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Editorial

Vamos crescer com
responsabilidade e qualidade

E

m agosto
comemoramos o
mês do
Desenvolvimento e
Manutenção do Quadro
Social.
Realizamos um
excelente Seminário em
São Bernardo do Campo
no último dia 08 de agosto
com a presença de quase
300 companheiros, foi um
sucesso.
Desde maio até julho
de 2009, perdemos um
número expressivo de
associados, creio que
este fato se deu pelo
Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420
depuramento dos quadros
sociais dos 69 clubes do nosso
Distrito, que hoje contam com
rotarianos mais c omprometidos,
tanto no que tange ao
envolvimento, como freqüência e
tesouraria.

Agora, isto feito, precismos
voltar a crescer com
responsabilidade e qualidade.
Peço que todos os
companheiros convidem
novos profissionais
para ingressar na nossa
organização, dentro dos
parâmetros definidos
e exigidos por Rotary
Internacional, pois assim
teremos mais mãos para
trabalhar em prol de um
mundo melhor.
Lembrem-se que o sucesso
do Clube e consequentemente
do Distrito é a somatória do talento, dedicação, competência
e empenho de cada rotariano,
porque “ O Futuro do Rotary está
em Nossas Mãos.”
Rotariamente.
Roberto Luis Barroso F°
Governador Distrito 4420
2009-10
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Mensagem do Presidente

Caros Rotarianos,

É

importante termos sempre
Acredito que a melhor forma
em mente que o Rotary é uma
de trazer novos sócios ao Rotary é
organização formada por vocomo temos feito há tempos: O roluntários, líderes em seus campos
tariano convida um amigo, colega
de atuação. Ao se dirigir a essas
ou cliente escolhido a dedo para
pessoas, nunca achei apropriado
uma reunião, e se der certo o sófazer exigências a elas. Todo Rotacio apresenta seu convidado para
ry Club é, e deve continuar sendo
se associar ao clube. Esta é a forma
autônomo. O Rotary International
que nossos clubes permanecem
existe não para controlar, mas para
harmoniosos; esta é a maneira que
motivar e guiar os rotarianos.
os novos clubes passam a celebrar
Sendo assim, quando no Rotainúmeros aniversários e os novos
John Kenny
Presidente
do
Rotary
International
ry falamos sobre a importância do
sócios se tornam rotarianos para a
quadro social, acredito que devevida toda.
mos ter em mente que a experiência primordial para
Os desafios que enfrentamos hoje em dia com o
a grande maioria em termos de Rotary é o clube, com
quadro social são consideráveis e de certa forma nosuas reuniões, projetos e companheirismo.
vos. Não há como ignorar as dificuldades impostas
Quando Paul Harris fundou o primeiro Rotary Club
pela situação financeira atual. Nas palavras de Henry
104 anos atrás, ele não pensou inicialmente em presFord: “Se dinheiro é a sua esperança de independêntar serviços. Em vez disso, pensou num local onde pescia, você jamais a terá. A única segurança real que o
soas de bom caráter, inteligentes e éticas pudessem
homem pode ter neste mundo é o conhecimento e a
desfrutar da companhia de pessoas afins. A prestação
capacidade de trabalho”. Contanto que todos nós fade serviços veio depois, com o crescimento natural do
çamos o nosso trabalho, e trouxermos novos sócios
Rotary.
de forma cautelosa, nós no Rotary não precisaremos ir
Todo bom rotariano que acredita e segue os valores
atrás desta segurança.
centrais do Rotary fortalece o clube, tornando-o mais
atraente para outras pessoas. Se trouxermos pessoas
John Kenny
erradas ao clube o efeito pode ser totalmente inverPresidente, Rotary International
so. Rotarianos são e devem ser pessoas gabaritadas e
idôneas, com capacidade de alcançar grandes feitos,
com sabedoria e força de caráter para guiar todas suas
ações com honestidade e competência.

6

Carta Mensal • Agosto de 2009

Projetos

IGE: Aberta inscrições para intercâmbio
em Hong Kong e em Los Angeles
Fique atento ao prazo de inscrição: 30 de outubro

órios

s Obrigat

Requisito

O

Distrito 4420, de Rotary International, está
abrindo as inscrições para candidatos ao
programa Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE), da Fundação Rotária.
O referido programa possibilita a profissionais, não rotarianos, com idade entre 25 e 40 anos a participar de atividades de intercâmbios culturais e profissionais no exterior
por período de quatro a seis semanas.
Rotary International custeia despesas de viagem e hospedagem para que equipes compostas por quatro intercambistas entrem em contato com usos e costumes de
outros países e troquem experiências a respeito de suas
atividades profissionais através de contatos com entidades ligadas às respectivas áreas de trabalho.
Neste ano rotário, nosso Distrito participará de dois
destes programas de Intercâmbio, um com o Distrito 3450,
Hong Kong e outro com o Distrito 5280, USA, região de
Los Angeles.
Acompanhados de rotarianos destes dois Distritos nossos intercambistas terão cinco dias ocupados com atividades ligados as respectivas profissões, estarão presentes e
participando de 15 a 20 apresentações nos Rotary Clubs
locais, participarão de cerca 15 eventos sociais, incluída a
participação na Conferência anual que envolve todos os
rotarianos do Distrito anfitrião. Diariamente terão disponibilidade para em contatos com as famílias hospedeiras
conhecer a cultura local.
As passagens aéreas de ida e volta em classe econômica são fornecidas por Rotary International. Os rotarianos
dos Clubes dos países anfitriões recepcionam os intercambistas em suas residências oferecendo hospedagem
e refeições, além dos transportes internos para cumprir o
programa de visitas.

Ter entre 25 anos e 40 anos completos; Ter atividade
profissional e a estar exercendo por pelo menos dois
anos; Residir ou trabalhar na região do Distrito 4420
(região sul da cidade de São Paulo, ABCDMR ou Baixada
Santista); Deverá ser apresentado por Rotary Club localizado nesta área geográfica; Falar inglês fluentemente; Ter
disponibilidade para viajar por quatro semanas; Ter disponibilidade para as reuniões durante os treinamentos;
Não ser Rotariano ou filho, neto, sobrinho ou cônjuge de
rotarian; Participar de processo de seleção eletivo envolvendo entrevistas pessoais e provas de conhecimentos
da língua, cultura, história e atualidades de nosso País
e de proficiência no idioma Inglês; Após selecionado e
durante o ano seguinte todo o ano seguinte ao Programa
de Intercâmbio participar das Reuniões Ordinárias de seu
Clube Padrinho.
Os candidatos deverão procurar um Rotary Clube com
a ficha de inscrição, disponível no site www.rotary4420.
com.br, área da Fundação Rotária – Programas de Intercambio IGE, acompanhado de seu currículo vitae e da
taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
através cheque nominal para a Associação de Rotarianos
do Distrito 4420.
As inscrições se encerram, impreterivelmente, no
próximo dia 30 de outubro de 2009.
Os programas de intercâmbio serão realizados durante o primeiro semestre de 2010.

Outras informações na secretaria do 4420 telefone: 11 3822.0680
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Notas

São Vicente - Antônio Emmerich

C

elebração: durante a 6ª edição do tradicional
Almoço Italiano, o presidente Edson Cambaúva
comemorou, ao lado de sua família, a primeira
adesão ao projeto Empresa C
 idadã.

Área 9 organiza fórum de DMQS

N

o dia 18 de agosto, foi realizado o Fórum de DMQS
(da Área 09 – São Paulo), organizado pelos Rotary
Clubs de São Paulo – Anchieta, Ipiranga, Independência, Saúde e Aeroporto.
O evento foi sediado conjuntamente pelos RCSP Anchieta
e Ipiranga, e contou com a participação dos companheiros:
José Antonio Figueiredo Antiório (EGD do Distrito 4610) –
atual Coordenador Regional do DQS de Rotary International (Zona 22), que foi o moderador do FORUM; Marcos Luiz
Zanardo – Presidente da Comissão Distrital do DMQS, Yoiti
Fujiwara – Governador Assistente da Área 09.

Visita em Rotary Clubs londrinos

O

companheiro Raul Pereira, diretor de Protocolo do
RCSP Cidade Ademar Alvorada, visitou três Rotary
Clubs no mês de julho, em Londres: Barnet Rotary
Club, ST Pancras Rotary Club e London Rotary Club. Houve
troca de flâmulas durante as reuniões rotárias, além do encontro do governador do Distrito 1130, em visita oficial, na
Inglaterra.

RCSP-Sudeste mobiliza população com palestra de Gripe A

N

o último dia 22 de setembro, o RCSP-Sudeste em
mais uma de suas ações de apoio à humanidade,
através da companheira Walquiria Spinelli, ofereceu na Escola de 1º Grau Valentin Gentil, em São Paulo,
uma palestra para tratar da Gripe A, com a presença de
aproximadamente 300 famílias. O pátio da escola ficou lotado. Na chegada, as pessoas fizeram o uso do anti-séptico
para as mãos e receberam uma cartilha de instruções.

8
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Projetos

Porto Seguro e ABTRF:
Uma parceria solidária

A

Porto Seguro fez uma parceria com a ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary Foundation) do Distrito 4420. A
partir de agora, será doado para os
projetos sociais da associação, 5%
do Seguro Solidário.
Segundo o Jornal do Corretor
de Seguros, a seguradora é a maior
do país na carteira de seguros de
automóvel com 20,2% do mercado.
Além disso, o rotariano tem o perfil
Jose Luiz Fonseca, chairman da Fundação Rotaria;
de cliente que a companhia tem inDorival Martins, consultor da Porto Seguro;
teresse em manter e conquistar.
Marcos A.F.Franco, Governador Eleito 2010-11;
A Porto Seguro faz a doação conPaulo Gaieski, Pres. Sub-comissão da FR-ABTRF
siderando os seguros feitos em nome
do associado do RC, mas também sobre aqueles feitos em nome do conjugue, filhos, pais, sogros,
genros e noras.
Para que a companhia de seguros possa fazer o crédito
da doação, é necessário que o associado informe para a
empresa se o seguro é de um rotariano ou de um familiar.
A pessoa deverá fornecer ao seu corretor uma xérox do
cartão de identificação. Se não tiver um comprovante, deverá solicitar ao clube uma carta em papel timbrado para
provar que faz parte do RC, além do número de r egistro.
Após ter recebido a cópia do documento, o corretor
– que pode ser o mesmo, se for apenas renovação do plano - deverá ter uma xérox em seu arquivo, porque toda
vez que ele fizer um seguro terá de anotar na cópia do
documento o número da apólice ou da proposta, o nome
do segurado, o grau de parentesco do associado com o
rotariano e fornecer uma cópia do documento com essas
anotações por fax para o nº (11) 3366-5460.
A ABTRF junto a Porto Seguro enviarão o certificado de
participação dos associados para o clube, com um brinde.
A partir deste ano rotário, serão destacados os companheiros rotarianos e familiares que estiverem participando
de forma efetiva deste projeto.
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Projetos

Painel em Santos
homenageia Rotary

O

síndico e ex-rotariano Vinícius César Sérgio, 37, junto ao

mos o projeto de volta”, afirma o síndico.

subsíndico Julio Paixão Neto inauguraram um novo pai-

Depois de um ano de elaboração e equalização da receita, Edgar

nel do Rotary Club, no edifício Rotary, localizado na av.

Pistelli ficou encarregado pelo projeto arquitetônico do painel. O sín-

Ana Costa, em Santos. “Trabalho com marketing e a marca do Rotary

dico ainda diz que o banner causa impacto, sem poluição visual. “Gos-

é muito boa. Convenci os proprietários a usarmos e unirmos a um

taria que as pessoas soubessem quem foi Paul Harris”.

prédio comercial”, diz ele. O projeto visa aproximar o morador da

Vinícius foi fundador do Novas Gerações, que hoje é o Monte

Baixada Santista das ações sociais promovidas pela nossa organi-

Serrat. “Me desliguei por motivos profissionais”, conta. Ele ainda

zação.

afirma que seu pai Adolfo Bittencourt Sérgio foi presidente do RC

O edifício foi fundado em 1989 com a ideia de incorporação de rota-

Santos - Oeste (1990-1991) e é um dos fundadores do prédio.

rianos. “O objetivo era que o prédio fosse comercial e que tornasse sede

Instituições presentes no Edificio Rotary:

para os relacionamentos entre clubes da época”, explica Sérgio. O pro-

Acervo Paulo Viriato Correa;

blema é que nem todos os proprietários eram associados ao Rotary.

Fundação de Rotarianos de Santos;

Com o tempo, houve uma defasagem na infraestrutura do pré-

RC Santos; RC Santos Monte Serrat; RC Santos Noroeste;

dio e recentemente, a ideia inicial foi resgatada. “Com a equalização

RC Santos Oeste; RC Santos Ponta da Praia;

do boom imobiliário e a necessidade de comércio na cidade, trouxe-

RC Santos Porto; RC Santos Praia.
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Posses

Novos companheiros
do Distrito 4420
RC Santos Porto

RC Cubatão

RC Santos Praia

RC Diadema Floreart

RC Santos V. Belmiro

RC Peruíbe

RC Santos

RC Ipiranga
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Projetos

Instituto de Liderança
Rotária: novos cursos

O

Distrito 4420 - participante com os Distritos 4430,
4590 e 4610 da Divisão São Paulo do Instituto de Liderança Rotária - ILR, realizará, pela quinta vez, o primeiro módulo do treinamento e pela primeira vez, o segundo
módulo para os que já realizaram o primeiro treinamento.
Os encontros acontecerão no dia 17 de outubro de 2009,
sábado, na cobertura do Edifício Rotary - avenida Ana Costa
151 – Santos - SP. Será um encontro das 08h30 às 17h30,
com intervalo de 80 minutos para o almoço de companheirismo. A taxa de inscrição de R$ 80,00 deve ser paga no local
(Recomenda-se que seja paga pelo clube).
Critérios para o preenchimento das vagas:
1. Os cursos de desenvolvimento de liderança serão dirigidos exclusivamente para rotarianos(as) indicados pelos
clubes, através de seu Presidente e/ou Conselho Diretor;
2. Os indicados para o módulo I deverão estar preparados para participar dos dois módulos seguintes que acontecerão com intervalo de 6 meses aproximadamente;
3. Os indicados para o módulo II deverão ter participado do módulo I;

4. As inscrições serão realizadas com a secretária
Celeste do Distrito 4420 – tel (11) 3822 0680 ou e-mail
secretaria@rotary4420.com.br .
Conteúdo das sete sessões do primeiro módulo:
1. Introdução ao ILR Parte I; 2. Liderança/Característica;
3. Rotary externamente ao Clube; 4. Retenção do quadro
Social; 5. Introdução a FR; 6. Liderança/Comitês; 7. Projetos
de Prestação de Serviços.
Conteúdo das sete sessões do segundo módulo:
1. Introdução ao ILR Parte II; 2. Liderança - Metas;
3. Serviços Profissionais - Ética; 4. DQS - Recrutamento
5. Fundação Rotária – O Sistema Share; 6. Liderança
– Como conduzir reuniões rotárias; 7. Analisando um
Rotary Club.
Participem!
Fernando Dias Sobrinho
Governador Indicado 2011-12
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Premiação DMQS

Seminário discute desenvolvimento
e manutenção do Quadro Social

A

Governadoria do Distrito 4420 promoveu, dia 08 de
agosto, Seminário DMQS - Desenvolvimento e Manutenção do Quadro Social. Realizado no auditório
do Camp São Bernardo do Campo, o evento contou com presença de rotarianos da região do ABC, da Baixada Santista e de
parte da capital. Além disso, o seminário teve a participação do
Governador Roberto Barroso Filho e de sua esposa Eliane.
Em seu discurso, durante a abertura do seminário, o
Governador destacou a necessidade de um trabalho conjunto e direcionado para o fortalecimento do Distrito.
“Mais importante que o aumento do Quadro Social é a sua

manutenção; e para isso, é preciso muita dedicação e um
trabalho sério”, enfatizou.
O Seminário DMQS contou com palestras de Fernando
Dias Sobrinho (Instrutor Distrital 2008/2009 e Governador
Indicado 2011/2012); Isabela Castro de Castro (Presidente da Comissão de Manutenção do QS 2009/2010) e Marcos Luiz Zanardo (DMQS Distrital Construtor do Futuro
2009/2010). Além deles, Valderez G. Rubinho (Governador
Assistente Área 08 - 2009/2010) e Marcelo V. Marsaiolli (Secretário Distrital 2009/2010) apresentaram cases de sucesso desenvolvido por seus respectivos clubes.
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Projetos

Novidade
O principal diferencial deste seminário do DMQS foi a realização de um debate, envolvendo a platéia, que pode fazer perguntas e ter suas dúvidas esclarecidas, no mesmo
instante, pelos integrantes da mesa. Além do Governador
Roberto Barroso Filho, e dos palestrantes Isabela e Zanardo, o Instrutor Distrital, Silvio José Marola e o presidente
da Comissão de Expansão Distrital, José Carlos Guarino,
também responderam as dúvidas dos participantes do
seminário. Na ocasião, Guarino inclusive, fez questão de
reafirmar a importância da criação de novos clubes no
Distrito. “Precisamos preparar as bases, fincar alicerces
fortes e erguer estruturas adequadas, e neste sentido, é
de extrema importância a criação de novos clubes com
local e horário de reuniões que atendam diretamente a
novos grupos de participantes, que se identifiquem com
os propósitos rotários”, finalizou.
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Visitas

RCSP Ipiranga apresenta
projetos ao Governador

D

ia 3 de agosto foi a vez do Rotary Club São Paulo
Ipiranga receber a visita do governador Barroso
e de sua esposa Eliane. Na oportunidade foram
visitados dois projetos que contam com a participação do
referido clube.
O primeiro a ser visitado foi a CAAP´I - Centro de Apoio
ao Aprendizado Profissional do Ipiranga. O objetivo do
projeto é selecionar jovens da comunidade, de acordo
com sua necessidade financeira e seus interesses (teste
motivacional), oferecendo ensino profissionalizante, oficinas de reforço escolar, informática, relações interpessoais,
durante seis meses e, depois, inserí-los no mercado de trabalho. Nos 28 anos de existência, o CAAP´I, que é administrada por rotarianos, já conseguiu colocação de emprego
para mais 7.900 alunos.
Outro projeto que recebeu a visita do governador foi
o “CEMA - Projeto de Integração Social – Atividade Física
Programada e Esporte Adaptado”, que acontece em par-

ceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo (FCMSCSP). Os beneficiados pelo projeto são
pessoas com comprometimento motor e o objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas por intermédio
da prática esportiva. Encontra-se em andamento projeto
que conta com a parceria do Rotary Club São Paulo – Ipiranga, Rotary Club São Paulo – Pinheiros e Rotary Club Marouba, Austrália, para a aquisição de aparelhos.
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Visitas

Rotary Cubatão
amplia parcerias

A

visita do casal governador do distrito 4420, ao Rotary Club de Cubatão, no último dia cinco de agosto, contou com uma vasta programação visando
divulgar a imagem de Rotary e formar parcerias.
No Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP/
FIESP), o governador teve uma reunião com Raul Elias Pinto
e Valmir Ramos Ruiz, respectivamente, diretor e gerente da

entidade. Durante o encontro, os representantes explicaram
o papel de intermediário que o CIESP pode exercer perante
as instituições, como o Rotary, e as indústrias locais.
Na seqüência, o governador falou sobre o distrito, suas
intenções, modo de ação e projetos. Ao final do encontro,
os dirigentes entregaram a Agenda 21 à Barroso. O CIESP de
Cubatão atende também as cidades de Guarujá e Bertioga.
Na Câmara de Cubatão, o governador conversou com a
vereadora Maria Aparecida Pieruzzi, a Nega – a primeira mulher rotariana da Baixada Santista - e com o presidente da
câmara José Roberto Azzoline Soares, o Alemão. Na conversa, temas como política, relações políticas, Rotary e a nova
gripe foram discutidos. Por último, Barroso sugeriu o Dia do

Rotariano na agenda da cidade, e o presidente da câmara
pediu a ajuda do Rotary para o próximo senso habitacional.
O site da câmara publicou matéria da visita do governador.
Casa da Esperança – o governador Barroso visitou
ainda as instalações da Casa da Esperança de Cubatão “Dr.
Leão Augusto de Moura”. A entidade atende cerca de 400
crianças e adultos com restrições físicas e intelectuais. O
local oferece alimentação, aulas de dança, música, pintura,
medicina, odontologia, fisioterapia entre outros serviços.
Durante o período que ficou na instituição, o casal governador assistiu alguns alunos da instituição, entre eles cadeirantes, apresentarem um número de dança e um coral
de surdos-mudos interpretou uma música em libras. Conheceu também o o projeto Costurando o Futuro, no qual
o RC de Cubatão oferece a oportunidade para que as mães
das crianças atendidas pela Casa da Esperança tenham a
costura como uma fonte de renda.
O Rotary Cubatão está ainda desenvolvendo um NRDC
- Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, no
Morro Pedreira da Mantiqueira. No local o clube pretende
montar uma padaria comunitária e desenvolver projeto
para melhorar a qualidade da água consumida pela referida comunidade.
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YEP
End Polio now

Integrantes do YEP trocam experiências
com rotarianos santistas

N

o último dia 12 de agosto, a sétima reunião ordinária do Rotary Club de Santos foi totalmente
dedicada ao Intercâmbio Internacional de Jovens
(YEP - Youth Exchange Program).
Para começar, na mesa principal, a presidente Hortencia
Martinez Soares Benette, foi ladeada exclusivamente por
jovens. Faziam parte da mesa: Nathália Nostre, vice-presidente do Rotaract Club de Santos; Bianca Novoa Duarte,
intercambista outbound para o Japão; Amy Rose, intercambista inbound do Canadá, Shaina Feldman, intercambista
inbound dos EUA; Maysa Borges, intercambista rebound da
Austrália e atual presidente do Rotex e Pablo Elias Sanchez,
presidente do Interact Club de Santos Professor Fuschini.
As apresentações foram conduzidas pelo companheiro
Aguinaldo Borges, presidente da comissão de intercâmbio
de jovens do RC de Santos. Durante a reunião-almoço, todos
os intercambistas rebounds (Austrália, Taiwan, Japão, Canadá, França e México), do ano rotário 2008/2009, ocuparam a
tribuna e contaram um pouco de sua experiência. Os intercambistas outbounds (Canadá, Japão e México) presentes à
reunião também foram convidados a fazer um breve pronunciamento destacando a expectativa do que irão vivenciar.
Outros intercambistas, que participaram do programa em anos anteriores também estavam presentes e os
companheiros e visitantes do RC de Santos ainda puderam
apreciar uma exposição sobre os paises dos intercambistas.

Rotex - durante a reunião a intercambista rebound Mariza
Borges falou sobre o Rotex, grupo formado exclusivamente
por jovens que participaram do YEP que tem por objetivo
dar apoio aos novos intercambistas de nosso distrito.
Ao final da reunião, a companheira Terezinha Calçada
Bastos, por ser uma das grandes incentivadoras do programa
e diversos parceiros, entre eles o Liceu São Paulo, Colégio
Renovação, Academia Unique 1 receberam merecidas
homenagens.
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N

o dia 21 de agosto foi a vez do Rotary Club de
Santos – Oeste receber visita oficial do governador Barroso. O início da programação do dia foi
em um local muito bem conhecido do governador, pois,
o projeto Construindo as Letras, que visa oferecer aulas
de alfabetização e de conclusão do ensino fundamental a
operários da construção civil, possui sua “sala de aula” em
uma das obras da construtora Engeplus, da qual nosso governador é um dos sócios-proprietários.

Este projeto, por seu cunho social e por seu objetivo,
está concorrendo ao Prêmio Paulo Freire. O Rotary Club de
Santos – Oeste conta, para o desenvolvimento desta ação,
com a colaboração da Prefeitura e Secretaria de Educação
do município e das construtoras da cidade.
Outro projeto permanente do clube visitado pelo governador Barroso foi a Casa da Visão. A entidade foi fundada em 1986 e oferece consulta e óculos para crianças
e adultos. Cursos de informática para deficientes visuais
também são ministrados na instituição, que conta ainda
com uma biblioteca com mais de 400 títulos em braile.

A Casa da Visão já recebeu recursos de projetos de subsídios da Fundação Rotária para aquisição de equipamentos.
Mensalmente são realizados cerca de 300 atendimentos.
Outro projeto que o governador tomou conhecimento
durante a sua visita oficial foi o “Sopro Novo”, que visa ensinar pessoas a tocarem flauta doce. Nessa primeira turma,
o programa, que conta com a colaboração da indústria de
instrumentos musicais Yamaha e que também recebeu recursos de um projeto de subsídio simplificado, conta com
17 alunos, sendo um, deficiente visual.
Por fim, a comitiva do governador conheceu também
o Centro Social e Educacional Caminho Alegre, entidade
mantida pela Cruzada das Senhoras Católicas e que conta
com a colaboração do Rotary Club Santos – Oeste. A intenção é desenvolver um projeto de subsídio para aquisição
de novos berços, cadeiras e freezer. O clube está buscando
um clube parceiro para esta ação.
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N

o dia 6 de agosto, o Rotary Club Diadema Floreart recebeu a visita oficial do casal governador
Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho. Colaborando
para a imagem pública da instituição, a programação do
dia teve início com uma entrevista no jornal Diário Regional, onde o governador e sua comitiva foram recebidos
pelo diretor comercial do periódico, Elídio Capel.
Durante a entrevista, Barroso explicou o que é o Rotary, sobre a hierarquia, a função da instituição, as parcerias, os projetos do distrito e sobre a Fundação Rotária.
Na sequência, acompanhado do presidente do RC
Diadema Floreart, Paulo Gilberto B. Dalla Riva, e do governador assistente da área 6, Luiz Carlos João, a comitiva
visitou dois projetos: o Centro Comunitário Eldorado e a
Creche Espaço Solidário.
No Centro Comunitário é desenvolvido o projeto “Lutar pelo Futuro”, que aulas gratuitas de morganti ju-jitsu
para crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade de Eldorado. O clube ajuda na estruturação do
projeto. Doou placas de tatame e participa dos eventos
promovidos pelo centro.

Na Creche Espaço Solidário, o clube está trabalhando
para montar um consultório odontológico. Estão em busca
de uma parceria para dar andamento ao referido projeto.
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RC de Diadema: quatro entidades
são visitadas pelo Governador

A

visita oficial ao Rotary Club de Diadema, no último
dia 11 de agosto, contou com uma extensa programação.
Inicialmente, o casal governador conheceu a Irmandade Santa Casa de Misericórdia da cidade, na qual diversos
companheiros fazem parte da diretoria da entidade. Em
1995, com recursos da Fundação Rotária, a instituição recebeu equipamentos para o setor de fisioterapia. Ainda
ligada à Santa Casa, foi visitado o Núcleo Educacional que
atende crianças em vulnerabilidade social. Atualmente são
175 atendidos.
Na sequência, a visita foi ao Lar do Ancião, onde 29
internos, entre 60 e 80 anos, recebem os atendimentos

necessários. Nesta entidade, membros do RC de Diadema
também fazem parte da diretoria e são ativos colaboradores dos projetos desenvolvidos ali. O lar já foi beneficiado
por dois projetos de subsídios, da Fundação Rotária: um
em 1995, para montagem da lavanderia (parceria com
os EUA) e em 2008, com equipamentos para a cozinha
industrial (parceria com a Itália).

A Transitória Casa do Caminho, do Lar Espírita Luz e
Amor também foi visitada. O abrigo voltado para moradores de rua, visa a assistência social, psicológica, alimentar
e de pousada para adultos que estejam, principalmente,
saindo ou pretendendo sair das ruas. Estas pessoas podem
passar de 30 dias a um ano e o atendimento é gratuito. O
clube está desenvolvendo um projeto para a montagem
de uma lavanderia industrial.
Por fim, o governador Barroso conheceu o SODIPROM
– Sociedade Diademense de Proteção ao Menor, organização dedicada à cidadania, ao desenvolvimento social e
à qualificação profissional dos jovens do município. São
atendidos cerca de 250 jovens por semestre. O RC de Diadema também conta com a participação de companheiros
na diretoria da instituição.
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Santos - Ponta da Praia:
programas auxiliam população

N

o dia 12 de agosto foi a vez do Rotary Club Santos
Ponta da Praia receber a visita oficial do casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho.
Iniciando os trabalhos do dia, o governador, acompanhado dos representantes do clube, visitou a brinquedoteca da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O clube
construiu a referida sala e, até os dias de hoje, cuida da
manutenção, sendo responsável pelo salário da funcionária que cuida das crianças.
O clube já promoveu diversas ações em prol da ala pediátrica do hospital, como por exemplo: oficina de leitura,
pintura, doação de televisões para os quartos, protetores
de paredes e aparelhos de ar condicionado.
A ala da pediatria da Santa Casa atende pacientes do
SUS e a brinquedoteca funciona de segunda a sexta-feira,
nos períodos da manhã e tarde, tendo como objetivo principal minimizar o sofrimento das crianças internadas.
Na sequência, Barroso visitou o Abrigo Provisório à
População de Rua – SEAPRU - que atende pessoas em situação de miserabilidade que buscam amparo para a rein-

tegração à sociedade. No local, além de abrigo e alimentação, são oferecidos cursos profissionalizantes (construção
civil, ajudante de pedreiro, curso completo de cabeleireiro
e manicure).
O Rotary Club de Santos – Ponta da Praia mantém o salão de beleza e o curso de cabeleireiro e manicure do Abrigo, custeando desde produtos necessários até o salário do
professor do curso, como um projeto permanente.
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Visita ao RC de Peruíbe é

marcada por doações

A

visita do governador Roberto Luiz Barroso Filho teve
uma extensa agenda a cumprir no Rotary Club de
Peruíbe. Depois de ser recebido no Marco Rotário
da cidade, Barroso e comitiva visitaram o Hiperdia, centro
de atendimento especializado em hipertensão e diabetes.
Mensalmente, são cerca de 1500 pacientes atendidos.

Durante a visita, o Rotaract do Rotary Club de Peruíbe,
doou dois aparelhos para aferição de pressão, dois estetoscópios e uma maca.

Na sequência, Barroso conheceu o Banco de Leite Materno. O projeto tem colaborado significativamente no
combate à mortalidade infantil de Peruíbe. No ano passa-

do, Peruíbe tinha o pior índice do Estado (24,3) e hoje tem
o segundo melhor da Baixada Santista (8,3).
O Banco de Leite Materno conta com um projeto de
subsídio que recebeu recursos da Fundação Rotária com
a aquisição de um carro (US $ 31mil). Por intermédio de
outro projeto, US $ 17 mil foram utilizados para a aquisição de uma incubadora e de outros equipamentos para a
unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos, do
Pronto Socorro Municipal. O clube doou ainda US $ 2 mil
em instrumentos cirúrgicos e US$ 600,00 para o consultório odontológico. Na solenidade de entrega dos equipamentos, a prefeita de Peruíbe, Milena Bargieri esteve presente ao evento.
Por fim, o governador conheceu as instalações da CAPI
– Casa de Amparo e Proteção à Infância. Instituição provê
moradia provisória para crianças que sofrem a destituição
do pátrio poder. A CAPI, que é administrada por rotarianos,
oferece ainda alimentação, aulas de reforço e lazer aos internos. A entidade tem capacidade para até 20 crianças.
Hoje está com 8 internos.
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Premiação Distrital: reconhec
promovido durante a gestão

O

último evento oficial da gestão 2008-09 do Distrito 4420, do Governador Sérgio Lazzarini foi marcado por homenagens e reconhecimento. Realizado na sede do Camp São Bernardo, dia 08 de agosto, a
Premiação Distrital reuniu os rotarianos da região do ABC,
da Baixada Santista e de parte da Capital de que tiveram o
trabalho de seus clubes reconhecidos pela Governadoria.
Durante o evento de premiação, o Governador Sérgio
Lazzarini fez questão de enfatizar a participação de cada clube durante sua gestão. “Só tenho a agradecer a integração de
todos e o incansável trabalho da Equipe Distrital”.
A divulgação do total arrecadado na gestão foi outro tema
abordado por Lazzarini na ocasião. “Ao todo foram arrecadados na gestão 2008-09 US$ 443,787,64. Os números falam
por si e representam o nosso trabalho”, finalizou Lazzarini.

Prêmios
Já a entrega de certificados durante a cerimônia de
Premiação Distrital foi divida por categorias, entre elas,
menção presidencial, realizações significativas, apadrinhamento de novos clubes e referentes ao quadro social. Na
ocasião, os ex-Governadores e governadores assistentes
também foram homenageados e foram entregues prêmios
do Rotary Internacional, como dos projetos relacionados a
alfabetização e Rotaract.
Entre as homenagens entregues destaque para os
cinco melhores clubes com crescimento percentuais do
Quadro Social durante a gestão, além das cinco melhores
contribuições per capita e absoluta do período para a Fundação Rotária.
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imento do trabalho
2008-09
O EGD Ségio Lazzarini recebe das mãos do EGD Sebastião
Zanforlim o reconhecimento de RI pela performance do DQS
em sua gestão.

Melhores Crescimentos percentuais
do Quadro Social
RC São Caetano do Sul Oeste – 89,47%
RC Itanhaém – 42,86%
RC Santo André Norte – 31,58%
RC Santo André Bela Vista – 25%
RC Mauá – 20,69%

Melhores contribuições per capita à Fundação Rotária
RC Santo André Norte – US$ 1,125,23
RC São Paulo Aeroporto – US$ 636,52
RC Praia Grande Forte Itaipu – US$ 499.38
RC Santo André Alvorada – US$ 481.28
RC São Vicente – US$ 394.70

Melhores contribuições absolutas à Fundação
Rotária
RC Santo André Norte – US$ 855.17
RC São Paulo Aeroporto – US$ 660.48
RC Santos José Bonifácio – US$ 29,510.00
RC Santos – US$ 22,152.39
RC Santo André – US$ 21,717.87
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