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Editorial

O futuro em
nossas mãos
Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

É

com grande satisfação que fazemos chegar às suas mãos a primeira Carta Mensal,
do ano rotário 2009-10. Como é do conhecimento de todos, a gestão do governador
não começa no dia 1º de julho e sim, quando é
indicado para o cargo.
Desde o momento em que aceitamos a missão de comandar o Distrito 4420, eu e minha esposa Eliane temos recebido muita força, carinho
e colaboração de todos os companheiros.
No período de preparação para a gestão, os
treinamentos que realizamos, através dos PETS,
GATS e Assembleia Distrital foram marcados por
excelentes momentos de companheirismo e de
definição das metas e formas de atuação que seriam adotadas neste ano.
Estamos dando sequência às ações implantadas pelos últimos governadores e promovendo algumas novas. Entre elas, vale destacar, o projeto Empresa Cidadã, o adesivo para a

disseminação do programa Preserve o Planeta
Terra e o programa Companheiros em Ação, todos objetivando incrementar ainda mais nossa
colaboração para a Fundação Rotária.
Nesta edição, apresentamos a solenidade de
transmissão e posse distrital, que aconteceu em
evento conjunto com os dez clubes da cidade
de Santos. Divulgamos ainda as primeiras visitas oficiais, o torneio de tênis que doará recursos para o projeto End Polio Now, entre outros
a ssuntos.
Por fim, quero, de coração, agradecer toda
a colaboração e o carinho recebidos em nossa
caminhada. Temos ainda muito a realizar, e para
isso precisamos continuar contando com a ajuda de todos, afinal, O FUTURO DO ROTARY ESTÁ
EM NOSSAS MÃOS.
Rotariamente,
Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420
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Mensagem do Presidente

Companheiros Rotarianos,

S

com competência, se nossos sócios forem qualificados,
egundo a tradição, cada presidente do Rotary Interhonestos e respeitados em suas profissões e comunidanational tem a oportunidade de esdes, o Rotary vai prosperar. E é por isso
crever uma mensagem mensal a toque afirmo que O Futuro do Rotary Está
dos os rotarianos, a qual é publicada nesta
em Suas Mãos.
revista. Sinto-me grato pela oportunidade
Recursos hídricos, saúde, combate à
de me comunicar com cada um de vocês,
fome
e alfabetização serão algumas de
pois acredito veementemente que O Futunossas ênfases no próximo ano. Neste
ro do Rotary Está em Suas Mãos.
novo ano rotário, peço a rotarianos no
É uma grande honra para mim ter sido
mundo todo que continuem a aprender
escolhido como o primeiro presidente escom suas experiências. Que continuem a
cocês do RI e ter o privilégio de servir aos
trabalhar pela saúde e bem-estar não só
rotarianos. Pois não haveria RI, conselho didas crianças, mas da humanidade. Peçoretor, sede mundial, nem convenção interlhes que dediquem atenção especial a
nacional se não fossem as reuniões semaJohn Kenny
recursos hídricos e saneamento básico, já
nais dos rotarianos em seus clubes.
Presidente do Rotary International
que a falta de acesso à água potável é um
No Rotary, tudo o que somos e que
problema cada vez mais grave em muitas
queremos ser está nas mãos dos rotariapartes do mundo.
nos e seus clubes. Se nossos clubes forem administrados
Existe um provérbio escocês de que gosto muito – We
eficazmente e suas reuniões bem conduzidas, se o serviço
must look beyond our own parish pump. Ele significa que
que prestamos for planejado com cuidado e executado
devemos olhar além de nossa própria comunidade, não
esquecendo de que ela é apenas uma das diversas comunidades entre as milhares que compõem o mundo.
E em cada uma dessas comunidades há trabalho a fazer. Como rotarianos, não nos limitamos a observar passivamente. Aceitamos nossa responsabilidade. Podemos, e
devemos agir. Porque sabemos que o Rotary é grandioso
graças a seus clubes. E nossos clubes são grandiosos graças
a seus sócios.
O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos.

Palavra do Leitor

Sr. Gusmão e equipe da Carta Mensal
Em nome da diretoria, funcionários e alunos do CAAP´I, agradeço a atenção e o cuidado na descrição de nossas atividades na
Carta Mensal de junho.
Ficamos emocionados desde a capa da revista até a bonita montagem das fotos, entrevistas e o destaque dados aos depoimentos
de ex-alunos.
Regina Maria Sartório - Coordenadora Geral - CAAP´I
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Projetos

O governador Barroso e Eliane em visita ao RC de Rio Grande da Serra

Imagem pública marca visita
ao RC de Rio Grande da Serra

N

o dia 28 de julho, o casal governador Eliane
e Roberto Luiz Barroso Filho visitou o Rotary
Club Rio Grande da Serra. Visando atender um
pedido da própria governadoria, o companheiro Valderez Camilo, presidente do clube, colaborando com
a imagem pública de Rotary, agendou duas entrevistas
em órgãos de imprensa locais.
A primeira entrevista aconteceu no Jornal “Folha”,
que tem uma tiragem de 15 mil exemplares e é distribuído nas cidades de Rio Grande da Serra, Ribeirão
Pires e Mauá. Além da reportagem para a versão impressa do referido jornal, Barroso ainda gravou um
depoimento em vídeo que foi inserido no site www.
folhaderibeiraopires.com.br .
Na sequência, o Governador, acompanhado dos companheiros Valderez Camilo e Gilmar
Rodrigues da Rocha (governador assistente da
área 5), esteve na Rádio Esplanada, da Associação Cultural e Comunitária de Rio Grande da Serra, e deram uma entrevista, ao vivo, por mais de
30 minutos. A entrevista foi gravada e foi reproduzida, no dia seguinte, durante o programa de
maior audiência da rádio.

APAE – Finalizando a parte da tarde, o governador
Barroso visitou a APAE da cidade, onde foi recebido
por Neusa e José Miguel Tartuci, respectivamente, presidente e diretor-geral da entidade.
A APAE existe no município há 18 anos e atende cerca de 100 crianças com comprometimento i ntelectual
e motor. Atualmente, com a colaboração dos companheiros do RC Rio Grande da Serra, está sendo construído um novo prédio, que abrigará a oficina de reciclagem. Além deste novo projeto, o clube local e o de
Ribeirão Pires colaboraram, entre outras ações, para a
montagem do refeitório, com a doação de mesas e de
um fogão industrial.

A nova co

da APAE
nstrução

rra

nde da Se

em Rio Gra
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Projetos

Governador visita
RC Manancial Manacás da Serra

N

o dia 30 de julho, o casal governador visitou oficialmente o Rotary Club
Manancial Manacás da Serra, na cidade
de Embu-Guaçú.
Na oportunidade, os companheiros do referido clube levaram os visitantes a conhecer duas
entidades. O primeiro projeto visitado foi o “Viva
Vida”, uma equoterapia que atende cerca de 100
pacientes, desde crianças, a partir de 1 ano, até
pessoas da terceira idade, com mais de 70 anos.
Acompanhado do presidente do RC Manancial
Manacás da Serra, Luis Claudio Oliveira, e recepcionado por Cleide Hervelha Schunck – presidente do “Viva Vida”, o governador Barroso visitou
as instalações do centro de reabilitação. O clube
realizou recentemente um bingo, que arrecadou
R$ 5mil e que foram utilizados para a quitação de
algumas dívidas da entidade.
Na sequência, o casal governador esteve na
casa de repouso Morada do Sol, onde 31 idosos
vivem sem nenhum tipo de assistência do poder
público. O local é mantido por Sebastiana Marlene Conceição Reis e seus familiares.
A casa conta com a colaboração de companheiros da cidade e também de outros clubes. O
RC Manancial Manacás da Serra, em junho passado, doou 2.300 fraldas geriátricas e fez uma grande festa para os internos.
O clube local pretende colaborar para que sejam feitas melhorias na parte estrutural da casa e
na aquisição de equipamentos adequados para a
cozinha e lavanderia.
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Solenidade de Posse

Evento de peso

marca a posse da nova govern
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Uma noite de prazer e confraternização entre rotarianos do distrito

adoria do Distrito 4420
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Lazzarini e Barroso no momento de posse

F

oi com muita alegria e integração que cerca de 1500
pessoas participaram da cerimônia de transmissão e
posse do novo governador do Distrito 4420, Roberto Luiz Barroso Filho, no sábado, 27 de julho, no Mendes
Convention Center, localizado em Santos (SP).
O evento teve início com um coquetel, no qual os
rotarianos do Distrito e autoridades presentes puderam
se confraternizar com o final de um ano rotário e falar
sobre as metas para a gestão 2009/2010. Em seguida,
no palco do amplo salão de convenções, foi realizada
a entrada das bandeiras e a execução do hino nacional, onde o governador 2008/2009, Sérgio Lazzarini,
ao lado de sua esposa Anabela, fez um agradecimento
especial ao casal Barroso. “Foi muito gratificante contar com os companheiros rotarianos nas conquistas da

Mesa de Rotarianos na noite da posse

gestão 2008/2009. Tenho certeza que o Barroso, junto
à sua esposa, Eliane, fará uma excelente administração
no Distrito”.
Logo após, o novo governador foi cumprimentado
pelos governadores assistentes, presidentes dos clubes e
membros da equipe distrital e cônjuges, oportunidade em
que fez a entrega dos pins da governadoria, dando oficialmente posse a toda a equipe distrital.
Em discurso ao público, Barroso ressaltou o apoio
recebido pelos companheiros, o que é fundamental
para o crescimento da entidade. “O sucesso de Rotary
depende do trabalho que cada rotariano desenvolve
em seu clube, então, tenho certeza que o Distrito está
motivado, principalmente depois de uma gestão como
a do Lazzarini”.

Junho de 2009 • Carta Mensal
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Barroso e esposa

João

O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa também
prestigiou a posse, desejando sorte a todos os rotarianos.
“É um privilégio contar com a parceria de qualidade do Rotary. Isso nos traz facilidade em traçar planos para o futuro
da cidade”.
O Rotary está em atividades no mundo
há mais de cem anos e possui inúmeros programas sociais em andamento. No Brasil, as
ações realizadas pelos seus membros junto
a milhares de voluntários têm auxiliado na
redução do quadro de carência existente. O
Distrito 4420 é um dos maiores do País e tem
forte atuação. Desta forma, a nova governadoria dará continuidade ao trabalho já realizado pelos EGDs.
Paulo

De acordo com o governador eleito 2010-2011, Marcos Franco, que fez parte do DQS da gestão anterior, as
expectativas para a nova gestão são as melhores possíveis. “O Barroso é uma pessoa jovem, com muito vigor e
muita ambição e trará excelentes resultados para o nosso
Distrito”.
Ao final da cerimônia, o governador
20009/2010, que está à frente de 69 clubes,
disse estar muito preparado para servir e lutar
pelo ideal da Instituição na gestão cujo lema
é “O Futuro de Rotary está em Suas Mãos”.
“Usaremos as nossas forças com muita união,
determinação e confiança de todos”. Para comemorar a posse e cerimônia de boas-vindas
foi servido um jantar aos presentes.
Marcos Franco

Os casais Lazzarini e Barroso Trocam presentes
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Governadores Assistentes:
boas expectativas para a gestão
Márcio Kabbach

Roberto Coutinho - Área 1

Prigenzi - Área 2
“Teremos uma gestão ex-

“A expectativa é das me-

tremamente bem sucedida.

lhores. Nós fizemos agora a

Estamos com uma expectati-

primeira reunião de presiden-

va de alcançar um milhão de
dólares doação no Distrito
4420 e tenho certeza que é o que faremos. A gestão
já começa hoje com uma doação muito significativa e
ainda podemos fechar com um número ainda maior.
Apresentaremos graças ao esforço dos companheiros

tes e secretários dos clubes e
foi um sucesso. Eles estão mantendo o DQS e os companheiros da área estão bem entusiasmados e motivados, inclusive com o seminário da área, que será em
novembro”.

rotarianos uma grande gestão com o governador Barroso, uma pessoa extremamente dedicada ao mundo
rotário. A Área 1 é a do clube da governadoria, e nosso
Marco Cantuária – Área 4

grande objetivo é suplantar todas as metas de todos
os anos”.

“As expectativas para esta
gestão são muito boas. São
oito clubes que compõem a
Área 4 e a nossa idéia é trans-

José Roberto Vitti - Área 3

formar realmente a vida de
“No inicio de 2009 o amigo

toda a comunidade do local”.

e companheiro Governador
Roberto Barroso me convidou
para ser Governador Assisten-

Gilmar Rodrigues
da Rocha – Área 5

te da Área 3. Não hesitei em
aceitar, pois vi a oportunidade de servir ao Rotary fora
do âmbito do RC, além de ajudar os clubes da minha

“Esta cerimônia de posse

área (A melhor do Distrito!) a atingir suas metas. Para

está sendo das melhores e

tanto, me comprometi com o Governador Barroso e

acredito que a gestão tam-

aos presidentes da área a me dedicar e ajudá-los, da

bém será. Trabalharemos con-

melhor forma possível, colocando-me à disposição

fiantes para o crescimento da

para que os mesmos atinjam suas metas e Juntos

nossa área, ajudando no que for necessário na cam-

Construirmos o Futuro do Rotary”.

panha do Barroso”.

Luiz Carlos João – Área 6
“Para esta gestão as expectativas também são muito boas “O FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM SUAS
MÃOS” nos remete a refletir sobre a instituição e nada melhor que um GOVERNADOR que como Engenheiro acostumado com estruturas sólidas e com formação em ciências exatas para proceder os ajustes
necessários e com isso tenho certeza que mais uma vez nosso distrito terá um bom ano e com as METAS
PROPOSTAS PELO GOVERNADOR ATINGIDAS e agora com mais de 40 dias de gestão e com já duas visitas
oficiais do Casal Governador estamos já colhendo os resultados.
Os Presidentes da Área 6 estão muito unidos e esta união é muito importante pois, ROTARY é um só”.
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Gilberto Bino – Área 7

Yoiti Fujiwara – Área 9

“Acredito que o Gover-

“Nossa área é muito espe-

nador Assistente é escolhido

cial e querida. Temos o envol-

pelo governador pelo que ele

vimento quase que c onstante,

representou durante a sua

por isso a expectativa para a

gestão como presidente e

gestão é das melhores em

isso foi justamente compartilhar a amizade e o re-

relação às metas e ao que o

lacionamento, que foi um sucesso. A ideia e a meto-

governador está propondo. Com certeza ele deve

dologia que estou aplicando dentro da nossa área

atingir com facilidade e isso traz muito conforto aos

é justamente unir todos os presidentes dos clubes

nossos clubes, com uma dimensão de seguir com

para anunciar a individualidade de cada um. O GA

maior responsabilidade. Isso automaticamente vai

tem como meta enaltecer o trabalho de cada rota-

fazer com que nós fiquemos mais presentes nas co-

riano, apoiá-lo e divulgá-lo dentro da sua área para

munidades. Nós não nos satisfazemos só em parti-

que ele possa ter o fruto e crescer com isso. Não

cipar de reuniões e eventos, mas sim em envolver a

adianta simplesmente ter a idéia e não executar. O

comunidade que tem a necessidade”.

governador assistente tem a obrigação de enxergar
aquilo que é bom para a comunidade, multiplicar
entre ela, dependendo de cada presidente aceitar
ou não esse projeto”.

Gustavo Capovilla
Marchiori - Área 10
“Os clubes da área 10 estão

Valderez Gonçalez
Rubinho Maria – Área 8

motivados e preparados para a
Gestão 2009-2010. A expectativa
é a de se obter grandes resultados, principalmente no que diz respeito à Fundação

“A minha expectativa pra

Rotária. Todos os clubes estão com grande foco em ar-

essa gestão é a melhor pos-

recadação, alinhados inteiramente com as metas apre-

sível porque com essa moti-

sentadas pelo Governador Barroso. Outro grande foco

vação que o Barrosinho traz,

dado pelos clubes é com relação ao combate ao analfa-

tenho certeza que vai ser ma-

betismo, seja apoiando escolas para crianças, seja man-

ravilhosa. Eu tenho quatro clubes em São Caetano do

tendo grupos de alfabetização de adultos. A manuten-

Sul e espero terminar a gestão com o apoio e todas as

ção e o crescimento do quadro social também é outra

metas cumpridas”.

frente fortemente trabalhada pelos clubes.”

Adilson Gervásio Régis – Área 11

“A função do Governador Assistente é muito importante dentro do Distrito, principalmente
o 4420, por ser grande, então, o Governador tem muito trabalho a fazer. A minha área é muito
grande e possui clubes muito atuantes. Já fui GA em outras gestões, então pra mim é um prazer
muito grande poder apoiar os presidentes. Tenho certeza que as expectativas do governador serão alcançadas com o nosso trabalho”.
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Homenagem Especial

“Dar de si antes
de pensar em si”

Homenagem : “Dar de Si Antes de Pensar Em Si”
EGD Sergio Lazzarini; Armenio Mendes; GD Roberto Luiz Barroso Filho, Oswaldo Kazumi Takata; Terezinha M. Calçada;
e EGD José Luiz Fonseca

A

companheira
Terezinha
M.Calçada-Bastos
(associada desde 07 de Janeiro de 1993 ao RC
de Santos) e os companheiros: Armenio Mendes
(associado desde 11 de Janeiro de 1983 ao RC Santos)
e Oswaldo Kazumi Takata (associado do RC São Paulo
Sudeste desde 28 de Agosto de 1984) foram justamente
homenageados por todos os rotarianos do Distrito, através
de nosso Governador Roberto Luiz Barroso Filho, pelo
conjunto de trabalhos que realizam para o Rotary independentemente das contribuições financeiras que fazem
a nossa organização, via FR, ABTRF, ou ajudando direta e
anonimamente a uma enorme série de projetos que transcedem aos clubes aos quais estão ligados.
Não foi portanto nenhuma premiação formal de RI, da
FR ou da ABTRF, mas muito mais do que isso, o reconhecimento dos pares rotarianos.

O mérito pela decisão de premiá-los é de nosso Governador Roberto Barroso, decisão com a qual pessoal e particularmente concordo em gênero, número e grau, pois sem
dúvida alguma fazem parte de um seleto grupo de companheiros, que seguem totalmente o princípio de “Dar de Si
antes de Pensar em Sí” de maneira anônima sem necessitar de nenhum tipo de reconhecimento formal.
Pessoalmente fiquei muito lisonjeado com a
oportunidade que nosso Governador Roberto Barroso me
propiciou com a honra de participar deste momento de
reconhecimento a Terezinha, Armenio e Takata
Com um fraterno abraço,
Fonseca

Julho de 2009 • Carta Mensal
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Projetos

RC São Paulo Sudeste colabora
com avanços na educação

A

Escola Valentim Gentil foi considerada a segunda escola da cidade de
São Paulo que mais avançou nos
índices do IDESP em 2008, tendo feito um
grande salto em seu aproveitamento. O Rotary Club de São Paulo – Sudeste, em parceria com o Núcleo de Psicanálise e Ação
Social, foi citado pela escola como decisivo
na obtenção desse avanço, mantendo atendimento terapêutico permanente na unidade escolar, para grupos de professores, funcionários, equipe gestora, crianças e pais de
alunos, que compõem esse universo.
O IDESP (Índice de Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo) é um indicador que avalia a qualidade de uma escola de acordo com dois critérios: o desempenho dos alunos nos exames de proficiência
do SARESP (o quanto aprenderam) e o fluxo
escolar (em quanto tempo aprenderam).
De acordo com Alaíde Vitorino, do RCSP
– Sudeste é muito gratificante que o efeito desse trabalho tenha ultrapassado os
muros escolares e saber que o secretário
da Subprefeitura da Sé, Andréa Matarazzo,
falou sobre o projeto na Rádio CBN. “Ele elogiou o impacto benéfico junto às crianças e
familiares, bem como os resultados magníficos para a sociedade e da importância de
se propagar essa metodologia para outros
âmbitos em que existe carência e ou sofrimento social”.

Antonio Roberto Vitoriano e Alaide Vitoriano presidente 2009-10
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End Polio now

Luta contra a pólio:
Distrito apoia Torneio A Tribuna de Tênis

O

governador eleito 2010/2011, Marcos
Anselmo Franco, 4420, se reuniu no dia
15 de julho com o diretor-presidente de
A Tribuna, Marcos Clemente Santini, em Santos,
para firmar uma parceria no Torneio A Tribuna de
Tênis.
O objetivo do Rotary em apoiar o torneio,
que está em sua 50ª edição, é reforçar a campanha EndPolioNow, iniciativa mundial na luta
pelo fim da poliomielite inspirada pelas extraordinárias doações-desafio feitas pela Fundação Bill e Melinda Gates. Há 20 anos, o Rotary e
seus parceiros trabalham arduamente para erradicar de vez a doença no mundo. Em 1975, o

número era de 300 óbitos por dia. Atualmente a
doença mata cerca de 300 pessoas por ano.
Com a parceria, serão repassados R$ 10,00 de
cada inscrição no torneio ao Fundo Rotary da Poliomielite. “O Rotary está aumentando os esforços
para erradicar essa doença no mundo todo. Mesmo
que no Brasil não existam casos recentes, ainda há
quatro países em que a doença não foi controlada
(Afeganistão, Paquistão, Índia e Nigéria)”, explica
Marcos Franco, do Rotary Club de Santos - Oeste.
A 50ª edição do Torneio A Tribuna de Tênis promete agitar os clubes da região e reunir os principais esportistas de Santos, cidades do interior e capital, em uma competição eletrizante.

Categoria Rotarianos

E

sta edição terá a categoria Rotarianos, com
a participação nacional e internacional, através da ITFR – Grupo Internacional de Companheirismo de Tênis, que tem por objetivo difundir o
ideal de servir na modalidade esportiva, através da
realização de torneios internacionais entre rotarianos, desenvolvendo o companheirismo e apoiando
projetos sociais.
O torneio acontece no sábado, dia 19 de setembro, às 9 horas, categoria – Duplas M e F (Os que não
tiverem duplas formadas serão emparceirados). A
primeira fase terá dois jogos entre três duplas e os

vencedores disputarão eliminatória simples, com
SETs de 7 games.
O valor da inscrição é R$ 50 e inclui uma camiseta. Não perca! As inscrições estão abertas na secretaria do Tênis Clube de Santos, na Rua Minas Gerais,
37, Boqueirão, Santos (SP) ou através do e-mail rodrigo@tcds.com.br ou para mais informações aces
se o site
www.tcds.com.br.
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Peruíbe: o mais novo Rotaract do Distrito

O

Rotaract Club de Peruíbe é o mais novo Rotaract
do Distrito, pois neste último dia 14 de Julho de
2009, em uma linda Festiva de Fundação do club
em Peruíbe, a Presidente Tamyres recebeu das mãos do
Presidente Mário Omuro e do RDR Fernando Manes o Certificado de registro de Rotary International para o novo
Rotaract.
Com a presença dos representantes Distritais Pró Juventude, incluindo a Presidente da Comissão Distrital de
Rotaract Jackeline Lima e o Pró Juventude da Área IV companheiro Fineza, a Festiva foi abrilhantada pela presença
dos Rotaracts de SC do Sul Olimpico e Praia Grande Forte
Itaipu que também são os clubes padrinhos.
O Governador Barroso foi representado pelo Governador Assistente Marco Cantuária que ressaltou a atenção
que o Governador tem no planejamento da gestão com o
Pró Juventude do Distrito.

O Rotary Club de Peruíbe , torna-se agora o 1o club do
Distrito com toda a “familia rotaria” completa, ou seja, Rotary Kids, Interact, Rotaract e Casa da Amizade.
Integrantes da Rotaract Club de Peruibe
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Mensagem do Presidente

Um Governador com
o Rotary no DNA
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O

recém-empossado Governador do Rotary Distrito
4420, Roberto Luiz Barroso Filho (47 anos), nasceu em Brasília e mudou-se para Santos e sempre
conviveu dentro de um ambiente familiar, onde a frase
mais falada é compartilhar com os menos favorecidos, por
meio da principal organização internacional em clube de
serviços, o Rotary.
Para tal herdou de seu pai, Roberto Luiz Barroso, um
entusiasmado rotariano com atuação em mais de três
décadas e com sua mãe Isa Maria Rocha Barroso, que foi
presidente da Asfar (Associação de Famílias de Rotarianos
- Santos), entre 1983/84, uma entidade que atualmente
congrega os dez clubes daquela cidade).
Casado com Eliane Manteck G. Barroso, uma esposa
dedicada também à causa rotariana e que igualmente
integra a Asfar e já se prepara-se com naturalidade para
presidi-la, o casal possui dois filhos: Diogo de 19, e Juliana
16, jovens ainda, mas que também não deixam por menos
e já atuam com vigor no Rotary, tendo ambos presidido o
Interact e, concomitantemente, participado de intercâmbio internacional e, agora, já se preparam para integrarem
outros projetos da entidade, a exemplo do Rotaract. “Assim o Rotary configura-se numa extensão de minha família
e amigos”, conta com orgulho Roberto Barroso.
Engenheiro, formado pela PUC de Campinas, o novo
Governador é um empresário que alcançou o sucesso com
a Engeplus Engenharia, uma empresa que possui no portfólio, respeitáveis obras, como a construção de universidades, edifícios diversos de alto padrão e o Memorial de
Conquistas e o Centro de Treinamento do Santos Futebol
Clube.
E é no futebol, que Barroso também tem boas recordações, tendo jogado em diversos clubes da baixada. Quando pendurou as chuteiras, as trocou pela raquete de tênis,
tendo conquistado diversos troféus e medalhas.
Entre as personalidades que cultua, Barroso destaca o
piloto Airton Senna, morto em 1994 e que conquistou três
títulos da F-1 e, o “pai” da revolução tecnológica por meio
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da sociabilização dos computadores, o criador do software Windows, Bill Gates, da Microsoft. “Admiro pessoas determinadas, com caráter e que lutam por seus objetivos”,
sentencia ele.
Trajetória no Rotary
Do convite que recebeu de um amigo, que o apadrinhou inicialmente no Clube Rotary Santos, até tornar-se
Governador do Distrito 4420, foram 15 anos de trabalho
em prol da entidade.
Novamente o apelo familiar de uma conversa que teve
com o pai foi decisivo no seu ingresso no dia 28 de junho
de 1995.
No primeiro ano, Barroso lembra que aprendeu muito
e aos poucos foi se envolvendo com toda a mecânica de
funcionamento. Entre 2002/03, tornou-se presidente.

Dessa época, ele lembra o desafio que foi, pois o clube
estava com diversos problemas, inclusive, financeiro.
Ao invés de recuar, Barroso não teve dúvidas: arregaçou as mangas, cortou custos e fez campanhas para novos
associados e tirou o clube do sufoco, entregando-o em
ordem. “Acho que foi a partir daí que me despertou uma
paixão ainda mais forte pelo Rotary e comecei a trabalhar
na governadoria, ajudando os governadores e participando de diversos projetos”.
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RYLA

PRÊMIOS ROTÁRIOS DE LIDERANÇA JUVENIL (RYLA)
RYLA I – Destinado a jovens na faixa etária dos 14 aos 17 anos
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) são programas intensivos de treinamento para jovens de 14 a 30 anos. Os jovens
seleciona¬dos participam de evento (seminário em imersão ou workshop) organizado pelos rotarianos do distrito.
Oficialmente adotado pelo Rotary International (RI) em 1971, o programa RYLA permite que jovens discutam questões
relacionadas a responsabilidade profissional e relações humanas, incrementem suas habilidades de liderança e comunicação,
aprendam sobre empresas ou instituições, e conheçam rotarianos, ao mesmo tempo em que se divertem e fazem novos amigos.
Para os membros das Novas Gerações, RYLA oferece a oportunidade de aperfeiçoar habilidades e explorar temas pertinentes com
outros jovens e pessoas mais velhas. Para os rotarianos, RYLA oferece a oportunidade de desenvolver líderes, compartilhar seu
know-how e unir as gerações.
Todos os eventos RYLA têm os seguintes objetivos:
•
Capacitar os jovens selecionados a desempenhar um papel de liderança de maneira responsável e eficaz;
•
Encorajar a liderança contínua e sólida de jovens por outros jovens;
•
Homenagear publicamente jovens que prestam serviços às respectivas comunidades atuando como líderes;
•
Desenvolver o potencial de liderança dos participantes, oferecendo-lhes oportunidades para aperfeiçoar e praticar suas
habilidades;
•
Incentivar os participantes a desenvolver os próprios talentos e habilidades;
•
Lembrar os participantes de que têm responsabilidades para com a comunidade e o mundo;
•
Detectar elementos éticos de liderança positiva;
•
Demonstrar a importância da comunicação no exercício da liderança;
•
Prática na resolução de problemas e conflitos;
•
O propósito do Rotary e seus serviços à comunidade;
•
Fortalecimento da auto-estima;
•
Elementos da cidadania em nível comunitário e global – voluntariado e solidariedade.
Justamente por tratar de um PRÊMIO DE LIDERANÇA JUVENIL, assim deverão os clubes tratarem o assunto, contemplando-se
na verdade os jovens com a possibilidade de sua participação.

Local - Colégio Eduardo Gomes - São Caetano do Sul;
Data - 17 de outubro - sábado, no horário das 8:00 às 18:00 horas;
Seleção dos jovens pelos clubes – 01 de agosto a 25 de setembro;
Limite inicial de inscrição de um jovem por clube – 25 de setembro
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PROGRAMA - para o Ryla I
8:00 às 9:00 - Recepção dos participantes, credenciamento e café da manhã;
9:00 – abertura pelo Governador Roberto Luiz Barroso Filho, com a execução do hino nacional;
9:10 – serviço de protocolo com instruções sobre o formato do programa e regras de participação;
9:20 – serviço de secretaria – outros avisos;
9:30 – 1ª. Apresentação – auto-estima (40 + 10 min.);
10:20 – 2ª. Apresentação – civismo e ética;
11:10 - coffe break
11:30 – 3ª. Apresentação – trabalho em equipe;
12:20 – almoço;
14:00 – início das atividades interativas, sob coordenação de monitores especializados, abordando os temas apresentados
do módulo da manhã;
16:00 – coffe break;
16:20 – 4ª. Apresentação – a importância do voluntariado, Rotary e Interact;
17:10 - apresentação das conclusões das atividades práticas – equipe de monitoria;
17:30 – premiações, entrega de certificados de participação, agradecimentos e avisos finais;
17:50 – encerramento pelo Governador do Distrito ou coordenador do programa;
18:00 – término das atividades.
Presidente da Subcomição RYLA Marcos Buim
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Projetos

Rotary Club
de Santos
realiza projeto
de orientação
profissional

Da dir / esq. Companheiro Alexandre Alonso, Rodrigo Mendes, Relações
Internacionais Unimonte, Companheiro Pedro Troncoso, Presidente da
Comissão do Projeto, Dr. Ozíres Silva, Ex-Ministro de Infra-estrutura e
Reitor da Unimonte, Companheiro Carlos Bernardes, Presidente 20082009 R.C. Santos, Companheiro Heitor Emiliano, Presidente da Avenida
de Serviços Profissionais

Dr. Ozíres Silva, Ex-ministro de infra-estrutura e Reitor da
Unimonte falando ao público.

N

o dia 16 de junho, o Rotary Club de Santos em
parceria com a Diretoria de Ensino – Região
de Santos realizou o Projeto Rumo, de orientação profissional destinado aos alunos do 3º ano do
Ensino Médio Estadual com o objetivo de fornecer informações sobre determinadas profissões, mercado de
trabalho e suas oportunidades.
Nesse ano, o foco do projeto foi a divulgação das
profissões de nível técnico necessárias à nova realidade da Região Metropolitana da Baixada Santista com o
desenvolvimento do Porto de Santos e a Bacia de Gás e
Petróleo visando o preparo e aperfeiçoamento de profissionais para atender a demanda de oportunidades
que irão surgir na região.
Realizado na Universidade Monte Serrat, o evento
reuniu aproximadamente 700 alunos da Rede Estadual
e contou com a Palestra de um profissional de Recursos Humanos da Petrobras, Márcio Heleno, que falou
sobre “Projetos de Produção de Oléo e Gás na Bacia de
Santos – Demandas de Profissionais de Nível Técnico”
e do Secretário Municipal de Assuntos Marítimos e Portuários, Sérgio Aquino, que abordou o tema: “Evolução
do Trabalho Portuário”. Após as palestras os alunos
participaram das salas temáticas: Mercado de Trabalho; Educação Profissional; Técnico em Segurança do
Trabalho, Logística e Meio Ambiente; Indústria, Saúde,
Gestão, Edificações; Tecnólogos: Perspectivas Profissionais; e, sobre a importância do idioma estrangeiro
no mercado de trabalho.
Após a orientação houve sorteio de seis bolsas de
estudo de 100% nas áreas de Petróleo e Gás, Indústria,
Gestão e Idiomas.
O Projeto contou com o apoio de: Senai, Senac, CCBEU, Citrosuco e Sinaspan e, patrocínio de: Sanpetro
– Cursos de Petróleo e Gás, Tecnoponta Treinamentos,
Escola Politécnica Treinasse, Unimonte, Demar Gráfica
e Multimagem.

Aluna Amanda, sorteada com uma Bolsa no curso de Gestão,
na Escola Treinassse
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