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Mensagem do Presidente

Prezados companheiros,

E

ncontra-se em suas mãos a quarta edição de nossa
Carta Mensal. Muito antes de iniciarmos a gestão,
decidimos ocupar as páginas de nosso periódico
distrital com reportagens sobre as ações que são promovidas pelos clubes.
Durante as visitas oficias é que acabo tendo a honrosa
oportunidade de conhecer mais intimamente os belíssimos trabalhos que são realizados pelos companheiros do
Distrito 4420.
O cronograma de visitas oficias já ultrapassou a casa
das 50! Durante aquelas horas que passei juntamente com
os companheiros dos clubes, consegui ter a nítida visão de
que nossa missão de servir ao próximo é extremamente recompensadora. Não há nada que pague ouvir uma criança
ou um idoso dizendo obrigado.
Durante as visitas, o governador acaba conhecendo a
realidade e peculiaridades dos clubes. Cada um deles, den-

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

tro dos preceitos rotários, procuram buscar seus espaços
na sociedade, servindo como um braço forte a qualquer
hora.
Outro tema importante para se abordar nessa Carta foi
a deliciosa e fascinante viagem da amizade. Em Punta Del
Este, a família rotária pode usufruir de belíssimos momentos de companheirismo e de intercâmbio com os rotarianos do Uruguai. Foi, sem dúvida, uma viagem para ficar na
memória.
Vale ainda a oportunidade para dividir com todos os
companheiros do Distrito 4420 a safistação pela fundação
de um novo clube na cidade de Santos. O Rotary Club de
Santos - Gonzaga começa suas atividades já contando com
um excelente e forte grupo. Faço questão de agradecer e
salientar o empenho do Governador Assistente da Área
1 - Roberto Coutinho e de meus companheiros do Rotary
Club de Santos (clube padrinho) na formação desse mais
novo clube rotário.
Para finalizar quero mais uma vez reforçar o orgulho em
fazer parte do Distrito 4420. Não há um só clube em nosso distrito que não esteja com pelo menos um projeto em
andamento. Nos últimos trinta dias, então, a quantidade
de projetos executados foi fenomenal! Foram executadas
ações ligadas à saúde, amparo à criança e ao idoso, bem
estar e inclusão social, educação e civismo. As atividades
comunitárias promovidas pelos clubes surtem efeito dentro das comunidades onde atuam, promovendo a busca
por um mundo sempre melhor.
O momento é de conclamar para que todos os rotarianos estejam focados nos ideais de servir, buscando sempre enaltecer os princípios disseminados incialmente por
Paul Harris.
O FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM NOSSAS MÃOS!
Rotariamente,
Roberto Luiz Barroso Filho.
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Editorial

Caros
Rotarianos,
John Kenny
Presidente do Rotary International

H

á muitas organizações de prestação de serviços no
mundo, mas nenhuma tão antiga e bem-sucedida
como o Rotary. Existem várias razões para isso e
os Serviços Profissionais são uma delas. Este ano, peço de
deem atenção especial a esta Avenida de Serviços, que é
às vezes colocada em segundo plano no Rotary.
Padrões éticos nos negócios e na vida pessoal ainda são
tão importantes hoje quanto em 1905. Muitos dos problemas enfrentados em todo o mundo atualmente resultam
da falta de ética no setor empresarial.
Os Serviços Profissionais comprovam que no Rotary
aplicamos os mais altos valores éticos na condução de
nossos negócios ao mesmo tempo em que usamos nossas
habilidades vocacionais para ajudar os necessitados. Esta
noção é simples e parte integral do Rotary.
Muitas organizações estão abertas a todos os que desejam se afiliar. Este nunca foi o caso no Rotary. Os rotarianos buscam somente sócios qualificados, aqueles com o
caráter, as habilidades e a determinação necessários para
contribuir efetivamente em seus clubes.
Sempre acreditei que a base do Rotary é seu compromisso com a ética. A organização coloca o que é certo acima do que é conveniente e seu lema Dar de Si Antes de
Pensar em Si a diferencia das outras entidades. É por isso
que precisamos ter sempre em mente que cada um de nós

representa a imagem pública do Rotary. O que um faz, seja
bom ou indevido, se reflete em todos nós.
Muito do que realizamos até hoje foi possível graças à
confiança outorgada pela sociedade ao Rotary e aos rotarianos. Esta credibilidade tem sido fundamental ao nosso
sucesso na erradicação da pólio. Somos conhecidos em
inúmeras comunidades como pessoas generosas e de boa
vontade.
Se quisermos que o Rotary prospere, precisamos ter
em mente os Serviços Profissionais. Devemos buscar pessoas dignas, capacitadas e resolutas, e e fazer o que é certo, mesmo quando não seja conveniente. E precisamos
sempre nos deixar guiar pelo lema que nos incentiva a Dar
de Si Antes de Pensar em Si.

John Kenny
Presidente, Rotary International
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Governadoria do Distrito 4420 promoveu, no
sábado (26/10), o Seminário da Fundação Rotária
(FR), em Santo André. O evento teve como principal diferencial a realização de debates em salas temáticas,
em que os rotarianos tiveram
acesso a temas específicos
relacionados aos diferentes
aspectos que fazem parte da
Fundação.
Com a presença de cerca de
160 pessoas, o Governador do
Distrito Roberto Luiz Barroso
Filho destacou a importância
do encontro. “Este seminário
foi estruturado para a participação de todos, distribuídos
em salas temáticas. Com isso,
nosso objetivo é que os participantes conheçam, divulguem e compartilhem idéias para
promover e ampliar os projetos sociais financiados pela
FR”, argumentou. Na ocasião, o Governador e sua esposa,
Eliane, foram homenageados por integrantes do Distrito

pela contribuição de US$ 250.000 que efetivaram à Fundação, passando com isso, a integrar a Sociedade Arch C.
Klumph. O casal é o segundo do Brasil (o primeiro é o casal
Virgílio e Nina Pina também do Distrito 4420) a integrar o
seleto grupo da Sociedade.
Com relação ao seminário,
além do Governador, o evento
contou com palestra motivadora do EGD Altimar Augusto Fernandes que abordou o tema: ‘A
Fundação Rotária no Brasil: importância e resultados do Distrito
4420’. Altimar que é Coordenador Zonal da FR apresentou gráficos e dados referentes ao atual
posicionamento do Distrito com
relação a FR. “Cada um de nós
tem que trabalhar para que o
Distrito colha os frutos. Cada idéia, cada clube, cada projeto
tem o seu valor. É preciso divulgar a Fundação, já que 100%
da verba arrecadada é destinada a projetos humanitários ou
educacionais”, explicou Altimar.
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O Governador Indicado, Fernando Dias Sobrinho, também foi um dos palestrantes do encontro. Na ocasião, Sobrinho abordou o clássico conto ‘A Cigarra e a Formiga’,
do autor grego Esopo. “O trabalho do rotariano deve ser
constante, assim como, o das formigas. Desta forma, com
certeza, teremos muito que nos orgulhar no futuro e contribuiremos para tornar o Distrito mais forte. Isso porque,
o futuro do Rotary depende do que os rotarianos fizerem
hoje”.
Já com relação às salas temáticas, os participantes puderam obter informações sobre:
- Sala I – Plano de Visão de Futuro, com o mediador Governador Eleito Marcos Franco;
- Sala II – ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary
Foundation), com o mediador Paulo César Gaieski;
- Sala III – Alternativas de Arrecadação: Empresa Cidadã + Ação entre Amigos + Preserve o Planeta Terra + PHS,
com o mediador Daniel Clemenc Leite;
- Sala IV – Programas Humanitários – Como divulgar seu projeto e buscar parceiros, com a mediadora
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Elizabeth Fernandes;
- Sala V – Intercâmbio de Grupos de Estudos – O que
é - Quais os objetivos de Rotary, com a mediadora Thais
Pavanelli.
Ainda sobre as salas temáticas, um dos mediadores
do evento e presidente da Sub-Comissão da ABTRF, Paulo Gaieski, comentou sobre a importância da divulgação
da Fundação. “A Fundação é a porta de entrada de todo
projeto na área social do Rotary, mais do que isso, é importante conscientizar todos os rotarianos de sua relevância
para a manutenção e implantação de novos objetivos. Por
isso, eventos de divulgação como este seminário são fundamentais para o fortalecimento do Distrito”, comentou
Gaieski.
Por fim, o seminário da Fundação Rotária contou com
uma explanação do EGD José Luiz Fonseca, que encerrou
o evento deixando a seguinte mensagem: “A oportunidade de compartilhar informações e conhecer mais sobre a
Fundação é o que cada um leva de melhor deste encontro”, concluiu.
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RYLA

RYLA

Agita Colégio Eduardo Gomes em São Caetano

A

Governadoria do Distrito 4420 da Gestão
2009/2010 realizou, no dia 17 de outubro, encontro do RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil) com 32 jovens de 14 a 17 anos. O encontro aconteceu
nas dependências do Colégio Eduardo Gomes, em São Caetano, e contou com participantes de 15 clubes do Distrito
e de 20 rotarianos que prestigiaram o evento.
O encontro, coordenado pelo presidente da Comissão
Distrital de RYLA, Marcos Buim, teve como objetivo principal a integração dos jovens. “Desenvolvemos atividades
específicas voltadas à faixa etária deste público, abordando temas relacionados ao trabalho em equipe, autoestima,
ética, civismo, voluntariado, entre outros”, explicou. Buim
fez questão de ressaltar ainda que durante o treinamento
foram realizadas atividades práticas. “Houve interatividade.
Com certeza, todos os temas debatidos nas palestras foram
aprimorados com atividades práticas para um melhor entendimento por parte destes adolescentes e os resultados
obtidos com isso serão bastante satisfatórios. Afinal, cuidar
dos jovens é cuidar do futuro das ações sociais mantidas
pelo Rotary”, complementou.
A programação do RYLA teve a abertura realizada pelo
Governador do Distrito, Roberto Luiz Barroso Filho, que
foi o responsável pelas boas-vindas aos participantes. Ainda durante cronograma de atividades do RYLA, os jovens
contaram com dois monitores especializados da Effort Treinamentos – Alan de Oliveira e Edson Silva. De acordo com
os especialistas e voluntários do Rotaract de São Caetano,

as ações com os jovens teve como propósito “fazê-los vivenciar o que foi aprendido”. Na ocasião, os dois monitores
desenvolveram atividades de dinâmicas em grupo com os
participantes do RYLA, com o apoio de materiais didáticos
simples (como por exemplo, panos, barbantes, garrafas de
água e bolinhas) que serviram de suporte para ilustrar situações de liderança, trabalho em equipe e demais temas
propostos nas palestras. Além disso, os monitores explicaram que este tipo de treinamento foi uma inovação junto às
iniciativas do RYLA. “Queremos apresentar conceitos para
auxiliar este jovens a construir o futuro ajudando sua comunidade”, disse Edson. Já Alan ressaltou a questão da inovação. “Queremos contribuir para trazer novos projetos e
ideais para o Rotary, além de servimos de exemplo aos participantes quanto à questão do voluntariado”, completou.
Já com relação aos palestrastes, o RYLA contou com a presença dos rotarianos Mauro Hollo, Conrado Orsatti e Pedro
Paulo Serafini Gonçalves e do convidado Luiz Henrique Watanabe. Por fim, o encontro teve uma explanação do Presidente
da Comissão Distrital Pró Juventude, Francisco Milréu. “Realizamos uma programação para este RYLA que abordou os
diferentes aspectos do ideal de servir. Apresentamos por etapas como estes jovens devem estruturar seus pensamentos
e alcançar todos seus projetos. Com certeza, as orientações
foram transmitidas e trabalhadas de maneira interativa. Nossos jovens sairão deste RYLA fortalecidos, conscientes e mais
preparados, em sua totalidade, para desempenhar a missão
de cuidar do futuro de nosso país”, finalizou Milréu.
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Board RI

Comitiva Ed Futa

Convenção Mundial em 2015

N

o final do último mês de maio, em reunião do
Board de Diretores de Rotary International
realizada na Irlanda, com três cidades
candidatas finalistas, graças à especial defesa de nosso então Diretor Pinho, a cidade de São Paulo foi definida como “cidade tentativa” para sediar a Convenção Internacional de Rotary de 2015 concorrendo com
Houston e Phoenix.
Foi então decidido que uma Comissão de Inspeção
de Rotary International visitaria
São Paulo para continuar verificando as condições e estabelecendo negociações referentes a
estadias, transporte e Centro de
Convenções que foram por nós
apresentadas.
Esta Comissão composta por
Konda Sterret, Daryl Taylor e LJ
Williams, liderada pelo Secretario Geral de Rotary International Ed Futa, esteve conosco durante o período de 12 a
17 de Outubro, quando além de conhecerem a cidade
com mais detalhes tiveram a oportunidade de visitar e
reunir-se com redes de hotelaria, visitar o Complexo do
Anhembi, manter contato com rotarianos e ter encontro com o Prefeito da Cidade, Gilberto Kassab.
Além destes contatos foram também realizadas
reuniões com os Governadores atuais, eleitos e indicados dos Distritos 4420, 4430 e 4610 que, por terem sede
na Capital de São Paulo, terão fundamental importância

nos trabalhos para a realização da Convenção Internacional de Rotary International do Brasil de 2015.
Visitas às instalações das unidades do Colégio Rio
Branco, Faculdades Rio Branco, escola profissionalizante e Escola para Surdos mantidas pela Fundação
de Rotarianos de São Paulo tiveram grande impacto
mostrando o trabalho realizado por rotarianos no Brasil
para nossos ilustres visitantes.
A reuniões mantidas com
a SPTurismo e São Paulo Convention and Visitors Bureau demonstraram estar nossa Cidade
capacitada a receber os 40.000
rotarianos de todo o mundo que
são esperados para o evento.
A participação dos Colégios
de Governadores dos Distritos
4420, 4430 e 4610 assim como
a representativa participação de
Diretores do Colégio de Diretores Brasileiros demonstrou a vontade e comprometimento de todos os rotarianos de nosso País em receber
nossos companheiros de Rotary em 2015.
Temos certeza, nossos visitantes retornaram aos Estados Unidos bem impressionados e manterão nossa
cidade como séria candidata, propiciando a continuação das negociações que ainda serão necessárias para
realizarmos em São Paulo a Convenção International
de 2015.
Colaboração: EGD José Luiz Fonseca
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Visitas

Rotary Club de Guarujá –
Ilha de Santo Amaro

N

o dia 16 de setembro o Rotary Club de
Guarujá – Ilha de Santo Amaro
recebeu a visita oficial
do governador Roberto Luiz
Barroso Filho.
Barroso e comitiva foram visitar projeto de
alfabetização de adultos
carentes que é promovido
pelo clube desde 2002.
Hoje em dia, a referida
ação faz parte do programa “Brasil Alfabetizado”, do governo f ederal.
As aulas acontecem de
terça a quinta e o curso tem duração
de oito meses. Cerca de mil pessoas são
alfabetizadas por ano, contudo, atualmente, o
projeto conta com 650 alunos no município.

O Rotary Club de Guarujá – Ilha de
Santo Amaro realiza eventos com
o objetivo de angariar recursos para a compra
de materiais para
os alunos. O programa está iniciando
atividades com deficientes visuais.
O Rotaract patrocinado pelo clube também
está envolvido no projeto.
Os jovens procuram possíveis alunos nas igrejas. E é
nas igrejas que buscam espaço
para as salas de aula. Realizam festas para
ajudar financeiramente com o projeto. A última foi
a “Batataract”. Com os eventos, já conseguiram ventiladores,
cortinas, toalhas para as mesas, entre outros materiais.
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Visitas

Rotary Club de
São Paulo - Santo Amaro

O

Rotary Club São Paulo - Santo Amaro recebeu o
casal governador, em visita oficial no dia 15 de
setembro, com uma vasta programação.
Durante a visita, Barroso conheceu a Padaria Comunitária Rainha da Paz, que forma padeiros e dá apoio à comunidade do Jardim Maracanã. Atualmente, são 90 alunos,
jovens e adultos, divididos em oito turmas, nos períodos
matutino e vespertino. Este projeto, que tem 20 anos, recebeu um subsídio equivalente, em uma parceria com a
França, em 2005.
Outro projeto visitado foi o C.R.E.S.C.E.R. - Centro Rotário Educacional, Social, Cultural e Recreativo (anteriormente chamado de CAMPI). A entidade tem por finalidade
prestar serviços à comunidade com o programa de educação para o trabalho e aprendizagem administrativa. Atende jovens de 14 a 20 anos da região metropolitana de São

Paulo. No ano rotário de 2007-2008 recebeu recursos (US$
40 mil) da Fundação Rotária, referente a uma parceria com
clube nos Estados Unidos, para a montagem de uma sala
de informática. Nos 23 anos de existência já formou 40 turmas e 4.600 alunos.
A Biblioteca Pública Prestes Maia também fez parte
da programação da visita. O local é o segundo da cidade
de São Paulo em volume de livros emprestados. Em 2006,
em parceria com a Alemanha, o clube reformou as salas
nomeadas Rotary International e John Kennedy.
A Casa da Amizade foi outro ponto visitado. A entidade
oferece aulas básicas e avançadas de costura e artesanato.
Possui brechó e bazar. Faz chás-bingo e também recebe
contribuição de cada sócio do clube. A instituição atua
também com portadores de necessidades especiais e dependentes químicos em recuperação.
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Visitas

Rotary Club de
São Caetano do Sul – Olímpico

D

ia 17 de setembro foi a vez do Rotary Club de
São Caetano do Sul – Olímpico receber o casal
governador para a visita oficial.
O clube recebeu Eliane e Barroso na Casa da Amizade,
entidade fundada em 1962. Por mais de 20 anos, a instituição funcionou como uma creche, contudo, em 1997,
quando a municipalidade conseguiu atender 100% da
demanda dos moradores da cidade, as atividades neste segmento
foram encerradas.
Atualmente, são desenvolvidos dois projetos – Entrelinhas e
Integração – voltados à
comunidade local.
No programa Entrelinhas são atendidas
crianças, adolescentes
e adultos com necessidades educacionais
especiais, dificuldades de aprendizagem, problemas
emocionais que afetam o desenvolvimento global, distúrbios de linguagem oral, escrita, alterações vocais e
de motricidade.
Já o Integração visa reintegrar socialmente adolescentes que cometeram infrações. Estas infrações são, entre outras, pixar, roubar e, principalmente, uso de drogas.

Alguns são encaminhados pelo núcleo a prestarem serviços à comunidade.
A Casa da Amizade já recebeu recursos da Fundação
Rotária. Em 2006 – U$ 6.505, 96 – para aquisição de equipamento de raio-x para o consultório odontológico e cabine para avaliação audiológica, ocupacional, admissional, periódica de retorno ao trabalho, alteração de função
e triagem escolar.
Em 2008 – U$
15.160, 00 – parceria com Itália, para
a compra do impedanciometro, com o
objetivo de complementar o setor de audiologia, tornando-se
possível a realização
de avaliação audiológica completa; compra de cadeira para
o consultório odontológico; e projeto “Construindo e Reconstruindo a
Vida”, para atendimento a portadores de deficiências
em geral, com a compra de equipamentos na área de
Fisioterapia para reabilitação física.
O clube realiza um evento anual exclusivo (Feijoada),
com a renda revertida para a instituição. Participa ainda
da Festa Italiana que, em 2008, rendeu R$ 15 mil à Casa.
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asas Fraternais O Nazareno e Casa de Lucas foram
os dois projetos que o casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho conheceram durante a visita oficial ao Rotary Club de Santo André – Alvorada.
A Casa de Lucas é uma instituição que visa a educação e
proteção às crianças em situação de risco que vivem em três
grandes núcleos populacionais da cidade de Santo André.
Os jovens frequentam a entidade em horário complementar ao da escola formal e têm aulas de teatro, pintura,
esportes, cidadania e valores morais. Atende atualmente
130 crianças de 6 a 14 anos.
Em 2008, em uma parceria com os EUA, a Casa de Lucas

recebeu US$ 10 mil, da Fundação Rotária, para a montagem
de uma brinquedoteca, equipamento de data show e televisão.
Já o Casas Fraternais O Nazareno é uma instituição filantrópica independente que oferece oficinas e cursos gratuitos pré-profissionalizantes, entre eles, informática, inglês,
espanhol, cabeleireiro, gourmet, mecânica e elétrica. Além
de atendimentos gratuitos de ginecologia, fonoaudiologia,
nutrição e odontologia, todos com profissionais voluntários.
A instituição recebeu dois computadores por intermédio de
um projeto simplificado patrocinado pelo RC Santo André
– Alvorada.

14

Carta Mensal • Outubro de 2009

Visitas

RC Bertioga - Canal

O

governador do distrito 4420, Roberto Luiz Barroso Filho, sua esposa Eliane, acompanhados do
presidente do Rotary Club de Bertioga - Canal,
Amilton Batista Santos e do governador-assistente José
Roberto Vitti, estiveram, no dia 23 de setembro, na sede
da TV, jornal e revista Costa Norte. A passagem fez parte
da programação da visita oficial ao Rotary Club de Bertioga - Canal
Barroso participou do programa Café da Manhã, no
ar há mais de dez anos, sob o comando do apresentador
Ribas Zaidan, entretanto, no dia da visita, o noticioso foi
apresentado por Enio Xavier.
O governador falou sobre o Rotary, sua criação, hierarquia, os membros, as parcerias, as atuações e os projetos. Ele ressaltou o voluntariado dos membros do Rotary e comentou a diferença que este voluntariado faz na
sociedade.
Entre os projetos em que o Rotary já esteve envolvido,
citados por Barroso, estavam a campanha para erradicação
da poliomielite no mundo, a criação da ONU e da Unicef e
a realização da Eco-92, no Rio de Janeiro.
Depois de ressaltar a parceria com as organizações Bill
Gattes para o combate à poliomielite, o governador enumerou o foco deste ano de Rotary internacional - recursos hídricos, saúde, combate à fome, à poliomielite e ao
analfabetismo - e falou dos projetos dos Rotary Clubs da
região. Barroso fechou sua participação falando dos intercâmbios oferecidos pelo Rotary.
Na seqüência, Barroso visitou a Creche “Recanto Infantil” que atende 44 crianças (entre 1 ano e nove meses e 3
anos e 11 meses).
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Visitas

Rotary Club de
Santo André – Bela Vista

O

s companheiros do Rotary Club Santo André –
Bela Vista receberam o casal governador para a
sua visita oficial no dia 22 de setembro.
A comitiva do governador foi convidada a conhecer
dois projetos que contam com a participação do clube.
O primeiro foi o Banco de Cadeiras de Rodas,
que existe desde fevereiro de
2008 e que promove a doação ou empréstimo de cadeiras para os mais necessitados.
Entre os beneficiados estão:
Apae, pastorais, hospitais e os
próprios Rotary Clubs, como o
de Praia Grande, que recebeu
três cadeiras especiais. Já foram
doadas mais de 210 cadeiras.
O clube receberá, em breve, uma doação de 280
c adeiras-de-rodas de uma Fundação dos Estados
Unidos.
A Adavida – Associação dos deficientes auditivovisuais e deficientes visuais – também foi visitada pela

comitiva do governador. A entidade é uma associação
sem fins lucrativos, fundada em 1997, por mães de jovens deficientes auditivos, devido à falta de escola especializada em Santo André.
Oferece apoio em serviço social,
serviço de intérprete, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia,
pedagógico, curso de Libras, curso de Braille e encaminha os alunos para o mercado de trabalho.
O Rotary Club de Santo André – Bela Vista beneficiou a
Adavida com três subsídios
simplificados para a instituição. Os dois primeiros de mil reais cada um.
Sendo o primeiro, em 2007, para compra de uma secretária
eletrônica; o segundo, em 2008, para compra de impressora/fotocopiadora, três webcams e uma encadernadora.
O terceiro subsídio simplificado, em 2009, no valor de R$
2.500, foi para a compra de material pedagógico em Braille
e seis armários.
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Visitas

Rotary Club de Santos –
José Bonifácio

N

o dia 24 de setembro, os companheiros do Rotary
Club de Santos – José Bonifácio receberam o casal
governador para a visita oficial deste ano rotário.
Em comitiva, os companheiros e o governador visitaram as UBS – Unidades Básicas de Saúde dos bairros de
São Manoel/ Piratininga, Alemoa/Chico de Paula, Vila São
Jorge/ Caneleira.
As UBS oferecem serviços de odontologia, medicina
preventiva e atendimentos de primeiros socorros.

Nas UBS de São Manoel e Vila São Jorge foram doados equipamentos e na do bairro de Alemoa, além de equipamentos, o
clube colaborou na construção de uma parte das instalações,
em parceria com a empresa T-Grão. A ação recebeu um subsídio equivalente no valor de US$ 50 mil, em 2008.
O projeto prevê a doação de equipamentos para um
total de 12 UBS. As próximas serão no Jardim Castelo e no
bairro do Mercado, ainda este ano, e Morro da Nova Cintra,
no início do ano que vem.
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Rotary Club de P
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Grande – Forte It
aipu

O

Rotary Club de Praia Grande – Forte Itaipu recebeu o governador Barroso em sua visita oficial
no dia 25 de setembro.
Durante a programação do dia, Barroso conheceu a Escola
Municipal – Creche - Layde Rodrigues Reis Loria, que atende
atualmente 300 crianças e que em 2008 recebeu, por intermédio de um projeto simplificado, uma máquina de lavar roupas
de grande capacidade, que é utilizada para lavar lençóis e cobertores.
Na seqüência, Barroso foi visitar o projeto PLIM – Primeiras Letras na Idade Madura, ação desenvolvida em parceria com o Colégio Passionista Santa Maria, para a alfabetização de adultos. O clube ajuda com materiais didáticos.
O próximo passo do projeto é a formalização de aulas
de informática e curso de profissionalização também a ser
realizado na cozinha do colégio parceiro.
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O

Rotary Club de São Paulo – Sul recebeu o governador Roberto Luiz Barroso Filho, em visita oficial, no dia 29 de setembro.
A programação do dia teve início no Centro Assistencial
Cruz de Malta. Entidade que tem nove séculos no mundo
e quase cinquenta anos no Brasil. A unidade localizada em
São Paulo atua na promoção e assistência nas áreas de
saúde - com atendimento básico às crianças, através de
pediatria e de puericultura e à mulher, com ginecologia
e obstetrícia. Também são feitos atendimentos de enfermagem, imunizações, análises clínicas e testes para prevenção de câncer ginecológico. Na área de oftalmologia,
oferece atendimento ambulatorial, cirurgias de catarata
congênita e são tratadas outras enfermidades graves que
atingem a primeira infância. Há também atendimentos nutricional e odontológico, além de uma clínica móvel, que
vai aos bairros mais distantes.
As atividades são realizadas atualmente através de um
Centro Médico e Sócio-Educativo, uma creche (210 crianças de zero a sete anos) e um Centro de Juventude (que
atende crianças e jovens dos sete aos 14 anos), localizados
na periferia de São Paulo.

Existem atividades artístico-culturais, que beneficiam
300 jovens; programa de prevenção contra marginalização
dos jovens, com projetos como o de prática esportiva com
o Amaury, ex-jogador de vôlei; atividades dirigidas aos
adultos e grupos de terceira idade, como marcenaria, arte
com papel e reciclados, oficina de costura, entre outros.
O Centro Assistencial Cruz de Malta tem hoje por volta de
400 voluntários e já recebeu duas vezes o Prêmio Bem Eficiente.
A instituição foi beneficiada como uma série de projetos que contaram com recursos da Fundação Rotária. No
ano rotário de 2007/ 2008, subsídio equivalente de U$ 8
mil – Projeto que incentiva o plantio de flores e horta (Harrisburg - EUA); em 2004/2005, projeto com papel reciclado; em 2000, projeto de Machetaria; e em 1998, projeto de
Informática, esses três últimos com o Japão. Há em andamento um projeto de subsídio equivalente de U$ 20 mil
para equipamentos de lazer, como playground, palco desmontável e piso para a quadra em parceria com a Itália.
Antes de seguir para as reuniões com o presidente e
secretário e para a assembléia ordinária, Barroso visitou
ainda a Creche Padre Gregório Westrupp, instituição que
atende 110 crianças de dois a quatro anos e que já recebeu
recursos de dois projetos com a Fundação Rotária: US$
11mil, para a compra de equipamentos para a cozinha, TVs
e brinquedos, em parceira com Portugal e US$ 3 mil, para
aquisição de materiais didáticos.
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Visitas

Rotary Club de Praia Grande

N

o primeiro dia de setembro foi a vez do Rotary
Club de Praia Grande receber o casal governador
Eliane e R
 oberto Luiz Barroso Filho.
A visita oficial teve início na Casa da Amizade. Formada pelas esposas dos companheiros do clube, a instituição
oferece aulas de artesanato para a comunidade local, às
quartas e quintas, realiza eventos, como bingos e, princi-

palmente, trabalha com crianças e idosos da Cooperativa
(lixão) e da Cohab, dando presentes (no Dia das Crianças e
no Natal) e cestas básicas. Cede espaço para as campanhas
da vacinação da pólio e antirrábica.
A Casa da Amizade, do Rotary Club de Praia Grande é
mantida pelo resultado financeiro de eventos, como chás,
bingos e bazares.

Visitas
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N

o dia 28 de setembro, os companheiros do Rotary
Club de Mauá prepararam uma programação cultural e histórica para receber o casal governador
Eliane e Roberto Barroso Filho.

O governador conheceu os afrescos pintados por Emeric
Marcier, na capela da Santa Casa do município. Na seqüência,
visitou também o Museu Barão de Mauá e casa de taipa de
pilão com aproximadamente 300 anos de construção.
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Viagem da amizade

Viagem da Amizade

E

ntre os dias 01 e 04 de outubro, cerca de 120
membros da família rotária do Distrito 4420 participaram da Viagem da Amizade, organizada
pelo casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso
Filho, a Punta Del Este, Uruguai.
Hospedados no Conrad, os participantes do
evento tiveram a oportunidade de conhecer as bele-

zas e os atrativos do local, bem como, participar de
uma reunião conjunta com quatro clubes do Distrito
4980, comandado pelo casal governador Elba e Mario
G omensoro.
Além de estreitar os laços de amizade e companheirismo com os rotarianos do Uruguai, esse tipo de ação
poderá render frutos para projetos e parcerias futuras.

Acompanhe alguns flashes dessa agradável viagem:
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Visitas

Rotary Club de
São Paulo - Saúde

O

governador Roberto Luiz Barroso Filho fez a sua
visita oficial ao Rotary Club de São Paulo – Saúde,
no dia 7 de outubro.
A programação do dia teve início com uma visita à creche “Lar São José”, que atende 76 crianças de 3 a 6 anos. O
clube colabora com a instituição com doações e a realização de eventos. Há mais de três anos, mensalmente, doa
cerca de 20 quilos de leite em pó.
Outro local visitado foi o Hospital Pediátrico da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Lá, em parceira com o Rotary Clube de São Paulo – Aeroporto, os
companheiros do RCSP – Saúde pretendem reformar

dois andares, melhorando o atendimento para cerca de
120 crianças enfermas. O clube também participa das
festas de Natal e Dia das Crianças promovidas pela direção do hospital.
Na seqüência, a comitiva visitou a “Casa São Francisco de Assis”, o clube colabora mensalmente com a
entidade, doando roupas, alimentos, artigos de cama e
banho e de primeira necessidade.
Encerrando a programação de visitas aos projetos, o
governador Barroso conheceu a creche “Início de Luz”.
O clube ajuda a entidade, há mais de 10 anos, em eventos ou conforme as necessidades apresentadas.
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Visitas

Rotary Club
de São Vicente

O

s companheiros do Rotary Club de São Vicente
receberam o casal governador Eliane e Roberto
Luiz Barroso Filho, em visita oficial, no dia 5 de

outubro.
O clube mais antigo da primeira cidade do país preparou
uma programação especial para receber Barroso e comitiva.
Inicialmente, os companheiros estiveram visitando o
Centro de Atendimento São Camilo, entidade que oferece
reabilitação para crianças com síndromes e sequelas
neurológicas. O serviço é gratuito e tem parceria com a municipalidade. Entre as modalidades estão: fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

São realizados na instituição cerca de 2500 procedimentos
por mês. O Centro de Atendimento São Camilo já foi beneficiado por vários projetos que contaram com recursos da Fundação Rotária, entre eles, destaque para a aquisição de uma Kombi, em 2005, em parceria com a República Tcheca, compra de
aparelhos de ar-condicionado e cobertura da piscina.
Na seqüência, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Município, o Rotary Club de São Vicente promoveu,
no bairro Náutica III, o plantio de 100 árvores. Entre as espécies
escolhidas estavam: ipês, quaresmeiras, manacás e patas-devaca. O plantio também serve de objeto de estudo e conscientização ambiental para os alunos da escola do bairro.
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Confraternização

Festiva de Companheirismo
Inter-Distrital

N

o último dia 16 de outubro, aconteceu, no Clube
Kolpinghaus, a I Festiva de Companheirismo Inter-Distrital, reunindo os Rotary Clubes: São Paulo Centenário (Distrito 4420, presidido pela companheira
Carla Hitomi Sakai), Norte (4430) e Imigrantes (4610).

Com muita comida típica alemã, apresentação de
dança cigana e, acima de tudo, confraternização e companheirismo, o evento foi marcado pelo sucesso da belíssima iniciativa dos rotarianos dos três clubes envolvidos
na organização.
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Evento maior

Prepare-se para a
19º Conferência Distrital

S

eguindo a tradição, nossa Conferência Distrital
acontecerá no mês de maio de 2010 (de 20 a 23), em
Águas de Lindóia. Ainda faltam cerca de sete meses
para o nosso evento, contudo, neste ano rotário, a coordenação da Conferência solicita que todos os companheiros
procurem agendar suas participações com a devida antecedência, pois, concomitante ao nosso encontro anual, a
cidade que nos recebe com tanto carinho e cordialidade,
será palco de outro grande evento, o que deve ampliar significativamente a procura pela rede hoteleira local.
As inscrições terão início, em breve, por intermédio
do portal do Distrito: www.rotary4420.com.br .
A Confrência Distrital é o ponto alto de cada ano
rotário, onde os clubes e companheiros têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos e projetos realizados,
tudo num ambiente de muito companheirismo e descontração.
“Todos os distritos do mundo realizam eventos semelhantes e o 4420 prima pelas extraordinárias conferências sendo sem dúvida, a maior Confrêndia Distrital

da América Latina. Este ano, estima-se cerca de 2700
participantes, entre rotarianos, convidados e familiares”, acrescentou o coordenador geral da conferência
distrital 4420, Mário Soncini.
O objetivo é reunir a família rotária e estimular o
companheirismo. “Na última Conferência, o companheirismo entre os rotarianos ficou marcante para mim.
É um evento muito inspirador para unir a família rotária. É uma grande oportunidade para que possamos
discutir assuntos rotários e temas de grande relevância
para toda a sociedade”, comentou o segundo secretário da governadoria e responsável pelo conteúdo das
palestras da Conferência Distrital 4420, Roberto Luiz
Barroso.
A Conferência, como de costume, realiza uma série
de palestras com temas rotários e busca também debater aspectos gerais sobre fatos de interesse geral. A
programação Conferência será divulgada nos primeiros
meses de 2010.
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