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Mensagem do presidente dO rotary international

Presidente
do
rotary international

Prezados Rotarianos,
O ano de 2012 está chegando ao fim
e metade deste ano rotário já se passou.
É hora de refletirmos sobre as metas que
estabelecemos e o progresso alcançado em
relação a elas. Estamos no caminho certo
para alcançar aquilo que nos propusemos
a fazer?
Acredito muito na importância de definirmos metas desafiadoras, porém realistas. Uma meta deve estar dentro do nosso
alcance, mas, ao mesmo tempo, exigir um
pouco mais de cada um de nós. Enfrentar
novos desafios ajuda as pessoas a descobrirem do que realmente são capazes – o
que pode ser muito mais do que imaginam.
Em 1º de julho teremos um grande desafio em nossa organização: o lançamento
global do Plano Visão de Futuro, a nova

estrutura de subsídios da Fundação Rotária. No Rotary, temos uma meta simples
e essencial: fazer o bem no mundo com os
recursos que temos. Assim, trabalharemos
para reduzir custos, melhorar a transparência financeira e controle local de fundos, e
concentrar nossas iniciativas nas áreas em
que podemos causar maior impacto.
Com o Visão de Futuro, implementaremos uma estrutura simplificada de
subsídios que incentivará os rotarianos a
servirem nas seis áreas de enfoque: paz
e prevenção/resolução de conflitos; prevenção e tratamento de doenças; recursos
hídricos e saneamento; saúde materno-infantil; educação básica e alfabetização;
e desenvolvimento econômico e comunitário. Estas são áreas em que os rotarianos
já atuam por muitos anos e nas quais têm
experiência e sucesso comprovado quanto
à sustentabilidade de projetos.
Sustentabilidade será um fator importantíssimo no Visão de Futuro, pois daremos ênfase a projetos que tenham longa
duração e alto impacto. De forma simples,
um projeto sustentável é uma atividade

que continua beneficiando a comunidade
mesmo depois de esgotado o subsídio. O
melhor exemplo de um projeto sustentável
é a iniciativa de erradicação da pólio. Quando a doença for eliminada, o resultado do
trabalho que fizemos será mantido para
sempre. E as lições aprendidas com o Pólio
Plus são universais. Um projeto realmente
sustentável exige ênfase em planejamento
e colaboração, uma perspectiva de longo
prazo e uma abordagem que considere os
membros da comunidade como parceiros
na iniciativa, não simplesmente beneficiários.
Abraçar a ideia do Visão de Futuro
significa acreditar em um ponto de vista
rotário mais ambicioso, trabalhando para
resolver problemas de forma mais séria
e definitiva. Esta é uma nova maneira de
enxergarmos nossos projetos e uma abordagem que, em minha opinião, capacitará a
Fundação a fazer o Bem no Mundo de forma
ainda melhor.
Sakuji Tanaka
Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 2012-2013

Mensagem do Diretor dO Rotary International
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A Família
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Neste final de 2012, Rotary International destaca como célula máter da nossa existência “A Família”.
Tenho percorrido diversas regiões do Brasil, América do Sul e outras partes do mundo e observando o semblante de rotarianos,
rotaractianos, interactianos, rylenses, intercambiados, bolsistas, que o Rotary forma uma grande família em nível Mundial. É dignificante ser recepcionado em diversas partes do mundo, a exemplo, Portugal, Tailândia, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Estados
Unidos e etc., com o mesmo carinho e amizade que recebemos de nossa esposa, mãe, pai, filhos, netos e agregados, quando nos
encontramos em nossa casa. Ficaria imensamente gratificado se todas as famílias rotárias tivessem a felicidade de ter formado uma
família tão linda como a minha. Recebi um legado de meus pais que, infelizmente não estão mais vivendo conosco, pois partiram para
o oriente eterno, mas procuro dar continuidade. Minha mulher Ana Lúcia e eu, temos procurado, através de diálogos constantes,
manter os ensinamentos e experiências que nossos pais nos deram. Aprendemos que é importantíssimo nos reunirmos, pelo menos
uma vez por semana, compartilhando a mesa os alimentos, comemorando a alegria de vivermos em união.
Reunimos, no trabalho, na vida em sociedade, nas datas festivas (aniversários, casamentos, batizados, dia das mães, dia dos pais,
páscoa, natal, novo ano), férias e em viagens. Graças a essa união de pensamentos, diálogos e convivência, podemos nos considerar
como pessoas extremamente felizes. Importantíssimo é também mantermos a nossa crença em um Deus Supremo, pois graças a Ele
estamos aqui, curtindo essa magnífica vida que Ele nos proporcionou através de nossos pais. Neste final e início de ano, instantes em
que refletimos a vida, pensemos na felicidade de vivermos juntos a todos que nos são importantes, A Família, os companheiros de
trabalho, os amigos, os companheiros em Rotary e toda a sociedade, para encontrarmos a plenitude de vivermos em Família.
Que Deus nos abençoe e nos proporcione um lindo Natal e um novo ano extraordinário com paz, saúde, alegria, amizade e felicidade.
José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor do Rotary International no Ano Rotário 2011-2013

A família é um grupo social inconfundível, face a qualquer outro. Ela é a instituição
base de toda a nossa sociedade!
Rotary reconhece este fato e designa o
mês de dezembro como o “Mês da Família”,
e é por isso que lembro a todos, o que nos
ensinou nosso Presidente de Rotary International 2004-05 Glenn Estess, cujo texto
adaptado, segue:
Rotary não deve ser visto como uma
obrigação a ser cumprida, uma organização
que afasta as pessoas das famílias. Nós devemos fazer com que nosso clube tenha um
ambiente familiar onde a amizade e o companheirismo sejam a base da participação
de todos.
Com o apoio da Família Rotária, torna-se fácil nutrir o espírito rotário do nossos
associados e associadas, encorajando-

-os(as) na trilha do servir. Os líderes e padrinhos e madrinhas, são importantes, mas
na prática, nossos irmãos e irmãs da Família
Rotária são o principal ingrediente para se
obter sucesso.
A Família Rotária é o terreno e o rotariano e a rotariana, novos ou não, sao a semente. Não importa o quanto a semente é
vigorosa, se o terreno não provê nutrição, a
semente morrerá. Ao contrário, se o terreno
for fértil, irá supri-la dos nutrientes essenciais de que ela precisa para germinar, crescer, se desenvolver, florescer, dar frutos,
multiplicar-se.
São três esses nutrientes essenciais que
transformarão o associado ou associada no
autêntica(o) líder rotariana(o). São eles:
trabalho, conhecimento e companheirismo.
a) Trabalho: as(os) nossas(os) associadas (os), cheios de boa vontade, ansiosos
por ser útil, por servir ao próximo, vem para

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

No mês de Dezembro o Rotary enfatiza a Família. Sua importância vai além daquela que já conhecemos, como base da sociedade em
que vivemos. A Família, em Rotary, tem um papel fundamental, que é o de agregar, trazer apoio, de fortalecer e participar. Clubes que
possuem as famílias de seus associados por perto, sejam cônjuges ou filhos e netos, participando frequentemente de suas reuniões
e eventos, são mais fortes, mais unidos e felizes! Por isso trazemos nessa edição vários artigos sobre o tema. Também trazemos, com
destaque, uma matéria sobre alfabetização - uma das grandes ênfases do Rotary. A matéria mostra um pouco do que tem sido feito na
área pelo mundo, no Brasil e no Distrito 4420. Em destaque também os Fóruns pela paz, realizados em várias partes do mundo. Também
haverá uma edição em nosso Distrito, no próximo dia 23 de Fevereiro. Esperamos encontrá-los por lá!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Querida família rotariana!

trabalhar. Cumpre à Família Rotária integrá-los(as), bem como ao cônjuge e à sua
família, atribuindo-lhes funções, tarefas,
missões, ajudando-os(as) a desempenhá-las, estando sempre juntos, no caminho do
serviço.
b) Conhecimento: como ninguém ama
aquilo que não conhece, é importante que
o terreno da Família Rotária supra a semente do associado(a) de conhecimentos, de
informação rotária, para que ele ou ela não
apenas conheça, mas compreenda o Rotary,
adquira a visão elevada do que representa
este clube de serviços, na busca da Paz e da
Compreensão entre homens e nações,
c) Companheirismo: finalmente, o
mais importante nutriente é o ambiente de
companheirismo e de amizade. Ninguém
pode crescer, desenvolver-se, fechado(a)
em si mesmo. A transformação só é possível
quando se está em contato. O associado ou
associada precisa saber que pode contar
com os amigos e amigas que escolheu. Ser
rotariano(a) significa depositar confiança
numa comunidade cujo convívio é sempre
uma fonte de inspiração, de solidariedade,
de felicidade.
Com estes ensinamentos, Laiz e eu, queremos reforçar que:
- A melhor coisa que pode haver é pertencermos a uma família.
- É na família, com sua disposição de
compartilhar sentimentos, que encontramos a força para seguirmos adiante com
nossos sonhos!
- É na família que somos aceitos, respeitados e amados, apesar de nossas falhas e
erros!
Um grande abraço e um 2013 repleto de
amor, paz e sucesso a todos da família Rotária do Distrito 4420!

Mensagem do governador do Distrito

a importância da família no mundo rotário
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alfabetização

o rotary e a alfabetização de adultos
Em 1985, o Rotary declarou que níveis básicos de alfabetização são uma
pré-condição para a paz. Kofi Annan,
ex-secretário geral da ONU, declarou:
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“A Alfabetização é uma ponte que permite passar da miséria à esperança”. De
fato a ignorância é o fardo que mantém
populações na miséria e as impedem de
sequer perceber o que acontece ao seu
redor e de mudarem a sua situação, propiciando muitas vezes condições de instabilidade social que levam a conflitos
internos e externos. E a alfabetização é
o primeiro e essencial passo para mudar
a vida dessas pessoas.
Mais da metade dos 34 mil Rotary Clubs em todo o mundo oferecem
assistência a diversos níveis de analfabetismo e treinamentos para professores. Muitos dos projetos podem ser
facilmente copiados, o que aumenta sua
abrangência e impacto. Esses projetos
beneficiam crianças dentro e fora de
instituições de ensino, adultos analfabetos (sobretudo mulheres), grupos
especiais e também professores, ao
oferecer-lhes treinamento. O objetivo
é inspirar, guiar e apoiar as autoridades
locais no sentido de diminuir os níveis
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de analfabetismo em países em desenvolvimento. A alfabetização faz parte
de uma das Áreas de Enfoque da Fundação Rotária no Plano Visão de Futuro
– “Educação básica
e alfabetização”,
que entre outros
tópicos visa fortalecer a capacidade
das comunidades
de
fornecerem
educação básica e
alfabetização, aumentar as taxas de
alfabetização entre
adultos e apoiar
estudos ligados à
educação básica e alfabetização.
A alfabetização pode apresentar
várias abordagens. Na educação pré-escolar alcança as crianças. Quanto mais
cedo a criança
for alfabetizada,
melhor será seu
aprendizado no
futuro, e mais
consistente seu
aprendizado,
diminuindo as
possibilidades
de evasão escolar e os muitos
descaminhos
que o afastamento dos estudos pode proporcionar aos jovens.
Os rotarianos trabalham com pais e
educadores para incentivar o hábito da
leitura desde a mais tenra idade. A alfabetização de adultos é outra prioridade.
Muitos adultos em países desenvolvidos
e em desenvolvimento não possuem as

habilidades necessárias para manter um
emprego ou desempenhar tarefas básicas do dia a dia. Os obstáculos criados
pelo analfabetismo, desde a dificuldade
em achar um emprego à pressão constante para ocultar o problema, trazem
consequências graves. A taxa de analfabetismo entre mulheres é muito mais
alta do que entre homens, pois em muitas partes do mundo o ensino é negado
a meninas. Estudos a respeito em países
de baixa renda mostram uma diferença
de 20% entre os sexos. Por isso em muitos lugares a alfabetização de mulheres
também é uma ênfase. Mesmo nos lugares onde a mulher não sofre tal discriminação, sua educação é fundamental,
pois em muitas sociedades a mulher é
o pilar que proporciona estabilidade à
família.
O Rotary atua globalmente no com-

bate ao analfabetismo. O Projeto Lighthouse realizado na Tailândia, por
exemplo, foi tão bem-sucedido que o
governo daquele país o adotou como um
programa nacional. Iniciativas semelhantes foram financiadas por Rotary
Clubs na Austrália, Bangladesh e Áfri-

exemplos.
No Brasil não é diferente. São dezenas de grandes projetos destinados
a erradicar o analfabetismo. Em Contagem, Minas Gerais, projeto de subsídios
3H da Fundação Rotária (Saúde, Fome e
Humanidade, em inglês Health, Hunger
& Humanity) instituiu método de ensino
que beneficiou mais de 72 mil alunos.
No Distrito 4420 os clubes têm atuado
firmemente no combate ao analfabetismo.
O Rotary Club de São Paulo Aeroporto mantém há quase 10 anos, a idade
do clube, um projeto permanente de
alfabetização de adultos que já foi premiado zonalmente em Rotary. O projeto
consiste em uma parceria com o Colégio
Santa Maria, na zona sul de São Paulo,
em que o clube colabora com o curso supletivo que atende a mais de 700 alunos
continuamente. Os alunos são alfabeti-

alfabetização
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ca do Sul. Diversos subsídios globais já
foram outorgados para projetos na área
em diversas partes – Rotary Clubs dos
EUA e Canadá executaram um plano
abrangente para sanar necessidades
educacionais em 10 países. O Distrito
5020 recebeu dois Subsídios Globais
da Fundação Rotária para projetos em
Honduras e nas Filipinas. No Quênia,
500 crianças em 10 escolas estão aprimorando suas habilidades de leitura
com livros, materiais e treinamentos
oferecidos pos rotarianos. No Peru, clubes locais e canadenses instalaram painéis solares que levam energia elétrica
a três escolas, e no Canadá, os rotarianos estão fornecendo livros para uma
biblioteca. Através do Project Pakistan,
rotarianos de Punjab, Paquistão, e Delaware, EUA, estão trabalhando juntos
para educar meninas carentes de um
vilarejo no Paquistão. São só alguns

zados no supletivo de primeiro grau, e
prosseguem e concluem a sua formação
com o supletivo de segundo grau. A colaboração é feita por todos os companheiros do clube através de parte de sua
mensalidade junto ao clube, e também
através de doações e ações especiais. Na
noite do último dia 15 de Dezembro foi
realizada a formatura desses alunos, em
um momento marcante e que mostra o
quão significativo é essa formação para
os alunos. Durante a formatura, a cada
canudo entregue os formandos eram
rodeados de familiares, incluindo filhos
e netos, ao pé do palco, comemorando
e tirando fotografias. Muitas histórias
marcantes são ouvidas entre os alunos,
histórias de dedicação e superação de
desafios de pessoas que trabalham o
dia inteiro e buscam sua evolução pessoal no curso noturno. Histórias como
a de Flávio Francisco, que se formou no
supletivo e já foi aprovado no vestibular para Engenharia de Petróleo e Gás,
no Rio de Janeiro. Ou de Joana Lima,
que teve sua formatura no supletivo
acompanhada por sua bisneta. Durante
o evento, como faz em todas as formaturas que ocorrem semestralmente, o
RCSP Aeroporto doou ainda livros e dicionários aos formandos.
Ainda em São Paulo o Rotary Club
de São Paulo Nove de Julho tem como
projeto permanente o curso de alfabetização no Centro Assistencial Cruz
de Malta, já há 3 anos. Este curso além
do apoio regular do clube, contou com
a colaboração também de seu Rotary
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alfabetização
Kids, que através do projeto “Livros para
Todos” arrecadou e doou livros para os
alunos. Na região do ABC, o Rotary Club
de Santo André Oito de Abril mantém um
espaço para a terceira idade onde entre
diversas atividades são oferecidos cursos de alfabetização.
No litoral o Rotary Club do Guarujá
Ilha de Santo Amaro mantém parceria com o projeto Brasil Alfabetizado,
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que apoia jovens e adultos que buscam
melhores condições para o mercado de
trabalho. No final do segundo semestre
o clube entregou 620 certificados aos
formandos da 7ª turma do curso. O Programa Brasil Alfabetizado, em parceria
com a Secretaria da Educação do Município, é um projeto que conta com apoio
dos rotarianos do clube, que desde 2005
são pioneiros na cidade no trabalho com
alfabetização de
adultos, tendo iniciado a ação com
o extinto Letramento Solidário,
agora adaptado ao
programa e reconhecido pelo MEC.
Também no litoral
o Rotary Club de
Santos Oeste apoia
programa de alfabetização de deficientes visuais,
através do método
Sorobã, dentro de
sua Casa da Visão,
projeto permanente do clube. O RoD. Joana Lima em sua formatura, com sua filha, netos e bisneta
tary Club de Santos
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Monte Serrat mantém junto ao GALP,
Grupo de Apoio ao Lar Pobre, um programa de apoio a jovens e seus familiares
que inclui um programa de alfabetização
de adultos.
O Rotary Club de Santos, o mais antigo do Distrito 4420 e terceiro mais
antigo do país, também possui programa de alfabetização de adultos – trata-se de um programa para alfabetização
das mães de crianças em tratamento na
Casa da Esperança de Santos, projeto
permanente do clube na área da saúde.
Também o Rotary Club de Santos Noroeste possui o projeto “Ensinar e Capacitar”, em parceria com o Sesi e apoio da
Administração Regional da Zona Noroes-

te da Prefeitura de Santos. O clube está
instalando uma sala de aula no Centro
Comunitário Marechal Arthur da Costa
e Silva localizado na Zona Noroeste, em
conjunto com a Secretaria de Educação
da Prefeitura de Santos e UNISANTOS.
O Rotary Club de Santos Porto, por sua
vez, mantém o projeto “Parceiros no
Saber”, junto ao Educandário Santista,
e também participa do programa Brasil
Alfabetizado, em Santos.

Sabemos que, com objetivos claros e
definidos, presidentes comprometidos
com o seu Rotary Club experimentam o
sucesso tão invejado pelos que não se envolvem, não se comprometem e ficam à
margem do caminho.
Ter sucesso na presidência significa
atingir as metas que foram definidas com
os demais membros do clube ou, pelo menos, com os membros do conselho diretor.
Ter sucesso na presidência significa também, manter ou melhorar o relacionamento entre os associados.
Agora que estamos na metade do ano
rotário, é hora do presidente avaliar como
está o desempenho do clube e o alcance
das metas. Algumas questões podem ser
colocadas:

1 - Qual era o compromisso do clube
com o desenvolvimento do quadro associativo? Talvez crescer mais um associado?
Já cumpriu a meta? Se sim, existe segurança na manutenção deste número? Se não,
existe um plano de ação para os próximos
meses?
2 - E a Fundação Rotária? Qual a meta
de arrecadação? Já foi atingida? Se não,
como o clube se comportará no semestre
final?
3 -Quantos projetos foram desenvolvidos e executados? Estão de acordo com
o planejamento? Se não, o que pode ser
feito?
4 -Com certeza uma das metas era melhorar ou manter o ambiente no clube. Os
associados estão satisfeitos? Se não, o que
pode ser feito?

Os três primeiros itens são extremamente objetivos e de fácil mensuração. Já
o último, exige uma pesquisa para avaliação do grau de satisfação do associado –
algo que o presidente normalmente evita
fazer, já que reflete diretamente o seu
desempenho na liderança.
O tempo corre célere. Restam seis
meses para que as metas assumidas sejam
atingidas. Para atingir os objetivos desejados no início do ano rotário é preciso que
o presidente não economize sua capacidade de participar dos programas e projetos
de qualidade, bem como outras atividades
que levem o seu clube ao sucesso.
Finalmente, vale lembrar que ser presidente é exercitar a liderança e aprender
lições que serão úteis no dia a dia profissional e familiar.

Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420 e Presidente da Subcomissão Distrital de Polio-Plus no período 2012-2013

OBJETIVOS E METAS
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REFLEXÕES SOBRE A PRESIDÊNCIA:
ATINGINDO OBJETIVOS E METAS
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Acontece nos Clubes

Rotary Club SP Novas Gerações entrega 800 sacolinhas de Natal
Há mais de 10 anos o Rotary Club de São Paulo Novas Gerações realiza a
distribuição de “Sacolinhas de Natal” para aproximadamente 1.000 crianças
carentes, graças a doação de companheiros e amigos do clube que se mobilizam
para alegrar muitas famílias, solidariamente. Em 2012, a ação aconteceu no
dia 16 de dezembro, com apoio de voluntários que ajudaram a distribuir os
presentes, entregando cerca de 800 sacolinhas para crianças carentes da região do Valo Velho, contendo: brinquedo, livro, doce, sabonete, pasta e escova
de dente, para crianças cadastradas de 0 a 10 anos, moradoras da Comunidade
do Valo Velho, Zona Sul de São Paulo. Foram distribuídas até hoje mais de 9500
sacolinhas, que atestam o contínuo sucesso deste projeto permanente do RC
de SP Novas Gerações.

RC de Praia Grande fecha parcerias e beneficia 400 crianças
O Rotary Club de Praia Grande fez parcerias com o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o CASC e com o Litoral Plaza Shopping de Praia Grande e atendeu três entidades da cidade, beneficiando cerca de 400 crianças.
Os rotarianos adotaram 30 crianças da Escola “João Batista Resine Alves”, no
bairro Jardim Esmeralda, e entregaram 30 kits contendo em cada um deles, um
brinquedo, um calçado e uma peça de roupa. Junto ao Tribunal de Justiça e o
CASC, foram doados aproximadamente 320 brinquedos para serem entregues
às crianças carentes da ONG ESEB de Praia Grande-SP. O Litoral Plaza Shopping arrecadou cerca de 80 brinquedos, peças de roupas e calçados, depositados numa urna, graças a divulgação para os lojistas e propaganda no site do
estabelecimento.

Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro participa de campanha
O Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro contribuiu efetivamente na
compra de camisetas para utilização na campanha de doação de sangue do
Hospital Municipal de Cubatão, numa campanha que teve início no dia 25 de
novembro, com aproximadamente 45 doadores, entre eles companheiros do
clube. A responsável pelo banco de sangue Daniela Banks e o Diretor Geral do
Hospital Leandro Batista Firme, ressaltaram o sucesso da campanha que somou resultados para atender pacientes no final de ano, quando ocorre maior
demanda de necessidade de sangue. O objetivo da campanha é divulgar a ação
como um trabalho de conscientização da necessidade do ato solidário ser constante, como consta na camiseta a mensagem impressa:” Seja Solidário você
pode Salvar uma Vida”.

RC São Caetano do Sul participa de Evento para financiar projetos
O Rotary Club de São Caetano do Sul participou da 20ª Festa Italiana de
São Caetano do Sul, maior evento gastronômico da região, promovido pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, realizada anualmente em todos os
finais de semana do mês de Agosto. Em 2012, os rotarianos forneceram em sua
barraca, pratos deliciosos, tais como massas, lasanha, doces, vinhos, sucos e
refrigerantes, esbanjando boa comida e muita animação, com renda revertida
para os projetos do clube que participa tradicionalmente de todas as edições.
A Comissão de Festejos da Prefeitura organizou o calendário oficial de eventos
em comemoração pelos 135 anos de fundação de São Caetano, dando oportunidade para as entidades que apóiam famílias menos favorecidas, promoverem
maiores benefícios com suas arrecadações.
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Mantendo o ritmo da Gestão da Paz Através do Servir e buscando ampliar
o quadro associativo, a presidente do Rotary Club de Santo André Ignez Chedid Awada, deu posse a sete novos companheiros que ficaram motivados com a
ideia de poder servir, agora como rotarianos. A posse conjunta ocorreu no dia
22 de novembro e foi motivo de comemoração para o tradicional clube que vem
contribuindo com muito afinco, junto às ações do Distrito 4420. O momento
da posse dos novos sócios do clube, foi o ponto alta da reunião conduzida pela
presidente Inezita, como é conhecida por todos no Distrito 4420.

A Comissão de Indicação do Governador 2015-2016 do Distrito 4420 indicou para o cargo de Governadora do Distrito a rotariana Maria Luiza Mendaçoli Zago, do Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte. Não tendo havido
candidato opositor, conforme regras estatutárias do Distrito, Maria Luiza Zago
é a Governadora Indicada para o ano rotário de 2015-2016. A Comissão de
Indicação foi presidida pelo Governador 2010-2011 Marcos Anselmo Ferreira
Franco, e composta pelos governadores Roberto Luiz Barroso Filho, Fernando
Dias Sobrinho, Sérgio Lazzarini e Marcelo Demétrio Haick. Maria Luiza Zago
é atualmente secretária distrital no Distrito 4420 e possui extenso currículo
rotário e profissional que a habilitam para o exercício da governadoria.

Rotary SV–Praia entrega presentes para crianças de comunidade

Acontece nos Clubes

Distrito indica Maria Luiza Zago para Governadora 2015-2016

No dia 16 de dezembro de 2012, o Rotary Club de São Vicente–Praia, entregou mais de 120 presentes para as crianças da Favela da Vila Margarida, em
São Vicente-SP, pela 5ª vez consecutiva. Uma super produção, com direito a
trono do Papai Noel, tapete vermelho, cenário de fundo caracterizando a festa
natalina, máquina de fumaça, iluminação colorida e temas natalinos que deram
musicalidade ao momento solidário. Destaque para árvore de Natal e o Papai
Noel caracterizado com traje completo, que serviu para engrandecer ainda
mais a iniciativa dos rotarianos que não deixaram o encanto do Natal acabar
para as crianças assistidas nessa comunidade.

RC Santos Gonzaga promove Ação de Natal
O Rotary Santos Gonzaga promoveu no dia 20 de dezembro, sua Ação de
Natal, com objetivo de atender moradores de rua assistidos pelo Abrigo Municipal da Cidade de Santos-SP. Os companheiros proporcionaram um momento
de alegria para essa população que vive tão sofrida, sem referências e que se
alimentaram de esperanças ao receberem sacolinhas de Natal doadas pelos rotarianos. Além dos presentes entregues para as crianças, também foi oferecido
um lanche para os adultos, que ficaram muito felizes por serem lembrados e
viverem esse momento fraterno. O Abrigo Municipal da Prefeitura Municipal
de Santos faz parte das entidades que podem contar com o apoio dos rotarianos que têm procurado direcionar suas ações às novas entidades que precisem
de apoio e projetos.

Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro destaca RYLA em jornal
A Comissão de Projetos Humanitários do Rotary Club de Cubatão Jardim
Casqueiro selecionou alunos das escolas públicas estaduais e municipais, bem
como de particulares para participar do curso Treinamento de Liderança na
cidade de Mauá, que teve o RC de Mauá como anfitrião do evento. A ação foi
divulgada em jornal local, levando a Imagem Pública de Rotary aos cidadãos de
Cubatão, destacando a busca do clube, por jovens da comunidade para integrar
o evento. Os jovens Marylia Santos, Uberlan Silva, Antonio Santos e Leonardo
Nunes participaram do RYLA 1, para jovens de 14 a 17 anos de idade, ocorrido
em 10 de Novembro. Com o tema planejamento da gestão, dentro do projeto
Paz, escolheu-se o melhor aluno de cada rede de ensino, localizadas no Bairro
Jardim Casqueiro.

O Rotary Club de São Paulo Manancial Manacás da Serra deu posse a dois
novos companheiros mostrando disposição para ampliar o quadro associativo
e assim fortalecer ainda mais o Distrito 4420. Os empossados são Ricardo Petrocelli e Gustavo Guedes que foram recebidos pelo presidente Flávio Alves
Nishikata, no último dia 17 de outubro, acompanhados de seus respectivos padrinhos que já atuam pelo ideal de servir e agora agregam novos companheiros
nesta gestão da Paz. Os companheiros têm realizado ações em Rotary que tendem a se fortalecer com a chegada de mais sócios que podem assim, contribuir
de maneira solidária junto à comunidade, trabalhando em companheirismo
com os demais rotarianos do clube.
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CAPACITAÇÃO DISTRITAL

A FAMÍLIA No ROTARY
O mês de Dezembro é dedicado pela
nossa sábia organização para valorizar a
FAMÍLIA, pois todos sabemos que apenas
com a estabilidade familiar podemos nos
dedicar ao trabalho e ao ROTARY, exatamente nesta ordem, como sempre gostamos de falar: “Primeiro a Família, em segundo o Trabalho e depois o Rotary”.
Transportamos para o nosso ideal
de servir a harmonia familiar, a ética
profissional e a liderança para mobilizar
recursos e esforços para diminuir a desigualdade àqueles que não tiveram as
mesmas oportunidades que nós, e, assim,
contribuímos, com ações práticas e efetivas, para um mundo mais justo e fraterno.
E apenas no seio familiar conseguimos
extrair nossa motivação para servir mais e
melhor, pois o reflexo de tudo o que fazemos será sentido na melhora da sociedade
e consequentemente num ambiente melhor e mais profícuo para nossas famílias.
Os momentos que nos dedicamos ao
trabalho no Rotary não pode ser resumido

apenas como uma falta ou deficiência no
convívio familiar, isto porque este trabalho dignifica nossa vida e beneficiando a
todos, traz uma sociedade menos desigual
e violenta, contribuindo para que nossos
filhos tenham um futuro mais seguro, e
este é o objetivo primeiro de todo pai de
família.
E, a FAMÍLIA no ROTARY pode e deve
ser fomentada, com os clubes dedicando
ao menos uma reunião mensal para a reunião de todos os familiares dos rotarianos,
seja formatando uma festiva especial,
com uma palestra com tema apropriado
ou ainda uma reunião de companheirismo,
em que se esteia nossa organização.
Assim, com o conhecimento e envolvimento dos familiares, que descobrirão
os benefícios que o trabalho rotário proporciona às pessoas e à forma de elevada
ética em que esse labor é desenvolvido,
trarão o reconhecimento familiar da importância desta dedicação e o auxílio que
pode lhe ser dado em vários, senão todos,

os momentos da vida rotária.
Tenho orgulho de nossa organização
ser aberta em todas as reuniões e em todas as partes do mundo e já tive a oportunidade de participar de reuniões em vários dos nossos clubes do 4420, em outros
do interior do nosso Estado, em outros Estados da Federação e até no Exterior, sozinho ou acompanhado por minha esposa e
filhas e posso atestar como nossa organização respeita a FAMÍLIA e nos proporciona esse indelével orgulho de participar, na
medida das nossas possibilidades, deste
trabalho social realizado com afinco no
mundo inteiro!
Fomentem em vossos clubes a participação das FAMÍLIAS e colham os frutos
de um companheirismo ampliado, sólidas
amizades, melhor compreensão das relevantes funções rotárias e especialmente
na ampliação do voluntarismo nos trabalhos do clube.
Antonio Carlos S. Dueñas
Equipe de Capacitação Distrital 2012-2013

Servir não pode ser apenas uma atitude mental ou um lema inconseqüente. Para que esta palavra ganhe realmente sentido, é preciso planificar a ação dos nossos clubes, para que ele consiga levantar a opinião da comunidade onde atua na solução
de seus problemas, deixando de lado a timidez, não se importando muitas vezes a não receber os lauréis da vitória por um
projeto digno que realiza, mas funcionando como o elemento propulsor das idéias e da ação que conduziram a bom termo.
Archimedes Theodoro - Diretor de RI 1980-1982

As inscrições para a Convenção do RI em Lisboa, Portugal, de 23 a 26 de junho
de 2013, já estão abertas! Localizada na costa oeste da Europa, a capital de
Portugal é uma encantadora combinação do antigo com o moderno.
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isso, quando percebem a sua importância,
elas ficam mais dispostas a executar suas
tarefas, obtendo uma melhor qualidade do
trabalho.
Desta maneira, a Comissão Distrital
de Desenvolvimento do Quadro Associativo decidiu, com a anuência do governador
distrital Marcos Luiz Zanardo, reconhecer
os clubes e áreas que obtiveram os maiores

crescimentos em número absoluto e percentual de associados, entre 1 de julho (início
do atual ano rotário) e 30 de novembro de
2012, baseados nos dados oficiais do Rotary International. Os prêmios foram entregues durante a festiva de confraternização
do distrito 4420, realizada em São Paulo no
início de Dezembro, e estão discriminados
entre parênteses. São eles:

CLUBES COM MAIOR CRESCIMENTO
EM NÚMERO ABSOLUTO DE ASSOCIADOS:

CLUBES COM MAIOR PERCENTUAL DE
CRESCIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO:

1.° lugar: RC Ribeirão Pires-Estância Centro (certificado
+ US$ 200.00 de doação à Fundação Rotária, em nome do
clube)
2.° lugar: RC Cubatão (certificado + US$ 100.00 de doação à
Fundação Rotária, em nome do clube)
3.° lugar: RC Santos-José Bonifácio (certificado + US$ 50.00
de doação à Fundação Rotária, em nome do clube)
4.° lugar: RC Santo André (certificado)
5.° lugar: RC Itanhaém (certificado)

1.° lugar: RC Ribeirão Pires-Estância Centro (certificado
+ US$ 200.00 de doação à Fundação Rotária, em nome do
clube)
2.° lugar: RC Praia Grande-Caiçara (certificado + US$ 100.00
de doação à Fundação Rotária, em nome do clube)
3.° lugar: RC Itanhaém (certificado + US$ 50.00 de doação à
Fundação Rotária, em nome do clube)
4.° lugar: RC São Paulo-Vila Mariana (certificado)
5.° lugar: RC Santos-José Bonifácio (certificado)

ÁREAS COM MAIOR CRESCIMENTO
EM NÚMERO ABSOLUTO DE ASSOCIADOS:

ÁREAS COM MAIOR PERCENTUAL DE
CRESCIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO:

1.° lugar: Área 4 - GA Rosa Maria Galvão da Paz (certificado)
2.° lugar: Área 13 - GA Deisi Rubino Baeta (certificado)
3.° lugar: Área 1 - GA Nivaldo Bertozzo (certificado) e área 11
- GA Carlos Eduardo E. Torci (certificado)

1.° lugar: Área 4 - GA Rosa Maria Galvão da Paz (certificado)
2.° lugar: Área 13 - GA Deisi Rubino Baeta (certificado)
3.° lugar: Área 1 - GA Nivaldo Bertozzo (certificado)

Temos a certeza de que todos os rotarianos se esforçaram e continuarão atuando
continuamente pelo crescimento sustentável do quadro associativo, mesmo aqueles
que não receberam prêmios desta vez, pensando em clubes maiores, melhores e mais
audazes. No final deste ano rotário, outros
reconhecimentos distritais acontecerão.

Também não podemos nos esquecer
dos prêmios do RI para desenvolvimento
do quadro associativo. Maiores informações
sobre este tópico podem ser obtidas através
do site http://www.rotary.org/pt/members/
runningadistrict/membershipanddevelopment/pages/ridefault.aspx.
Parabéns e muito obrigado a todos pelo

magnífico e intenso trabalho! Estamos à
disposição para colaborar sempre, em tudo
que for possível e necessário. Contamos com
vocês em 2013!
Aproveitamos a oportunidade para desejar um ano novo de muita paz, saúde, sucesso e felicidade a todos os companheiros
e seus familiares.

Leonardo Weissmann
Presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo
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O reconhecimento é um dos fatores de
sucesso de maior importância. Segundo
a escala das Necessidades Humanas, de
Abraham Maslow, dentro de cada um de
nós existe a necessidade de sabermos que,
de alguma forma, fazemos a diferença para
alguém. Assim, as pessoas possuem necessidade de sentir-se admiradas e reconhecidas
pelo trabalho que estão realizando. Com

QUADRO ASSOCIATIVO

RECONHECIMENTO Do quadro associativo
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PAZ

FÓRUNS PELA PAZ NO DISTRITO E PELO MUNDO

Seguindo a mensagem transmitida em seu
lema pelo Presidente de Rotary International
Sakuji Tanaka, “Paz Através do Servir”, diversos fóruns pela Paz estão sendo realizados
pelo Rotary International ao redor do mundo.
O primeiro foi realizado entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro em Berlim, na Alemanha.

O fórum contou com a presença de
grandes painelistas, e rotarianos de
todo o mundo. Na próxima edição da
Carta Mensal você encontrará uma
cobrtura especial do fórum realizado
na Alemanha!
O segundo Fórum pela Paz foi
programado para ocorrer no Hawaii,
Estados Unidos, na cidade de Honolulu, próximo a Pearl Harbor. Será
realizado entre 25 e 27 de Janeiro.
O terceiro Fórum Global ocorrerá em Hiroshima, no Japão, entre
17 e 19 de Maio. Todos os fórums ocorrem em
locais icônicos relacionados à Segunda Guerra
Mundial, com o objetivo de que a lembrança
daqueles momentos difíceis traga uma mensagem da importância de cultivarmos a Paz e a
Compreensão Mundial. Os Fóruns são abertos

a todos os rotarianos e familiares, rotaractianos, interactianos e participantes de programas de Rotary. Para mais informações sobre
os Fóruns Mundiais, visite www.rotary.org.
Distrito 4420 terá Fórum pela Paz
Em 23 de Fevereiro, um sábado, será realizado o Fórum pela Paz do Distrito 4420.
Ocorrerá em São Caetano do Sul, nas dependências do Colégio Eduardo Gomes - R. Major
Carlos Del Prete, 1120, das 8 às 13 horas.
O Fórum contará com palestras rotárias e
não rotárias, relacionadas ao tema Paz, além
de workshops e oficinas. Contará também
com a exposição Hiroshima e Nagasaki, que
será inaugurada após o evento. Será aberto a
toda a família rotária e público em geral.
Conheça a programação e participe!

PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM PELA PAZ - DISTRITO 4420 - 23 de Fevereiro - São Caetano do Sul
- Marcha Mundial de não-violência por Alexandre Sammogini , brasileiro, humanista, que participou de conferência em Hiroshima e
Nagasaki (2009) a convite do prefeito de Hiroshima, Tadatoshi Akiba
- Programa “Operando na Amazônia”, por Dr. Ricardo Affonso Ferreira:, Presidente da instituição Expedicionários da Saúde, médico
ortopedista do Instituto Affonso Ferreira que atua junto a comunidades indígenas.
- Terceira Idade na Era Digital, por Victor Kobayashi, sobre projeto de integração para idosos, realizado em parceria entre a JCI Brasil-Japão e o IPK, Instituto Paulo Kobayashi.
- A Paz Interior, por Claudio Ayabe, mestre em motivação, liderança e desenvolvimento profissional.
- Apresentação sobre o Fórum Internacional em Berlim, relato com Thalita Taboada, Representante Distrital de Rotaracts
- Um projeto rotário em andamento “Campanha pela Paz”, por Carlos A. Santos Silva, Presidente do Projeto Mostra pela Paz
- Projeto de subsídio equivalente com Rotary do Japão, por Yoiti Fujiwara, Presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios
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No último dia 31 de outubro, o Rotary Club de São Paulo Chácara Flora recebeu o casal governador na Casa Ângela - Casa de Parto da Associação Comunitária Monte Azul, entidade apoiada
por eles, que foi recentemente beneficiada com a aquisição de um gerador. Atuando há 35 anos
nas regiões do M’Boi Mirim e Campo Limpo a casa atende apenas mulheres com gravidez de baixo
risco, estimulando o parto normal e combate a taxa de cesáreas no Brasil que é a maior do mundo
com 44%. A Assembléia e almoço festivo aconteceram no Clube Transatlântico, sede das reuniões
do clube, presidido por Magnus Chaib Amaral Campos.

Rotary Club de Santos Aparecida

VISITAS OFICIAIS

Rotary Club de São Paulo Chácara Flora

O Rotary Club de Santos Aparecida, clube presidido por Cássia do Carmo Bortolucci, recebeu o Banner 100% Paul Harris durante jantar festivo da Visita Oficial do governador Marcos Luiz
Zanardo ao clube, no último dia 06 de novembro. Foram entregues seis títulos Paul Harris e uma
Safira ao companheiro César Abdul-Hak Antelo. A companheira Jaqueline Messias de Matos foi
homenageada, pela parceria com a Avon Cosméticos no evento “Outubro Rosa”, empresa a qual
ela atua gerenciando atividades. Destaque para a posse de quatro novos sócios, além da visita do
casal governador à Casa Dia para Idosos Mãezinha Joana, entidade que atende idosos de Santos,
apoiada pelos rotarianos.

Rotary Club de Santos Ponta da Praia
No dia 07 de novembro, o presidente Armando Cunha Neto do Rotary Club de Santos Ponta da
Praia, recepcionou o casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, na Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde é mantida uma Brinquedoteca na ala 1º-D da Pediatria - SUS, a qual recebe
apoio permanente do clube. Na sala de reuniões da Santa Casa, todos foram recebidos pelo vice-provedor do hospital, Félix Ballerini. A Festiva reservou o momento da posse de dois sócios, os
novos companheiros José Eduardo de Abreu Lopes e Ricardo do Amaral Silva Miranda de Carvalho.

Rotary Club de Santos-Praia
No último dia 08 de novembro ocorreu a Visita Oficial ao Rotary Club de Santos-Praia, que tem
como presidente Adelino P. Rodrigues. O casal governador conheceu a APAE de Santos, entidade
apoiada pelos rotarianos, recentemente beneficiada com a implantação de uma plataforma elevatória. Na Prefeitura Municipal de Santos, todos foram recebidos pelo prefeito da cidade, João Paulo
Tavares Papa, que elogiou a parceria com o Rotary. Também visitaram o jornal A Tribuna de Santos,
principal veículo de comunicação da cidade que mantém a TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, sendo
recepcionados pelo diretor-presidente do jornal, Marcos Clemente Santini.

Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho
No dia 12 de novembro, o casal governador Marcos Zanardo e Maria Laiz fez Visita Oficial ao
Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho, clube presidido por Veronica Ibarra Meneses. Eles
conheceram a ONG Roda Dançante, projeto apoiado pelo clube e conveniado com a prefeitura do
Guarujá-SP, que oferece aulas de ballet para a comunidade da Vila Baiana. Na festiva, o título Paul
Harris foi entregue a José R. Tucunduva Neto e feita homenagem à Cecília M. de Ávila, pelos 100%
de presença no clube. Firmou-se parceria entre o clube e a UNIMED local, na implantação de uma
academia ao ar livre na Rua Argentina, no Guarujá.

Rotary Club de Santos Noroeste

Rotary Club de Peruíbe
O casal governador Marcos Zanardo e Maria Laíz esteve no Rotary Club de Peruíbe no último
dia 27 de novembro e conheceu o Marco Rotário em homenagem ao lema “Paz Através do Servir”,
com a imagem do tsuru, ave símbolo da gestão 2012-13, exposta no local. A Casa da Mulher e da
Criança - Banco de Leite Humano -, projeto assistido pelo clube que ajuda a manter esse serviço,
com equipamentos doados pelos rotarianos, como aquisição de um automóvel para coleta de leite, fruto de emparceiramento com clubes de Treviglio e Pianura, na Itália. Na festiva, o presidente
João Carlos Segretti empossou José Oscar de Lara Sobrinho.
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Ocorreu no último dia 26 novembro, Visita Oficial do casal governador Marcos Zanardo e Maria
Laíz ao Rotary Club de Santos Noroeste, presidido por Paulo Ibrahim Cançon. Na sede da Cooperativa de Trabalho de Costura do Dique da Vila Gilda-Cooperdique, o casal conheceu o projeto “Costurando o Amanhã”, que atende mulheres da comunidade na região da Zona Noroeste, em Santos-SP.
Durante a festiva, o clube tornou-se 100% Paul Harris, com o apoio do EGD Roberto Luiz Barroso
Filho. O título de Sócio Honorário foi entregue a Pedro Estevão, presidente do Centro Comunitário
do Conjunto Residencial Marechal Arthur Costa e Silva.
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Campanha contra a poliomielite suspensa no Paquistão
Pelo menos seis membros das equipes que administram as vacinas contra
a poliomielite foram abatidos a tiro
nos primeiros dois dias de uma campanha de vacinação no Paquistão. Não se
sabe quem disparou, mas os islamitas
radicais declararam guerra à campanha
contra a poliomielite, que classificam
como tentativa de envenenamento da
população.
Depois de um homem morto no dia
17 de dezembro de 2012, quatro mulheres foram abatidas no dia seguinte em Karachi, na província de Sind.
Outra mulher foi morta nos arredores
de Peshawar, na província de KhyberPakhtunkhwa.
Esta campanha de vacinação anti-polio foi organizada pela UNICEF e de-

via durar três dias.
As autoridades suspenderam temporariamente a campanha de vacinação
nestas duas províncias, por questões
de segurança, afirmaram a UNICEF e a
Organização Mundial de Saúde em um
comunicado conjunto.

Os líderes religiosos e alguns líderes tribais opõem-se ferozmente à vacinação e muitos pais seguem as suas
recomendações, impedindo os filhos de
serem vacinados.
Fonte: Graça Andrade Ramos, RTP
18 de dezembro de 2012

Rotary condena ataques contra vacinadores da pólio
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O Rotary International se junta ao
governo do Paquistão e a nossos parceiros na Iniciativa Global de Erradicação
da Pólio e condena os recentes atos que
causaram mortes e ferimentos a trabalhadores da área da saúde no Paquistão.
As vítimas estão entre os milhares
de trabalhadores e voluntários pró-saúde, incluindo rotarianos paquistaneses, comprometidos a salvar vidas de
crianças ao interromper a transmissão
da poliomielite no Paquistão, um dos
três países onde esse vírus devastador
permanece endêmico.
Os ataques levaram o governo do Paquistão a suspender temporariamente a
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campanha de vacinação, para proteger a
segurança dos vacinadores.
O Rotary está extremamente preocupado que ataques como esse impeçam que as crianças recebam assistência necessária, como vacinas antipólio,
que podem salvar suas vidas. Sei que
rotarianos paquistaneses, apoiados por
rotarianos de todo o mundo, continuarão a dar o seu melhor para criar um
ambiente seguro, a fim de que esses dedicados trabalhadores da área da saúde
possam levar a vacina e outros cuidados
às crianças mais vulneráveis do país.
A erradicação da paralisia infantil
tem sido a prioridade maior do Rotary

desde 1985, e estamos prestes a fazer
história, ao derrotarmos essa doença de
uma vez por todas.
Em nome dos 1,2 milhão de rotarianos de 34.000 clubes em 200 países e
regiões geográficas, apresento nossas
profundas condolências às famílias das
vítimas. Sua dedicação e sacrifício nos
inspiram a seguir em frente, até atingirmos nosso objetivo de um mundo livre
da pólio.
Declaração do presidente da Comissão Pólio Plus do RotaryInternational,
Robert S. Scott

Novas Gerações

No dia 01 de Dezembro os
jovens do Rotary Kids, do Interact e do Rotaract de São Paulo
Aeroporto promoveram a festa
de Natal na Escola Infantil Neusa Rossi. O evento, organizado
pelos grupos e com participação
da Casa da Amizade, contou com
teatro infantil, distribuição de
cachorro quente, pipocas, refrigerante, algodão doce e muita
diversão. As crianças e jovens colocaram a mão na massa preparando os alimentos para as cerca
de 200 crianças, de 4 a 5 anos,
que participaram do evento. Os
jovens fizeram ainda pintura de
mão nas crianças e efetuaram a
decoração do local com bexigas.
Ao final o Papai Noel apareceu e
distribuiu presentes para todas
as crianças. O evento foi produzido com colaboração dos supermercados Extra e Pão de Açúcar,
do Frigorífico Santa Bárbara, da Nicom, através de colaboração de membros do grupo, e com recursos obtidos na Festa de Halloween realizada em Outubro pelas crianças do Rotary Kids. Os presidentes dos três clubes, Isabela Kobayashi, do Rotary Kids, Renato Calache, do
Interact, e Ricardo Jun, do Rotaract, comandaram o evento.
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rotary kids, interact e rotaract sÃO PAULO aeroporto
fazem festa de natal para 200 crianças
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imagem pública

concurso de vídeos - meu clube em ação
Está de volta o concurso “MEU CLUBE
EM AÇÃO”, para vídeos produzidos pelos
clubes do Distrito. Em sua primeira edição
foi um grande sucesso, onde foram inscritos
mais de 30 vídeos mostrando projetos dos
clubes, e os finalistas foram apresentados
na Conferência Distrital de 2012, e também
estão sendo exibidos durante os programas
“ROTARY EM REVISTA” que são transmitidos na TV pela Net e nas redes sociais. Todos
os vídeos estão disponíveis no site do Distrito 4420, em www.rotary4420.org.br.

Para preparar seus vídeos os clubes podem usar imagens gravadas em vídeo por filmadoras ou máquinas fotográficas, em movimento, ou produzir animações a partir de
fotos, acrescentar uma narração ou música,
e pronto! Os vídeos deverão ter no máximo
2 minutos de duração, boa qualidade e mostrar sempre projetos ou ações beneficentes
dos clubes! Os vídeos serão selecionados por
uma banca indicada pelo Distrito, e os finalistas serão apresentados na Conferência
Distrital de 2013, em Águas de Lindóia!

Regras para Participação - “Meu Clube em Ação”:
- Cada clube pode inscrever até 2 vídeos, de no máximo 2 minutos cada.
- Os vídeos só podem mostrar projetos ou ações beneficentes. NÃO serão aceitos vídeos exibindo posses, festivas, eventos
rotários (mesmo beneficentes), resumos da gestão, etc – os vídeos devem mostrar o resultado disso tudo, que é o serviço
realizado pelo clube à sociedade, com foco nas pessoas e entidades beneficiadas.
- Os vídeos podem ter relação com o lema do ano rotário, mas devem evitar enfatizar a imagem ou logo do lema (que podem
aparecer discretamente), para que se tornem “atemporais” e possam ser exibidos muitas e muitas vezes no futuro.
- Os vídeos devem ser criativos e objetivos, e mostrar ações em que o clube tenha efetivamente participado.
- Idealmente os vídeos deverão possuir alguma narração, descrevendo o projeto mostrado, para que prendam de forma mais
eficaz a atenção do espectador, mas serão aceitos vídeos com apenas música de fundo (ou som natural da ação mostrada).
- Os vídeos não podem usar imagens ou músicas que possuam direitos autorais reservados.
- Os vídeos não deverão mostrar ou promover marcas de empresas privadas. Eventuais patrocinadores que estejam no
contexto (imagem de fundo, banner, camiseta, áudio, etc) devem aparecer por pouco tempo e discretamente.
- Podem participar Rotary Clubs, Casas da Amizade ou ASFARs, Rotaracts, Interacts e Rotary Kids do Distrito 4420 (cada
um pode enviar até 2 vídeos, de forma independente).
- Ao enviar o vídeo para o concurso o clube deverá ceder os direitos de exibição e distribuição ao Distrito e ao RI.
- Os vídeos devem ser inéditos e produzidos para este concurso.
- A qualidade de imagem e som deverá ser boa, com resolução de pelo menos 640x480 pixels (VGA).
- Os vídeos deverão ser enviados até 15/04/2013 para a secretaria do Distrito.
Mais detalhes e formulário para inscrição em: www.rotary4420.org.br
(em caso de alterações au divergências, prevalecerão as regras indicadas no site do Distrito 4420)

ENVIE NOTÍCIAS DE SEU CLUBE !
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O site do Distrito 4420 e a Carta Mensal precisam das notícias de seu clube! Envie notícias sobre projetos realizados, ações beneficentes, entrega de títulos Paul Harris, posses de novos sócios, e festivas importantes para noticias@rotary4420.org.br. Envie
sempre um texto de pelo menos um parãgrafo, descrevendo o evento (o que aconteceu, onde, quando, porque, quem beneficiou), e
pelo menos uma foto anexada ao e-mail. Mostre seu trabalho!
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DIVULGUE OS EVENTOS DE SEU CLUBE !
A agenda do site do Distrito está à disposição para divulgar seus eventos: ações beneficentes, festivas importantes, palestras que
serão realizadas. Os eventos aparecem no site do Distrito e também no boletim enviado por e-mail a todo o Distrito! Divulgue!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420

