a tabela dos clubes, que na mesma ocasião, também foram homenageados pelo crescimento no
quadro social e referente a maior doação per capita na Fundação Rotária.

ÁREA CLUBE

Nr PHS

Nr Socios % PHS

1

6

18

Santo André - Alvorada

33

Total Area 6

7

147

5

0

111

0

1

Santo André - Sul

5

22

23

Total Area 7

1

Santo André

3

101

3

8

Praia Grande - Forte Itaipú

6

29

21

Itanhaém

1

7

14

Mongaguá

1

Santo André - Campestre

Total Area 1

2

27

7

8

16

231

7

8

1

11

9

8

148

5

2

São Caetano do Sul - Olímpico

5

25

20

Total Area 8

2

São Caetano do Sul

3

25

12

9

São Paulo - Aeroporto

13

47

28

São Paulo - Anchieta

2

29

7

Total Area 2

8

99

8

9

3

2

27

7

9

São Paulo - Saúde

1

23

4

São Paulo - Independencia

1

13

8

São Paulo - Ipiranga

3

São Bernardo do Campo - Norte
São Bernardo do Campo

Total Area 3

1

54

2

9

3

158

2

9

1

21

5

18

133

14

6

32

19

Total Area 9

Total Area 4

6

109

6

10

São Paulo - Sudeste

5

49

10

5

11

132

8

10

São Paulo - Novas Gerações

2

13

15

São Paulo - Sul

3

26

12

São Paulo - Nove de Julho

4

Mauá

Santos

5

Santos - Praia

7

53

13

10

5

Santos - Oeste

5

63

8

10

1

21

5

11

133

8

5

Santos - Ponta da Praia

Total Area 5

2

23

9

Total Area 10

25

550

5

11

4

30

13

4

119

3

106

1938

5

São Paulo - Interlagos

6

São Vicente

6

51

12

Total Area 11

6

Cubatão

1

29

3

TOTAL DISTRITO 4420

Família Rotária

Dezembro de 2008 • Carta Mensal

27

