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Presidente de
rotary international
Caros rotarianos,
Eu faço parte da primeira geração
que cresceu no Japão após uma guerra
devastadora e é natural que agora meus
compatriotas coloquem a paz como prioridade. Vimos os estragos que o militarismo causou em nosso país em comparação
ao grande crescimento econômico que se
produziu quando nossa nação optou por
propagar a paz.
Foi essa decisão que permitiu com que
o Japão crescesse e prosperasse, dando às
novas gerações a oportunidade de crescerem sem medo, e de receberem melhor
educação e qualidade de vida. A decisão
de escolher a paz mudou radicalmente a
atitude japonesa em relação aos demais
países e culturas. Abrimos nossas mentes para nos tornarmos mais tolerantes e
compreensivos.
E nos permitiu redirecionar nossas energias em metas positivas. No Japão, é uma
tradição dar prioridade às necessidades da
sociedade como um todo acima das necessidades individuais. Isso tem sido parte da
nossa cultura. Essa tradição nos ajudou a
sobreviver e reconstruir nosso país nas semanas e nos meses após o terrível terremoto
que aconteceu em março de 2011.
Esta é uma lição positiva que todo
mundo pode aprender. Quando colocamos as necessidades do próximo acima
das nossas próprias necessidades, quando
focamos nossas energias para o alcance de
uma meta comum e para o bem de todos,
tudo muda: a forma como nos relacionamos com o mundo, as nossas prioridades,
e o nosso conceito sobre paz.
Nossa meta no ano rotário de 201213 será a paz, e pedirei a todos os rotarianos que trabalhem ativamente para
alcançar a Paz Através do Servir.
O serviço humanitário é o coração do
Rotary e ao fazer desta a nossa prioridade,

colocaremos as necessidades dos outros
acima das nossas. Com isso, compreenderemos mais as dificuldades do próximo, nos tornaremos mais generosos com
nosso tempo e recursos, e mudaremos a
maneira como pensamos. Ao invés de tentarmos mudar os outros, reconheceremos
que todos nós temos algo a aprender.
Ao servir, aprenderemos a aceitar
nossas diferenças, a ser compreensivos e
agradecidos, e a ver o que há de bom nas

outras pessoas. Com respeito mútuo, viveremos em paz com os outros.
Por isso, peço a todos que a Paz Através do Servir seja nossa prioridade este
ano, e que a nossa meta seja construir um
mundo mais pacífico.
Sakuji Tanaka
Presidente 2012-2013
de Rotary International

Querida Família Rotária,
Sejam bem vindos ao ano rotário da PAZ
ATRAVÉS DO SERVIR!
Nosso Presidente de Rotary International, Sakuji Tanaka, nos oferece um Lema
que, além de nos possibilitar um sem fim de
oportunidades para servir, destaca dois dos
mais importantes conceitos de nossa organização: Paz e Servir!
Junto com o lema, nosso Presidente
nos apresenta duas imagens tradicionais
do Japão, sua terra natal! As FLORES DE
CEREJEIRA e o TSURU! As FLORES DE CEREJEIRA simbolizam o amor, a felicidade e a
esperança. Os samurais, nobres guerreiros,
as associaram à efemeridade da existência
humana e ao seu modo de viver o presente

sem medo. O TSURU, ave que simboliza saúde, fortuna, boa sorte e felicidade também
tem o poder de conceder desejos!
Conta a lenda, eternizada com Sadako
Sasaki, nascida em Hiroshima e com dois
anos de idade quando a cidade foi dizimada por um ataque nuclear, que ao se fazer
o mesmo desejo a cada um de mil tsurus
dobrados, ele será atendido! Em nosso
PETS, os cônjuges dobraram 1.000 tsurus e a cada um deles fizeram o desejo de
PAZ do distrito 4420 para a humanidade.
Esses Tsurus serão levados a Hiroshima,
no Fórum Da Paz e depositados no Monumento das Crianças à Paz.
A PAZ entre as nações é o sonho coletivo, desde os primórdios de Rotary, dos
atualmente mais de 1.200.000 rotaria-

nos existentes em nosso planeta. Um sonho pelo qual trabalhamos em conjunto
com nossa Fundação Rotária, implementando milhares de projetos em todas as
nações, pois a paz não vem casualmente
do nada. Ela é construída com a participação ativa de toda a sociedade!
O SERVIR é a ferramenta de trabalho
escolhida por nós rotarianos para atingirmos o nosso objetivo primordial de paz para
a humanidade, como mostra o nosso principal lema: “DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM
SI”, que descreve o mais alto nível de servir.
Para que possamos continuar nossa
jornada pela PAZ ATRAVÉS DO SERVIR, é
necessário que mantenhamos ativos nossos
clubes e a nossa Fundação Rotária. Manter
nossos clubes ativos significa termos sempre novas ideias e mais mãos para que possamos continuar olhando o nosso entorno
- Paz sem fronteiras - e identificar as reais
necessidades de nossa comunidade atendendo-as, através de nosso servir. E manter
ativa nossa Fundação Rotária, nosso banco
de fomento para financiamento de nossos
projetos, significa que precisamos ser ativos
na captação de recursos.
Lembrem-se, temos o dever de passar
para as gerações futuras um Rotary melhor do que aquele que recebemos! Que
todos tenhamos um ano rotário repleto
de PAZ ATRAVÉS DO SERVIR e que, tal
qual nosso maior Samurai, Sakuji Tanaka,
utilizemos a efemeridade da existência
humana ao nosso favor para vivermos o
presente sem medo de sermos felizes e
fazermos a diferença neste mundo!

MENSAGEM DO GOVERNADOR DO DISTRITO

Feliz novo ano rotário!

Marcos Luiz Zanardo e
Maria Laiz A. M. Zanardo
Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Governador Da Paz 2012-2013

Começamos o ano rotário 2012-2013 trazendo uma Carta Mensal com algumas novidades! Sempre aproveitando as conquistas e
aprimoramentos que nossos antecessores desenvolveram, e buscando uma permanente evolução! Um dos destaques é a seção “Acontece nos Clubes”, que traz notícias de eventos beneficentes e projetos dos clubes do Distrito. Também trazemos seções que cobrem todas
as 5 avenidas de serviços, com informações desde o básico, para quem está conhecendo o Rotary agora, até artigos que aprofundam
diversos temas rotários. Também lançamos um espaço para patrocínios e pequenos anúncios de rotarianos, e outras novidades que
você poderá descobrir nesta edição! Queremos e aguardamos sua opinião e suas sugestões!
					

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

Olá Companheiros,

Marcelo R. S. Carvalho – Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Transmissão e Posse da Governadoria
O Ano Rotário começou com uma grande
festiva no dia 29 de Junho, a Transmissão e
Posse da Governadoria, quando o Governador 2011-2012 do Distrito 4420 Fernando
Dias Sobrinho transmitiu o cargo a Marcos
Luiz Zanardo.
A cerimônia ocorreu em São Caetano do
Sul, e foi marcada por muita confraternização e companheirismo. O evento foi aberto
com sessão de fotos onde os presidentes
da Paz puderam tirar uma foto e receber os
cumprimentos de seu novo governador, e
confraternizar em um coquetel.
O Diretor Distrital de Protocolo Charly
Farid Cury abriu o evento e convidou à tribuna o Governador 2011-2012 Fernando Dias
Sobrinho e sua esposa Sônia Maria Roncon
Dias. O casal fez um balanço da gestão destacando o quanto aprenderam e evoluíram
durante sua passagem pelo cargo. Fernando

destacou a necessidade de mudar e renovar
para que se possa evoluir, e manifestou a
confiança da continuidade e evolução que o
casal Zanardo exercerá à frente do Distrito.
Seguiu-se a cerimônia da troca de pins,
em que o Governador colocou o distintivo de
Governador do Distrito em Marcos Zanardo,
que retribuiu com o pin de Ex-Governador
de Distrito. Juntos deram a badalada no sino
rotário, simbolizando a última badalada de
um e a primeira do outro. Os governadores
então trocaram presentes, cada um presenteando o outro com uma gravata autografada por seus respectivos presidentes de RI.
Foi realizada então a cerimônia de posse de todos os presidentes dos 78 clubes do
Distrito. O Governador Zanardo chamou o
Governador Assistente e os casais presidentes de cada uma das 14 áreas do Distrito,
cumprimentando um a um, e colocando o pin

em cada um dos 14 Governadores Assistentes simbolizou a posse de todos os presidentes de cada área.
O novo Governador Marcos Zanardo
então ocupou a tribuna e fez seu pronunciamento. Em sua mensagem agradeceu o apoio
e confiança de todos, e lembrou a mensagem
de paz que norteará a gestão. Destacou que
paz vai muito além da resolução de conflitos,
passando por condições dignas de vida, educação, trabalho e saúde que proporcionam
paz para o indivíduo, e relacionou todas essas ênfases com o trabalho que Rotary pode
fazer pelas pessoas que necessitam.
A esposa do Governador Zanardo, Maria
Laiz Zanardo, em sua mensagem manifestou
a felicidade de estar junto com todos os clubes nessa nova e desafiante missão.
O Governador Zanardo lembrou o aniversário de 21 anos do Distrito, e convidou
o Governador 1999-2000 Mário César
Martins de Camargo a falar sobre esta data.
Mário falou da importância e do orgulho de
pertencer a um Distrito que é uma referência no Brasil e no Mundo.
Um momento solene ao final da cerimônia foi a comunicação do falecimento de
Rita Correa da Costa, a esposa do Ex-Presidente de RI Paulo Viriato Correa da Costa.
O Governador Zanardo convidou todos os
representantes do Colégio de Governadores a subirem ao palco e junto com todos os
presentes fizeram um minuto de silêncio em
homenagem a Rita.
A festiva seguiu seu rumo com muito
companheirismo e confraternização entre
os presentes.
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O Ano Rotário começou com uma grande festiva no dia 29 de Junho, a Transmissão e Posse da Governadoria, quando
o Governador 2011-2012 do Distrito 4420 Fernando Dias Sobrinho transmitiu o cargo a Marcos Luiz Zanardo.

RECONHECIMENTO

Premiação Distrital

Ao final de uma gestão o Distrito faz o reconhecimento para os clubes que mais se destacaram no ano rotário. É uma
forma de agradecer por seu empenho e colaboração. No dia 7 de Julho o Governador 2011-2012 Fernando Dias Sobrinho
entregou certificados de reconhecimento para esses clubes e também para membros de sua equipe. Conheça os premiados!
QUADRO ASSOCIATIVO - ABSOLUTO

QUADRO ASSOCIATIVO - PERCENTUAL

1º - RC SANTOS NOROESTE (14)

1º - RC RIO GRANDE DA SERRA (450%)

2º - RC SÃO PAULO AEROPORTO (12)

2º - RC SANTOS NOROESTE (66.67%)

3º - RC RIO GRANDE DA SERRA (9)

3º - RC SÃO PAULO PONTE ESTAIADA (46,15%)

4º - RC SÃO BERNARDO DO CAMPO NORTE (8)

4º - RC SÃO BERNARDO DO CAMPO NORTE (44,44%)

5º - RC SÃO PAULO PONTE ESTAIADA (6)

5º - RC SÃO PAULO AEROPORTO (21,43%)

Foram homenageados os clubes que apresentaram os 5 maiores índices de
crescimento absoluto, considerando dados do RI em 30/06/2012 e do relatório
SAR de Julho de 2011

Foram homenageados os clubes que apresentaram os 5 maiores índices de crescimento
percentual, considerando dados do RI em 30/06/2012 e do relatório SAR de Julho de
2011

FUNDAÇÃO ROTÁRIA – ABSOLUTA

FUNDAÇÃO ROTÁRIA – PERCENTUAL

1º - RC SÃO PAULO AEROPORTO

1º - RC SÃO PAULO AEROPORTO

2º - RC SANTOS

2º - RC SÃO PAULO SUDESTE

3º - RC SÃO PAULO SUDESTE

3º - RC PRAIA GRANDE FORTE ITAIPÚ

4º - RC SANTOS PORTO

4º - RC SANTO ANDRÉ NORTE

5º - RC SANTOS OESTE

5º - RC PERUÍBE

Foram homenageados os clubes com as 5 maiores contribuições totais durante o
ano rotário.

Foram homenageados os clubes com as 5 maiores contribuições percentuais durante
o ano rotário

MENÇÃO DISTRITAL

RC BERTIOGA R. S. LOURENÇO
RC CUBATÃO
RC MAUÁ
RC PERUÍBE
RC PRAIA GRANDE CAIÇARA
RC P. GRANDE FORTE ITAIPÚ
RC RIBEIRÃO PIRES
RC SANTO ANDRÉ 8 DE ABRIL

RC SANTOS
RC SANTOS BOQUEIRÃO
RC SANTOS PONTA DA PRAIA
RC SANTOS PORTO
RC SÃO B. DO CAMPO NORTE
RC SÃO PAULO AEROPORTO
RC SÃO PAULO CIDADE DUTRA
RC SÃO PAULO INDEPENDÊNCIA

RC SÃO PAULO INTERLAGOS
RC SÃO PAULO IPIRANGA
RC SÃO PAULO NOVAS GERAÇÕES
RC SÃO PAULO 9 DE JULHO
RC SÃO PAULO SANTO AMARO
RC SÃO PAULO SUDESTE
RC SÃO PAULO SUL
RC SÃO VICENTE PRAIA

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

Foram homenageados ainda com um título especial, a Menção Distrital, os clubes que conseguiram manter ou aumentar
o número de associados e contribuíram para a Fundação Rotária com ao menos 100 dólares per capita no ano rotário.
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Acontece nos Clubes

RC Cubatão faz doações às entidades assistenciais no município

RC São Vicente patrocina poço na África

O Rotary Club de Cubatão fez a entrega de doações às entidades Associação Casa da Esperança, APAE e ao Abrigo de Idosos
Lar Fraterno. As doações são fruto da renda obtida na 20ª Festa
Alemã, realizada pelo clube. Entre as doações foram entregues:
Equipamento de som, máquina fotográfica e cadeira de rodas à
Casa da Esperança; geladeira, fogão, TV e tatames para a APAE,
além de fraldas geriátricas, conjuntos de moleton e roupas íntimas ao Abrigo Lar Fraterno.

Em reunião festiva o clube entregou através de cheque simbólico a quantia necessária para abertura de um poço de água na
África. Tudo começou quando Júlio Sérgio Feliciano da Silva apresentou uma palestra no clube sobre o seu trabalho como missionário voluntário atuando em comunidades carentes de extrema
pobreza na África. Sua palestra foi de tal forma contagiante que
vários companheiros se prontificaram a ajudá-lo com um poço
quando ele retornasse a África.

Projeto do RC SP Anchieta publicado no Diário Oficial
O projeto da sala de leitura do Projeto LER do RCSP Anchieta teve uma divulgação inédita: através do Diário Oficial do Estado de São Paulo. A própria matéria chama atenção
para o fato inédito: uma sala de leitura em uma delegacia de polícia. A sala foi construída
em uma antiga carceragem desativada. O jornal destaca que a sala de leitura aproxima a
autoridade policial da comunidade.

RC Praia Grande entrega 18 Títulos Paul Harris e Major Donor
Em festiva o RC Praia Grande realizou a entrega de 18 Títulos Paul Harris, sendo entregue
a oito companheiros 1 Safira, a três companheiros 2 Safiras e dois companheiros foram contemplados com a outorga de 4 Safiras. O clube, que já existe há 43 anos, também promoveu
a entrega do Título de Major Donor ao Companheiro Jorge Ventura.

RC Santos consegue 10 mil acessos em seu blog

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

No último dia 05 de julho o Rotary Club de Santos comemorou a marca de 10 mil acessos ao seu
blog, que está no ar há pouco mais de 9 meses. O clube junto com empresa de consultoria determinou o padrão das postagens e temas. As postagens de projetos como o que oferecia três bolsas
de pós-graduação em universidades da cidade e o concurso de pinturas sobre o centro antigo de
Santos colaboraram para o aumento no fluxo das visitas. Outro ponto importante para o sucesso
foi a convergência das postagens nos perfis do Facebook e do Twitter.
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RC Mongaguá Centro inaugura Marco Rotário
O Rotary Club de Mongaguá Centro inaugurou em 05/07/2012 o Marco Rotário do clube
e contou na ocasião, com a presença de companheiros, amigos e o ilustre casal governador
do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, gestão da Paz 2012-2013. A cerimônia
contou também com a participação do Prefeito do Municipio de Mongaguá, Paulo Wiazowski.

RC SP Aeroporto inaugura quarta brinquedoteca

Foi em clima de descontração que aconteceu na sede do Rotary
Club SP Cidade Dutra a 3ª edição da balada “ser diferente é normal”;
trata-se de uma festa destinada ao público portador de Síndrome de
Down, mobilidade reduzida e necessidades especiais, uma “balada”
com direito a DJ, som e iluminação, mesa de doces, mesa de frutas,
lanches , refrigerantes e apresentação teatral. O Evento contou com a
presença de inúmeras crianças, jovens e adultos portadores de necessidades especiais, e a organização foi realizada pelo Rotary junto com
o Rotaract SP Cidade Dutra.

O RCSP Aeroporto inaugurou sua quarta brinquedoteca em
unidades de saúde da cidade de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. Esta brinquedoteca foi
montada no CAPS Infantil Capela do Socorro e junto à UBS Jardim
Novo Horizonte, e recebeu mesas, estantes, armários, brinquedos
e computador doados pelo clube. A brinquedoteca faz parte de um
projeto da Prefeitura de nome “Brincar é Coisa Séria”. No final do
ano passado o clube em um grande projeto doou brinquedos e materiais de reposição para todas as brinquedotecas da cidade.

Acontece nos Clubes

RC SP Cidade Dutra faz balada para crianças especiais

RC SP Novas Gerações faz doação
Os companheiros do Rotary Club de São Paulo Novas Gerações fizeram a doação de dois
carrinhos de emergência e um computador à FANEPE, que atende crianças carentes no setor
de hemodiálise infantil. A doação foi possível graças aos valores obtidos junto ao programa
de Subsídios Distritais.

RC SP Sudeste dá posse a nova companheira
Já na primeira reunião da gestão da Paz, o Rotary Club de SP Sudeste deu posse à nova
companheira Maria Olímpia de Moura Leite, que teve como padrinho o companheiro Antonio Abdalla. A posse foi conduzida pelo Presidente da Paz Remo Higashi e pelo casal
Governador Eleito Joaquim Ferreira e Célia.

RC Guarujá Vicente de Carvalho é 100% Paul Harris

ASFAR e Clubes de São Vicente promovem festa de Páscoa
Os três clubes de São Vicente e a ASFAR juntos realizaram uma grande festa para a Creche Comunitária Rotary, que existe há 30 anos e é assistida pelos clubes, motivo pelo qual
foi agraciada com a presença de animadores personalizados de coelhos, brincadeiras, comidas, bebidas, máscaras, músicas que garantiram a diversão. Na ocasião foram entregues
80 ovos de páscoa para as crianças, que receberam também o carinho de vários companheiros dos três clubes.

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

Em reunião festiva o Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho fez a entrega de quatro
Títulos Paul Harris, tornando o clube 100% Paul Harris. Além da outorga dos títulos, foi
feita homenagem a Empresa Cidadã do clube. Também no evento o clube efetuou a doação
de um aparelho de DVD a uma creche.
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CAPACITAÇÃO DISTRITAL

A Comissão Distrital de Capacitação
e o Instrutor Distrital
Quando fomos ao Instituto Rotary
Brasil 2011 em Goiânia, não imaginávamos que os treinamentos lá ministrados
seriam tão ricos e transformadores como
o foram. Compreendemos naquela oportunidade o real papel do Instrutor Distrital no ano rotário em que exerce o encargo, bem como da relevância em se criar e
fazer funcionar a Comissão Distrital de
Capacitação.
O Instrutor Distrital, ao contrário do
que muitos pensam, não é um conselheiro
do Governador e muito menos organizador
de eventos distritais, mas sim um rotariano com responsabilidades muito bem
delineadas em sua função de capacitar os
rotarianos que têm missões a serem cumpridas no curso do ano rotário. Tem como
encargos elementares: apoiar o governador
e o governador eleito na realização de treinamentos para líderes de clube e distrito e,
oferecer orientação contínua a rotarianos,
além de designar as responsabilidades dos
membros da comissão de capacitação.
Pode e deve atingir êxito em seu mister oferecendo orientação continuada a
rotarianos, o que lhe obriga a manter-se
constantemente atualizado. Os treinamentos antes do início da gestão (Capacitações, pré-PETS, PETS/GATS, Assembléia Distrital) devem ser coerentes
com aqueles que virão no curso da gestão
(Seminários DQA, FR, Lideranças, ILR,
entre outros), mostrando continuidade,
coerência e planejamento.
Além disso, possui como responsabilidades: ser presidente da comissão

distrital de capacitação; implementar
programa de treinamento aprovado pelo
governador ou governador eleito; auxiliar
na identificação de líderes de treinamento; determinar métodos de treinamento
a serem usados pelo distrito; administrar
os treinamentos no distrito; conhecer os
treinamentos que outras comissões distritais estão conduzindo e, buscar a opinião
de líderes rotários.
Já a Comissão Distrital de Capacitação
mostra-se ponto fundamental para a consecução dos objetivos de treinamentos
propostos atualmente por Rotary International. É presidida pelo Instrutor Distrital e tem como funções: o planejamento
e a realização do treinamento de capacitação de todas as equipes distritais que
terão responsabilidades no ano rotário;
a oferta de treinamento das equipes distritais, o treinamento daqueles que têm a
responsabilidade de capacitar os futuros
líderes rotários.
A existência e efetividade desta Comissão significa um poder de treinamento
e multiplicação do conhecimento muito
maior do que aquele no modelo convencional, adotando o Instrutor Distrital
como figura única, centralizadora e sem
delegação de funções. A Comissão de
Capacitação permite que diversos rotarianos difundam os conceitos e o planejamento adotados e elaborados juntamente
ao Governador e ao Governador Eleito.Outrossim, por se tratar de um grupo e não de
um rotariano isolado, a Comissão consegue
de forma muito mais célere e contundente

conduzir e avaliar o estudo de identificação
das necessidades; cuidar de providências
logísticas; administrar o orçamento de
cada evento; selecionar e preparar os líderes de treinamento; preparar e distribuir os
materiais informativos e analisar as avaliações do treinamento.
O Distrito 4420 há tempos vinha trabalhando no modelo da figura central e
isolada do Instrutor Distrital, que ficava
sobrecarregado e, ainda que desejasse,
não conseguiria atender a todas as demandas de treinamento e, o calendário
oficial de treinamentos prévios e durante
a gestão rotária de seu encargo. A criação da Comissão Distrital 2012/2013
permitirá não só uma abrangência muito
maior da capacidade de treinamento que
o Distrito poderá oferecer aos clubes, mas
também a efetiva aplicação de Plano de
Liderança dentro da comissão, já que o
Instrutor Distrital do Governador Eleito
e do Governador Indicado poderão fazer
parte imediatamente e também se capacitarem para o encargo neste período.
Todo clube rotário do distrito que necessitar auxílio nos conceitos e informações veiculados por Rotary International
ou ainda, que precise de palestras ou treinamento sobre informação rotária, pode e
deve dirigir-se a esta comissão solicitando
auxílio. Conheça no quadro abaixo como
está composta a Comissão Distrital de
Capacitação, que estará empenhada em
atender os anseios de nosso maior apoiador, o Governador Marcos Luiz Zanardo, e
à disposição dos rotarianos do Distrito.

Presidente (Instrutor Distrital): Marcelo Vallejo Marsaioli – RC Santos (marcelo@marsaioli.adv.br)
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Membros da Equipe de Capacitação Distrital:
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Antonio Carlos da Silva Duenas – R.C. Santos-Ponta da Praia (acsilvaduenas@uol.com.br)
Daniel Clemenc Leite – R.C.P. Grande-Forte Itaipú (dcaleite@globo.com)
Leonardo Weissmann – R.C.S.P.-Anchieta (leoweis@gmail.com)
Luiz Carlos João – R.C.S.B. do Campo-Norte (lcj@terra.com.br)
Ronaldo Tadeu Caro Varella – R.C. Santos-Porto (ronaldovarella@supertrans.com.br)

Foi dada a largada para o ano rotário
2012-2013, com o objetivo de que o companheirismo seja bandeira tenaz em prol
de resultados maravilhosos e saudáveis.
Um Rotary Club não pode existir nem
crescer sem um quadro associativo estável, o que aumenta o companheirismo e
faz com que este preste mais serviços. Devemos sempre lembrar a citação do nosso
líder Paul Harris: “O verdadeiro espírito
de servir é capaz de salvar o mundo”.
Todos os rotarianos são responsáveis
pelo desenvolvimento do quadro associativo, buscando sempre as melhores pessoas, de forma assertiva, mostrando como é

fantástica a nossa organização.
Estabeleçam uma meta! É uma das
melhores maneiras para se alcançar um
objetivo. Pessoas servidoras, com alvo no
ser humano e respeito pela diversidade
são o que queremos atingir. Para isto, precisamos ter foco durante toda a jornada,
falando, mostrando e fazendo sentir que
o Rotary pode ajudar em diversas áreas.
A dedicação de cada um de vocês se faz
importante. Fale com seus amigos, parentes e conhecidos sobre nossas atividades,
eventos, realizações.
É sempre importante recordar dos pilares essenciais para o sucesso. Um líder

primeiramente conhece ao extremo sobre
sua missão. Logo após, compra a ideia pra
si, ou seja, acredita intensamente e, na
sequência, entra em ação orientado para
resultados, com muita paixão.
Lembre-se de todas as vezes que vocês conseguiram êxito em algo. Notem que
isto ocorreu sempre que vocês se movimentaram de forma contínua em busca de
seus objetivos, sem perder a atenção, sob
quaisquer pretextos ou alegações.
Conheça no quadro abaixo a composição da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo.

Presidente: Leonardo Weissmann (RC São Paulo-Anchieta)
Expansão e conselheiro da comissão: EGD Samir Nakhle Khoury (RC São Paulo-Saúde)
Coordenação de força-tarefa para clubes com menos de 20 associados: Antonio Carlos da Silva Dueñas (RC Santos-Ponta da Praia)
Comunicação: Ahlex Van der All (Rotary E-Club 4420)

QUADRO ASSOCIATIVO / PÍLULAS ROTÁRIAS

Desenvolvimento do Quadro Associativo

O e-mail para contato é dqa4420@gmail.com. A equipe estará à disposição dos clubes sempre que necessário. Contem sempre conosco!
Desejamos a todos uma bela jornada pela “Paz Através do Servir”.

Estrutura Rotária
Rotary International: O Rotary International é a associação de 34.336 clubes
em 215 países ou territórios do mundo, que
totalizam 1.228.788 rotarianos (dados de
Maio/2012). É dirigido por um Conselho
Diretor formado por um Presidente, um
vice, um Presidente Eleito, um Presidente
Indicado, um diretor tesoureiro e 15 diretores. A sede do Rotary International é em
Evanston, próximo a Chicago, nos EUA. A
administração geral do Rotary International é feita por seu Secretário Geral.
Distrito: O Distrito é uma área geográfica que engloba determinado número
de Rotary Clubs. Existem 532 Distritos no

mundo, sendo 38 no Brasil. Nosso distrito,
de número 4420, tem 78 clubes e abrange
parte da zona sul da cidade de São Paulo e
as cidades: Bertioga, Cubatão, Diadema,
Guarujá, Itanhaém, Itariri, Mauá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Santos, Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul e São Vicente.
Cada Distrito é dirigido por um Governador que supervisiona a administração
dos clubes. O Distrito é a instância intermediária entre os clubes e o Rotary International. Os Distritos são agrupados em
34 “zonas rotárias” ao redor do mundo – o
Distrito 4420 pertence à zona 22A.
Rotary Club: É a unidade básica do

Rotary, à qual os rotarianos se associam.
É dirigido por um Conselho Diretor composto do Presidente, Presidente Eleito,
Vice-Presidentes, Secretário, Tesoureiro,
Diretor de Protocolo e outros dirigentes
previstos no Regimento Interno do Clube. Os clubes são autônomos em termos
jurídicos, administrativos e operacionais,
podendo cada um definir suas próprias
ações e projetos sociais. Todos entretanto
são membros do Rotary International e
seguem suas diretivas e preceitos, compondo um grupo uniforme e global de
entidades. Os Clubes são agrupados em
“áreas” dentro do Distrito – no Distrito
4420 são 14 áreas, cada uma coordenada
por um Governador Assistente.

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

Pílulas Rotárias
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SERVIÇOS INTERNACIONAIS / SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Intercambiados do Distrito embarcam

Nos dias 21 e 22 de julho, o casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz
participou da imersão dos intercambiados
“outbounds” 2012/2013 junto com a equipe do YEP.
Na imersão os jovens receberam orientações de como se portar e agir frente as dificuldades que poderão enfrentar fora do Brasil,
assistiram palestras sobre Rotary, regras do
programa, choque cultural, assédio sexual,
orientação médica, documentação e preparativos para viagem, projeto Shelter Box e Rotex.
Participaram ainda de um show de talentos
onde cada um pode demonstrar suas aptidões.
No dia 22 pela manhã os pais dos jovens tam-

bém receberam orientações.
Ainda na imersão, o casal governador e a
equipe distrital do YEP aproveitaram para
se despedir e desejar um bom intercâmbio
a todos os jovens outbounds.
Completamos assim mais uma etapa do programa de intercâmbio. Estamos enviando 26
jovens no intercâmbio de longa duração para
os seguintes países: México, Taiwan, Dinamarca, Equador, EUA, Alemanha, Japão, Canadá,
França, Tailândia e Polônia.
Ao mesmo tempo, estamos iniciando outra fase, pois os jovens inbounds já começaram a chegar ao Brasil, serão 26 jovens
(intercâmbio de longa duração) dos mesmos

países acima citados que receberemos.
Nesta semana também recebemos jovens
da Alemanha, Holanda e Turquia, totalizando 9 estudantes, que fazem parte do programa de curta duração.
Essa contínua movimentação de jovens
que anualmente chegam e saem em busca de
experiências únicas para suas vidas, faz do
Programa de Intercâmbio Cultural um dos
mais gratificantes e motivadores projetos
do Rotary International, que com certeza
vem alcançando passo a passo, seu grande
objetivo de promover a paz mundial!

Antonio Carlos Lobo Filho
Coordenador de YEP – Youth Exchange Program / Programa de Intercâmbio de Jovens
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Serviços Profissionais
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O Rotary começou inspirado pelos serviços profissionais. Quando Paul Harris se
reuniu a Sylvester Schiele, Hirain Shorey e
Gustavus Loehr na Chicago de 1905, foi com
o propósito de estreitar relacionamentos entre profissionais de diferentes áreas. Com o
tempo e crescimento da organização o grupo
descobriu sua vocação para servir à sociedade, que é hoje o mote do Rotary.
O relacionamento profissional continua
em sua base, e deve ser preservado, pois
é um dos pilares que mantém pessoas de
sucesso unidas em torno de um objetivo comum. Assim é bem vindo e não deve ser um
tabu dentro da organização que rotarianos
estimulem e façam negócios entre si. Em geral buscar o Rotary somente com o propósito
de se efetuar negócios não traz resultados
satisfatórios ao interessado, mas este sucesso vem naturalmente quando rotarianos

unem a vontade genuína de servir ao relacionamento profissional, em equilíbrio.
Mas todo negócio deve sempre ser feito
rigorosamente dentro de padrões éticos,
nunca podendo o rotariano buscar vantagens indevidas sobre os demais, respeitando
sempre os princípios da prova quádrupla!
O princípio da Avenida de Serviços Profissionais é justamente reconhecer o
valor de toda ocupação útil, e promover
a aplicação dos mais altos padrões da
ética em todas elas.

PROVA QUÁDRUPLA
Do que nós pensamos, dizemos ou
fazemos:
1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos os interessados?
3)Criará BOA VONTADE e MELHORES
AMIZADES?
4) Será BENÉFICO para todos os
interessados?

Estão disponíveis as cotas de patrocínio
para a comunicação do Distrito 4420 para
o ano rotário 2012-2013. Através deste
patrocínio o anunciante tem o privilégio de
mostrar seu produto ou serviço a um públi-

co muito seleto composto por rotarianos
do Distrito, e por outros leitores que têm
acesso à comunicação feita pelo Distrito em
suas três regiões: capital, litoral e ABC. Ao
mesmo tempo o anunciante colabora com o

Distrito viabilizando ações que beneficiam
diversos projetos em prol da sociedade. Consulte condições em www.rotary4420.org.br
(menu Distrito 4420-Patrocínios) ou com
rp@rotary4420.org.br .

Veículo

Descrição

Alcance

Carta Mensal

Revista mensal

2100 rotarianos

Site do Distrito

Portal na internet

20000 visitantes por mês

Boletim Semanal

Boletim por E-mail

2000 destinatários

Classificados do Distrito:
A nova seção “Profissionais do Distrito”
traz para a Carta Mensal a seção de mesmo
nome que já existe no site do Distrito - você
pode anunciar seus serviços profissionais na

revista do Distrito, em pequenos blocos de
baixo custo. E no site do Distrito, uma nova
seção de CLASSIFICADOS estará em breve
disponível para os rotarianos anunciarem o

que desejarem: automóveis, imóveis, produtos... Os anúncios estarão em uma lista classificada e também aparecerão em rodízio na
primeira página do site.

Profissionais do Distrito

Tel.: 11 2379-2340

Qualidade, agilidade e exclusividade

QUE IMPRESSIONAM !

Seja qual for sua necessidade, conheça as soluções criativas e inovadoras
em impressões e acabamentos que a UNIC oferece a você.
Para grandes, médias e pequenas tiragens.

Av. Industrial, 2335 -Campestre 09080-511
Santo André - SP - Fone 11 4991-2488

PATROCÍNIOS

Patrocínios para a comunicação do Distrito

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Poliomielite – Situação Atual
Na manhã do dia 17 de julho deste ano,
um sério incidente teve lugar em Gadap
Town, Karachi, Paquistão. Um membro da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e um
consultor internacional feriram-se quando
o veículo onde estavam foi atingido por tiros
de homens armados. Eles estão em condições estáveis. Ambos prestavam suporte aos
dias nacionais de imunização.
Incidentes como este demonstram a dedicação de mais de 200.000 voluntários
que trabalham em cada campanha de vacinação naquele país. OMS, UNICEF e todos
os parceiros comprometidos com a causa
continuam prestando suporte ao governo e

ao povo do Paquistão em seus esforços para
erradicar a pólio.
A doença é endêmica na Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Como o último caso de
poliomielite na Índia aconteceu em 11 de
janeiro de 2011, o país passou a ser considerado não endêmico. Até 18 de julho deste
ano foram registrados 91 casos nos países
endêmicos, sendo 55 na Nigéria, 23 no Paquistão e 13 no Afeganistão. Por outro lado,
5 “casos importados” aconteceram no Chad,
país que já estava livre da doença e que tem
fronteira com a Nigéria.
A poliomielite é uma doença aguda, causada por um vírus, de gravidade variável, e

que pode ocorrer sob a forma de infecção
inaparente ou apresentar manifestações
clínicas. O vírus possui alta infectividade, ou
seja, a capacidade de se alojar e multiplicar
no hospedeiro é de 100%. Entre os infectados, 0,1% a 2,0% desenvolvem a forma paralítica (1:50 a 1:1000).
A vacinação é a única arma de prevenção
da doença e foi o instrumento que viabilizou
a erradicação desta terrível enfermidade.
Existem dois tipos de vacina disponíveis,
ambas de alta eficácia: a vacina antipólio
inativada (Salk) e a de vírus vivos atenuados
(Sabin). Diferem quanto a via de administração e aos mecanismos de imunidade.

Especialistas da área de saúde concordam que podem vencer os desafios à erradicação da pólio, entre eles:
• Estancar a propagação do vírus que causa a doença nos três países endêmicos (Nigéria, Paquistão e Afeganistão) para que não seja
exportado a áreas já consideradas livres da pólio.
• Estagnar a propagação intensa do vírus no norte da Nigéria e no Paquistão.
• Parar imediatamente os surtos do vírus em países livres da pólio.
• Abordar a baixa periodicidade de imunização e falhas nas atividades de vigilância em áreas já livres da pólio.
• Manter o compromisso político e financeiro para implementação de estratégias de erradicação.

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

Fernando Dias Sobrinho
EGD 2011-2012 do Distrito 4420 e Presidente da Sub-Comissão Pólio Plus no Ano Rotário 2012-2013
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O combate à poliomielite é o principal projeto do Rotary International. Chamado de Polio
Plus, o programa da Fundação Rotária iniciado em 1985 permitiu a redução em 99% dos
mais de 350.000 casos anuais registrados na época. Com ação direta nas campanhas
feitas por rotarianos de diversos países e contribuições de rotarianos de todo o mundo, o
projeto tem o objetivo de erradicar a doença da face da terra.

Dentro da estrutura do Rotary há diversas opções para os jovens participarem desde cedo do ideal de servir.
O Rotaract, um programa oficial de Rotary International, reúne jovens de 18 a 30 anos em uma estrutura semelhante à dos Rotary
Clubs. Os Rotaract Clubs possuem autonomia e realizam seus próprios projetos, eventos e conferências. Possuem um representante junto
aos rotarianos do Distrito, o Representante Distrital de Rotaracts. Atualmente há 9296 Rotaract Clubs em 189 países, sendo 213808 os
rotaractianos.

Novas Gerações

Os clubes para as novas gerações
O Interact, também um programa oficial, destina-se a jovens de 12 a 18 anos. Também com estrutura similar, realiza projetos de forma
independente ou muitas vezes em parceria com Rotary Kids ou Rotaracts. São 14465 Interact Clubs no mundo, em 155 países e possuem
332695 membros.
O Rotary Kids, que nasceu no Distrito 4420, ainda está em fase de oficialização junto ao Rotary International, mas já espalha-se pelo
mundo. O clube proporciona a crianças até 12 anos noções de cidadania, trabalho em equipe, ética e o gosto pelo servir, além de uma saudável diversão. No Distrito 4420 há atualmente 12 Rotary Kids.

Representação Distrital de Rotaracts toma posse
No dia 30 de junho de 2012, às 20 horas, no Clube XV, em Santos-SP, ocorreu a Festiva de Transmissão e Posse da Representação Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 4420 e do Rotaract Club de
Santos Monte Serrat e Rotaract Club de Santos Oeste, evento no qual a representante agregadora do
ano rotário 2011-2012 Ana Carolina Silvestre da Costa empossou a representante da paz do ano rotário 2012-2013 Thalita Albino Taboada. A festiva contou com a presença de 206 convidados, dentre
eles, diversas autoridades rotárias e rotaractianas, amigos e familiares, além de um encontro inédito
dos Representantes Distritais de Rotaract Clubs do Distrito 4420, desde o momento de sua criação,
no ano rotário 1991-92.

Rotary Kids São Paulo Aeroporto entrega livros e brinquedos em creche

Rotary Kids RC São Caetano do Sul Olímpico faz doações de computador e livros
Os kidianos do clube visitaram a creche “Todo Mundo Feliz” na comunidade Tamarutaca, em Santo
André-SP, onde doaram um computador e diversos livros infanto juvenis. O Rotary Kids teve a colaboração de seu clube padrinho, o Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico, dos rotarianos e rotarianas,
dos Escoteiros e de amigos para conseguir os recursos e equipamentos. Na ocasião da entrega a coordenadora da creche Erika agradeceu ao presidente Bryan e aos kidianos presentes o apoio.
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O clube entregou livros e brinquedos arrecadados ao longo do ano rotário para a Creche pública
Vivência Feliz. Os brinquedos foram resultado de coleta feita pelos kidianos em suas escolas desde
o início da gestão. Além dos brinquedos recebidos como doação, o grupo também comprou brinquedos novos com recursos obtidos do Jantar beneficente realizado em parceria com o Interact São
Paulo Aeroporto. Neste jantar as crianças do Rotary Kids ficaram com a missão de vender a sobremesa para arrecadar recursos. Além dos brinquedos, foram doados livros infantis, a maioria doados
por companheiros em campanha coordenada pela Presidente Caroline Carvalho durante o ano. Os
livros formaram uma mini-biblioteca para as crianças.
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IMAGEM PÚBLICA

A Menção Presidencial e a Imagem Pública
Neste ano rotário o Presidente da Paz
Sakuji Tanaka deixa evidente sua preocupação com a Imagem Pública. Consciente da
importância de levar a mensagem do Rotary

a mais pessoas, de forma a cada vez motivar
mais os rotarianos e trazer novos membros
para se somarem no servir, Tanaka suprimiu
o lema como vinha sendo usado nos últimos
anos, como um logotipo marcante porém
que desviava a atenção ao principal símbolo rotário. Em seu lema usou alguns ícones,
como a flor de cerejeira e o tsuru, mas de
forma secundária, evidenciando a roda denteada que simboliza nossa organização. O
objetivo é tornar a divulgação mais eficaz.
E esta ênfase está clara nos requisitos
para a Menção Presidencial, o prêmio concedido aos clubes que cumprem determinadas
metas no ano rotário. Há uma seção inteira
destinada à Imagem Pública, inclusive com
desafio obrigatório. A atividade obrigatória
consiste em que os clubes efetuem, cada um,
uma campanha de divulgação do Rotary utilizando materiais fornecidos pelo Rotary International, as campanhas “Humanidade em
Ação” e “Falta Só Isso”. Esse desafio mostra
que a divulgação do Rotary não é uma ação
que se deva esperar aconteça somente por
iniciativa do Rotary International, mas depende da ação direta de cada clube e de cada
rotariano. No caso do desafio o RI fornece o
material, mas cada um deverá encontrar a
forma mais eficaz de utilizá-lo e difundí-lo.
Entre as atividades adicionais de Imagem

Pública, das quais pelo menos 3 devem ser
cumpridas para o clube receber a Menção
Presidencial, várias referem-se ao uso da Internet. Criar um site para o clube, que pode
ser cumprido facilmente se o clube enviar
notícias regularmente para seu Mini-Site
oferecido pelo Distrito (caso não prefira
manter um site próprio), manter um boletim
eletrônico, que poderá ser efetuado em breve também com recursos do site do Distrito,
ou ainda utilizar redes sociais para divulgação de acontecimentos rotários e recrutamento de novos associados.
Há ainda atividades relacionadas à divulgação pessoal, utilizando serviços profissionais em programas de treinamento
profissional, grupos de discussão ou eventos
de contatos profissionais, ou utilização de
eventos sociais e de networking abertos ao
público. E a opção do clube trabalhar sua
imagem através de um profissional especializado ou ainda elegendo um projeto de
destaque do clube para que seja promovido
ao público.
Vemos que são vários os caminhos não
só de se atingir os objetivos da menção presidencial, mas para que cada clube possa
realmente contribuir de forma significativa
para divulgar e fortalecer o nome da organização. Vamos arregaçar as mangas!

Dê Notícias e Mostre seu Trabalho!
www.rotary4420.org.br
O site do Distrito 4420 tem neste ano
novas seções e novos recursos, mas sua
principal matéria prima continua sendo as
notícias dos clubes! É deles e para eles que
o site existe! Assim envie notícias de seu
clube sobre: Projetos, Posse de novos sócios
(efetivos, não honorários), Entrega de Título
Paul Harris (e safiras, rubis, Major Donor),
Adesão de sócios à Empresa Cidadã, Adesão

à Paul Harris Society (PHS), Visitas Oficiais,
Festivas de Transmissão e Posse, Festivas de
Aniversário, Eventos beneficentes que sejam organizados pelo clube, Repercussão de
imagem pública e eventos de área. Envie as
notícias para noticias@rotary4420.org.br.
Outros assuntos poderão ter seu merecido
destaque no Mini-Site do Clube.

CARTA MENSAL DISTRITO 4420

NOTÍCIAS NA CARTA MENSAL
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Uma nova seção estreou nesta Carta Mensal: “Acontece nos Clubes”. Uma seleção de notícias dos clubes entre as publicadas no site do Distrito
estará também na revista. Os critérios são os mesmos das notícias do site, mas pelo espaço mais restrito nem todas as notícias poderão ser publicadas, e serão priorizadas notícias relacionadas a projetos e eventos beneficentes realizados pelos clubes, ou outras ênfases da governadoria.
A equipe de Imagem Pública do Distrito 4420 estará a postos para auxiliar os clubes em seu trabalho de divulgação, seja no uso do site, boletim
do Distrito e da Carta Mensal, seja na realização das atividades previstas para obtenção da Menção Presidencial. Acompanhe constantemente a
divulgação de dicas e cases de sucesso. Conte conosco!
Marcelo R. S. Carvalho – Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
E-mail: rp@rotary4420.org.br

