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Editorial

Mensagem do Presidente

Gestão 2008-2009 chega
ao seu final!

R

ecentemente um jornalista me perguntou
qual foi minha expectativa ao assumir o trabalho rotário como administrador do Distrito.
Respondi que foi a de conhecer melhor a comunidade do 4420, atingir as metas de Rotary International e desta Governadoria, realizar os eventos e
confraternização com clubes, visitar as instituições
abraçadas pelas comunidades rotárias nos 18 municípios do Distrito.
Essa tensão residia também em atender às solicitações de companheiros, líderes, Equipe Distrital,
assim como imaginar como seríamos, eu e Anabela,
recepcionados nos clubes os quais iríamos visitar.
Nosso calendário diário consistia em comparecer
às posses de clubes, visitas oficiais, eventos distritais
e regionais, seminários, visitas a órgãos públicos e
privados, e inúmeros outros convites que, muitas
vezes, por circunstâncias dos compromissos, não
pudemos atender.
O primeiro semestre rotário passou como “o vento”, e nossa Equipe Distrital coesa, trabalhou fortemente os “programas” estabelecidos pela Organização, junto aos associados e voluntários.
Fomos ao Chile, viagem da Família Rotária do
4420, que enalteceu maravilhoso relacionamento de
companheirismo, assim como memorável encontro
de final de ano no Jockey Club de São Paulo.
Realizamos neste primeiro semestre dinâmicos
seminários e atividades, com a participação ativa de
Kidianos, Rotaractianos, Projeto Ryla, e Programas
de Alfabetização, Saúde, Mortalidade Infantil e Imagem Pública.
O segundo semestre parece que foi mais curto e
o tempo voou, dada a preocupação em acompanhar
os clubes e companheiros, como estavam procedendo em relação aos projetos e interação social.
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Prezados
Companheiros
Rotarianos,

N
Sérgio Lazzarini
GD 2008-09
Distrito 4420

o final da década de 90 fiz uma viagem de negócios a um país africano, onde encontrei um rotariano que se ofereceu para me mostrar a região,
o que aceitei prontamente. Em questão de uma hora de
distância da capital, paramos em um vilarejo com casas
de barro e tetos de palha. Quando entrei em uma dessas
casas ouvi o choro fraco de um bebê.
Fazendo força para enxergar no escuro, consegui distinguir algo no chão. Conforme meus olhos se acostumaram com a penumbra, vi uma mulher e um bebê deita-

Atenção especial neste período destacou-se sobremaneira à realização da Conferência Distrital em
Águas de Lindóia.
A Convenção Internacional em Birminghan, Inglaterra, foi o ápice do encontro desta Organização
Mundial.
E hoje, final de junho, apagando-se as luzes de
mais um ano, registro aqui meu eterno amor e agradecimento à Anabela minha esposa, fiel e inseparável companheira, que me proporcionou alentos e
estímulo ao longo dessa caminhada.
À Deus, em minha concepção religiosa, me destinou tal nobre missão.
Ao meu falecido pai, rotariano que foi, em pensamento e alma lhe dedico e o homenageio pelos
exemplos e ensinamentos que me deixou, passos
que sempre seguirei.
À todos os rotarianos e amigos do “quatro mil
quatrocentos e vinte”, brindemos os “Sonhos Realizados”.
Saúde!!!
Boa sorte!

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

dos. A criança tentava mamar em seu seio, mas a mãe,
por estar doente e exausta, não tinha leite. Era patente
que ambos estavam famintos.
Minha primeira reação foi colocar a mão no bolso
e dar dinheiro a ela. Queria ajudar de alguma maneira.
Como poderia virar as costas e deixar aquelas duas pessoas morrerem à míngua, sozinhas na escuridão? Naquele
exato instante acordei para a realidade de que esta triste
cena não acontecia somente naquele país. Ela se repete
por toda a África e em todos os países em desenvolvimento, onde crianças morrem de fome, de doenças e de
causas provocadas pela pobreza.
Quando voltei para casa, comecei a me informar sobre
a mortalidade infantil. Ficou claro para mim que esta era
uma área em que os rotarianos poderiam causar grande
impacto. Foi por isto que, quando assumi a presidência
do Rotary International, escolhi Realizemos os Sonhos
como lema e pedi aos rotarianos que realizassem projetos com ênfase em alfabetização, recursos hídricos, saúde
e combate à fome, com vistas a reduzir o índice mundial
de mortalidade infantil.
Chegado o fim do meu mandato, posso dizer que estou muito orgulhoso do trabalho feito pelos rotarianos.
Quando ouvi falar pela primeira vez sobre mortalidade
infantil, 30.000 crianças morriam diariamente de causas
passíveis de prevenção. Hoje, o Unicef estima que este número tenha caído para 25.000, o que é ainda alto demais,
mas representa inegavelmente um progresso significativo. Não tenho dúvida que o trabalho rotário contribuiu
à redução do número de óbitos infantis e que devemos
continuar nos dedicando até que nenhuma criança morra
por razões provocadas pela fome e pobreza. Assim, peço
a todos que continuem Realizando os Sonhos neste novo
ano rotário. O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos, assim
como está o futuro das crianças.

6

Carta Mensal • Junho de 2009

Junho de 2009 • Carta Mensal

PHS

7

Educação

Paul Harris Society:
fazendo o bem no mundo
Distrito 4420 completa o mês de maio com 113 membros na PHS
Paulo Gaieski, da subcomissão distrital
PHS, Lucy Dalva Lopes Mauroe, Renato O.
Figueiredo e Geromel, companheiros do RCSP Aeroporto, e o governador Sérgio Lazzarini

N

a festiva de aniversário do Rotary Club de São
Paulo – Aeroporto, o Governador 2008-2009
Sérgio Lazzarini teve a oportunidade de entregar o pin da PHS para mais dois companheiros do Rotary
Club de São Paulo – Aeroporto. Com isso, o clube passa
a ser o de maior número absoluto em PHS do Distrito,
com 15 sócios.
O Governador Lazzarini, na ocasião, fez questão de
ressaltar a importância de se contribuir para a Fundação
Rotária e agradeceu o desprendimento daqueles que se
comprometem a doar mil dólares ou mais.
Anualmente, para suportar os projetos da Fundação
Rotária do Distrito 4420, subcomissão Paul Harris Society agradece a todos os companheiros membros que
fizeram suas contribuições neste Ano Rotário de 20082009, esperando contar novamente com a valiosa doação para o próximo Ano Rotário 2009-2010.

QUADRO COMPARATIVO
CLUBES / ÁREA DISTRITO 4420
AREA
1
1
1
1
1

CLUBE
Santo André - Alvorada
Santo André - Sul
Santo André
Santo André - Norte
Santo André - Campestre
Total Área 1

Nr PHS
6
5
3
3
2
19

Nr Socios
18
21
102
49
26
239

% PHS
33
24
3
6
8
8

2
2

São Caetano do Sul - Olímpico
São Caetano do Sul
Total Área 2

5
3
8

28
21
102

18
14
8

3
3
3

São Bernardo do Campo - Norte
São Bernardo do Campo
Diadema - Floreat
Total Área 3

2
1
1
3

27
49
15
155

7
2
7
2

4

Mauá
Total Área 4

6
6

35
109

17
6

5
5
5
5

Santos
Santos - Praia
Santos - Oeste
Santos - Ponta da Praia
Total Área 5

11
7
5
2
25

130
58
61
25
522

8
12
8
8
5

6
6

São Vicente
Cubatão
Total Área 6

6
1
7

51
30
146

12
3
5

7

Total Área 7

0

109

0

8
8
8

Praia Grande - Forte Itaipú
Itanhaém
Mongaguá
Total Área 8

6
1
1
8

32
7
11
153

19
14
9
5

9
9
9
9
9

São Paulo- Aeroporto
São Paulo- Anchieta
São Paulo- Saúde
São Paulo- Independência
São Paulo- Ipiranga
Total Área 9

15
2
1
1
1
20

50
29
25
14
21
159

30
7
4
7
5
13

10
10
10
10

São Paulo - Sudeste
São Paulo - Novas Gerações
São Paulo - Sul
São Paulo - 9 de Julho
Total Área 10

5
2
4
1
12

49
13
29
21
135

10
15
14
5
9

11

São Paulo - Interlagos
Total Área 11

4
4

30
95

13
4

113

2011
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TOTAL DISTRITO 4420

RC de Praia Grande – Forte Itaipu
realiza projeto de alfabetização

U

m sorriso no rosto e o brilho nos olhos são os elementos fundamentais para que um trabalho voluntário
valha a pena. Por isso, no início de 2008, em uma
conversa entre companheiros do Rotary Club de Praia Grande
– Forte Itaipu, veio à tona o antigo desejo de trabalhar com
alfabetização para 3ª Idade.
A primeira pedra encontrada pelos rotarianos do litoral paulista foi: mas onde fazer? Porém, a determinação fez
com que eles encontrassem a saída, alcançando desta forma o objetivo.
“Procuramos o Colégio Passionista Santa Maria, escola católica, tradicional em nossa cidade, onde fomos muito bem
recebidos por uma das irmãs fundadoras, Flaviana Pellanda,
que de imediato e com boa vontade nos cedeu o espaço físico”, afirma o presidente do RC, Décio Cunha Glória.
Após este primeiro passo, só faltava saber como ensinar

pessoas que nunca tinham tido contato com o “mundo das letras”. Em uma pesquisa pela internet, os companheiros descobriram o projeto PLIM – Primeiras Letras para a Idade Madura,
idealizado pela professora Cleunice Lima, da cidade de Mirassol, interior de SP, curso que já estava sendo ministrado por lá.
“A professora Cleunice, sem ao menos ter visto sequer um de
nós, nos forneceu todo o material, e se colocou a disposição
para qualquer assessoria necessária”, complementa Décio.
De acordo com o presidente do Clube, o projeto de alfabetização de adultos teve início no dia 26 de agosto de 2008,
com apenas sete alunos entre 30 e 78 anos. Atualmente, a
sala está lotada e já conta com 30 pessoas. “O nosso projeto
ainda é só de capacitação. Ninguém receberá diploma, mas
com certeza já estão conseguindo sair da escuridão que é o
analfabetismo. Qualquer dia desses, eles conseguirão ler uma
notícia no jornal, ou quem sabe uma receita de bolo”, finaliza.
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Kids

Mesa Diretora e Kidianos empossados

RC de São Vicente funda o
Rotary Kids

P

or ocasião da I Conferência Distrital de Rotary Kids,
realizada em 2008 em Águas de Lindóia, os companheiros do Rotary Club de São Vicente e seus
filhos viram-se motivados a também criar um clube para
as crianças.
Neste sentido, o primeiro passo foi nomear um Coordenador Pró-juventude e empossá-lo junto a todo o
Conselho Diretor, em junho de 2008, cargo há muito
tempo vago. O companheiro Natair Napoleão Ferreira passou a responder pela pasta.
Inicialmente, os rotarianos do clube convidaram
o EGD Samir Nakhle Khoury para uma palestra sobre o assunto. O tema foi discutido em vibrante
Café Rotário na residência de vários companheiros, sendo as conclusões trazidas para debates
em uma nova reunião.
Com o intuito de aprender um pouco mais
sobre o trabalho com os jovens, um grupo de

companheiros do clube participou do RYLA, realizado em
novembro de 2008. Posteriormente, para assimilar o potencial dos jovens, e por que não dizer das crianças, foi trazido para uma palestra o presidente Bruno Lopes Teixeira,
do Interact Clube de São Bernardo do Campo - Plaza.
Toda essa movimentação alvoroçou as crianças e pais
e, finalmente, na tarde de 25 de abril de 2009, foi fundado o
Rotary Kids de São Vicente, apadrinhado pelo Rotary Club
de São Vicente, em calorosa cerimônia, sendo empossadas
17 kidianos.
Além dos sócios, estiveram presentes na reunião crianças e convidados, bem como o EGD Samir, EGD José Luiz
Fonseca, o Governador Eleito Roberto Barroso Filho e o coordenador da Subcomissão Distrital Pró-juventude, Francisco José Santos Milreu, além dos kidianos do RC São Paulo - Aeroporto e RC São Vicente - Antonio Emmerich.
E os trabalhos do Rotary Kids de São Vicente não param:
já participaram da II Conferência de Rotary Kids no final de
maio, em Águas de Lindóia, sendo uma das delegações
mais numerosas e animadas, tendo inclusive ajudado o
seu Clube Padrinho na arrecadação de mantimentos para
a Gincana dos Sonhos. “Esse Sonho nós Realizamos!”, afirma o presidente Natair Napoleão Ferreira.

ci e o coordenador
O presidente Carlos Tor
a palestra de
Pró-juventude proferindo
s
Kid
fundação do

O fundador e primeiro presidente há 56 anos do RC São Vicente,
companheiro Rafael Faro Politi, prestigiou a fundação do Kids
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CAAPI oferece oportunidades
de uma vida melhor aos jovens da região

E

ducação, Recreação, Saúde e Trabalho. Estas são as
metas do CAAPI – Centro de Apoio ao Aprendizado Profissional do Ipiranga – entidade filantrópica dirigida por membros dos Rotary Clubs de São Paulo
Ipiranga, Anchieta, Independência e Saúde, bom como a
Associação Comercial de São Paulo - Distrital Ipiranga.
O CAAPI desenvolve programas de assistência social
e aprendizagem profissional e atende jovens de 15 a 17
anos de ambos os sexos, que estejam cursando o Ensino Médio ou Fundamental. Visando a formação desses
adolescentes para a cidadania mediante sua capacitação
para o exercício de funções auxiliares administrativas
dentro de empresas e/ou estabelecimentos comerciais
de diversos segmentos, a entidade oferece aos jovens alimentação, bem como traz a oportunidade de eles participarem do núcleo teórico de formação, que tem a duração
de um semestre.
Orientação social e educacional e atendimento psicológico também são os serviços prestados pelo CAAPI, por
meio de parcerias com as Universidades Mackenzie e São

Marcos, bem como a SMSDS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
De acordo com Guilherme Teodoro Mendes, presidente do RC de São Paulo – Ipiranga, entidades como
esta protege e beneficia muitos jovens carentes da comunidade. “Estamos nos aproximando da formação dos
7 mil jovens, reafirmando, assim, nosso compromisso
mediante os passos da Educação”.
Para Moisés Iavelberg, presidente da REBRATES – Rede
Brasileira do Terceiro Setor – e diretor jurídico da FEBRAEDA – Federação Brasileira de Associações Sócio-Educacionais de Adolescentes, que há oito anos é colaborador
do CAAPI, “esse Centro é a menina dos meus olhos. Aqui
podemos discutir todos os assuntos abertamente e resolver as coisas de forma familiar”.
Fundado em 28 de outubro de 1980, o CAAPI sempre
desenvolveu ações integradas com as famílias e a comunidade da região da Vila Carioca, Sacomã, Heliópolis e
São João Clímaco, promovendo encontros e reflexão na
perspectiva da melhoria da qualidade de vida de toda
a população. “Nosso foco é trabalhar com os jovens e a
nossa política é justamente aqueles adolescentes que
estão excluídos dos programas da sociedade. Eles não
conseguem entrar em nenhuma outra entidade, por isso
oferecemos o curso semestral”, afirma o presidente Admir Garcia Mantovani.
Silton José Silva também foi presidente do CAAPI nas
gestões 2003/2005 e 2005/2007 e também não deixa de
visitar a entidade. “Sou empresário e tenho alguns jovens
na minha empresa. Uma vez trouxe um fornecedor aqui e
ele tem fábricas de mesas para informática, e ele, conhecendo o nosso trabalho, doou as mesas para a sala de informática. Acho que todas as empresas devem valorizar
o trabalho social”.

O colaborador Moisés Iavelberg, o companheiro José Guilherme, o presidente Admir Garcia Mantovani, a coordenadora Regina Maria Sartório e Silton
José Silva, ao lado dos aprendizes, Vitor Hugo da Silva e Janaína Leite da Silva no CAAPI
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Relatos de jovens aprendizes
Cesar Augusto Rodrigues da Silva
Cesar iniciou como aluno do CAAPI em 1997, concluindo o período de formação de um semestre em julho. Sua primeira experiência profissional, na época como estagiário, foi na Tease Eletrônica, onde ficou por um ano. Em setembro de 1998 foi encaminhado à empresa C&R Licitações Ltda,
igualmente como estagiário na área administrativa, onde completou o programa de formação de
mais um ano, com excelente avaliação. Em 2000, foi chamado pela empresa C&R, sendo contratado como funcionário e desenvolvendo trajetória de sucesso que o levou a tornar-se sócio da empresa em 2007. Cesar já
concluiu Faculdade de Administração de Empresas, está noivo e representou sua empresa em homenagem realizada na
formatura de jovens do CAAP´I em 2008.

Carolina Mendes dos Santos
“É com grande gratidão pelo trabalho desenvolvimento por todas as pessoas envolvidas no
projeto CAAPI que relato a minha passagem em 2001 como patrulheira. Conheci o CAAPI através
de filhos de vizinhos que eram patrulheiros e estavam estagiando em boas empresas. Então pedi
à minha mãe que fôssemos atrás do CAMPI Ipiranga (o nome na época) porque queria fazer um
curso profissionalizante e começar a trabalhar. Na primeira vez não fui aprovada, fato que não me
fez desistir, mas sim de tentar novamente até conseguir, e foi o que ocorreu no primeiro semestre de 2001 quando me tornei
mais uma patrulheira da turma 141. Aprendi muitos conceitos que utilizo até hoje em minha carreira profissional e pessoal. Meu primeiro emprego foi na Alcatel Telecomunicações S.A, uma excelente empresa que me trouxe muitos desafios e
aprendizagem. Também tive meu primeiro contato com a Ciência Contábil da qual sou formada pela Fundação Santo André
desde 2007. Enfim, sou muito grata por esse trabalho maravilhoso, importantíssimo e desejo que tenha uma continuidade,
pois modifica a vida das pessoas, não só por encaminhar os jovens para sua primeira oportunidade de emprego, mas porque
em essência procuram transformá-los em cidadãos melhores. Atualmente faço pós-graduação na FECAP Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado, curso de controladoria, que concluirei em agosto de 2010. Adoraria realizar um trabalho
voluntário no CAAPI, com palestras aos jovens, incentivando que estudem e valorizem essa oportunidade”.

Ricardo Rodrigues
“Em 1989, com 13 anos, entrei no CAAPI. Fui preparado para o mercado de trabalho e sem saber
estava sendo preparado para a vida. Minha primeira experiência profissional foi como “office boy”
em uma escola de inglês e, em seguida fui colocado no Banco Francês e Brasileiro onde vivi minha
adolescência. Com 19 anos, sai do Banco e tomei o destino em minhas mãos: embarquei para a
Inglaterra. Estudei inglês e trabalhei em atividades muito duras, mas tive a chance de trabalhar em
um Colégio Britânico com um contrato de 4 semanas que durou mais de 2 anos. Aos 24 anos, fui contratado por uma das
maiores companhias de petróleo no mundo para executar um trabalho de infraestrutura na área de informática. Mais tarde,
completei meu curso superior de engenharia. Em 2003, aproveitei as férias, vim ao Brasil e visitei o CAAPI. Revi as pessoas
que me deram apoio, olhei naqueles olhos cheios de carisma, respeito e dignidade com muita admiração! Essa visita foi
muito especial e me emocionou, me tocou e me engajou. Hoje sou cidadão Europeu, tenho 33 anos, em 2004 fui membro
do Rotary Club of London. Também em 2004 conclui meu curso superior de engenharia no exterior”.
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Clube

RC de Santo André – Norte
inaugura auditório de CAMP

Companheiros durante cerimônia de inauguração do auditório do CAMP

F

oi com muito empenho, dedicação e trabalho de
todos que o Rotary Club de Santo André - Norte realizou neste mês de maio mais um grandioso projeto, a inauguração do Auditório do CAMP Piero Pollone.
A cerimônia de inauguração, no dia XX, contou com
a presença do casal governador do Distrito 4420, Sérgio
Lazzarini e Anabela, acompanhados pelo casal presidente
do Clube, Leni e Vanderlei Retondo e pelo casal Telma e
Edvar Prates, presidente do CAMP.
O projeto foi implementado com recursos próprios,
doação de patrocinadores e com o conteúdo (equipamentos) obtidos através de recursos de dois projetos de Sub-

sídios Equivalentes, tendo como clubes parceiros os RC’s
Kingwood, Texas e Istambul, Turquia, além da participação
dos Distritos 4420, 5890 e 2420 e da Fundação Rotária.
O Rotary Club de Santo André - Norte pensa grande:
o CAMP Piero Pollone, sob a presidência do companheiro Edvar Prates Lajarim, executou um eficaz planejamento para desenvolver, além das melhorias contínuas, todas
as condições para entregar a obra do auditório dentro do
planejado. De acordo com Lajarim, novos desafios estão
por vir. “Somente com o espírito de servir latente em cada
companheiro de Clube, é que alcançaremos os nossos objetivos”, afirma.

O coordenador de projetos de Subsídios Equivalentes do
RC de Santo André – Norte, Álvaro Ferreira, parabenizou todos os companheiros evolvidos pela empreitada de sucesso.
Os presidentes dos clubes parceiros no Projeto do
Auditório do CAMP, Tommie Buscemi, do RC Kingwood,
e Murat Celik, do RC Istambul-Sisli, ficaram orgulhosos e
por poderem incentivar a continuidade na empreitada do
projeto. “A companheira Tommie, além de elogiar o nosso projeto, sentiu-se completamente prestigiada por ter
o nome do seu clube, pela primeira vez, inscrito em uma
placa de Projeto de Subsídios Equivalentes”, afirma o Governador Assistente da Área 1, Álvaro Ferreira.
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Gestão

Arrecadação

dores Assistentes, Equip
Caros Presidentes, Governa
Construtores do Futuro

e Distrital e

Caros companheiros,
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e
uma gestão plena de sucesso
Distrito 4420, desejo a todos
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que for necessário.
girão seus objetivos pois
Estou certo de que todos atin
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dução de nosso Distrito.
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ary está em Suas Mãos!!

Lembre-se que o Futuro do Rot
Saudações Rotárias.

ne
Roberto Luiz Barroso Filho e Elia
- Distrito 4420
Casal Governador 2009/2010

VEJA A PARTIR DESTE MÊS A COBERTURA COMPLETA DA
POSSE DO NOVO GOVERNADOR DO DISTRITO 4420
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Convenção

Birmingham
sedia
convenção
histórica

D

O presidente eleito, John Kenny e o presidente
de RI Dong Kurn Lee

D. K. Lee e sua esposa, Young

epois de quatro dias comemorando o espírito rotário de companheirismo e serviço internacionais,
rotarianos do mundo todo despediram-se da centésima convenção do RI em Birmingham, Inglaterra, no dia
24 de junho.
O presidente eleito, John Kenny, primeiro escocês a liderar
a organização internacional de serviços humanitários em seus
104 anos de existência, incentivou os mais de 16.000 rotarianos
de mais de 150 países que compareceram à convenção a ajudar a dar o último empurrão para erradicar a pólio.
“Até o dia em que o mundo for declarado livre da pólio, isto
deve ser nossa prioridade número 1”, Kenny afirmou durante
a sessão plenária de encerramento. “É nossa responsabilidade
terminar este trabalho”.
Kenny, sócio do Rotary Club de Grangemouth, enfatizou o
importante papel que cada rotariano e Rotary Club exercem
no futuro da organização, mensagem refletida no lema do RI
para 2009-10, O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos.
“O futuro do Rotary está sendo determinado todos os dias
em cada um dos Rotary Clubs - por cada um de vocês”, Kenny
explicou. “Cada rotariano contribui com ideias novas e energia
para seu clube e distrito. Cada um de vocês tem muito a ofere-

cer para tornar seus clubes mais fortes, suas comunidades mais
saudáveis e o nosso mundo melhor.”
Ao longo da semana, rotarianos, amigos e outros membros
da família rotária assistiram a palestras proferidas por pessoas
de destaque, que vieram discutir o quanto estamos próximos
da erradicação da pólio e o quanto é importante acabar o trabalho iniciado.
Durante a palestra principal do Simpósio Rotary pela Paz
Mundial, o arcebispo emérito Desmond Tutu disse que o Rotary adquiriu o respeito do mundo. “Quando começaram a afirmar que queriam erradicar a pólio, várias pessoas disseram que
os rotarianos eram loucos”, lembrou. “Agora, a pólio é endêmica em apenas quatro países. Isto é fantástico. Vocês chegarão
lá e isto é realmente fantástico.”
Durante a Confraternização de Ex-Participantes de Programas da Fundação, Jean-François Rischard, que recentemente se aposentou como vice-presidente do Banco Mundial na Europa, sugeriu que os rotarianos podem ajudar a
influenciar tomadores de decisões para que eles produzam
as mudanças necessárias.
Em participação especial na sessão plenária de abertura,
o secretário geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, chamou

D. K. Lee anuncia premiação

D. K. Lee e Mia Farrow

Distrito 4420
na Convenção

Altimar, Beth, Neuza, Tarifa, Sérgio,
Magnólia, Stella, Arlinda e Anabela

Fernando Sobrinho, Gov. Indicado 2011-12, com companheiros
do R.C.S.P. “Aeroporto “ , e de Taipei, Taiwan ; em pe´, 6º da
esq. para a dir., Gary Huang , Vice - Presidente de R.I. 2001-02.
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Convenção

Agradecimento

Apresentações durante a 100ª Convenção de RI em Birmingham, Inglaterra

o Rotary de a essência dos esforços mundiais pela erradicação
da pólio e prometeu o apoio contínuo da ONU. O Rotary Internacional e a Fundação Rotária ofereceram a Ban o Prêmio
Campeão da Erradicação da Pólio, que ele dedicou a três indivíduos que aplicavam vacina anti-pólio quando foram mortos
por uma bomba no Afeganistão em 2008.
A atriz e embaixadora da boa vontade da UNICEF, Mia Farrow, que deu a palestra principal da terceira sessão plenária,
lembrou os rotarianos de que estamos quase lá. “A pólio é uma
doença realmente terrível. Estamos certíssimos ao insistir que
ela seja inteiramente erradicada”.
Durante a quarta sessão plenária, a primatologista e humanitária Dra. Jane Goodall chamou a atenção para as metas que
sua organização tem em comum com o Rotary e pediu mais
colaboração entre as duas. “Precisamos trabalhar juntos. Trabalhar como uma grande equipe”.
Jan Egeland, diretor do Instituto de Assuntos Internacionais
da Noruega, disse aos Bolsistas do Rotary pela Paz Mundial que
está otimista sabendo que uma nova geração de promotores
da paz está sendo preparada pelos programas do Rotary com
conhecimento e treinamento sem precedentes. Clarissa Brocklehurst, chefe de recursos hídricos, saneamento e higiene do
Unicef, falou sobre a necessidade urgente de trabalhar em colaboração para garantir acesso a água potável e saneamento
básico no mundo inteiro.
Durante a convenção, os rotarianos usufruíram de companheirismo e aprenderam mais sobre os projetos de prestação
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de serviços e a Rede Global de Grupos de Rotarianos, no Centro de Confraternização. Os participantes foram presenteados
com uma mostra dos finalistas de uma competição de jovens
chefs cuja vencedora foi Hailey Vickers, de 16 anos, da Thomas
Hardye School em Dorchester, Inglaterra.
Na entrada do centro de convenções, os participantes
puderam colaborar com uma campanha de arrecadação de
fundos em prol da erradicação da pólio, doando US$8 para
arrancar um adesivo de um grande painel que gradualmente
revelou o logotipo Realizemos os Sonhos.
Durante os eventos paralelos à convenção, a diva da ópera
Katherine Jenkins divertiu os participantes que também tiveram a chance de visitar o Castelo de Warwick e assistir às performances do Royal Ballet e do Treorchy Male Choir, no centro
de Birmingham, assim como ao show de variedades Leste se
encontra com o Oeste. O logotipo Elimine a Pólio Agora foi projetado na parede lateral da biblioteca central de Birmingham
dia 23 de junho, durante a noite Birmingham Saúda o Rotary.
De acordo com Fernando Dias Sobrinho, governador indicado 2011-2012 do Distrito, mais de 220 brasileiros estiveram presentes e o Distrito 4420 foi representado por 30 rotarianos. E mais: A Dra. Jane Goodall, renomada primatologista,
humanitária e mensageira da paz pelas Nações Unidas, falou
na quarta sessão plenária da convenção do RI de 2009 em Birmingham , Inglaterra, enfatizando o que sua organização tem
em comum com o Rotary no que diz respeito à capacidade de
gerar mudanças.

Imagem Pública: uma vitrine
das atividades dos clubes

O GD 2008-2009 Sérgio Lazzarini, Gusmão, da Imagem Pública e o GD 2007-2008, José Luiz Fonseca.

E

m nome de toda a equipe que faz parte da Imagem Pública: Portal - Luciano Neves Segura Jr,
TV - Carlos Fernando Rieira Carmona, e Carta
Mensal - Thais Moreira quero agradecer a indicação
do meu nome pelo EGD Altimar Fernandes para essa
importante função. O EGD José Luiz Fonseca, por
acreditar e aceitar as minhas propostas de mudanças
que redundaram na projeção das nossas melhores
experiências de sucesso, com reconhecimento em
todo o mundo rotário, e ao EGD Sergio Lazzarini pela
oportunidade de continuidade, que nos possibilitou
ampliar ainda mais as atividades humanitárias promovidas pelos nossos magníficos clubes.
Ao me despedir da Presidência da Comissão de
Imagem Pública, agradeço a deferência do Governa-

dor Roberto Luiz Barroso, que me convidou, e honradamente aceitei, ser o Conselheiro Distrital de Imagem Pública do Distrito 4420.
Agradecimentos especiais à Vera Lucia Imperatriz
Fonseca e Anabela Lazzarini pelo carinho e incentivo,
e a todos os membros da Equipe Distrital por permitirem que eu tenha feito parte de suas histórias de
sucesso.
Dedico esse trabalho a minha família, esposa
Mabi, filhos Thais, Eric e Fernanda e a minha doce e
querida neta, Julia.

José Batista Gusmão
Presidente da Comissão de Imagem Pública
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Pólio

Conferência

Clubes do Distrito realizam
campanha contra a Pólio

Rotarianos durante a campanha no colégio Eduardo Gomes

O

último dia 20 de junho foi o Dia Nacional de
Vacinação contra a Pólio. Por este motivo, os
companheiros dos Rotary Clubs do Distrito se
engajaram na luta contra a paralisia infantil.
A participação dos companheiros dos quatro Rotary
Clubs de São Caetano do Sul, bem como o Interact, tornaram possível a realização de eventos no Distrito, de acordo
com a solicitação do responsável pela imagem pública de
Rotary Internacional para a América Latina, o EGD Fernando Quintella, que esteve presente na ocasião.
A campanha aconteceu no Colégio Eduardo Gomes,
mantido pela Fundação dos Rotarianos de São Caetano

do Sul, Distrito 4420 - gestão 2008-09 no dia 20, das 8 às
17 horas e teve a parceria da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, que transferiu
para o colégio um posto de vacinação.
O trabalho foi mais um incentivo e divulgação da parceria de Rotary Internacional através da Fundação Rotária, na erradicação da Poliomielite no mundo, além da
colaboração com os órgãos de saúde pública em todo o
território nacional, oferecendo espaços, infraestrutura e
mão-de-obra de acordo com as necessidades locais.
De acordo com Fernando Dias Sobrinho, da Subcomissão Distrital Pólio Plus 2009-2010 e Governador Indicado 2011-2012, em 1985, o Rotary instituiu o Pólio Plus
- um programa que objetiva imunizar todas as crianças
do mundo e erradicar a moléstia do planeta. “Desde então, milhares de rotarianos têm contribuído para a erradicação da pólio, distribuindo a vacina, trabalhando
em postos de vacinação e na conscientização pública
quanto à importância da iniciativa”.
A segunda fase da vacinação está programada para
o dia 22 de agosto de 2009. Participe!

Sugestões
• Entrem em contato com a Secretaria de Saúde Municipal para verificar quais são as necessidades para
a campanha.
• Ajudem no dia da campanha vacinando ou realizando atividades com o público infantil - brincadeiras, pintura, orientação, etc.
• Promovam um pedágio para divulgação da campanha no dia, ou antes, da data prevista.
• Ajudem a vacinar em regiões nas quais as pessoas apresentam dificuldade de acesso aos postos de
vacinação, por exemplo, nas fronteiras do município. Alguns clubes fazem parceria com o Jeep Club
local.
• Colaborem com a Secretaria de Saúde da sua região, vacinando em creches ou escolas com crianças menores de 5 anos.
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O Governador Assistente da área, Marcos Buim
durante a campanha

Lembrem-se
• Sempre faça o contato com a Secretaria da Saúde.
• Para vacinar é necessário rápido treinamento, por
exemplo, como manipular e aplicar as vacinas.

CODIRC
dos Sonhos

P

ara marcar o encerramento da Gestão 2008-2009,
sócios e convidados dos clubes de Rotaract do Distrito 4420 se reuniram, entre os dias 19 e 21 de junho, no Recanto Suíço, em Cabreúva, interior de São Paulo
para a Conferência Distrital de Rotaract Clubes – CODIRC.
Celebrando o encerramento da gestão, o evento contou com o Concurso Distrital de Projetos, no qual todos os
clubes do distrito puderam expor durante a primeira fase
de avaliação painéis (banners) sobre suas campanhas da
gestão. Na sequência, os classificados pela banca de jurados, composta por Rotarianos e membros de Rotaract
de outros distritos, seguiram para a segunda fase. Essa,
feita com o objetivo de escolher a melhor apresentação
e permitir aos classificados o desafio de falar em público,
resultou na indicação dos melhores projetos do Distrito
nas avenidas de Serviços à Comunidade, Serviços Internacionais, Serviços Internos, Serviços Profissionais, Finanças
e Melhor Projeto do Distrito.
“Estou muito satisfeito com o que foi apresentado pelos clubes em nossa CODIRC. Os projetos expostos são
muito profissionais e inspiradores. Espero agora que todos
possam se inscrever no Concurso Nacional de Projetos,
pois o 4420 mostrou que tem clubes e projetos de qualidade”, declarou Fellipe Melito, representante distrital para
Rotaract Clubes (RDR) do Distrito 4420.
Além do concurso, o evento proporcionou muito companheirismo aos participantes, integração entre Rotary
e Rotaract, também entre o 4420 e outros distritos e instrução, por meio de palestras sobre Trabalho em Grupo e
Abrigamento de Menores.
Ao final do evento Fellipe Melito, RDR do Distrito declarou “este é mais um sonho realizado”. “Agradeço a todos
que estiveram ao meu lado e permitiram que essa idealização pudesse virar realidade, apesar de todos os obstáculos, que tivemos de superar”, finaliza.
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Campanha
Rotarianos do clube no lançamento da campanha

Clubes do ABC se
empenham na luta contra
o câncer infanto-juvenil

N

o dia 18 de junho ocorreu o evento de lançamento da campanha McDia Feliz na região do Grande
ABC, no 1º de Maio Futebol Clube, localizado em
Santo André. Cerca de 300 pessoas estavam presentes na
ocasião, entre voluntários das entidades de combate ao
câncer, empresários e comerciantes. Os rotarianos também
compareceram em massa, representando cerca de 80% do
total de participantes.
O Rotary Club de Santo André é o organizador da campanha na região. Por meio da compra e venda de Vales

Big Mac, produtos da campanha e, principalmente, na coordenação dos restaurantes no dia do McDia Feliz, todos
os clubes do ABC participam. Trata-se da principal fonte
de arrecadação de recursos para o combate ao câncer
infanto-juvenil no Brasil. O valor correspondente à venda
de sanduíches Big Mac, durante o McDia Feliz, menos impostos, é destinado a instituições que cuidam de crianças
e adolescentes portadores de câncer em cada região onde
a campanha é realizada.
Em 2008, foram 32 mil tíquetes antecipados na campa-

nha. Um total de 75 mil Big Macs foram retirados nos restaurantes do Grande ABC, um aumento de 19,5 de faturamento
(de 678 mil para 808 mil), em 21 restaurantes do ABC.
Neste ano de 2009, a campanha do Grande ABC está
programada para o dia 29 de agosto e conta com um hot
site www.souamigodavida.com.br, que apresenta o programa e todos os produtos e formas de participação. Entre as
novidades em produtos estão: chinelo da marca Havaianas
personalizado, avental de cozinheiro e bolsa ecológica, além
das tradicionais camisetas, bonés e canecas.
De acordo com Adriano Valente, presidente da Associação Projeto Crescer do ABC e presidente eleito 2010-2011
do Rotary Club de Santo André, a meta deste ano, frente às
inúmeras dificuldades encontradas foi estipulada na manutenção da arrecadação do
ano de 2008. “A nossa meta, no entanto,
compreende um esforço maior na venda
de tíquetes antecipados (de 45 a 50 mil) e na
venda total de lanches (85.000)”, afirma. “Não
esqueceremos nunca da força incondicional que
o Rotary nos proporciona”, finaliza.
As lojas do ABC são as mais eficientes em relação à campanha, pois o faturamento percapita da região é o primeiro entre todas as instituições assistidas
no Brasil. Isso acontece devido ao grande envolvimento
de diversas entidades, Rotary Clubs e um grupo de voluntários que ultrapassa a casa das 2 mil pessoas, principalmente no dia.
Este ano, por meio da parceira na aquisição de cotas de
produtos e a parceria em eventos, por meio de ações estratégicas de venda e divulgação da campanha - utilizando espaços cedidos pelos restaurantes McDonald´s.
Para adquirir o tíquete antecipado, entre em contato pelo
telefone 4479-6070, diretamente na Casa Ronald ABC, ou ainda por meio de voluntários do Rotary Club em todas as cidades da região e das entidades de combate ao câncer.
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Conferência

VALORES ROTÁRIOS+
PRESIDENTES EXPERIENTES

Q

A GINCANA FEZ MUITOS VENCEDORES

uase que encerrando mais um Ano Rotário, quero dar os parabéns à todos os presidentes idealizadores pelo bom trabalho realizado.
Nosso Distrito pode se orgulhar de ter contado com
valorosos líderes e que foram determinantes para o crescimento do nosso quadro social.
A liderança, prestação de serviços, integridade, companheirismo e diversidade são os valores do Rotary e estão muito presentes em nosso Distrito. Esses valores fazem
com que o Distrito continue crescendo. Tudo isso e mais a
experiência vivida como presidente durante um Ano Rotário, tornam um ex-presidente um líder capacitado para
poder servir com mais eficiência.
Presidentes idealizadores, continuem participando
ativamente. Sua atuação fará com que nossos resultados
sejam ainda melhores!

O encerramento da Gincana dos Sonhos
foi empolgante. O clima alegre e descontraído ocorrido na entresga dos troféus foi o fiel
retrato de como a Gincana se desenvolveu.
Muitas equipes tinham chance de vencer. As
tarefas finais de participação na Conferência
e a doação de alimentos foram decisivas para
conhecermos os vencedores.
Doze equipes atingiram 60% de participação efetiva e demonstraram uma capacidade
autruísta muito grande. Venceu o espírito humanitário, a integração entre os rotarianos e a
vontade de servir.
28 doações de sangue e um pouco mais de
1,5 kg per capta de alimentos doados, atingindo quase 4 toneladas com certeza aumentam
muito o número de vencedores.

O Distrito 4420 conta com vocês.
Parabéns e obrigado.

Parabéns à todos.
Marcos A F Franco
Presidente da Comissão distrital de DMQS
D 4420 - 2009-10

Comissão organizadora
Isabela, Quito e Marcos Franco

Veja no quadro abaixo os cinco primeiros clubes que foram contemplados com o depósito de US$ 100 no
D.Q.S. e US$ 100 na Fundação Rotária em maio último, na Conferência Distrital de Águas de Lindóia
Fundação Rotária
de 5 de janeiro a 4 de maio

Desenvolvimento do Quadro Social
de 5 de janeiro a 24 de maio
1º

43,75%

RC Santo André – Alvorada

1º

US$ 290,32

RC Praia Grande – Forte Itaipu

2º

42,86%

RC Itanhaém

2º

US$ 142,85

RC Ribeirão Pires – Estância

3º

25,00%

RC Diadema – Floreat

3º

US$ 133,87

RC SP Interlagos

4º

21,74 %

RC de São Caetano do Sul

4º

US$ 128,66

RC de Cubatão

5º

18,75 %

RC de Cubatão – Jardim Casqueiro

5º

US$ 108,82

RC Santos – Ponta da Praia

