Carta Mensal

Distrito 4420 - Estado de São Paulo: ABCDMR - Litoral - Capital - Ano Rotário: 2008 - 2009 - Nº 11 - Maio 2009
www.rotary4420.com.br

“Obrigado
Distrito 4420!”
Mark Daniel Maloney, representante de RI
Veja nesta edição a cobertura completa da 18ª Conferência Distrital
realizada em Águas de Lindóia.
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Editorial

A “Conferência
dos Sonhos”

R

ealizamos no período de 28 a 31 de maio
passado, um dos eventos mais importantes de Rotary International: a Confe-

rência Distrital.
Senti nitidamente, o peso da responsabilida-

Sérgio Lazzarini
GD 2008-09
Distrito 4420

de ao preparar e organizar tal acontecimento.
Foram meses de trabalho para que tudo desse certo.
A Equipe Distrital determinada e empenhada
para o sucesso do evento foi a chave para o êxito do encontro.
Graças a Deus, e aos voluntários e colaboradores do nosso Distrito, o companheirismo, as
palestras, e os programas realizados ao longo
dos dias, foram cumpridos à risca.
Águas de Lindóia, Hotel Monte Real, nos recebeu de braços abertos.
O Rotary Club da cidade e a Prefeitura foram
nossos grandes aliados.
Palestrantes de destaque, conjuntos musicais, confraternização/happy hour, doação de

Mais de 2.100 companheiros, familiares e
amigos, se reuniram em absoluto espírito de integração rotária.
Os Governadores 2009-10, 2010-2011 e
2011-2012, se disseram presentes, assim como
os Ex-Governadores e senhoras.
Meu carinho e agradecimento especial, à minha esposa Anabela, atuante em todos os momentos na elaboração e resultado desta Conferência.
Ao meu padrinho, Seitiro Assanuma, obrigado por me ingressar em Rotary e aqui também
se fazer presente.
O Baile “Fantasias e Sonhos” selou o encontro com muita alegria e descontração.

alimentos, presença dos IGE, YEP, Rotakids, In-

Agradecemos, portanto, eu e Anabela, o

teract, Rotaract e CIP PLOP marcaram também a

prestígio da presença de todos, no momento

tônica do congraçamento.

em que, dentro de mais alguns dias encerrare-

O Representante do Presidente de R.I., D. K.
Lee, foi o companheiro Mark Daniel Maloney e

mos nossos trabalhos frente à nossa Família Rotária do Distrito 4420.

esposa, Gay, Diretor de R.I. 1999-2001 e Trustee, F.R. 2004-2008, sempre muito simpáticos e
atenciosos com todos.

Obrigado!
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Mensagem do Presidente

Prezados
Companheiros
Rotarianos,

N

a edição deste mês da revista The Rotarian e de
todas as revistas regionais do Rotary, você encontrará um exemplar do informativo Global Outlook,
com enfoque em mortalidade infantil e a atuação dos rotarianos no combate a ela. Espero que as realizações de companheiros rotarianos o inspirem e motivem a mobilizar seu
clube a se envolver com essa causa.
Quando eu escolhi o lema Realizemos os Sonhos
e pedi aos rotarianos para concentrar seus esforços no
combate à mortalidade infantil, tinha certeza de que
conseguiríamos causar impacto. Eu sabia que as áreas
essenciais à sobrevivência das crianças - água limpa, saúde, alimentação e alfabetização - são aquelas em que o
desempenho do Rotary se destaca. E sabia também que
os rotarianos são pessoas que se sentiriam motivadas a
trabalhar por essa causa.
Mesmo assim, a resposta dos rotarianos ao meu desafio superou todas as expectativas. Nossos clubes e seus
projetos estão salvando uma vida de cada vez com determinação e sucesso. Além disso, ao nos empenharmos na
luta contra a pólio sabemos que estamos também salvando gerações futuras.
Nos meses que se passaram desde o anúncio do Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary, tive a chance de

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

explicar a rotarianos que é vital que nos empenhemos
para arrecadar fundos rapidamente para os esforços de
erradicação da pólio. A questão, explicada de maneira simples, é que estamos em uma fase crítica e, acredito, final na
batalha contra a pólio. A doença continua endêmica em
apenas 4 países: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão.
Todos eles apresentam obstáculos aos esforços de erradicação como guerras, infraestrutura precária, dificuldade
de transporte, más condições sanitárias e altas taxas de natalidade. Só em Uttar Pradesh, na Índia, 500.000 crianças
nascem a cada mês. E nessa região as seis doses da vacina
necessárias para garantir imunidade têm que ser dobradas
pois suas crianças são expostas a tantos tipos de vírus e
bactérias que a vacina encontra mais resistência em seus
organismos.
Para eliminar a pólio nesses quatro países serão necessários esforços coordenados e intensos de muitos
indivíduos e organizações. Nós, rotarianos, participamos dos esforços de erradicação da pólio desde o começo e estamos determinados a lutar até o fim. Desta
maneira teremos certeza não só de que estamos Realizando os Sonhos neste ano rotário mas também de
que estamos deixando uma herança positiva para as
gerações futuras.

Cartas
Prezado Gusmão
Bom trabalho em Lindóia, extensivo à sua equipe.
Valeu.
Sérgio Lazzarini - Governador Distrito 4420 - 2009/10
Gusmão
Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho no Distrito, principalmente na Carta Mensal. No meu entender, o foco da mídia, em Rotary é fazer resplandecer os
projetos de sucesso e, em consequência, fazer maior a imagem pública da Instituição e, isso, vocês conseguiram plenamente.
Qto à transmissão da conferência, ao vivo, estiveram ótimos, mais uma vez !!
Quero aproveitar e agradecer a atenção que dispensaram aos clubes da área 6, que fizeram notícia.
Manoel Rosa - Governador Assistente Área 6
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Clube

RC de São Bernardo do Campo – Norte
realiza evento voltado à saúde

O

Rotary Club de São Bernardo do Campo - Norte,
sob o comando da presidente Maria Luiza Mendaçolli Zago, e coordenação dos companheiros
Claudio Zago e Luiz Carlos João, ambos médicos, promoveu a XII Maratona da Saúde, no estacionamento do Wall
Mart de São Bernardo do Campo no final de semana dos
dias 16 e 17 de maio.
Exames de prevenção a osteoporose de calcâneo, oftalmologia, prevenção de câncer bucal, acuidade visual, planejamento familiar, prevenção contra a dengue, exames
de glicemia, auferição de pressão, informações para gestantes, cortes de cabelo, entre outros foram feitos. Cerca de
9 mil atendimentos foram realizados na ocasião.
De acordo com a presidente do RC de São Bernardo do
Campo – Norte, Maria Luiza Mendaçolli Zago, trata-se de
um evento de muita importância para a comunidade local.
“As pessoas aguardam ansiosamente por este dia, onde os
mesmos podem receber cuidados médicos, além da realização de exames”.
A XII Maratona da Saúde também contou com o brilho
da Banda Sinfônica de São Bernardo do Campo, shows de
artistas, distribuição de algodão doce e refrigerante.

Clube homenageia atletas
No dia 4 de maio, no CAMP São Bernardo, o RC de São
Bernardo do Campo – Norte homenageou os atletas brasileiros Marilson dos Santos, bicampeão da Corrida de São
Silvestre em 2003 e 2005 e campeão da Maratona de Nova
York e sua esposa Juliana Gomes dos Santos, medalha de
ouro nos 1.500 metros nos jogos Pan-americanos.
Durante o evento, Marilson falou um pouco de sua vitoriosa trajetória, onde alguns membros do Interact estavam presentes. “Tanto ele, como a esposa são exemplos de
perseverança para os jovens de hoje”, afirma a presidente
do RC, Maria Luiza Mendaçolli Zago.
Apoio ao Lar Pequeno Leão
Outro importante trabalho que o Rotary Club de São
Bernardo do Campo – Norte realizou foi a compra de utensílios para equipar alguns chalés no Lar Pequeno Leão,
através do programa de Subsídio Simplificado da Fundação Rotária.
A entidade tem capacidade de atendimento de 80 crianças/adolescentes carentes da cidade em horário integral,
podendo permanecer na entidade até completar 18 anos.

Homenagem
aos atletas
Marilson e Juliana

Rotarianos durante a XII Maratona da Saúde

Doação de utensílios ao Lar Pequeno Leão

Maratona da Saúde também teve espaço pra o lazer
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Assembléia Distrital

Prezados Amigos e Companheiros
Quero registrar o meu especial agradecimento a todos
bléia
vocês que participaram ativamente da nossa Assem
Santos.
Distrital realizada no último sábado na UNIP, em
da
Todos, com suas brilhantes apresentações, fizeram
rpropo
nossa Assembléia Distrital um grande sucesso,
s na
cionando aos companheiros que assumirão os cargo
nto
gestão 2009/10, plena capacitação e total conhecime
das suas funções e atribuições.
toO destino da nossa organização está nas mãos de
em nosdos nós, companheiros dedicados, que nutrimos
sos corações o grande ideal de servir.
Forte Abraço!
Saudações Rotárias
Roberto Luiz Barroso Filho
Governador Eleito 2009-2010
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Inauguração

RCSP – Parque do Ibirapuera
é o mais novo clube do Distrito

O

Rotary Club de São Paulo – Parque do Ibirapuera, cujo padrinho é o Rotary Club de São
Paulo – Sudeste, realizou, no dia 20 de maio,
a festiva de instalação e posse, no Buffet Colonial, localizado na Avenida Indianápolis, zona Sul da capital
paulista. Anteriormente, no dia 25 de março, o Clube
foi reconhecido oficialmente por Rotary International.
Cerca de 350 pessoas participaram do evento,
entre elas, o governador do Distrito, Sérgio Lazzarini,
autoridades políticas e militares. Um coquetel foi
aberto às 20 horas, ao som de um agradável quarteto
de cordas, seguido pela cerimônia, que contou com
a apresentação do hino nacional pelo 4º Batalhão de
Infantaria Oeste, regido pelo Capitão Leonardo.
Também estiveram presentes na cerimônia um
companheiro de Hong Kong, os intercambistas do IGE
da Louisiana (EUA), presidentes e representantes de

diversos clubes do Distrito, bem como o presidente do
RC de Vila Nova Conceição, que é o mais novo clube do
Distrito 4610.
De acordo com o presidente do Clube, Luciano Neves Segura Junior, o Rotary é uma das entidades mais
antigas do mundo com o ideal de Servir. “O maior
exemplo de Dar de Si antes de pensar em Si foi de
Jesus Cristo. Não pela religião, mas sim pelo modelo
de vida, de como agir e ajudar o próximo”, afirma. “Eu
acho que se todos seguirem esse modelo teremos uma
convivência muito mais sadia e saudável”.
O Rotary Club de São Paulo – Parque do Ibirapuera
possui 23 sócios e já beneficiou mais de 800 pessoas
com seus projetos, a maioria voltada para creches. Dos
últimos trabalhos realizados, o Clube tem a doação
de três cadeiras de rodas para suprir necessidades da
comunidade, doação de 160 ovos de páscoa para as
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Homenagem aos companheiros Sergio Giglioli, Clayton Ucci,
Antônio Abdalla, João Romano e Milton Hucker, do RCSP Sudeste

Rotarianos do RCSP - Parque do Ibirapuera

Na ocasião o Clube
doou mil dolares à
Fundação Rotária

Quarteto de cordas

crianças e funcionários do CEI Suzana Campos Taulil,
280 para os da Creche Angelina Vieira e mais 160 para
o CEI Ítalo Brasil Portieri. No Dia das Mães, o RCSP –
Parque do Ibirapuera realizou, no CEI Suzana de Campos Taulil, uma palestra sobre a violência contra a
mulher, ministrada pelo Dr. Ivano Santos, chefe dos
investigadores da 2ª Delegacia da Mulher. Ao final da
apresentação, todas as mães e funcionárias receberam
um vaso com flores.
Com a base de pensamento rotário “Dar de Si antes
de pensar em Si”, o RCSP – Parque do Ibirapuera trabalha em ritmo acelerado para ajudar os necessitados.
Os companheiros do clube se reúnem às sextas-feiras,
às 12h30 na Pizzaria Speranza, localizada na Avenida
Sabiá, 786, em Moema. Mais informações, visite o site
do Clube: www.rcparquedoibirapuera.com.br.

Governador Sérgio Lazzarini entrega chupeta ao presidente
do clube caçula do Distrito, Luciano Neves Segura Junior,
durante a 18º Conferência Distrital

O GD Sérgio Lazzarini entrega o certificado oficial ao presidente do Clube
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Jubileu de ouro

RC de Ribeirão Pires
comemora seu
Jubileu de Ouro

O

Rotary Club de Ribeirão Pires comemorou em
fevereiro seu cinqüentenário. Fundado provisoriamente em 13 de dezembro de 1958, e tendo
recebido em 26 de fevereiro de 1959 sua Carta Constitutiva pelo Rotary International, o Clube é padrinho dos clubes
de Ribeirão Pires – Estância, Mauá e Rio Grande da Serra.
O RC tem como destaque a organização da Corrida das 10
Milhas, que vai de Paranapiacaba a Ribeirão Pires. Este ano,
o evento chega à sua 14ª edição. A corrida conta, em média,
com a presença de 1000 atletas de diversas partes do estado de São Paulo. Outra corrida que vale ressaltar, organizado
pelo RC é a Trilheira, com participação de cerca de 500 atletas,
e já está em sua 9ª edição. Além disso, o RC de Ribeirão Pires
organiza a tradicional Festa da Tainha da cidade, que já é sucesso absoluto, e no mês de julho chegará à sua 4ª edição. A
festa será no dia 12 e terá início às 11 horas.
De acordo com o presidente do RC, Paulo Silotti, os trabalhos estão a todo vapor. “Estamos com 27 sócios, temos
o Rotaract e estamos, ainda, com um projeto de reciclagem
de óleo em andamento junto a algumas ONGs”, afirma.
Silotti, que está há oito anos no Clube, acredita que o
sucesso dos 50 anos de trabalho do Rotary Club de Ribeirão
Pires se deu por conta do envolvimento dos companheiros.
“Todos participaram no desenvolvimento desses projetos
de forma ativa”.
O cinqüentenário
da ASFAR Ribeirão PiO presidente do
RC, Paulo Silotti e
res (Associação dos Faa esposa, Neuraci
miliares de Rotarianos)
também acontece este
ano. Fundada em 12
de março de 1959, a
Associação tem como
presidente atual a
companheira Gloria de
Lourdes Melo Zamproni. Além das diversas
doações durante o ano,
a exemplo cadeiras de

Rotarianos do Ribeirão Pires durante a Conferência Distrital

rodas, ajuda com medicamentos, cestas básicas e fraldas
geriátricas, a ASFAR é parceria do RC na Festa da Panqueca
e nas corridas. A arrecadação dos eventos tem com principal objetivo a Festa da Criança Carente, que acontece
todos os anos no mês de dezembro, bem como a Festa do
Queijo e Vinho, que já está em sua 10ª edição.
O RC de Ribeirão Pires realizou também um trabalho de
resgate de imagens e dados sobre o RC. Para mais informações,
visite o site no endereço: www.rotaryribeiraopires.com.br.
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Conferência

Conferência Distrital encerra
com chave de ouro

O

ato solene de hasteamento das bandeiras
deu início, no final da tarde do dia 28 de maio
de 2009, à 18ª Conferência do Distrito 4420,
a “Conferência dos Sonhos”, no Hotel Monte Real em
Águas de Lindóia.
Ao som da orquestra da Polícia Militar e sobre o excelente clima da cidade, que fica entre as montanhas
da região do interior, a 180 quilômetros de São Paulo e
oito quilômetros antes da divisa com Minas Gerais, foi
realizado o tradicional plantio da Árvore da Amizade.
Na sequência, a plenária de abertura, que contou
com o desfile das bandeiras dos Rotary Clubs do Distrito e a apresentação “Motivando o Rotariano do Futuro”, com o palestrante César Romão.
O sucesso da 18ª Conferência do Distrito 4420 ficou
expresso no número de participantes: 2.100, sendo
891 rotarianos – 43% do total. Isso se deve ao empenho e dedicação do casal governador Sérgio e Anabela
Lazzarini e da Equipe Distrital. “Eu fico realmente

emocionado com este evento porque além a idéia de
fechar as cortinas do nosso trabalho e da Equipe Distrital, que começou em 1º de junho do ano passado, quero dizer que essa é a resposta do nosso trabalho com
a comunidade rotária. Fomos muito unidos no companheirismo, no trabalho, nos eventos locais, seminários,
encontros enfim, isso só eleva e engrandece a nossa
Organização”, afirma o GD Sérgio Lazzarini.
De acordo com o organizador do evento, Farid Nasser Chedid, é um grande desafio organizar um evento
desse para mais de duas mil pessoas. Além disso, é
muito importante e as expectativas foram grandes,
pois é o encerramento da gestão de um governador.
“Na Conferência Distrital, há uma preocupação muito
grande em agradar os rotarianos. Daí o motivo de fazer metade conferência, e a outra metade com palestrantes de renome. Foi fundamental a qualidade dos
palestrantes, bem como a participação da Fundação
Rotária”, afirma.
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O grande diferencial da 18º conferência foi a ilustre
participação de Mark Daniel Maloney e sua esposa, Gay.
Maloney foi representante do presidente de Rotary International, D. K. Lee na Conferência. “Nosso trabalho é
trabalhar juntos nas causas rotárias, tornando sonhos
realidade”, afirmou Maloney na plenária de abertura. “Eu
quero que vocês olhem e pensem em tudo o que há de
belo no mundo, mas também tudo o que precisa ser visto
e que precisa da nossa ajuda. Com seus ouvidos, ouvir o
riso, mas também o que os necessitados precisam. Com
nossa cabeça, pensar nas nossas bênçãos, mas também
pensar naqueles que já foram abençoados. E com suas
mãos, dar aos necessitados o que eles precisam...e com
nosso cérebro, tornar os sonhos realizados”, complementou a esposa do representante de RI.
A noite de abertura da Conferência também inaugurou a Exposição dos Sonhos, com banners de projetos realizados pelos clubes do Distrito, que foi seguido
pelo coquetel de boas-vindas no salão Imperial.
Farid Nasser Chedid

César Romão
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Um dia repleto de boas atividades

A

manhã de sexta-feira, 29, começou com um café da
manhã das ASFAR´s com Gay Maloney no Salão Ágata. Em seguida, foi feita uma homenagem aos companheiros falecidos e a apresentação das Novas Gerações, na
qual os presidentes e representantes dos clubes e da Fundação Rotária mostraram os projetos de sucesso no Distrito.
O Governador 2005-2006 do Distrito 4430, Ari Sérgio
Del-Fiol Módolo também interagiu com os rotarianos em
sua palestra “Rotary – Uma Inspiração para Servir”, onde
falou sobre os preconceitos e preocupação social, citando
exemplos de crianças como exemplos a serem seguidos
de companheirismo e família.
Outra palestra apresentada na sexta-feira foi a bemhumorada “Inovação, Estratégia e Talento para o Crescimento Pessoal e Empresarial”, com o professor, consultor
em gestão empresarial e palestrante Waldez Luiz Ludwig.
Neste segundo dia da 18ª Conferência Distrital, em busca de fazer um balanço e incentivar as atividades, a CIP –
Comissão Interpaíses Barsil, Portugal & Países da Língua
Oficial Portuguesa fez sua apresentação. “Visamos, com
isso, o aproveitamento do notável potencial dos clubes do

D-4420 na interação com os das comunidades dos países
africanos de língua portuguesa e do Timor Leste, os quais,
certamente, se fortalecerão com a nossa solidariedade”,
afirmam o presidente da Comissão, Eduardo de Barros
Pimentel e o secretário executivo, Günter Pollack. Simultaneamente, aconteceram as Olimpíadas Rotárias e a Caminhada dos Sonhos.
A sexta-feira também contou com a apresentação do casal governador 2010-2011, Marcos Anselmo Ferreira Franco
e Adela, “O Rotary é um trabalho maravilhoso que desenvolveu a mim e a minha família”, disse o GD 2010-2011 e com
o casal governador 2009-2010, Roberto Luiz Barroso Filho
e Eliane “Nosso Distrito é tido como um dos melhores do
mundo, não apenas pelos nossos projetos. Esperamos que
a Fundação Rotária continue trabalhando forte porque o futuro do Rotary está em nossas mãos”, afirmou Barrosinho.
De acordo com ele, que acompanhou ao longo da gestão
o trabalho do casal Sérgio Lazzarini e Anabela, “o que pra
mim resultou nessa Conferência maravilhosa”, os trabalhos
da próxima gestão no Distrito serão realizados de forma esplêndida, sempre voltados à comunidade.

Melhores Clubes no Crescimento Percentual do Quadro Social
O reconhecimento referente ao período de 5 de janeiro
de 2009 à 24 de maio do mesmo ano, dos Melhores Clubes
no Crescimento Percentual do Quadro Social sucedeu a
palestra de Módolo. no ranking: 1º RC de Santo André – Alvorada, com 43,75%, 2º RC
de Itanhaém, 42,86%, 3º
RC de Diadema – Floreat,
25,00 %, 4º RC de São Caetano do Sul, 21,74 % e 5º lugar, RC de Cubatão – Jardim
Casqueiro, com 18,75 %.
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Melhores Clubes no Crescimento
Percentual do Quadro Social
O reconhecimento da Fundação Rotária período de 1º de
janeiro de 2009 à 8 de maio do
mesmo ano para Os Melhores
Clubes na Doação Per Capita, teve
como o grande vencedor o RC de
Praia Grande – Forte Itaipu, com
a doação de US$ 290,32, em 2º o
RC de Ribeirão Pires – Estância,
com US$ 142,85, 3º o RC de São
Paulo - Interlagos, US$ 133,87, 4º
RC de Cubatão, US$ 128,66 e em
5º, RC de Santos – Ponta da Praia,
US$ 108,82.
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Emoção ao
final do dia

P

ara finalizar o dia, o Casal Governador 2008-2009 realizou
um happy hour, que contou
com a visita do mágico Sany e fez
a premiação da Gincana dos Sonhos, que teve como
grande campeã a equipe Boqueirão-Independência.
Emocionadas, Anna Christina T. Trimmel, do RC de
Santos – Boqueirão e Bessie Barros de Medeiros, do
RC de São Paulo – Independência deram entrevista a
Carta Mensal: “Para nós foi gratificante participar desse
evento, tivemos bastante sintonia, pensávamos igual,
tentamos envolver os clubes o máximo. As tarefas foram muito bem boladas, a idéia muito boa”, disse Anna
Christina. Para Bessie, foi muito bom participar da Gincana do Sonhos, pois quando encontrava alguma difi-

Jovens do YE

P/Rotex

ependência
Equipe Boqueirão e Ind
dos Sonhos
a
can
Gin
vencedora da

culdade, em pouco tempo tinha a sua dúvida sanada.
“Sempre conversávamos com o Marcos Anselmo e enchemos a paciência dele, era uma por e-mail e a outra
por telefone. Tudo muito bem elaborado, bem pensado, tarefas adequadas, muito bom”, complementa.
O segundo e terceiro lugar na Gincana dos Sonhos ficou para as equipes São Vicente-Novo Século e Cubatão-Diadema Floreat, respectivamente. Na
sequência, os jovens intercambistas de países como
Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Equador,
Estados Unidos, Japão, México, Tailândia, Taiwan,
Turquia e Brasil fizeram a apresentação dos YEP/Rotex com desfile das bandeiras e na sequência, na mesma linha, ingleses e americanos do IGE – Intercambistas do
Grupo de Estudos fizeram sua apresentação e homenagem à presidente,
Thais Helena Pavanelli.
À noite, a banda Beatles 4ever levou
os sucessos de um dos maiores fenômenos do rock mundial. Os integrantes da
banda se transformam, respectivamente
em George Harrison, John Lennon, Ringo Starr e Paul McCartney, e os rotarianos
também se caracterizaram para o espetáculo com músicas e imagens que marcaram cada período do conjunto inglês.

Apresentação
do Beatles 4 ever
GD Sérgio Lazzarini e Anabela
no Show do Beatles 4 ever
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Rotary Kids mostra exemplo de
cidadania em sua 2ª Conferência

E

m paralelo à XVIII Conferência Distrital, aconteceu a 2ª Conferência do Rotary Kids do Distrito
4420 que superou e muito as expectativas.
“Nós tínhamos uma previsão, e isso, além de ser
confirmada, foi superada em quase o dobro de pessoas. Mas o principal foi a interação que tivemos com
as crianças”, afirmou Samir Nakle Khoury, fundador
mundial do Rotary Kids. “Eu não vi em momento algum
desvio de conduta rotária e conduta física. Os kidianos
entraram com as bandeiras de forma educada, tendo
uma postura cidadã, alguns até beijaram a bandeira,
interagiram, enfim, se comportaram de maneira muito
melhor até que muitos adultos que eu conheço”, complementa.
De acordo com Samir, é importante começar com
as crianças do Rotary Kids, plantando algo para colher
no futuro, a exemplo respeito à humanidade e aperfeiçoamento dos costumes. “Nem sempre eu consigo
permanecer em um distrito, pois tenho que cuidar do
RK ao longo do mundo, mas como ele nasceu aqui nesse Distrito, temos que mostrar presença”.
A idéia de conscientizar o jovem de sua responsabilidade na sociedade e no mundo como melhor passo para
torná-lo cidadão em sua plenitude, trouxe o Rotary Kids,
que consiste em um clube para crianças de 6 a 12 anos
que são supervisionadas por um rotariano convidado.
Nas reuniões, 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 que é o
lema de Rotary. “Participem e levem essa idéia adiante,
pois esse é o futuro de Rotary”, finaliza Khoury.
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Encerramento com
muitos sonhos e fantasia

O

último dia da 18ª Conferência Distrital contou
com muita emoção na palestra “A Nossa Fundação Rotária”, com o rotariano Gedson Junqueira
Bersanete, e com a apresentação do belíssimo trabalho de
ajuda na redução da mortalidade infantil dos Doutores da
Alegria, bem como as excelentes dicas e o bom-humor de
Roberto Martins Figueiredo – O Doutor Bactéria.
Todo o empenho e companheirismo nos trabalhos do
Distrito 4420 ficou expresso na arrecadação de três toneladas e meia de mantimentos que foram doados à Creche
Benedito de Lellis, em Águas de Lindóia e também por ter
ultrapassado a meta, outro lar localizado em Serra Negra
também será beneficiado.
De acordo com o EGD 2005-2006, Roberto Herrera, a
Conferência do Distrito 4420 é sempre uma grande oportunidade de aprendizado e companheirismo e, mais que
isso ainda, a alegria de rever companheiros e fazer novas
amizades. “Estou muito feliz por conta desse evento que é

maravilhoso”, afirma. Para sua esposa, Ivete Herrera, que
parabenizou o trabalho de Sérgio Lazzarini e Anabela pelo
esforço e dedicação para realizar esse grande evento. “Espero que eles se lembrem com alegria da 18ª Conferência”,
complementa Ivete.
O EGD e Conselheiro Internacional José Alfredo Pretoni também falou sobre o altíssimo nível do evento. “Para
mim, essa é a chave do sucesso, fica nítida a consistência
do trabalho do casal governador. Nós conseguimos trazer
o representante de RI e essa sinergia é uma coisa inédita
no mundo”. Pretoni tem história de profissionalismo há
muitos anos representando Rotary de forma fundamental
e importante com o trabalho que vem realizando no Distrito, no Brasil e no mundo. “Uma coisa é certa, você não
faz nada sozinho. Tem que dar de si da melhor maneira
possível”, finaliza.
A grande atração do evento, o representante de RI,
Mark Maloney, e sua esposa, Gay, ficaram impressionados

Doutor Ba

Doutores da Alegria:
interação com rotarianos
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Gedson Junque
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do GD Sérgio La

com a calorosa recepção de rotarianos e líderes do Distrito.
“Chegamos em São Paulo ontem e fomos recepcionados
no aeroporto, deixamos de lado as formalidades e tivemos
um dia maravilhoso ontem, uma ótima viagem em um dia
de sol e ficamos muito felizes com o grande banner com
nosso nome dando as boas-vindas em Águas de Lindóia”,
afirmou. Em seu discurso de encerramento, Maloney agradeceu aos rotarianos e líderes do Distrito por ter passado
dias muito felizes e por ver projetos que visam a realização
dos sonhos dos necessitados. Com um rico vocabulário
português, Maloney finalizou seu discurso. “Obrigado Distrito 4420!”.
O baile Sonhos e Fantasia, que contou com a apresentação da banda Layout encerrou com chave de ouro a 18ª
Conferência Distrital. E os rotarianos usaram muita criatividade e capricharam nas fantasias. “Encerramos com essa
festa maravilhosa até as 3 horas da manhã”, afirmou emocionado o governador Sérgio Lazzarini.
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Solidariedade

RC de Diadema – Floreat realiza
campanha em prol das vítimas da explosão

E

m um bonito ato de servir os necessitados, os
companheiros do Rotary Club de Diadema Floreat realizaram uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos para as vítimas da explosão
da indústria de produtos químicos em Diadema, no
dia 27 de março.
Iniciada no dia do ocorrido e finalizada no dia 8 de
maio, a campanha teve a arrecadação de aproximadamente três toneladas de roupas, entre elas masculina,
Um tota l de 3

to ne la da s de ro

up as ...

femininas e infantis, bem como meia tonelada de alimentos. Além disso, também foram arrecadados brinquedos
e móveis.
De acordo com o presidente do clube, Dario do Carmo, foi importante e gratificante porque é um momento
que as pessoas estão desesperadas e a ajuda por parte
de outros órgãos demora. “A presença do Rotary de certa
forma ajudou a unir os companheiros em prol de ajudar a
sociedade necessitada”, finaliza.
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Jubileu de Ouro

RC de São Paulo - Ipiranga
comemora seu Jubileu de Ouro

P

aul Harris em 1935 disse: “50 anos na vida de um
indivíduo parece muito, mas na história de um movimento social é quase nada. Ainda temos muito a
realizar”. Essa é a idéia do Rotary Club de São Paulo – Ipiranga, que completou 50 anos no mês de abril.
O RC tem uma longa história. O RC de São Paulo-Sul, que
havia recebido uma parte do território do RC São Paulo, em
abril de 1959, resolveu ceder uma parte, justamente onde se
encontra o nosso altar da Pátria para ser fundado o RCSP - Ipiranga. Na noite de 15 de junho, 26 sócios fundadores, animados pelo ideal de Servir, receberam o diploma de admissão ao
Rotary International das mãos do Governador Afonso Vidal.
Daí em diante, o Rotary Clube São Paulo - Ipiranga foi
um dos clubes de maior prestígio e reconhecido no Distrito 461 pelos seus trabalhos, pujança e realizações. Por
isso e para honra dos companheiros, dois governadores
do Distrito 461 e dois outros do atual Distrito 4420 foram
do Clube. Maximiliano Ferber, Agostinho Bruno, Clóvis
Caetano Miquelazzo e Enélcio Bonafé, quatro excelentes
governadores que deixaram lembranças de dedicação,
eficiência e responsabilidade.
Atualmente, a maioria dos companheiros do Clube tem
menos de 10 anos de casa e ainda não conhecem o passado do qual o presidente 2008-2009, Guilherme Teodoro
Mendes, que está há 50 anos em Rotary se orgulha muito

de ser o presidente neste aniversário. “Temos uma tradição histórica e afetiva de espírito cívico, talvez por estarmos no território da Independência, de reverenciarmos o
7 de Setembro no Monumento do Ipiranga, reavivando o
culto à Pátria, muitas vezes esquecido”, afirma.
O RCSP – Ipiranga tem também diversos projetos em
andamento voltados ao atendimento da comunidade e
já reuniu escolares, associações e outras instituições a fim
de restabelecer as cerimônias comemorativas da Independência no local onde realmente ela se deu. A contribuição
do Clube em campanhas mundiais encetadas pela Fundação Rotária é representada por mais de 100 títulos Paul
Harris e tendo 14 benfeitores permanentes na Instituição.
No sesquicentenário da Independência, o Clube recepcionou o então Governador do Estado, o Governador do Distrito
e outras autoridades civis e militares. “É costume de nosso
Clube recepcionar, todo ano, as pessoas com cargos importantes para a comunidade de nosso bairro, ressaltando a responsabilidade das quais estão investidas”, diz Guilherme.
“Como meus companheiros e amigos podem ver, é
com imenso júbilo que comemoramos nosso Jubileu de
Ouro. Sua existência não foi em vão. Madre Tereza disse
que às vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se
lhe faltasse essa gota”, finaliza o presidente.
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Case

Rotary Guarujá-Vicente de Carvalho
amplia banco de cadeiras de rodas
* Por Edinaldo Andrade

O

Rotary Clube Guarujá - Vicente de Carvalho ampliou o número de cadeiras de rodas que podem ser emprestadas a pessoas
carentes da Cidade. Foram adquiridas dez novas
peças fabricadas pela empresa CDS. O investimento
foi de R$ 1.400,00.
Para conseguir uma cadeira de rodas emprestada, o solicitante precisa comprovar não ter condições financeiras para adquiri o equipamento.
Desde 2005, quando o programa foi implantado, 50
pessoas já foram beneficiadas com a iniciativa.
“É um projeto de alcance social muito grande,
já que possibilita a mobilidade de pessoas com
dificuldade de locomoção, facilitando não só a
vida do beneficiário, mas também dos seus responsáveis ou familiares”, afirma o presidente do
Rotary Clube Guarujá-Vicente de Carvalho, Jorge
Gomes Castelão.
Ainda segundo Castelão, o clube ficou muito
unido na realização de eventos para angariar fundos para compra das novas cadeiras, proporcionando muito companheirismo.

Os interessados no empréstimo de cadeiras de
rodas devem se dirigir à sede do Rotary Clube Guarujá-Vicente de Carvalho, localizada à Rua Montenegro, 196, 5º andar, no Centro. Outras informações
pelo telefone (13) 3341-2040 ou por e-mail castelao@uol.com.br.
Desde 2001, a pensionista do INSS, Dilsa Rotundo, 91 anos, está acamada devido ao estágio avançado de uma osteoporose. Ela não se locomove sozinha e depende da cadeira de rodas para sair da
cama.
A cadeira que Dilsa utiliza foi doada, há cerca de
quatro anos, pelo Rotary Clube Guarujá-Vicente de
Carvalho, após a neta pedir para incluí-la no programa mantido pelo clube de servir.
“Com a cadeira posso ir à sala do apartamento,
aos finais de semana e nas festas, quando reunimos
a família. Nos demais dias, fico na cama, pois me
canso muito até para sair da cama e sentar na cadeira. Mas sem a cadeira de rodas seria como uma
prisão”, revelou Dilsa.
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Educação

Rotary Club de Santos

firma convênio com a Unisanta

A

partir de agora, os colaboradores da Fundação
Rotária, rotarianos e dependentes terão descontos nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da
Universidade Santa Cecília, em Santos. Esse benefício se
dá pela parceria firmada entre os Rotary Clubes de Santos
e a Unisanta, no último dia 23 de abril, que é um convênio
técnico-científico e cultural.
A parceria prevê abatimento sobre o valor das mensalidades escolares dos cursos oferecidos pela Universidade e tem o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento
profissional da Comunidade Rotariana de Santos.
Na ocasião, estiveram presentes: Luiz Fernando dos
Santos, presidente do Rotary Club de Santos-Oeste; Ana
Christina Testi Trimmel, atual presidente do Rotary Club
de Santos-Boqueirão; André Luiz Neiva, presidente do
Rotary Club de Santos-Porto; Matheus Guimarães Cury,
Presidente do Rotary Club de Santos-Noroeste; Edison
Carvalho, presidente do Rotary Club de Santos-Vila Belmiro; Edmilson Nascimento, presidente do Rotary Club
de Santos-Ponta da Praia; João Luiz Zanet, presidente
do Rotary Club de Santos-José Bonifácio e Kirsten Garcia,

representando o Governador Assistente. Também participaram da assinatura da parceria os diretores e coordenadores dos cursos de graduação da Unisanta.
De acordo com o presidente da Fundação dos Rotarianos de Santos, Arnaldo de Almeida Carvalho, “estamos
nos aliando a líderes para um programa de qualificação
humana, que é uma das missões do Rotary”.
Outros trabalhos em parceria entre Unisanta e Rotary já foram realizados. Em 2007, por exemplo, a Faculdade de Odontologia e o Colégio Santa Cecília lançaram
o Projeto Educacional para Prevenção de Câncer Bucal
por HPV.
Assinatura do convênio com a Unisantana
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Jubileu de Ouro

Rotary Club de Santo André – Norte,
história de sucesso e grandes realizações
História

Comemoração dos 50 anos

Celebrar o jubileu de ouro para qualquer instituição é um fato marcante. Além disso, torna-se de grande importância quando, reportando-se ao passado
nota-se que a instituição cresceu e continua crescendo. Este é o caso do RC Santo André – Norte.
Fundado em 6 de maio de 1959 sob a denominação
de RC Santo André – Utinga, por pertencer ao 2º subdistrito, tendo como padrinho o RC de Santo André, 21
profissionais da cidade foram os pioneiros fundadores.
É importante destacar que os sócios fundadores,
dois continuam no clube, Eliseu Fedri e Yuao Motomura.
São testemunhas dos bons momentos e, também, das
dificuldades que todas as associações estão sujeitas.
Ouvi-los é uma aula de Rotary. Suas histórias incentivam
e encorajam os mais novos a persistir nos ideais rotários
cujo lema Dar de Si Antes de Pensar em Si é o que melhor define os propósitos desta centenária instituição.

Para festejar o cinqüentenário, o presidente Vanderlei
Retondo, optou por realizar uma festiva de caráter simples, sem, todavia deixar de enaltecer aqueles que contribuíram para elevar o RC Santo André – Norte ao estágio que se encontra atualmente. Reconhecimentos aos
ex-presidentes foram prestados. Não poderiam faltar as
homenagens aos sócios fundadores, que orgulhosamente compareceram com as suas respectivas famílias.
O Santo André – Norte recebeu o título de Clube 100%
Paul Harris, menção exposta durante a cerimônia. Como
doação e reconhecimentos à Fundação Rotária, premiou
os companheiros de clube com 106 Títulos Paul Harris;
60 Safiras; 3 companheiros Major Donors e 3 companheiros Paul Harris Society. Durante a sua existência as doações à Fundação Rotária alcançaram a quantia de US$
170.000,00.

Livro comemorativo
Para registrar tão honroso momento, não poderia faltar a edição de livro comemorativo. Distribuído
durante a festiva de aniversário, o documento marca
a evolução do clube, histórias pitorescas, foto da primeira ata de reunião, e informações sobre os associados. Exemplares estão disponíveis na secretaria para
os interessados
Portanto, ao comemorar os 50 anos de vida, o RC
Santo André – Norte está consciente de suas obrigações e procura, desde a sua fundação, atender àqueles
mais necessitados através do empenho e dedicação
de cada companheiro. O mais importante é chegar
aos 50 anos com saúde, disposição e vontade de realizar cada vez mais.
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Projetos
Os principais projetos do Clube são: Captação de recursos – Festa Alemã;
evento para aproximadamente 800 pessoas, a edição
anual da Festa Alemã promovida pelo clube, é a ferramenta utilizada para gerar recursos para a implementação dos seguintes projetos: o Camp (Círculo de Amigos
do Menor Patrulheiro) Piero Pollone; o Educando com Visão, que visa o atendimento a crianças carentes do ensino
público fundamental oferecendo gratuitamente exames
oftalmológicos, óculos e, se necessário, encaminhamento para diagnosticar problemas de visão mais graves e a
AFRSAN (Associação de Famílias de Rotarianos de Santo
André – Norte).
Outra quarta parte da receita da Festa Alemã é transferida para a Fundação Rotária como doação do clube, contribuindo para auxiliar a erradicação da pólio no mundo.

o Clube

Primeira flâmula do Clube
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Bingo

Casa da Amizade do RCSP – Sudeste
realiza bingo e beneficia entidades

N

o último dia 2 de abril, as senhoras da Casa
da Amizade do Rotary Club de São Paulo –
Sudeste realizou um bingo beneficente no
Buffet Colonial, em Moema. As beneficiadas foram as
seguintes entidades: Instituição Beneficente Pérsio
Guimarães Azevedo e Chama - Sociedade de Assistência ao Excepcional.
A Instituição Beneficente Pérsio Guimarães Azevedo, que mantém cinco creches na periferia da
zona sul de São Paulo e assiste em regime de semiinternato 980 crianças carentes. São cinco refeições
por dia, tendo elas toda a orientação psicopedagógica que uma criança necessita para se desenvolver
plenamente. Tudo isso é feito para que ela tenha a
maior afetividade possível para evitar a violência, o
que infelizmente faz parte infelizmente da vida delas.
Os responsáveis pela entidade são: Antonio e Martha
Abdalla e um conselho com mais oito pessoas.

Já CHAMA - Sociedade de Assistência ao Excepcional é presidida pela Dra Hisame Takata e cuida
de crianças com alto grau de paralisia cerebral. A
CHAMA é uma entidade digna de ser visitada, pois
a complexidade do tratamento e a atenção dada às
crianças é magnífica, pois são crianças e jovens que
não andam falam e têm total dependência para sobreviver.
De acordo com a presidente da Casa da Amizade do RCSP – Sudeste, Martha Maria Pontes Abdalla,
organizar um evento como este é muito bom, além
disso, já existem planos para fazer outros bingos
beneficentes em breve. “Foi fascinante, muito divertido. Tive um apoio imenso das companheiras do
Clube e das entidades beneficiadas”.
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