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RC de São Vicente:

sucesso em ações na área da saúde
Programa de Subsídios Equivalentes, por meio de uma doação de R$ 76 mil, possibilita a entrega de dois contadores de células sanguíneas para o Hospital São José e para o CROI (Centro Regional de Oncologia Infantil) da cidade. Págs. 8 a 10

Confraternização :
Integração marca
festividades natalinas
págs. 16 e 17

Exemplo: RC de São Paulo
- Cidade Ademar atuando
junto à comunidade
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Projeto Rumo: Orienta
jovens de Santos e São
Bernardo sobre profissão
págs. 25 e 26

Janeiro de 2009 • Carta Mensal

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

Mensagem do
Presidente de RI
pág. 6

Governador 2008-2009
Sérgio Lazzarini
Conselheiro Pessoal
Octávio Leite Vallejo
Capacitação Distrital
Fernando Dias Sobrinho
Secretário Distrital
Paulo Eduardo de Castro Neves
Presidente da Comissão Distrital de Finanças
Eduardo Tadeu de Souza Assis
Governador Eleito 2009-2010
Roberto Barroso Filho
Governador Indicado 2010-2011
Marcos Anselmo Ferreira Franco
Governadores Assistentes
Área 01
Álvaro Juvenal da Conceição Ferreira
Área 02
Marcos Buim
Área 03
José Antonio Vilaça
Área 04
Manoel Batista Neto
Área 05
Marco Antonio Melhado Garcia
Área 06
Manoel Pedro Rosa
Área 07
Marco Antonio Inocêncio Alves
Área 08
Afonso Pedro
Área 09
Humberto De Martini
Área 10
Gustavo Capovilla Marchiori
Área 11
Carlos Rioji Tominaga
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
66201 Evanston • Illinois • EUA
Rotary Brasil Office
Rua Tagipuru 209 • 01156-000 • São Paulo • SP
Fone: 11 3826-2966

Rotary Kids
Aeroporto
págs. 14 e 15

RC de Guarujá:
Pelé participa de evento
pág. 18

Sede da Governadoria
Colégio Rio Branco
Av. Higienópolis, 996 • 5º andar • Sala 518
CEP: 01238-910 • São Paulo • SP
Fone: 11 3822- 0680
Projeto Gráfico e Editorial:
Plenarte Comunicação - www.plenarte.com.br
Editor Responsável
Anselmo J. F. Silva (Mtb. 18.188)

RC de Santos- Ponta
da Praia: Projeto Servir
pág. 20

Redação
Rosiane Marçon (Mtb. 31.891)
Thais Moreira (Mtb. 47.213)
Editoração eletrônica
Rogério Secomandi, Rafael Lopes, Leandro Furlanetto e
Cláudia Fukuti
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública de Rotary
José Batista Gusmão - rp4420@superig.com.br
Fotos
Leandro Brandão e Arquivo Rotary
Impressão/CTP
Unic Gráfica e Editora Ltda
Av. Industrial, 2.335 • 09080-511 • Santo André • SP
Fone: 4991-2488 - www.unicgrafica.com.br
Sugestões
rp4420@superig.com.br

RC de Cubatão:
Festa Alemã
pág. 23

3

4

Carta Mensal • Janeiro de 2009

Editorial

Conscientização Rotária

Sérgio Lazzarini
GD 2008-09
Distrito 4420

N

o Calendário Rotário, janeiro é o mês da conscientização do rotariano. Hoje, mais do que
nunca, a expressão “clube” torna-se imprópria, pois conforme Paulo Viriato, presidente de Rotary
International 1990-1991, a mais precisa denominação
seria Organização de Serviços, tendo em vista sua importante posição perante os organismos internacionais como a ONU, a OMS e a Unicef. Homens e mulheres participam do quadro social, aptos a prestarem
serviços às comunidades carentes, bandeira principal
de Rotary no meio da sociedade, onde os rotarianos
são a essência da organização.
O companheirismo, a comunidade e a humanidade são peças-chave, os enfoques dominantes da
nossa atuação, para que possamos atingir ao longo
do segundo centenário do Rotary o mesmo sucesso
obtido nestes primeiros 100 anos já consagrados. O
companheirismo não deve ser visto como um simples relacionamento, mas como uma forma de fazer
e manter amigos. E esta consciência rotária de relação entre sócios deverá sempre existir e se aprimorar,
pois pessoas constituem a Instituição Rotária, e em
não havendo companheirismo, o desestímulo poderá
ser a primeira manifestação de evasão no clube a se
tornar realidade.O envolvimento na vida do clube, sobretudo pelo novo sócio, deve começar no primeiro

dia, pois a razão da existência dos clubes são os sócios. Ir para o trabalho, ou para a sua empresa, quando já não há mais motivação, é o mesmo que ir para as
reuniões rotárias quando não há mais interesse. A ausência constante nos encontros semanais rotários ou
atribuir ao companheiro a expressão “jantariano” ou
“almoçariano” denota o visível desinteresse de participação. Aos companheiros, é importante a presença
e o engajamento nos treinamentos de líderes, como
seminários, eventos, fóruns rotários, assembléias, instituição rotária distrital e internacional.
Ser rotariano é ser voluntário, é satisfação, autorrespeito, esforço pela excelência em servir, é ter
consciência deste compromisso de prestar serviços
humanitários; é entender a missão da Organização
com o compromisso e a crença de que o trabalho feito é importante; é gostar do que está fazendo e vontade de querer progredir mais; é ser eficiente, é dar
a mão ao próximo. Todo rotariano é líder no servir,
pois a Instituição proporciona oportunidades para
o autodesenvolvimento como profissionais que são.
As lideranças rotárias mudam anualmente e por isso
precisam contar com pessoas que assegurem e continuem a desenvolver os objetivos da Organização. Ao
ingressar em Rotary, o companheiro deve conscientizar-se da importância de que a freqüência às reuniões semanais é o termômetro da vida do clube e da
própria associação, pois a freqüência induz à prática
das ações rotárias, sua fidelidade e envolvimento no
ideal de servir. O rotariano consciente oferece conhecimentos profissionais, tempo e boa vontade para
ajudar na implementação dos programas humanitários e educacionais. Ao convidarmos uma pessoa para
ingressar no clube, estamos praticando uma ação de
consciência rotária, de interesse pelo crescimento da
Organização e de atenção aos programas de Rotary
International.
Janeiro é o inicio de um novo ano, e agora, de
um novo século. Nada mais sábio do que eleger
este mês como o da conscientização. Conscientização de servir. E servir é amar, dar de si antes de pensar em si, e ajudar quem precisa; é dignificar o ser
humano com fé e entusiasmo, coerência, confiança
e consciência.
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Governadores Assistentes
comentam 1º semestre da gestão
Área 1

Área 8

“A primeira parte da gestão do Governador Lazzarini foi marcada pelo empenho e desejo em
manter o Distrito 4420 no mais alto grau de reconhecimento pelo RI. Soube incentivar os clubes
do Distrito a atingir as suas metas. Seminários,
workshops e encontros de confraternização,
além das visitas oficiais, foram realizados com
presença significativa, o que prova o respeito e
aceitação pela sua gestão neste primeiro tempo
do jogo”.
Álvaro J. C. Ferreira
Governador Assistente Área 1 - 2008/09

“Esta gestão tem sido marcada pelo trabalho
duro empreendido pelo Governador Sérgio Lazzarini e esposa, além da Equipe Distrital, que
não tem medido esforços para o sucesso da
gestão no Distrito. De forma coerente, o Governador vem incentivando os clubes e, pelo menos na área VIII, temos tido respostas bastante
positivas no que se refere ao Quadro Social e às
contribuições à FR. O desempenho está sendo
acima da média”.
Afonso Pedro
Governador Assistente Área 8 - 2008/09

Área 5

Área 9

“Esta gestão está marcada pela eficiência e pela
organização, tudo aparentemente está funcionando como um relógio. O nosso Governador é
preciso em suas ações”.
Marco Melhado
Governador Assistente Área 5 - 2008/09

“Tendo o privilégio de fazer parte da equipe do
Governador Sérgio Lazzarini e de ter podido
vivenciar a história de sucesso desta primeira
metade da sua gestão, torna-se fácil a tarefa
de encontrar os adjetivos que refletem não
apenas a minha, mas a opinião daqueles que
comigo compartilham Rotary em nosso Distrito, em torno da atuação do nosso Governador.
Tomando emprestada a frase de que “o que
merece ser feito, deve ser bem feito”, coloco-a
como moldura à gestão do companheiro Lazzarini, em quem identifico um profundo e inalienável compromisso com a causa da nossa
instituição e com os deveres e desafios de uma
gestão à frente de um dos mais destacados
distritos rotários do mundo. Ao Sérgio, nossas
congratulações!”.
Humberto De Martini
Governador Assistente Área 9 - 2008/09

Área 6
“Parte da jornada transcorrida, a impressão que
fica é que, de uma ou outra forma, perpetuamos Rotary nos corações de todos que estiveram
conosco nesse espaço de tempo. Isso nos traz a
sensação do dever cumprido e a esperança de
que os resultados continuem vindo naturalmente
à tona, sempre objetivando o Ideal de Servir em
busca da Paz e Compreensão entre os Povos. Isto
é Rotary!”.
Manoel Rosa
Governador Assistente Área 6 - 2008/09

5

6

Carta Mensal • Janeiro de 2009

Mensagem do Presidente

Prezados Companheiros Rotarianos,

J

aneiro marca o começo da segunda metade
do Ano Rotário, quando devemos verificar
o que já alcançamos, analisar o progresso
até o momento e adaptar ações de modo a alcançar nos próximos meses tanto nossas metas
pessoais quanto as de nossos clubes.
Janeiro é também o Mês da Conscientização
Rotária, em que devemos analisar como ações
e valores rotários influenciam a percepção pública sobre o Rotary. O Plano Estratégico do RI
especifica cinco valores que orientam nosso
curso neste segundo século de prestação de
serviços:
Prestação de serviços é o primeiro deles, estando refletido no lema do RI "Dar de Si Antes
de Pensar em Si". Por meio dos clubes e distritos, temos o potencial de criar, projeto a projeto, comunidades melhores, mais seguras e mais
saudáveis.
Companheirismo foi a razão pela qual o Rotary foi fundado 100 anos atrás. Amizade, camaradagem e senso de realização nos aproximam
e fazem com que aguardemos com ansiedade a
próxima reunião.
Diversidade se torna mais importante a cada
ano que passa. Acabamos de ver a República de
Kiribati se juntar aos mais de outros 200 países
e regiões geográficas do Rotary, e aguardamos
o dia em que haverá Rotary Clubs em todas as
comunidades do mundo.
Integridade é fundamental à identidade da
organização. Todo rotariano é guardião da reputação que várias gerações trabalharam para
construir. Ao mantermos altos padrões éticos,
fortalecemos a confiança que permite que sirvamos mais eficazmente.

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

Contudo, isso irá acontecer somente se
mostrarmos liderança, nosso quinto valor.
Cada um de nós deve demonstrar em nossas
ações que somos rotarianos e que aceitamos a
honra de representarmos a Organização.
A ação de um rotariano é refletida em todos os demais e, ao vivermos segundo os valores do Rotary e do lema "Dar de Si Antes de
Pensar em Si", fortalecemos a Organização e
melhoramos o mundo.

Capa

Hospital realiza média mensal
de 2 mil hemogramas

RC de São Vicente:
melhoria da saúde como prioridade

O

Hospital São José, conhecido também como
Santa Casa, foi beneficiado com a doação, pelo
Rotary Club de São Vicente, de um contador de
células sanguíneas, adquirido com fundos provenientes
do Programa de Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária (FR). Além disso, também pelo programa da FR, o
clube efetuou a doação de um equipamento idêntico ao
CROI (Centro Regional de Oncologia Infantil), totalizando
um repasse de R$ 76 mil à área de saúde da cidade.
O Programa de Subsídios Equivalentes da FR tem
por objetivo apoiar a prestação de serviços humanitários de cooperação entre rotarianos de todo o mundo.
Deste modo, os recursos destinados às unidades de
saúde, visando um melhor atendimento médico da população de São Vicente, resultaram das parcerias com
o Rotary Club de Yokosuka (Japão) e com o Rotary Club
de Crailsheim (Alemanha). A aquisição dos contadores

de células também contou com a colaboração da Petrobras, por meio da Refinaria Presidente Bernardes,
de Cubatão.
No último dia 19, em visita aos projetos sociais amparados pelo RC de São Vicente, o Governador Sérgio
Lazzarini enfatizou o trabalho social promovido pelos
clubes do Distrito 4420. “É um orgulho saber que estamos atuando e contribuindo em diferentes regiões não
só de São Vicente, mas de todos os municípios e comunidades que compõem nossa área distrital”. Além disso,
o Governador destacou a importância de ações conjuntas. “A organização rotária tem como perfil trabalhar em
prol de projetos sociais e atuar de forma integrada com
entidades consolidadas, como é o caso do Hospital São
José/Santa Casa e do CROI. Assim, ajudar na melhoria
dos serviços prestados à população carente é extremamente gratificante para nós”, destacou Lazzarini.
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Na ocasião, o presidente idealizador 2008/09 do RC
de São Vicente, Carlos Estevam Torci, comentou sobre
as principais iniciativas promovidas por seu grupo nos
últimos seis meses. “O clube está empenhado em atuar cada vez mais junto às instituições beneficentes do
município. Por isso, buscamos saber quais as demandas mais urgentes e atendê-las da melhor maneira,
dentro das nossas possibilidades”, ressaltou.
Torci enfatizou ainda que além do contador de células sanguíneas, o RC de São Vicente também contribuiu para a modernização no atendimento do Hospital
São José. “Promovemos a doação de 17 computadores, e isso auxiliou o processo de informatização local,
refletindo na agilidade e melhoria do atendimento à
comunidade”, complementou.
Equipamento doado agiliza diagnóstico
Os dois contadores de células sanguíneas doados
pelo RC de São Vicente às entidades de saúde são do
modelo ABX Micros, avaliados em R$ 38 mil cada. O
equipamento tem capacidade de analisar até 60 exames de sangue por hora, do tipo hemograma.
Para o provedor do Hospital São José/Santa Casa,
Carlos Gigliotti, o equipamento proporcionou maior
rapidez nos diagnósticos. “Antes o laboratório de análises clínicas fazia manualmente os procedimentos
para definir o resultado de um hemograma, o que levava até quatro horas. Hoje, com o contador de células,
entre a coleta do material e a impressão dos resultados, são 15 minutos”, explicou. Segundo Gigliotti, são
realizados uma média mensal de 2 mil hemogramas no
local. O provedor fez questão de enfatizar ainda a atuação da Organização junto ao hospital. “O Rotary tem
sido um parceiro constante e só tenho a agradecer”,
completou.
Já a administradora do CROI, Maria Luz Fernandes
Valente, salientou sobre a expectativa dos pais nos casos de suspeitas de um determinado diagnóstico. “A
espera pelo resultado de um exame de sangue por parte dos pais é um período muito angustiante. Por isso,
este equipamento doado é indispensável não só para
o encaminhamento médico, mas pelo aspecto humanitário, já que antes uma suspeita grave levava horas
para ser confirmada ou descartada e gerava muito sofrimento”, explicou.

Instalações
das entidades
amparadas pelos
rotarianos
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Capa
Área da saúde em números
A cidade de São Vicente abriga, aproximadamente,
360 mil habitantes, sendo o Hospital São José/Santa Casa
o único do município. Instalado em um terreno de 12.500
metros quadrados, sendo destes, 7.400 de área construída, o São José/Santa Casa foi fundado há 90 anos e, atualmente abriga 199 leitos, sendo 154 destinados ao SUS
(Sistema Único de Saúde), o que corresponde a 92% do
total de atendimentos realizados.
Já o CROI iniciou suas atividades em março de 2006 e
conta com salas de atendimento, além de realizar diagnósticos, exames e acompanhamento das crianças em
tratamento nas áreas nutricional, de medicação e psicológica. Mantido pela Prefeitura local, o Centro atende
não só a comunidade de São Vicente, mas também toda
a região do Litoral Sul e do Vale do Ribeira. A instituição
recebe crianças de 0 a 16 anos, e realiza, em média, mil
atendimentos mensais.
Governador visita entidades do município
Durante visita às entidades parcerias do RC de São
Vicente, além das instalações do Hospital São José e
do CROI, o Governador Sérgio Lazzarini conheceu a
sede da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), onde foi recebido por membros da diretoria e pela presidente Enyde Apparecida Domingues
Moretti. Na ocasião, foi efetivada a doação pelo RC de
São Vicente de um refrigerador duplex. De acordo com
Enyde, a aquisição deste bem era uma necessidade
antiga. “A doação ajudará a ampliar nossas oficinas,
principalmente a de arte culinária”, argumentou a presidente. De acordo com a coordenação, a Apae de São
Vicente trabalha com 205 excepcionais de 0 a 56 anos.
A entidade, fundada há 20 anos, desenvolve oficinas
e cursos profissionalizantes de culinária, computação,
corte/costura e artesanato.

Visita às instituições amparadas pelo Rotary
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XVIII Conferência Distrital
A Conferência dos Sonhos | Distrito 4420

28 a 31 de maio de 2009
no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia
Destaques da conferência
• Caminhada dos Sonhos
• Projetos de sucesso do Distrito
• Projetos de sucesso das Novas Gerações
• Boteco do Sérgio e Anabela
• Palestrantes motivadores
• Doação de alimentos
• Premiação dos melhores na FR e DQS
• Premiação da Gincana dos Sonhos
• Baile "Sonhos e Fantasia" com concurso de fantasias
• E muitas surpresas!
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Notícias de RI

Parceiros mundiais
comprometem mais de US$630 milhões

O

Rotary International (RI), a Fundação Gates e os
governos do Reino Unido e da Alemanha se comprometeram a doar mais de US$630 milhões para
combater a pólio, uma doença deformadora e, por vezes fatal, que ainda ameaça crianças em partes da África e Ásia.
A Fundação Gates doou US$ 255 milhões ao Rotary,
com a condição de que este arrecade US$ 100 milhões
durante os próximos três anos. O Reino Unido irá doar
mais US$ 150 milhões à iniciativa e a Alemanha US$
130 milhões. Estas contribuições a serem encaminhadas nos próximos cinco anos não serão consideradas
parte da verba que o Rotary deve à equiparação exigida do Rotary pela Fundação Gates.
O Rotary, um dos principais parceiros da Iniciativa
Global de Erradicação da Pólio, colabora com coordenação, captação de recursos e voluntários. O anúncio
foi feito durante a assembléia internacional do Rotary,
evento anual que reúne líderes rotários.

"Rotarianos, líderes governamentais e profissionais da saúde comprometeram-se a erradicar a
pólio", afirmou Bill Gates, presidente da Fundação
que leva seu nome. "Contudo, a eliminação completa do vírus da pólio é difícil e continuará a ser
por muitos anos. O Rotary em particular inspirou
meu compromisso pessoal em alcançar esta meta",
complementou.
Ao aceitar o desafio da Fundação Gates, o presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária Jonathan Majiyagbe disse que esta parceria irá
motivar outras organizações e empresários a aumentar seu apoio. "Estas doações nos colocam no limiar
da erradicação de uma das doenças mais temidas
no mundo", declarou. "Este compromisso conjunto
deve incentivar organizações governamentais e nãogovernamentais a colaborar com os últimos recursos
necessários para eliminá-la".
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para eliminar a pólio
Já o secretário de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, Douglas Alexander, comentou que a promessa de doação do seu governo, combinado com a verba dos outros parceiros,
ajudará a campanha de erradicação da pólio a dar
um grande salto. “Alcançamos grande progresso
na redução do número de contaminações, precisamos agora dar a arrancada final para livrarmos
as futuras gerações desta doença devastadora".
Assista versão legendada em portugues do anúncio
da nova doação e desafio feitos pelo Bill Gates no endereço: http://br.youtube.com/watch?v=gp8RlNalCcU.

Os novos fundos deverão ser aplicados às seguintes
atividades:
•

•

•
•

Dias Nacionais de Imunização, nos países que procuram vacinar todas as crianças com menos de cinco anos de idade.
Atividades suplementares de imunização com o
propósito de oferecer doses extras de vacinas a
crianças em áreas de alto risco.
Pesquisas de novos tipos de vacina e modos de garantir que as crianças terão acesso a elas.
Atividades de vigilância para detectar casos de pólio e controlarem surtos.

Contribuição Marcelo Carvalho, Rotary Club de São Paulo - Aeroporto

Novidade

"O lema do RI de 2009-10 reconhece a importância
individual de cada Rotary Club no futuro da organização.
O presidente eleito do RI John Kenny divulgou o
novo lema "O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos" na

a ssembléia internacional, encontro anual de treinamento para governadores entrantes de distritos rotários.
"O futuro do Rotary não será definido na sede mundial, mas em cada Rotary Club, pois cabe a nós rotarianos fazer o que for necessário para manter o Rotary
forte", afirmou.
Ele reconheceu a base estabelecida pelos líderes
rotários do passado e atribuiu a cada rotariano a tarefa
de aprimorar o que foi alcançado pela organização.
"Estamos de pé sobre os ombros das gerações de
rotarianos que nos antecederam e é nossa responsabilidade preparar o futuro do Rotary", acrescentou.
Na edição de fevereiro publicaremos matéria com
o Governador Eleito, Roberto Barroso Filho, e sua experiência vivenciada nos EUA, durante esse importante
evento"
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Responsabilidade Social

Integrantes do Rotary Kids Aeroporto
em ação de preservação ambiental com o
prefeito da capital, Gilberto Kassab

Sócios da entidade

Rotary Kids
Aeroporto comemora
um ano de atividade

F

undado em 06 de novembro de 2007, o Rotary
Kids do Rotary Club de São Paulo – Aeroporto
comemorou, no final de 2008, um ano de atividades. De acordo com o representante da Comissão
de Relações Públicas e Comunicação do Clube, Marcelo Carvalho, o Kids durante este período participou
ativamente nas ações para desenvolvimento do RC e,
também, em iniciativas sociais.
Rotary Kids é uma iniciativa criada a partir dos
princípios rotários e da idéia de conscientizar o jovem
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Grupo conta
com bandeira
personalizada
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Plantio de árvores foi
uma das ações de 2008

Ações realizadas no período
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 EDG Samir Nakhle Khoury formatou o 1° Rotary Kids do Brasil. A iniciativa é destinada para jovens de 6 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 e recebem
orientações sobre companheirismo e amizade.

Integração é marca do
Rotary Kids junto ao RC de
São Paulo - Aeroporto

• Coleta de brinquedos nas escolas de seus integrantes e
posterior doação ao Centro Social do Brooklin Paulista;
• Participação em três eventos de plantio e adubação
de árvores;
• Participação em eventos como entrega de ovos de páscoa e inauguração de obra no Centro Social do Brooklin
Paulista;
• Participação freqüente nas reuniões do clube;
• Participação na Primeira Conferência Distrital de Rotary
Kids, realizada junto à Conferência Distrital em Águas
de Lindóia em 2008.
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Confraternização

União marca celebrações de

A

s festivas natalidades dos clubes do Distrito 4420 foram marcadas
por diferentes atividades, visando um propósito comum, ou seja,
o companheirismo entre os integrantes de cada clube. Além disso, a presença de convidados especiais e a entrega de homenagens também marcaram as comemorações de final de ano dos rotarianos.
Confira a seguir as fotos das festas:
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Clube

RC de Guarujá:
festa de Halloween em prol
da creche Benedito Lellis

O
Luiz Carlos, Késia e o rei Pelé

Caracterização dos convidados foi um dos destaques

Integração e
participação
dos sócios

Rotary Club de Guarujá antecipou sua comemoração de final de ano com a festa temática de Halloween. O evento, realizado dia 11 de novembro, foi
oferecido pelo amigo do clube e sempre solidário aos projetos Hugo Rinaldi e contou, ainda, com a com a presença de
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, além de outras personalidades que se envolveram com a proposta. Já os valores
arrecadados com a venda de ingressos, doações dos convidados e o leilão de uma camisa do Santos Futebol Clube,
assinada por Pelé, foram destinados à conclusão da reforma integral da creche Benedito Lellis, que fica no bairro da
Maré Mansa. A instituição, administrada pelo RC de Guarujá,
conta agora com um amplo espaço, com novos brinquedos,
área de recreação e diversos outros benefícios para as mais
de 100 crianças assistidas, atualmente, pela entidade.
De acordo com o presidente do RC de Guarujá, Luiz Carlos Bevilacqua, o sucesso da iniciativa se deve a integração
e participação dos sócios nas atividades propostas. “A dedicação de cada um fez a diferença. Mas, não posso deixar de
destacar a organização de parceiros e companheiros como
Sieg e Eunice Grotzinger, que transformaram o espaço onde
aconteceu a festa, com uma decoração especial com bruxas, aranhas e outros objetos característicos de uma legítima festa de Halloween”, enfatizou. Além disso, o presidente ressaltou também o comprometimento social do clube.
“Sem dúvida, o mais importante é que a festa teve uma causa nobre”, finalizou.

Evento arreca
dou fundos pa
ra
creche mantid
a pelo Rotary
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Convite

XVIII Conferência Distrital
" A Conferência dos Sonhos " - 28 a 31 de maio de 2009 - Águas de Lindóia - SP
Companheiros Idealizadores 2008-09:
Dentro em breve acontecerá um dos maiores e mais
importantes eventos do universo rotário - a CONFERÊNCIA
DISTRITAL.
Ela simboliza o companheirismo, a informação e a confraternização da Família Rotária.
Serão quatro dias de absoluta integração e convivência.
Este acontecimento não significa o final de uma gestão,
mas a comemoração de convivermos fraternalmente e brindarmos nossas realizações rotárias em prol das instituições
que precisam de nossos préstimos, e também, agradecermos a Deus por ter nos escolhido para fazer parte dessa tão
grandiosa Organização.
REALIZAR OS SONHOS das crianças e dos menos favorecidos é a nossa missão.
Que estejamos todos juntos em Águas de Lindóia. Até lá!
Sérgio Lazzarini - Governador do Distrito 4420

Rotarianas e esposas de companheiros:
Estaremos todas juntas e em ação na Conferência
Distrital.
Conto com vocês. Até lá!
Anabela Lazzarini - Esposa do Governador
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Projeto Servir

Marcos Santini, Jorge
Thadeu S.O. Santos,
GD Sérgio Lazzarini,
Dalve Negrão e
Eduardo Manzini

RC de Santos - Praia
inova com Projeto Servir

C

riado no final de outubro, o Projeto Servir –
Distribuindo Esperança e Realizando Sonhos,
é uma iniciativa de sucesso do Rotary Club de
Santos – Praia na área social.
De acordo com o presidente do RC de Santos –
Praia, Jorge Thadeu Rogas, a iniciativa prevê a doação
de produtos de limpeza e alimentos em valores equivalentes a R$ 1 milhão por mês. Além disso, Jorge explicou que o projeto conta com a parceria do Fundo
Social de Solidariedade e do Hipermercado Extra. “É
um projeto que queremos expandir em breve. O Fundo vai distribuir o produto das doações entre as entidades cadastradas, conforme as necessidades de cada
uma”, explicou o presidente.
Já a rede de hipermercados, de acordo com Jorge, destinará ao município produtos que, apesar de
aptos para o consumo, não têm mais valor comercial,
por não estarem em acordo com padrões estéticos, ou
seja, com embalagens danificadas.
De acordo com dados da Prefeitura de Santos, o
Fundo Social tem cadastrado, atualmente, 120 entida-

des não-governamentais e 60 unidades de atendimento público, como abrigos, creches, centro de convivência, hospitais, entre outros.
O lançamento do Projeto Servir do RC de Santos –
Praia aconteceu no mês de outubro de 2008, junto ao
jornal A Tribuna e contou com a presença do Governador do Distrito, Sérgio Lazzarini.
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Case de Sucesso

RC de Cubatão - Jardim Casqueiro:

solidariedade junto ao GAC

A

festividade natalina promovida pelo Rotary
Club de Cubatão – Jardim Casqueiro para os 97
integrantes do GAC (Grupo de Apoio às Crianças) da cidade foi marcada por sorrisos e solidariedade.
O evento, realizado na sede da entidade, localizada na
Vila dos Pescadores, contou com a presença de sua presidente, Mary Inês e de rotarianos voluntários.
Na ocasião, crianças de 4 a 13 anos, foram presenteadas com brinquedos doados pelo clube. De acordo
com o presidente do RC de Cubatão – Jardim Casqueiro, Célio Lacerda, a ação foi extremamente positiva.
“Para nós foi uma felicidade indescritível, temos certeza da seriedade do trabalho desenvolvido pela diretoria do GAC e, por isso, somos parceiros neste projeto”.
Além disso, Lacerda enfatizou a questão da responsabilidade social. “Investimos agora, para garantir um futuro melhor para todas estas crianças”, afirmou.
A festividade junto ao GAC contou com apresentação musical das crianças, que entoaram canções natalinas. Na ocasião, convidados, voluntários e o ‘Papai
Noel’ acompanharam a entrega dos presentes e a distribuição de balas, pirulitos, lanches e refrigerantes.
Ainda com relação à festa, o presidente do RC de
Cubatão – Jardim Casqueiro faz questão de enfatizar o
apoio e a colaboração das escolas ABC e CCBEU. “Estas
instituições são um exemplo para a sociedade, uma
vez que estão sempre à disposição e participam dos
eventos e campanhas que visem beneficiar ao próximo”, finalizou Lacerda.
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Evento

RC de Cubatão:
exemplo de organização na Festa Alemã

Rotarianos uniformizados durante a realização do evento

C

onsagrada como um evento de destaque na
região, o Rotary Club de Cubatão comemora o
sucesso da XVII Festa Alemã. Realizado dia 08 de
novembro de 2008, o festejo integra o Calendário Oficial da cidade devido a sua importância cultural, turística e social.
Toda a organização do evento é de responsabilidade
dos integrantes do RC de Cubatão, desde a divulgação,
preparação dos pratos de frios, decoração, confecção
e venda de convites, camisetas personalizadas, até a
integração de parcerias com as empresas e indústrias
locais como patrocinadores/colaboradores. Já a Prefeitura Municipal, nos últimos anos, tem sido importante
na cessão do espaço físico para realização da festa, que
acontece no Centro Esportivo Humberto de Alencar
Castelo Branco.
De acordo com o presidente idealizador do RC de
Cubatão, Carlos Adelmo Leque Gonçalves, a versão da

festa de 2008 contou com camarotes adquiridos por
importantes patrocinadores, o que proporcionou comodidade aos 840 convidados presentes que assistiram ao
show da Banda Tureck, de Santa Catarina, com chopp à
vontade e pratos típicos da culinária alemã. Neste sentido, Carlos Adelmo destaca o trabalho de toda família
rotária para o sucesso da festa. “Não poderia deixar de
destacar o trabalho incansável na organização do evento do companheiro Antonio Araujo Silva, o Toninho”,
ressaltou o presidente.
Segundo o RC, a XVII Festa Alemã teve sua renda revertida para quatro Organizações Sociais da cidade: Casa
da Esperança ‘Leão de Moura’, Lar Fraterno de Cubatão,
APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais)
Cubatão e o Fundo Social de Solidariedade do município. Além disso, Carlos Adelmo explicou ainda que a
Fundação Rotária será beneficiada com a aquisição de
títulos Paul Harris.
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Social

RC de São Paulo - Cidade Ademar Alvorada:

integração com a comunidade

O

Rotary Club de São Paulo – Cidade
Ademar Alvorada promoveu diversas
ações na área social junto à comunidade de sua região durante todo o ano passado.
Este mês, a Carta Mensal destaca dois exemplos
de sucesso em ações desenvolvidas pelo clube.
O primeiro projeto refere-se à reforma do prédio da creche João de Longe, localizada na Vila
Campo Grande. Já o segundo, aborda a instalação de alambrados da quadra esportiva, que
fica na Praça Dom Luiz Mascarenhas, no bairro
da Pedreira.
De acordo com o presidente do RC de SP - Cidade Ademar Alvorada, Leonardo Ugolini, apenas estas duas ações beneficiaram diretamente
mais de 200 pessoas carentes da região. “As
condições da estrutura da creche estavam precárias e a iniciativa dos rotarianos junto a algumas empresas fez toda a diferença, já que, por
este motivo, a entidade estava para ser fechada
pelo poder público. Entretanto, com esta inter-

Instalações da creche João de Longe foram recuperadas e a
entidade pode continuar em funcionamento

venção rotária, 80 crianças puderam continuar
sendo atendidas no local e, o que é melhor, com
mais qualidade”, enfatizou. Leonardo comentou
ainda que além das obras na estrutura, o clube
mantém acompanhamento e aporte constante
de gêneros de primeira necessidade junto à instituição.
Outro exemplo de ajuda a comunidade por
parte do RC de SP - Cidade Ademar Alvorada foi
a instalação dos alambrados na quadra de esporte, que integra o projeto do Centro de Promoção Humana São Joaquim Santana. “Existia
neste local um risco de atropelamento e dificuldade para controlar o acesso das mais de 130
crianças que utilizam o espaço”, comentou Leonardo. O RC, com o apoio de empresas parceiras, além de garantir o fechamento da quadra,
também construiu um playground no local.

Leonardo Ugolini
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Juventude

RC de SBC - Norte e RC de
SBC - Riacho Grande: Juntos na
conscientização profissional de jovens

O

Rotary Club de São Bernardo do Campo
- Norte e o Rotary Club de São Bernardo
do Campo - Riacho Grande, promovem
em parceria, no final do ano passado, mais uma
edição do Projeto Rumo. O evento realizado, dia
08 de novembro, na Escola Estadual Antonio Caputo, no Riacho Grande, contou com a participação de 270 estudantes.
O Projeto Rumo: Fórum das Profissões ofereceu, gratuitamente, aos jovens vestibulandos,
palestras e orientações de especialistas sobre o
mercado de trabalho. Na ocasião, os jovens tiveram oportunidade de dialogar com os convidados, para entender como funciona o mercado
de trabalho e a prática das carreiras profissionais
que pretendem seguir.
De acordo com o presidente do RC de SBC – Riacho Grande, Orlando Belo Ramos, o clube prioriza
ações direcionadas às futuras gerações. “Estamos
sempre atuando neste sentido de orientar para
formar cidadãos conscientes e que desempenham
seu papel junto à sociedade”, comentou. Já a presidente do RC de SBC – Norte, Maria Luiza Menda-

çolli Zago, enfatizou também sobre a região escolhida. “Optamos for realizar a edição deste ano do
Projeto Rumo na região do Riacho Grande que é
bastante carente. È uma oportunidade única dos
jovens que vivem ali terem acesso direto com os
profissionais de diferentes cada área”.
Maria Luiza contou ainda que foi a primeira
vez que o RC SBC – Norte promoveu o Projeto
Rumo em parceria com outro clube. “Há várias
anos realizamos edições em São Bernardo e, em
2008, como o RC SBC – Riacho Grande ser um clube novo, nos decidimos incentivá-los a integrar
esta iniciativa”, complementou.

Rotarianos e estudantes participaram das palestras e debates
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Futuro

RC de Santos - Ponta da Praia:
Projeto Rumo orienta estudantes sobre
futuro profissional

O

Rotary Club de Santos - Ponta da Praia, presidido
por Edmilson R. Nascimento, promoveu, no final
do ano passado, uma edição do Projeto Rumo
(jornada de profissões), voltada a estudantes do ensino
médio da Escola Estadual Antonio Ablas Filho, com o objetivo de orientar os jovens na escolha da profissão. Cerca de
100 estudantes participaram de palestras e debates sobre
diversas profissões e temas de interesse geral, como turismo, petróleo e gás, porto, entre outros. Na ocasião, profissionais de alto nível, atuantes no mercado de trabalho,
além de professores universitários, conversaram com os
adolescentes sobre as diferentes áreas profissionais.
De acordo com Sylvia Regina Galvão de Souza Storte,
coordenadora do Projeto Rumo no RC de Santos - Ponta da
Praia, o evento teve apoio total de voluntários. “Os debates
abordaram temas referentes à carreira, curso universitário,
aptidões e requisitos pessoais necessários à realização do
curso superior, bem como as possibilidades de progresso
profissional”, enfatizou a coordenadora.
Futuro
Já com relação às palestras promovidas durante esta edição do Projeto Rumo em Santos, Sylvia disse que o principal

diferencial foi a experiência profissional dos palestrantes. “Os
jovens tiveram contato direto com quem atua no mercado de
trabalho e isso faz toda a diferença para quem almeja iniciar
uma carreira. Os debates sobre as profissões relacionadas à
área de comunicação e relativos ao terceiro setor, como meio
ambiente, foram os mais procurados”, explicou.
Além disso, Sylvia enfatizou que na ocasião os estudantes
acompanharam, entre outros temas, debates sobre:
• O Impacto do Advento do Gás na Bacia de Santos nas
Diversas Profissões: ministrada pelo diretor e professor do
Senai, Waldemar de Oliveira Junior;
• Jornalismo: com o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP (Universidade de São Paulo), Dirceu Fernandes Lopes;
• Porto de Santos e Profissões: ministrada por Gilberto Alves Filgueiras, coordenador da Qualidade e Meio Ambiente
da Libra Terminais S/A;
• Profissional do Turismo: com Daniel Paulo Leite, diretorpresidente da Horizon Turismo.
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