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Mensagem do presidente dO rotary international

Presidente
do
rotary international

Prezados Rotarianos,
Em dezembro, falei no primeiro dos
três Fóruns Rotary pela Paz Global que planejamos para este ano rotário. O evento,
que teve como tema “Paz Sem Fronteiras”,
foi realizado em Berlim, onde se encontra o
Relógio da Paz, uma obra de arte de 3 metros de altura e mais de 2 toneladas. Em um
dos seus lados estão escritas as palavras: O
tempo derruba todos os muros.
O relógio foi inaugurado em 9 de novembro de 1989, mesmo dia da queda do
Muro de Berlim. Foi uma coincidência maravilhosa quando os ponteiros do relógio
começaram a se mover ao mesmo tempo
em que se foi dada a ordem para a aber-

tura da fronteira entre Berlim Oriental e
Ocidental. As palavras escritas no relógio
haviam se tornado realidade.
No Rotary, nós não dividimos o nosso
trabalho por nação, cultura ou idioma. Não
nos importamos com o que está escrito em
seu passaporte. O que importa é que você
acredita em Dar de Si Antes de Pensar em
Si. Porém, mesmo no Rotary, é fácil pensar em termos de países ou comunidades.
Pensamos em projetos que poderão ajudar alguém em nossa comunidade, ou em
outros que ajudarão alguém na Alemanha,
Quênia ou África do Sul. Às vezes pensamos
em diferentes tipos de fronteiras e acreditamos que o projeto ajudará jovens, idosos,
famintos, pobres, doentes ou deficientes.
O ideal Dar de Si Antes de Pensar em Si
não conhece fronteiras. Quando servimos,
o impacto não se limita à nossa ou a outra
comunidade que estamos ajudando. Não
estamos ajudando apenas os jovens, os
idosos, as escolas ou um orfanato. Quando
servimos, estamos ajudando toda a huma-

nidade. O impacto do que fazemos se multiplica.
Quando optamos por Dar de Si Antes
de Pensar em Si, estamos fazendo uma
escolha. Estamos escolhendo colocar as
necessidades de outras pessoas acima de
nossos próprios desejos. Estamos dizendo:
“Seus problemas são meus problemas, e me
importo o suficiente para ajudá-lo”.
O Rotary faz com que a paz seja possível atendendo às necessidades que causam
conflito, como água potável ou saneamento, nutrição ou cuidados médicos. Quando
essas necessidades são sanadas, são criadas oportunidades e esperança. A esperança não tem fronteiras. Ela é o jardim onde a
paz pode crescer.
A Paz Através do Servir traz à tona o que
temos de melhor. É um ideal que revela as
fronteiras que criamos ao nosso redor e nos
ajuda a derrubá-las.
Sakuji Tanaka
Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 2012-2013
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Mensagem do Diretor dO Rotary International
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Comemorando 108 anos de Rotary, dos quais 90 no Brasil, rememoremos 1923 com a Fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro
e 1924 com o Rotary Club de São Paulo. Dessas duas células rotárias, espalharam-se sementes do servir por todo o território nacional, prospectando lideranças representativas da diversidade profissional.
Aliaram-se à nossa causa inúmeros homens de bem, empresários, profissionais liberais, comerciantes, educadores, prestadores
de serviços e administradores públicos, como Armando de Arruda Pereira, que mais tarde tornou-se o primeiro presidente brasileiro
de Rotary International.
À época, nosso país era extremamente carente nas áreas de educação, saúde, moradias, transportes, urbanização, saneamento
básico e prestação de serviços humanitários. Eram constantes as doenças e mortes causadas pela febre amarela, doença de chagas,
paralisia infantil, subnutrição, tuberculose e tantos outros males advindos da pobreza existente. Neste cenário aparecem nossos
companheiros e clubes e iniciam-se ações nas mais diversas áreas. Profissionais do bem, atuando no auxílio à diminuição das diferenças sociais, passaram a ser os rotarianos brasileiros.
Em 1985, muitos de nós, liderados por Archimedes Teodoro, Eduardo Pimentel, Eudes de Souza Leão Pinto, Maximiliano Ferber,
Paulo Viriato Correa da Costa, Mario Antonino e tantos outros líderes rotários, procuramos aderir imediatamente ao maior projeto
de Rotary International, “A Erradicação da Pólio em todo o Mundo”. A princípio chamávamos de Polio Plus, pois as vacinas que eram
aplicadas nas crianças eram contra a Polio, e o “Plus” correspondia ao sarampo, rubéola, coqueluche e outras doenças que eram bastante frequentes a época. Em 1992 recebemos a certificação e a poliomielite foi erradicada em todo o território nacional. Com esse
esforço reduzimos a pólio em 99%, e faltam apenas três países, Nigéria, Paquistão e Afeganistão, que hoje apresentam reduzidos
casos de contaminação. Mas os rotarianos permanecem atentos para a conclusão desse projeto, em que contamos também com a
participação da Organização Mundial da Saúde, governos de países conscientes da necessidade da erradicação e agora também da
Fundação Bill e Melinda Gates.
A nossa caminhada não se encerra. É necessário que conheçamos a nossa história para fazermos um mundo melhor, buscando
sempre “A PAZ, ATRAVÉS DO SERVIR”.
José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor do Rotary International no Ano Rotário 2011-2013

nosso Rotary International, e ao meu ver, o
nosso grande objetivo final!
O conceito de paz mundial, que normalmente versa sobre a convivência pacífica
ente os povos, deve ser ampliado, pois a paz
não é simplesmente a ausência de guerra...
Ela é muito mais!
Se olharmos à nossa volta poderemos
ver que paz começa em cada um de nós, em
pequenos atos, em nosso servir para uma
comunidade mais justa e digna!
Acredito que o caminho mais curto para
atingirmos essa comunidade mais justa e
digna e, por extensão, a paz e compreensão
mundial, é olharmos com muito carinho para
a nossa juventude, dando-lhes uma boa educação e mostrando as oportunidades que a
vida nos oferece.
Só assim, apresentando uma “luz ao
final do túnel” para a nossa juventude, teremos a oportunidade de transformar o nosso
futuro em um mundo de Paz e Compreensão!
Sigamos adiante, servindo e transformando para melhor todas as comunidades
em que pudermos atuar!
O dia 23 de fevereiro torna este mês especial! Especial porque traz o 108º aniversário da fundação do primeiro Rotary Club

no mundo, na Chicago de 1905, e simultaneamente é dedicado à Paz e Compreensão
Mundial!
A promoção da boa vontade, paz e compreensão mundial é um dos fundamentos de

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

Seguindo a sequência de artigos relacionados aos Fóruns pela Paz,
iniciada em Dezembro, esta edição apresenta o que certamente foi
um dos grandes momentos do ano rotário 2012-2013 para o Distrito
4420. O Fórum pela Paz do Distrito reuniu mais de 400 pessoas em São
Caetano do Sul e contou com a presença inspiradora e contagiante do
Presidente do Rotary International Sakuji Tanaka justamente no dia do
Aniversário do Rotary, que comemorava 108 anos desde a fundação de
seu primeiro clube. O Fórum contou com brilhantes palestras relacionadas à paz, que valem a pena ser conferidas por quem não teve a oportunidade de participar do evento - os vídeos estão disponíveis na íntegra
no site do Distrito 4420: www.rotary4420.org.br. Uma versão resumida do eventou foi também assunto do Programa Rotary em Revista, que
é produzido pela equipe de Imagem Pública do Distrito e foi ao ar na TV
através da parceria estabelecida com a Net.
O presidente Tanaka ainda nos brindou com um outro momento especial, ao conceder uma entrevista exclusiva para a equipe de
Imagem Pública do Distrito. Além da mensagem transmitida pela entrevista, podemos deixar aqui um testemunho dos momentos em
que estivemos com o presidente, sobre como com sua simplicidade, e incrível simpatia, consegue transmitir e envolver a todos com
sua mensagem de Paz. A entrevista contou com a magnífica condução e tradução efetuadas pela rotariana Lumi Toyoda.
Completando esta edição apresentamos um artigo do EGD Roberto Herrera sobre a relação entre o Planejamento Estratégico e o
Desenvolvimento do Quadro Associativo, um verdadeiro guia sobre como tornar efetiva esta ênfase para os clubes e para o Rotary.
Na coluna de Instrução Distrital apresentamos a relação entre os clubes e o Distrito, e sua importância. Na seção de Imagem Pública
trazemos dicas sobre como falar sobre o Rotary. Além das colunas com as ações dos clubes do Distrito!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Cara família rotária!

Mensagem do governador do Distrito

PAZ E COMPREENSÃO MUNDIAL
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FÓRUM DO distrito 4420 celebra a paz

Carta Mensal distrito 4420

O Distrito 4420 realizou no sábado
23 de Fevereiro o Fórum Rotary pela
Paz, que contou com a importante presença do Presidente do Rotary International Sakuji Tanaka. O Fórum foi realizado em São Caetano do Sul, no Colégio
Eduardo Gomes, pertencente à Fundação de Rotarianos de São Caetano do
Sul, e contou com a presença de cerca de
400 pessoas. O casal Governador Marcos Luiz Zanardo e Laiz recebeu, além
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do Presidente mundial do Rotary Sakuji
Tanaka, diversas autoridades rotárias e
palestrantes que apresentaram diversos assuntos e mensagens relacionadas
com a Paz. O evento contou ainda com
apresentação de música instrumental
japonesa, oficinas relacionadas à cultura japonesa, e terminou com a inauguração de exposição referente à Hiroshima
e Nagasaki.
A Paz é o lema do ano rotário 2012-

2013, e por isso o Rotary International
está realizando Fóruns Mundiais pela
Paz em diversos locais pelo mundo. Os
Fóruns Globais já ocorreram em Berlim,
na Alemanha, e em Honolulu, no Hawaii
(EUA), e um terceiro será realizado em
Hiroshima, no Japão, no mês de Maio. O
Distrito 4420 realizou o seu Fórum pela
Paz em São Caetano do Sul, cidade sede
do clube da governadoria, o Rotary Club
de São Caetano do Sul Olímpico, sob coordenação de Lumi Toyoda, associada
do Rotary Club de São Caetano do Sul
- Leste. A data escolhida para o Fórum
tinha ainda outro significado muito especial: marcava o 108º aniversário do
Rotary.
O Presidente Sakuji Tanaka chegou
ao local do evento acompanhado do
Diretor de RI José Antonio Figueiredo
Antiório e comitiva composta por rotarianos dos Distritos de São Paulo, e
foi recebido pelo casal Governador do
Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo e
Maria Laiz. Após conhecer a exposição
de ikebana (arranjos florais japoneses)
realizada no local, o Presidente posou
para fotos com diversos participantes e
em uma grande foto com todos os presidentes de clubes do Distrito presentes. O evento foi aberto pelo Diretor de
Protocolo do Distrito Charly Farid Cury,
seguido da execução dos hinos nacionais japonês e brasileiro. O Governador
Zanardo saudou a todos com mensagem
pela paz e agradecimento pela presença
de todos e do presidente Tanaka, e autoridades como o Diretor de RI José Antonio Figueiredo Antiório, o Ex-Diretor
do RI José Alfredo Pretoni, o Cônsul do
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tsurus com muita alegria e entusiasmo.
Após os pronunciamentos foi realizado um show de taikô, música instrumental japonesa com tambores. Ao
final uma grande roda foi formada pelos
participantes do evento ao redor dos
músicos mirins enquanto executavam
o hino rotário japonês. O presidente
acompanhou de perto com empolgação.
Ao final da parte formal o Presidente
seguiu para viagem internacional que

estava programada.
A seção de palestras foi aberta pela
Representante Distrital de Rotaracts
Thalita Taboada, que discorreu sobre
sua viagem à Berlim, na Alemanha,
quando participou do Fórum Mundial
pela Paz organizado pelo Rotary International. Em seguida Carlos Alberto
Santos Silva, associado do Rotary E-club 4420, apresentou o projeto rotário “Campanha pela Paz”. O bloco de
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Japão Tsuyoshi Narita, e governadores
futuros e passados do Distrito 4420 e
de outros distritos. Em seguida o Diretor de RI José Antonio Antiório efetuou seu pronunciamento, destacando
a importância da Paz para o Rotary. O
Presidente Sakuji Tanaka, junto com o
Presidente da Fundação de Rotarianos
de São Caetano do Sul Juvenal Francisco
Cianfarani, efetuou o descerramento de
placa comemorativa à visita do Presidente ao local.
Tanaka efetuou seu pronunciamento contando a sua história e sua experiência relacionada à segunda guerra
mundial, e como cresceu no pós-guerra
durante o processo de consolidação da
paz. Tanaka destacou a importância da
paz como meio para o desenvolvimento
de uma nação. O discurso contou com o
auxílio de Henrique Misawa na tradução do discurso efetuado em japonês.
Tanaka recebeu da esposa do Governador Zanardo, Maria Laiz Zanardo, um
presente simbólico, mas de muito valor: um dos tsurus, pássaro dobrado em
forma de origami, feito pelos cônjuges
dos presidentes dos clubes do Distrito
durante seu treinamento (PETS), para
que fosse presenteado para sua esposa,
Kyoko. O Presidente escolheu um dos
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assuntos rotários foi encerrado pelo
associado do Rotary Club de São Paulo
Aeroporto Yoiti Fujiwara, que apresentou projetos realizados com Subsídios
Globais e Distritais em parceria com
o Japão. O Fórum foi mediado pelo Ex-Governador do Distrito 4420, Samir
Nakhle Khoury.
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Simultaneamente às palestras, diversos workshops eram realizados com
assuntos ligados à cultura japonesa.
Atividades como produção de mangás,
lenços japoneses (furoshiki), escrita
japonesa (shodo) e origami foram realizadas. Durante o evento e nos intervalos
os presentes puderam tirar fotos para a
campanha “Falta Só Isso”, o “maior comercial do mundo” do Rotary International, em ação coordenada pelo Presidente da Comissão de Imagem Pública
do Distrito, Marcelo Carvalho.
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As palestras de assuntos não rotários prosseguiram com o tema PAZ.
Jorge Yamashita, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e
um dos responsáveis pela arrecadação
enviada ao Japão, discorreu sobre as
manifestações de solidariedade brasileira relacionadas ao terremoto e tsunami de 2011. Victor Kobayashi, fundador
do Instituto Paulo Kobayashi, apresentou a palestra “Terceira idade na Era
Digital”, que atende à faixa etária que
está mais excluída das tecnologias atuais, e falou sobre a importância da responsabilidade social para as empresas.
Alexandre Sammogini, humanista, que
participou de conferência em Hiroshima
e Nagasaki em 2009 a convite do prefeito de Hiroshima, apresentou a lição
de reconciliação dos japoneses após os
ataques nucleares ocorridos na segunda
guerra mundial. O Dr. Ricardo Affonso
Ferreira, médico
ortopedista e Presidente da instituição Expedicionários da Saúde,
apresentou o programa “Operando
na Amazônia”. Um
dos fundadores
da organização,
coordena as expedições e cuida da
articulação junto
às comunidades
indígenas da Amazônia levando equipamentos para construir hospitais no meio da selva para
consultas e cirurgias. Em seguida o Dr.
Takashi Hida, Chefe do Setor de Catarata do Hospital Oftalmológico de Bra-

sília, apresentou um depoimento emocionante sobre as reações dos indígenas
quando recuperam a visão, no momento
de tirar a venda de seus olhos. Claudio
Ayabe, mestre em motivação, liderança
e desenvolvimento profissional e espe-

cialista em oratória mostrou em mensagem inspiradora como se alcançar prosperidade e qualidade de vida através da
Paz Interior. O Fórum foi concluído pelo
EGD e moderador Samir Khoury, que
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mentos ao fim da guerra e que registram
uma mensagem de paz para a humanidade. A exposição, esteve aberta para
visitação em São Caetano do Sul, com
entrada franca.
O evento foi marcado pela participação dos rotarianos do Distrito e
convidados. O Governador Marcos Luiz

Zanardo fez questão de agradecer aos
presentes que vieram da região do litoral de São Paulo, que na noite anterior
foi severamente afetada por queda de
barreiras nas estradas, e também aos
muitos rotarianos que tentaram comparecer ao evento mas não conseguiram. O
Governador destacou
o quanto estes estavam bem representados pelos rotarianos
presentes no evento.
Além das autoridades já mencionadas, também prestigiaram o evento os
governadores de Distrito Joper Padrão,
do Distrito 4570,
Antônio
Fernando
Santos Lacourt, do
Distrito 4410, e os
governadores e futuros governadores do
Distrito 4420 Marcos Anselmo Ferreira
Franco,
Fernando
Dias Sobrinho, José
Joaquim do Amaral
Ferreira, Hiroshi Shimuta e Maria Luiza
Zago.

Todas as íntegras das palestras realizadas no fórum e das mensagens e
pronunciamentos efetuados pelas autoridades rotárias participantes estão
disponíveis na seção de vídeo no site do
Distrito 4420 na internet, no endereço
www.rotary4420.org.br.

Carta Mensal distrito 4420

discorreu sobre a imigração japonesa
no Brasil e sua relação com a história do
Rotary International.
Após o encerramento do Fórum nas
dependências do Colégio Eduardo Gomes, os presentes se deslocaram para a
Fundação Pró-Memória de São Caetano
do Sul, onde foi realizada a inauguração
da exposição “Hiroshima e Nagasaki:
um agosto para nunca esquecer!”, com
material cedido pela APM, Associação
Paulista de Medicina, através de seu
curador Ruy Yukimatsu Tanigawa, constituído de painéis sobre os aconteci-

9

entrevista com sakuji tanaka

entrevista exclusiva
presidente do rotary international sakuji tanaka
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Em Fevereiro, durante sua visita a São
Paulo, o Distrito 4420 recebeu para uma
entrevista exclusiva o Presidente do Rotary
International Sakuji Tanaka. A entrevista foi
possível através da colaboração do Diretor
de RI José Antonio Figueiredo Antiório, que
coordenou a agenda de eventos do Presidente em São Paulo, e do Ex-Diretor e Chairman
da Convenção de 2015 José Alfredo Pretoni.
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A entrevista foi coordenada pelo Presidente da Comissão de Imagem Pública do
Distrito 4420 Marcelo Carvalho, e conduzida pela associada do Rotary Club de São
Caetano do Sul-Leste Lumi Toyoda, que entrevistou o presidente e efetuou a tradução
das perguntas e das repostas em japonês. A
entrevista foi realizada durante reunião entre o Presidente e líderes rotários do Distrito
4420, que acompanharam a
gravação junto com o casal
Governador Maria Laiz e
Marcos Luiz Zanardo.
DISTRITO 4420: Sr.
Presidente, esta entrevista
é para a Carta Mensal do
Distrito 4420, que é lida por
rotarianos e também por
muitos não rotarianos. Para
essas pessoas, gostaríamos
que o Sr. nos explicasse, qual
é a relação entre o Rotary e a
Paz?
Sakuji Tanaka: O Rotary
está presente em mais de 34
mil regiões do mundo. Associados destes clubes têm

contribuído para a melhoria dessas regiões.
É rara a existência de uma comunidade de
34 mil ONGs. O simples fato de haver mais
de 34 mil clubes atuando pelo bem estar
de suas populações contribui grandemente
para a Paz.
DISTRITO 4420: Em vários depoimentos o Sr. tem explicado sobre a importância
da Paz, e como o Sr. conviveu, em sua infância no Japão, com as marcas da guerra e a
transição para um período de paz. Qual é a
relação da paz com a qualidade de vida das
pessoas?
Sakuji Tanaka: A definição de Paz é muito ampla. Dizer que não existe uma guerra
não significa que existe a Paz. Não ter alimentos, acesso à saúde ou não poder ir a
uma escola são alguns dos exemplos. A melhoria de uma cidade obtém-se através da
contribuição de diversas comunidades. Este
tipo de união é o primeiro passo para ajudar
a população, e assim o Rotary contribui para
a felicidade de pessoas ao redor do Mundo.
DISTRITO 4420: O Rotary é uma organização global, presente em mais de 200
países. Que exemplos de ações do Rotary que

Sakuji Tanaka: Como citei anteriormente, as 34 mil regiões onde estão os Rotary
Clubs necessitam de ajudas diferenciadas.
Algumas regiões sofrem por questões de
água, outras por pobreza e diversas regiões
por escassez de trabalho. O trabalho rotário
significa acomodar estas necessidades, e ao
final, propiciar a felicidade no Mundo. Este é
o objetivo do Rotary.

Sakuji Tanaka: Estou difundindo o lema
rotário de minha gestão “Paz, através do
servir”. Para que isto se realize, três importantes cidades de interesse mundial, com
significativa história relacionada a momen-

DISTRITO 4420: Em sua visita ao Brasil,
o Sr. conheceu projetos pelo Distrito realizados por Rotary Clubs locais. Que projetos o
Sr. poderia destacar entre os que viu no Brasil, e qual sua relevância dentro do Rotary
International?
Sakuji Tanaka: Estou muito honrado por
visitar o Brasil. Observo com grande interesse e fico comovido como cada Distrito e
os clubes estão trabalhando de acordo com
a necessidade local. Atender pessoas em
dificuldades, proporcionar segurança a deficientes físicos, enfim, é muito importante
dar apoio a estas pessoas. Aqui, as ações de
ajuda e empenho estão sendo desenvolvidas
de acordo com cada necessidade. Visitei
clubes que fornecem refeições a crianças
com dificuldade para se alimentar. Esta é a
verdadeira atividade do Rotary, e vejo que
os movimentos rotários do Brasil têm contribuído para o engrandecimento do Rotary
Mundial. Agradeço muito esse trabalho.
DISTRITO 4420: Neste ano o Rotary
International está realizando fórums sobre
a paz em diversos locais pelo mundo. Já foram realizados em Honolulu, no Hawaii, e em
Berlim, na Alemanha, e mais um ocorrerá em
Hiroshima, no Japão. Por que a escolha des-

grande número de participantes em Hiroshima. Os fóruns têm contribuído magnificamente ao tema da gestão.
DISTRITO 4420: O maior projeto do
Rotary International é o Programa Pólio
Plus, que tem o objetivo de acabar com a
Poliomielite no mundo, e através dele já se
conquistou uma redução de 99% nos casos
da doença. Como está o progresso deste programa, e quais são seus desafios nessa reta
final?
Sakuji Tanaka: Sim, obrigado pela
pergunta. A erradicação da pólio é um dos
programas de maior interesse do Rotary.
Através de esforço de rotarianos, as mais
de 300.000 incidências de pólio nos anos
1985, se tornaram poucas dezenas de casos, em apenas 3 países remanescentes. Os
esforços do dia-a-dia e de ano a ano de rotarianos têm tido resultado positivo e estamos
para atingir a erradicação dentro de poucos
anos. Após a erradicação, haverá necessidade de permanecer por 3 anos sem a paralisia
para dizer que foi totalmente finalizado. Vamos nos empenhar até então.

tos críticos para a paz mundial, Berlim, Honolulu e Hiroshima foram escolhidas para falar sobre a Paz. Nestas três localidades estão
sendo discutidas e apresentadas opiniões de
muitas pessoas sobre a Paz. Os fóruns foram
planejados com ênfase nos jovens, os construtores do futuro, para saber sobre suas
manifestações. Em diversos workshops são
debatidos diversos temas. Já realizamos dois
encontros com grande sucesso, com mais de
1.800 participantes. Estamos aguardando

entrevista com sakuji tanaka

sas cidades, e que mensagem esses eventos
devem nos trazer?

DISTRITO 4420: O Sr. gostaria de transmitir alguma mensagem aos brasileiros,
tanto os que já são rotarianos, quanto os que
estão nos acompanhando e que querem saber mais sobre o Rotary?
Sakuji Tanaka: Tenho um pedido a fazer aos rotarianos. Gostaria que cada um
pensasse no porquê de ser rotariano. Então,
escrevam cinco motivos que os tornaram rotarianos. Estudem e memorizem bem estes
cinco motivos para transmitir a seus amigos.
Se sua felicidade está baseada nestas cinco
razões, mostrem a eles o caminho da felicidade. Muito obrigado!
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Acontece nos Clubes

RC de Santos-Praia faz campanha para desabrigados de Cubatão

Diante das fortes chuvas que causaram estado de emergência em Cubatão-SP, no mês de fevereiro, muitos clubes de Rotary do Distrito 4420 resolveram
unir-se à causa, arrecadando roupas, alimentos e utensílios para os desabrigados. O Rotary Club de Santos-Praia organizou uma campanha em prol dos 219
desabrigados que a prefeitura contabilizava na cidade, contando com apoio
dos companheiros do clube e colaboração de diversas pessoas, que de forma
solidária se mobilizaram para contribuir com os rotarianos. O casal presidente
da Paz 2012-2013 Adelino Rodrigues e Celina, agradeceu o apoio e demonstraram toda solidariedade aos cidadãos cubatenses, afetados por essa situação
de calamidade que os deixou desestruturados, sendo atendidos no Centro Esportivo Castelão e na Associação Cubatense em Defesa das Pessoas Deficientes, amparados pelos rotarianos do Distrito 4420.

RC de Praia Grande faz doação para a Sala de Gameterapia da APAE
A APAE de Praia Grande está imensamente agradecida por contar com a valorosa participação dos rotarianos do Rotary Club de Praia Grande, que realizaram doação de diversos equipamentos para montar uma sala de Gameterapia
e dar andamento ao projeto Habilitando e Reabilitando através de jogos eletrônicos. “Tal gesto ficará eternamente gravado nos corações de nossos assistidos, esperamos poder contar sempre com tal gesto de solidariedade humana,
mantendo este canal aberto para novos desafios, na luta em defesa dos direitos
da pessoa com deficiência, direcionado à qualidade de vida e inclusão social”,
escreveu Antonio Pio Neto - Presidente da APAE-PG, em carta de agradecimento aos rotarianos. A sessão de fisioterapia ganha ares de brincadeira com o videogame, trabalhando os tradicionais exercícios de maneira lúdica e divertida.

RCSP Ponte Estaiada faz parceria para realizar doações no Natal
O ano de 2012 trouxe movimentação para os clubes, principalmente no
período natalino quando a doação e o ideal de servir promovem alegrias e realizações para famílias carentes, assistidas pelos rotarianos. Com o intuito de
colaborar de maneira solidária que o Rotary Club SP Ponte Estaiada em parceria com a Fraternidade Aca Laurência e o Ciesp Sul, arrecadou brinquedos
novos, produtos de cuidado pessoal, cestas básicas, roupas e guloseimas, fato
que possibilitou a realização de festa de Natal para nove instituições de apoio
a crianças com câncer e três casas de repouso de idosos, totalizando 200 crianças e 110 idosos. As entregas foram feitas pelos companheiros do RCSP Ponte
Estaiada e as diretoras da Fraternidade Aca Laurência, entre os dias 22 e 24
de dezembro.

RCSP Saúde equipa cozinha do MAESP
Com a verba obtida através de Subsídio Distrital, o Rotary Club de São
Paulo Saúde doou à instituição MAESP - Movimento de Assistência aos Encarcerados do Estado de S. Paulo, no mês de fevereiro, um fogão industrial, uma
geladeira e um extrator de suco. A ação visou proporcionar melhor qualidade
no preparo e armazenamento dos alimentos e refeições que são fornecidas às
crianças atendidas no local. A instituição abriga, educa e dá assistência 24 horas às crianças e adolescentes carentes, filhos de encarcerados, na faixa etária
de 0 a 18 anos. O clube tem sido parceiro da instituição, que sempre tem necessidade de receber doação de leite em pó, alimentos em geral (arroz, feijão),
produtos de higiene (fraldas, lenços umedecidos, papel higiênico, etc.) e produtos de limpeza.
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No mês de fevereiro, em mais um momento de companheirismo, o Rotary
Club de Santos empossou três novos sócios, que vêm acrescentar mais conquistas e motivação para servir a comunidade atendida pelo clube. Os novos associados são: Alexandre Dias Pires, Classificação: Educação – Ensino de Idiomas;
Rubens Francisco Garrido da Silva, Classificação: Medicina – Neurologia; Wilson Diniz Junior, Classificação: Serviços – Publicidade e Propaganda. Essa é
mais uma oportunidade de ampliar o quadro associativo e integrar a família
rotária, representando o Distrito 4420. O tradicional clube tem se fortalecido
com a expressiva atuação dos companheiros que colaboram com importantes
projetos e que exigem cada vez mais liderança e vontade de servir. É o que
espera o presidente da Paz Reinaldo dos Santos Alves, ao receber os novos
companheiros.

No início de fevereiro, a Associação Beneficente “Mão Branca” de Amparo aos Idosos, foi beneficiada pelo Rotary Club de SP Sul, com a doação de
1.300,00 ienes japoneses para a compra de determinados equipamentos a serem doados para a instituição. Com essa doação, serão comprados Oxímetros,
Concentradores de Oxigênio, Inaladores, Processador Industrial de Alimentos,
entre outros importantes equipamentos que vão facilitar o atendimento aos
assistidos. A Sra. Marina A. Teixeira Gouveia, tesoureira geral da “Mão Branca”,
ficou emocionada com a doação e agradeceu aos companheiros pelo apoio dado
à entidade. Durante jantar festivo, em homenagem à caravana do RC de Nagoya
Sul, representantes do clube japonês receberam brinde de pedras brasileiras,
oferecido pelo casal Marcos Totoli e Lydia Sayeg, associados do RC de SP Sul.

RC Praia Grande e Rotaractianos realizam Rotavolei 3.0
Foi realizado o ROTAVOLEI 3.0 - Família Rotária em prol da sustentabilidade - evento que reuniu rotarianos e rotaractianos no quiosque 13, na praia do
Canto do Forte, em Praia Grande-SP. O Rotavolei é um projeto realizado com o
intuito de utilizar rotaractianos e rotarianos como multiplicadores de informações sobre práticas sustentáveis. Foram distribuídas sacolas biodegradáveis,
cinzeiros ecológicos e mapas turísticos da cidade, juntamente com camisetas
e lanches alusivos ao evento. O atleta Rodrigão, campeão olímpico e mundial
de vôlei, disputou uma das partidas e mostrou-se satisfeito em colaborar com
o evento, conhecendo algumas ações do Rotary. O RC de Praia Grande foi campeão do torneio, com a equipe do presidente Marco Ávila, formada por Guilherme Sanches e Juliana Amorim, que representaram o Distrito 4420.

Acontece nos Clubes

RC de SP Sul faz parceria com clube japonês e beneficia entidade

Rotary Club de Cubatão faz campanha por desabrigados
O RC de Cubatão esteve em campanha para arrecadação de donativos para
auxiliar os desabrigados das fortes chuvas que caíram no mês de fevereiro,
atingindo muitas famílias, em razão do transbordamento do Rio Cubatão e
do afluente Pilões, e da maré alta, que atingiu 1,1 metro de altura causando
deslizamentos na região. Por meio de parceria com a Prefeitura de Cubatão,
Câmara Municipal e Rotary foi possível mobilizar muitas pessoas para ajudar
os 219 desabrigados. Segundo a prefeitura, as famílias recebem assistência,
enquanto aguardam o auxílio moradia, mas o apoio de toda comunidade é bem
vindo. A família rotária vem se mobilizando para colaborar em mais uma causa
que envolve a comunidade assistida pelos rotarianos, em várias ações desenvolvidas no município e o RC de Cubatão está engajado.

RCSP Cidade Dutra faz “Estacionamento Beneficente”
O Rotary Club São Paulo Cidade Dutra promoveu um “Estacionamento Beneficente”, na 1ª etapa Stock Car 2013, evento realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo-SP. O clube contou com o apoio do Rotaract Cidade Dutra, que ajudou para que o evento fosse um sucesso, podendo divulgar o que é
Rotary e Rotaract, durante todo o dia. Eventos como esse reúnem bom público
e por essa razão, promovem também a imagem pública de Rotary. O clube consegue manter estreita relação com os eventos realizados no autódromo, tendo
espaço para trabalhar em prol das causas rotárias. O dinheiro arrecadado neste evento será revertido para o Banco de Cadeira de Rodas do Clube, que tem
beneficiado muitas pessoas que necessitam desse recurso para se locomover.

Em fevereiro o RC de São Vicente Antônio Emmerich comemorou seu 9º
aniversário e os 108 anos de Rotary International com Reunião Festiva, que
contou com a presença do Prefeito Municipal de São Vicente, Luis Claudio Bili
e sua esposa Valeria Rodrigues Lins da Silva, presidente do Fundo Social de
Solidariedade, e também do governador assistente da área 11, companheiro
do RC de São Vicente, Carlos Eduardo Torci e o governador 2010-2011 do Distrito 4420, Marcos Anselmo Ferreira Franco, além de companheiros. Recebeu
homenagem Valeria Lins da Silva, com um Título Paul Harris do clube, e também duas cadeiras de rodas para o Fundo Social de Solidariedade. O associado Roberto Mitsuo Hanada recebeu sua 2ª Safira, e Roberto Martins e Edson
J.J.Cambaúva receberam, cada um, sua 4ª Safira.
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CAPACITAÇÃO DISTRITAL

Relação entre clubes e distrito – Chave para o sucesso
Muitos clubes tendem a se fechar em
suas próprias células internas, o que não
é novidade sobretudo no rotarismo brasileiro. Muitos presidentes entendem que
os rotary clubes que lideram são literalmente auto-suficientes e não demandam
qualquer auxílio, ou mesmo devem subordinação a qualquer outra esfera administrativa de nossa instituição. O entendimento, no entanto, é equivocado.
Antes de mais nada, somos uma organização internacional, presente em quase
todos os países do mundo e com sede em
terras estrangeiras. Como tal, e utilizando-me de analogia empresarial, devemos
obedecer às diretrizes e orientações que
emanam de nossa Matriz, isto é, o Rotary
International (R.I.), em Evanston/EUA.
Talvez grande parte de nossa força e nosso
crédito perante nossas comunidades advenha justamente desta internacionalidade e desta presença quase que universal
do Rotary pelo mundo afora. Isto nos faz
muito mais fortes e não pode ser desprezado.
Visando facilitar a organização administrativa de suas células, o R.I. criou

Zonas e Distritos, e é predominantemente
com estes últimos que os clubes devem
manter um frequente contato.
Um clube pode até suceder bem em
uma gestão autônoma, mas o sucesso pleno só virá com um estreito relacionamen-

to com a Governadoria do Distrito, os Governadores Assistentes, a Equipe Distrital
e, por conseguinte, com R.I.
O aprendizado das ferramentas disponibilizadas pelo Distrito para administrar
clubes, as estratégias de aplicação de recursos da Fundação Rotária em projetos

comunitários e humanitários, as metas
anuais para o crescimento e fortalecimento dos clubes, a participação nos treinamentos e eventos distritais objetivando
a formação de novos líderes, enfim, tudo
isso é o que possibilita o atingimento da
plenitude na gestão rotária.
A relação entre clube (que nunca deve
perder sua autonomia) e Distrito deve ser
de parceria, simbiose, uma verdadeira
ligação umbilical. Afinal, é para isso que
R.I. dividiu-nos em unidades administrativas por escalas de áreas geográficas:
a facilitação da administração e do relacionamento de quem está “na ponta” com
quem organiza e dirige.
Presidentes de clubes e rotarianos em
geral, o distrito e a governadoria existem
para apoiá-los e ajudá-los a alcançarem
seus objetivos dentro da instituição, logo,
sintam-se livres e confortáveis para utilizarem estas importantes ferramentas em
seu favor.

Marcelo Vallejo Marsaioli
Rotary Club de Santos
Instrutor Distrital 2012-2013

Neste sentido, além do presidente atual,
devem ser envolvidos o presidente anterior
e os presidentes eleito e indicado, se houver,
além dos membros do Conselho Diretor.
Montada a equipe básica que irá conduzir o planejamento, deve ser escolhido o coordenador. Se houver no clube companheiro
que tenha competência nessa área, ele deve
ser convidado para integrar, ou até mesmo
liderar a equipe. Deve ser feito um cronograma de trabalho, pois serão necessárias
diversas sessões para se chegar a um bom
resultado. Uma providência indispensável é
a realização de inventário do clube e o diagnóstico da situação atual. Não se pode planejar sem conhecer efetivamente o clube.
Para tanto, o preenchimento das “Diretrizes

para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs”
deve anteceder o início das sessões de planejamento, além do que, este formulário,
contém um roteiro bem estruturado para
orientar o grupo na avaliação da situação em
que o clube se encontra.
Ressalte-se que o planejamento estratégico não possui um fim em si mesmo. Sua
finalidade é de auxiliar o gestor no processo
de tomada de decisão. Dessa forma, apesar dos benefícios que a ferramenta pode
propiciar, não há garantias de que eles se
efetivem, por se constituírem em uma metodologia de trabalho que deve ser operacionalizada por seres humanos.
Clubes alinhados às prioridades estratégicas do RI alcançam desenvolvimento do
quadro associativo e conseguem manter os
rotarianos nos clubes. Não devemos compli-

car as coisas, procurando dar desculpas para
o fracasso quando a solução está bem debaixo do nosso nariz. Vamos jogar por terra os
mitos e lendas que envolvem assuntos de
quadro associativo, abraçando novas abordagens e sendo vitoriosos!
Roteiro Sugerido Para o Planejamento Estratégico
1ª Etapa: apresentar situação atual pontos fortes e pontos fracos e principais
características.
Questões para discussão em grupo:
a) Onde estamos atualmente?
b) Que medidas devemos adotar para
maximizar/explorar pontos fortes do clube?
c) Onde gostaríamos de chegar?
d) Quais são as principais características desejadas no futuro?
e) Que ações estratégicas deverão ser acionadas para atender às
necessidades do clube e da comunidade?
2ª Etapa: Elaborar as declarações de Missão, Visão e Valores do
clube;
• A missão deve responder o
que o Clube se propõe a fazer, e para
quem. O enunciado da missão é uma
declaração concisa do propósito e
das responsabilidades do seu Clube
perante os seus públicos: Por que o
Clube existe? O que o Clube faz? Para
quem faz?
• O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para o seu
Clube. Esse enunciado reflete o alvo
a ser procurado: pelos esforços individuais; pelos esforços dos sócios e
pela alocação dos recursos.
• Valores são princípios, ou crenças, que
servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas
e quaisquer pessoas, que no exercício das
suas responsabilidades, e na busca dos seus
objetivos, estejam executando a Missão, na
direção da Visão.
3º Etapa: definir metas para cada comissão permanente e para capacitação de
líderes. Para o alcance de cada meta devem
ser planejadas as ações específicas.
As metas devem expressar a forma como
acreditamos que nosso Clube atingirá seus
objetivos.
Roberto Herrera
GD 2005-2006 do Distrito 4420
Presidente da Subcomissão Distrital de
Planejamento Estratégico

desenvolvimento do QUADRO ASSOCIATIVO

O crescente número de instituições do
terceiro setor, bem como a complexidade
das suas operações e relacionamentos, implica na necessidade de utilização de técnicas profissionais de gestão. Este trabalho,
traduzido num modelo simplificado de planejamento, apresenta uma metodologia alinhada com o que RI preconiza para Distritos
e Rotary Clubs.
Na sua essência, o Planejamento Estratégico é um esforço disciplinado por originar
decisões fundamentais que deem forma e
guiem uma organização, permitindo:
• Pensarem estrategicamente e a desenvolverem estratégias;
• Vislumbrarem direcionamentos;
• Estabelecerem prioridades;
• Dimensionarem as consequências futuras de ações presentes;
• Desenvolverem uma base coerente e defensável para a tomada de
decisão;
• Controlarem suas atividades;
• Tomarem decisões em diferentes níveis e funções;
• Otimizarem a performance;
• Responderem a situações mutantes;
• Desenvolverem expertise.
O conselho diretor do RI adotou
uma revisão do Plano Estratégico
que entrou em vigor a partir de 1 de
julho de 2010. O plano foi condensado em três prioridades, todas igualmente importantes para o futuro do
Rotary. São elas:
• Apoiar e fortalecer os clubes.
• Dar mais enfoque e expansão
aos serviços humanitários.
• Aumentar a projeção da imagem pública da organização.
Da mesma forma, RI recomenda que os
distritos e, principalmente, os clubes façam
os seus planos estratégicos.
O Plano de Liderança de Clube recomenda que se faça um planejamento estratégico
de longo prazo, com metas anuais, apoiadas
nos quatro elementos dos clubes eficazes:
manutenção e aumento do quadro social,
realização de projetos de prestação de serviços, apoio à Fundação Rotária (contribuições e participações nos programas) e formação de líderes para servir além do âmbito
do clube.
Mas, planejar não é coisa que se possa
sair fazendo de qualquer maneira. Existe
toda uma metodologia e uma série de recomendações. A primeira delas é que quanto
mais lideranças forem envolvidas no planejamento, maior a possibilidade de sucesso.
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Novas Gerações

rotaract realiza dia rosa pela saúde da mulher

Em Peruíbe, na Associação União Espírita Irmã Gezebel, foi realizado o 2º Dia Rosa,
evento que tem como objetivo o incentivo da
Saúde e o Bem-Estar da Mulher.
O evento é organizado e realizado pelo Rotaract Club Ribeirão Pires Estância Centro em
parceria com o Rotaract Club Mauá, e reuniu
aproximadamente 150 pessoas, entre visi-

tantes e voluntários.
Esse ano o evento contou com a novidade “Bazar Rosa”, um bazar da pechincha que
tem como finalidade disponibilizar uma tarde
de compras para as mulheres, a preço de “pechincha”. Com o pensamento de que toda mulher gosta de fazer compras, mas infelizmente
nem todas elas possuem condições para isso,

os organizadores do evento pensaram em uma
forma de promover essa sensação entre as
mulheres da região, agregando valores educativos e contribuindo para uma tarde de diversão em um espaço de compras.
A proposta dos organizadores é também
a de trabalhar com o máximo de culturas possíveis, para conhecerem e divulgarem a vida
das mulheres de todas as culturas conhecidas.
Este ano foram realizadas apresentações de
cinco etnias indígenas, dentre elas Kariboka e
Pankararu, e também de um grupo de ciganos
da região de Peruíbe.
Esse encontro multicultural possibilita o
conhecimento por parte do público de novas
culturas, às vezes mais próximas a nós do que
pensamos, a fim de que se possa ampliar nossa visão de mundo e nossa compreensão de
outros povos, estabelecendo comparação e
discernimento do diferente e do semelhante,
promovendo alteridade.
O Primeiro Dia Rosa realizado em 2012
recebeu o prêmio de Melhor Projeto na Avenida de Serviços à Comunidade, no Concurso
Nacional de Projetos, realizado durante a 39ª
Conferência Multidistrital de Rotaract Clubs
em Janeiro de 2013, em Rio das Ostras, RJ.

Recepcionados pelo presidente Guilherme Hadler e demais companheiros do clube na Sala de
Leitura do Projeto LER - Clube Escola Independência, o casal Zanardo pode conhecer toda a estrutura montada pelos rotarianos e oferecida às crianças e jovens da comunidade. São livros, filmes,
gibis, jogos e muitas atividades que contam com o apoio de voluntários para serem desenvolvidas
e assim entreterem a todos que procuram o local. O clube conta com apoio dos companheiros e
demais colaboradores para ampliar ações e captar recursos, como doações de material estrutural
e cultural, para manter a qualidade do projeto.

Rotary Club de São Bernardo do Campo
A presidente da Paz do RC de São Bernardo do Campo, Rosely Moreno, recebeu o casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz durante a inauguração do novo prédio do Camp (Centro
de Formação e Integração Social) de São Bernardo, que apresentou a estrutura do seu colégio,
que ocupa uma área de 4.100m², com 24 salas de aula, moderno auditório e uma excelente infraestrutura para as futuras instalações que atenderão estudantes do ensino médio. Na festiva,
o governador Zanardo parabenizou o clube que comemorou 60 anos de fundação e deu posse a
Fernando Humberto Machado. Felipe Garcia Tamosauskas recebeu o Título Paul Harris e muitos
sócios foram homenageados.

VISITAS OFICIAIS

Rotary Club de São Paulo Anchieta

Rotary Club de São Paulo Interlagos
A programação da visita teve como primeira parada o Hospital e Maternidade Interlagos, onde
o presidente Hilário Mendes e demais companheiros receberam o casal e apresentaram o projeto
lá desenvolvido com o Banco de Leite. O Banco de Leite necessita da arrecadação de frascos para o
armazenamento do leite, que foram comprados e doados ao hospital, que tem grande demanda de
pessoas. O clube presidido por Hilario Mendes doou freezer e equipamentos que colaboram com
os serviços. Caminhada Solidária também é uma ação tradicional e tem apoio da academia Cristal
Water, que já realizou a 8ª edição do evento e conta com o apoio e participação dos rotarianos.

Rotary Club de São Paulo Independência
A reunião festiva foi muito prestigiada por familiares e amigos dos rotarianos, todos liderados
pela presidente da Paz Bessie Barros de Medeiros, que agradeceu a presença de todos os convidados
e companheiros de outros clubes que compareceram ao evento. Durante seu discurso, a presidente
Bessie aproveitou para homenagear o companheiro Emídio Giacomelli, por sua expressiva contribuição com o crescimento do clube, trazendo novos sócios para servir em Rotary. O governador parabenizou o clube pelas excelentes contribuições que têm sido feitas ao Distrito 4420, com as ações e
mobilização dos sócios junto às causas rotárias.

Rotary Club de São Bernardo do Campo Jardim do Mar
Em Visita Oficial ao RC de São Bernardo do Campo Jardim do Mar, o casal governador foi recebido
pelo presidente da Paz, Fernando de Oliveira Corrêa, e demais companheiros. A agenda teve como
destaque a tradicional visita à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP, no gabinete do
prefeito Luiz Marinho, que foi representado por seu vice-prefeito Frank Aguiar, com a incumbência
de recepcionar os rotarianos. Os companheiros visitaram a Associação Beneficente Vital Honório,
creche assistida pelo clube que atende cerca de 30 crianças beneficiadas pelos rotarianos, para onde
foram doados equipamentos para cozinha, mantimentos e brinquedos.

Rotary Club de Itariri - Pedro de Toledo

Rotary E-Club 4420
A jornada de Visitas Oficiais do casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz teve como
agenda o E-Club, que através da presidente Elza Demasi Pinto realizou um encontro de companheirismo entre os sócios. A recepção rendeu homenagens aos seus principais parceiros e colaboradores, além de contar com o discurso do governador Zanardo, que ficou muito satisfeito
em contar com as ações do E-Club para divulgar Rotary na comunidade, promovendo o encontro
virtual entre os sócios, o que possibilita integração e realização de projetos de maneira dinâmica
e eficaz. O E-Club é caracterizado justamente pela participação dos sócios através da Internet.
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Recebido pelo casal presidente Lucília de Assis Nogueira Rodrigues e José Carlos, o governador
Marcos Zanardo e Maria Laiz, sua esposa, inauguraram o Marco Rotário do Rotary Club de Itariri Pedro de Toledo, durante a visita. Na reunião Festiva aconteceram as posses de Lucinéia Tavares e
Nelson Tanahara. O EGD Fernando Dias Sobrinho esteve presente na reunião e entregou o certificado
do Rotary Internacional que reconhece a existência do clube fundado em junho de 2012. O prefeito
da cidade Sergio Miyashiro, que é companheiro do clube, fez questão de agradecer o apoio do Rotary
à cidade e se mostrou disposto a colaborar com todas as atividades realizadas pelos companheiros.
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imagem pública

o que é o rotary, o que faz? FALE DE ROTARY!
Uma das melhores maneiras de promover
o Rotary é falar sobre o clube e a organização.
Você pode conversar com contatos profissionais, dar palestras a grupos de não rotarianos
em eventos ligados a projetos e em outras
ocasiões. Prepare declarações concisas sobre
o clube e o Rotary para divulgar para outras
pessoas ou na mídia e esteja preparado para
responder a cada uma das seguintes perguntas em no máximo um minuto:

• O que é o Rotary?
• Quem são os rotarianos?
• O que o Rotary faz?

FATO: Os associados do Rotary contribuíram com mais de US$1 bilhão e inúmeras
horas de trabalho voluntário para ajudar a
imunizar mais de dois bilhões de crianças em
122 países.
O Rotary é líder em resolução de problemas humanitários em todo o mundo.
FATO: Saúde materno-infantil, recursos
hídricos e saneamento, educação básica e
alfabetização, e prevenção e tratamento de
doenças estão entre as áreas de enfoque do
Rotary.

FATO: O Rotary contribui para que comunidades aumentem sua capacidade de apoiar
o desenvolvimento econômico sustentável.
O Rotary promove paz e compreensão
internacional.
FATO: O programa Centros Rotary pela
Paz oferece anualmente diplomas de mestrado e certificados de aperfeiçoamento profissional em estudos sobre a paz em centros
universitários em diversas partes do mundo.
FATO: O programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary promove a boa vontade inter-

As respostas, baseadas em FATOS, devem
ser positivas, específicas e sucintas. Evite usar
vocabulário específico do Rotary com o qual o
público não esteja familiarizado. As seguintes
mensagens podem ser incorporadas em materiais de promoção de imagem pública, pronunciamentos, ou até em conversas:
O Rotary é uma organização mundial de
prestação de serviços humanitários.
FATO: Rotarianos são líderes empresariais e profissionais que oferecem, por meio
de serviços voluntários, o conhecimento e a
determinação de aprimorar comunidades locais e no exterior.
FATO: O Rotary é uma rede mundial com
mais de 34.000 clubes em mais de 200 países, formados por pessoas que se dedicam a
causas sociais que transformam vidas e melhoram comunidades.
A principal meta do Rotary é a erradicação global da poliomielite.
FATO: O Rotary, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, Unicef, Fundação Bill e Melinda Gates e governos nacionais,
está prestes a erradicar a poliomielite, tendo
reduzido em mais de 99% o número de casos
de pólio em todo o mundo desde 1985.

FATO: A abordagem empresarial do Rotary, voltada ao alcance de metas, faz com que
outras organizações queiram juntar-se ao
Rotary para atendimento a essas prioridades
humanitárias.
O Rotary investe em pessoas para gerar
crescimento econômico sustentável.
FATO: O Rotary apoia microempresas e
ajuda a preparar jovens e mulheres para a realização de trabalho significativo e de alcance
social.
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TRANSFORMANDO VIDAS - MEU CLUBE EM AÇÃO
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O seu clube já preparou o vídeo de um
projeto para ser exibido na Conferência
Distrital e pelo mundo afora pela TV e redes sociais? Basta um pequeno vídeo de até
2 minutos.
Para preparar seus vídeos os clubes
podem usar imagens em movimento gravadas em vídeo por filmadoras ou máqui-

nas fotográficas, 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!
Veja as regras completas e dicas no site
do Distrito: www.rotary4420.org.br .

nacional possibilitando que 8.500 jovens do
ensino médio estudem anualmente em mais
de 100 países.
Essas não são as únicas respostas, nem
esses são os únicos FATOS que podem exemplificar o que é o Rotary e suas ações. Use
exemplos de sua comunidade, de seu clube,
mostre sua própria experiência pessoal ao
falar de Rotary.
Marcelo R. S. Carvalho

Presidente da Comissão de Imagem Pública
do Distrito 4420

