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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Caros companheiros rotários,
No mês passado, após um ano inteiro sem registrar nenhum caso do vírus selvagem da pólio, a Nigéria foi retirada da
lista de países endêmicos da doença. Como a África não tem mais nenhuma nação nesta lista, restam somente dois países
onde a poliomielite é endêmica: Afeganistão e Paquistão. Até o momento em que este artigo para a revista The Rotarian
seguiu para prelo, os casos de poliomielite no mundo somavam apenas algumas dezenas.
Este acontecimento merece todo o destaque, já que há milênios a humanidade vem sofrendo com a paralisia infantil.
Contudo, graças ao trabalho que fazemos com nossos parceiros, o fim desta doença está ao nosso alcance. A contagem
regressiva para nos livrarmos da pólio não é mais em anos, e sim em meses.
Apesar de monumental, nosso sucesso é frágil. Ainda que vagarosamente, continuamos avançando firme e inexoravelmente graças às constantes vacinações em massa de milhões de crianças em campanhas sincronizadas e ao monitoramento para evitar surtos de poliomielite. A escala, a coordenação, o compromisso e o custo com este trabalho são, de
fato, impressionantes.
Há quem pergunte o motivo de mantermos níveis tão altos de imunização e vigilância para combater uma doença
que basicamente nem existe mais. A resposta é simples: não temos escolha. Se reduzirmos o ritmo atual dos trabalhos e
baixarmos nossa guarda, todos os anos de trabalho árduo e dedicação irão por água abaixo. Sabemos que é muito fácil
a pólio se espalhar novamente pelo mundo, e não podemos deixar que tantas décadas de trabalho sejam desperdiçadas.
É por este motivo que os próximos meses são de extrema importância. Precisamos da sua ajuda para aumentarmos a
conscientização, arrecadarmos fundos e mantermos o progresso alcançado até o momento. Precisamos da sua força para
permanecermos na luta até conquistarmos a vitória.
O Dia Mundial de Combate à Pólio é celebrado em 24 de outubro. Esperamos que neste dia você participe de alguma
atividade relativa à erradicação da poliomielite. Envolva seu clube e distrito e visite endpolionow.org/pt para obter ideias,
ferramentas e modelos de comunicado à mídia, além de conhecer as formas de doar. No site você encontrará o link para
a transmissão ao vivo do evento que estamos organizando. Divulgue-o nas suas mídias sociais.
Esta nossa luta começou com a pólio, mas, com o tempo, passamos a lutar contra o ódio, a ignorância e o medo. Ela
está para ser ganha e, quando isto acontecer, todos teremos histórias para contar aos nossos filhos e netos, os quais jamais
verão um pulmão de aço, aparelhos para as pernas ou pessoas rastejando por causa dos efeitos da doença, pois viverão
em um mundo sem pólio.
Você é parte desta história de sucesso. Escreva bem o seu capítulo para que, quando ele for contado, você se encha de
orgulho.
K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International

02 | CARTAMENSAL

Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY

O NOSSO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
Há mais de 110 anos, rotarianos de todos os continentes, culturas e campos de trabalho têm se reunido para agir
em suas comunidades e em todo o mundo. Com o compromisso de alcançar uma mudança duradoura, nós trabalhamos
juntos para capacitar jovens, melhorar a saúde, promover a paz e trabalhar em prol do progresso comunitário. Com base
nas diversas formas pelas quais os rotarianos têm servido, o Rotary concentrou-se em seis áreas que refletem as necessidades mais críticas e abrangentes da humanidade: • Paz e prevenção/resolução de conflitos • Prevenção e tratamento de
doenças • Recursos hídricos e saneamento • Saúde materno-infantil • Educação básica e alfabetização • Desenvolvimento
econômico e comunitário. Rotarianos planejando projetos humanitários devem considerar oportunidades para implementar atividades inovadoras nestas áreas.
Neste mês de outubro, pretendo que os rotarianos conheçam ações que podem contribuir para melhorar as condições
sociais de milhares de pessoas de nossas comunidades por meio de projetos apoiados pela Fundação Rotária, que irão
contribuir para o desenvolvimento econômico e comunitário das populações carentes. Que darão oportunidades de empregos produtivos e decentes para jovens e adultos, contribuindo para fortalecer empreendedores e líderes comunitários,
sobretudo do sexo feminino, em regiões carentes.
O Rotary apoia investimentos para o estabelecimento de avanços mensuráveis e duradouros nas vidas de pessoas e
nas comunidades. A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem em desenvolvimento econômico e comunitário
através de investimentos no futuro das pessoas, criando melhorias sustentáveis, mensuráveis e duradouras em suas vidas
e em comunidades ao:
1. Capacitar empresários, líderes comunitários, organizações locais e redes comunitárias para que promovam desenvolvimento econômico em comunidades carentes;
2. Desenvolver oportunidades de trabalho produtivo;
3. Reduzir a pobreza nas comunidades;
4. Apoiar estudos ligados a desenvolvimento econômico e comunitário.
Não esqueça: Rotary é formado por líderes de diversos continentes, culturas e áreas de atuação, que se unem e entram
em ação para ajudar comunidades em todo o mundo.

José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International
joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Queridos (as) Presidentes Presentes.
Há mais de 110 anos, rotarianos de todos os continentes, culturas e campos de trabalho têm se reunido para agir em
suas comunidades e em todo o mundo. Com o compromisso de alcançar uma mudança duradoura, nós trabalhamos juntos
para capacitar jovens, melhorar a saúde, promover a paz e trabalhar em prol do progresso comunitário.
Zago e eu temos visto em nossas visitas aos clubes, rotarianos atuando em projetos maravilhosos para nossas comunidades, em todas nossas seis áreas de enfoque, realizando, construindo e promovendo projetos inovadores, sustentáveis
e que estão gerando empregos produtivos, tanto aos nossos jovens, como auxiliando uma dona de casa, a aumentar sua
renda e poder assim, dar uma vida mais digna a seus filhos.
Vários dos projetos realizados por nossos queridos rotarianos são apoiados por nossa Fundação Rotária e, nosso maior
prazer é saber que através deles, estamos investindo no futuro das pessoas, proporcionando melhorias sustentáveis, mensuráveis e duradouras em suas comunidades.
É prazeroso saber também, que estamos capacitando novos lideres comunitários e esses líderes por sua vez, irão promover o desenvolvimento econômico em suas comunidades tão carentes e necessitadas, ajudando dessa forma reduzir a
pobreza local.
Portanto, meus queridos rotarianos, devemos sempre nos lembrar de que “Rotary é formado por líderes de diversos
continentes, culturas e áreas de atuação, que se unem e entram em ação para ajudar comunidades em todo mundo”, como
tão bem nos afirma nosso Diretor 2015-2017, do Rotary International, o brasileiro José Ubiracy.
Abraços para todos vocês, rotarianos presentes!
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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Rotary Club de
São Vicente-Praia

apresenta o
Governador
Eleito 2016-2017

O

jantar oferecido pelo
Rotary Club de São
Vicente-Praia ao governador eleito para o
ano rotário 2016-2017,
Ronaldo Tadeu Caro Varella, acompanhado de sua esposa Monica Varella, reuniu boa parte dos futuros presidentes de clubes do Distrito 4420,
que puderam comparecer ao evento,
realizado em São Vicente, São Paulo.

Governador

Evento já tradicional no Distrito
4420, com a proposta de ser uma reunião de apresentação do governador
e seus presidentes, a festiva possibilitou aos rotarianos que compareceram
um momento especial com o futuro
governador, que, na ocasião, contou
um pouco da sua trajetória em Rotary, apresentou sua família e expos
seus objetivos e expectativas quanto à
chegada de sua gestão, e como poder
trabalhar junto aos companheiros nessa maravilhosa proposta de servir em
Rotary.
Com muita simpatia e bom humor,
a reunião foi muito positiva e despertou o entusiasmo dos presidentes
que darão continuidade aos trabalhos
e metas a serem alcançadas pelo distrito, que continua crescendo e sendo
reconhecido pelos resultados do seu
trabalho, fortalecido pela dedicação
dos rotarianos que o integram.
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YEP 4420 realiza
Imersão dos Intercambistas Inbounds
Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, os
27 jovens que já chegaram ao distrito
para realizar seu intercambio de longa
duração participaram do Programa
de Imersão e Integração, promovido
pela Comissão do YEP-Distrito 4420,
no Hotel Estância Pilar, em Ribeirão
Pires.

Com muito entusiasmo e disciplina,
os jovens tiveram a oportunidade de
se conhecer e conhecerem também
a Comissão do YEP-Distrito 4420,
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recebendo importantes informações
sobre tópicos como: “Regras do
Programa”,
“Choque
Cultural”,
“Cuidados Médicos” e “Viagens
Oficiais”.

apresentação por parte da Comissão
do YEP-Distrito 4420, onde puderam
receber valiosas informações e
esclarecer dúvidas para o acolhimento
dos intercambistas.

No domingo, dia 30, participaram
de uma dinâmica em grupo,
coordenada pelos psicólogos Sara
Paulini e Guilherme Albuquerque,
Rotaractianos do Distrito 4430. Ainda
no domingo, os “pais” dos jovens
inbounds participaram de concorrida

Já chegaram ao distrito jovens da
França, Alemanha, México, USA,
Dinamarca, Japão, Taiwan, Equador,
Tailândia e Turquia.
José Luiz Cabrino
Membro da Equipe do YEP

FUNDAÇÃO

interact e rotaract
MONTEIRO LOBATO
“Sonho é quando se sonha só. Porque sonho que se
sonha junto é realidade.” Com essa frase os associados do
Interact Club Monteiro Lobato e Rotaract Club Monteiro
Lobato definiram a fundação de seus clubes.
A semente que deu origem ao Interact Club Monteiro
Lobato foi apresentação assistida por membros do clube
durante a Convenção Internacional do Rotary, realizada em
São Paulo, em Junho. Já o Rotaract Club Monteiro Lobato
surgiu da participação do presidente Vinicios Rodrigues no
RYLA.
Os clubes foram patrocinados por três clubes padrinhos:
Rotary E-Club 4420, Rotary Club de São Paulo-Cidade
Dutra e Rotary Club de São Paulo-Ponte
Estaiada. Os clubes são baseados no Colégio
Monteiro Lobato em Diadema, colégio da
associada Marcia Braghini.

O presidente do Rotaract Club Monteiro Lobato é
Vinicius Rodrigues, e o presidente do Interact Club
Monteiro Lobato é João Victor Queiroz, sendo as reuniões
de ambos os clubes realizada no Colégio Monteiro
Lobato. A cerimônia de fundação foi realizada no dia 18
de Outubro com a presença da governadora Maria Luiza
Zago e autoridades do Distrito 4420.
Essa data ficará marcada não somente na história desses
clubes, mas na vida de cada um dos adolescentes e jovens
que iniciam a vida rotária e começam a protagonizar na
sociedade e no mundo.

As reuniões preparatórias contaram com
a presença de rotarianos e interactianos que
tiveram oportunidade de assistir palestra
de apresentação sobre Interact, tendo como
orador o companheiro Gilmar, associado do
RC Mauá, e acompanhados de Interactianos
de Mauá e intercambistas.
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Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá
O casal governador Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, esteve no
RC Mauá-Barão de Mauá, onde foi recebido pelo casal presidente Alceli Batista da Silva e Silvano Augusto, durante Visita Oficial. Os companheiros
apresentaram a entidade Chácara das Flores, que recebe apoio permanente
do clube, graças à Sala de Leitura do “Projeto Ler” implantada no local, que
recebe crianças e jovens, diariamente. Um chá da tarde foi oferecido pela
presidente, que recebeu os convidados em sua casa. Na festiva, o companheiro Marlon recebeu o Título Paul Harris das mãos da governadora, que
também foi homenageada com o Título de Sócia Honorária do clube, por
sua importante contribuição junto ao Distrito 4420 e Rotary.

Rotary Club de São Caetano do Sul-Oeste
Em mais uma oportunidade de conhecer os projetos dos clubes do
Distrito 4420, o casal governador esteve em Visita Oficial ao Rotary Club de São Caetano do Sul Oeste, clube presidido por Vivaldo
Rodrigues. O clube apoia um projeto permanente na instituição Ponte, que atende 35 crianças e adolescentes, três vezes por semana, realizando atividades lúdicas, musicais e aulas de reforço escolar de
matemática e inglês. Parte dos instrumentos musicais de percussão e
violões foi doada pelos associados do clube, através de Subsídio Distrital. Na festiva, o presidente Vivaldo outorgou o Título de Sócia
Honorária do RC SCS Oeste à governadora, que ficou muito emocionada pelo carinho manifestado pelos companheiros. O presidente presente também foi homenageado com um Título Paul Harris.

Rotary Club de Sãzo Caetano do Sul-Leste
Os associados do Rotary Club de São Caetano do Sul Leste recepcionaram o casal governador do Distrito 4420, Maria Luíza Mendaçolli Zago e
Cláudio, nas dependências do Colégio Eduardo Gomes, fundado e mantido
pela Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, dirigida por Charly
F. Cury. A estrutura da escola surpreendeu a governadora que teve a oportunidade de assistir a uma apresentação feita pela diretora geral da instituição, Janice A. Guizelini, que relatou importantes dados sobre a grade
escolar dos 1970 alunos. Após o coquetel, teve início a reunião festiva
que reservou como destaque da noite presente a posse do novo companheiro Alessandro Temístocles Ilkiu, que vem agregar valores ao clube,
trabalhando pelas causas rotárias junto aos demais companheiros.

Rotary Club de Praia Grande-Novo Tempo
Os companheiros do Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo,
clube presidido por Alexandre de Araújo Silva, receberam Visita Oficial do
casal governador que esteve no Hospital Irmã Dulce, onde os rotarianos
mantém uma Brinquedoteca na Ala Pediátrica, com o objetivo de minimizar
o sofrimento das crianças lá internadas. A sala possui um aparelho de TV
doado pelos rotarianos. A Associação Capoeira Mestre Angoleiro, conduzida pelos professores Eleonildo e Edson, também recebe apoio dos companheiros que puderam ver uma apresentação das crianças assistidas no
projeto. Na festiva, o presidente Alexandre homenageou a colaboradora
Leda, com o reconhecimento de Sócia Honorária. Também foram feitas
outorgas do reconhecimento EREY aos companheiros Francisco de Assis
Novelli, Patrícia Cenedesi e ao presidente Alexandre Araújo.
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Rotary Club de Santo André-8 de Abril
O casal governador visitou o Rotary Club de Santo André 8 de Abril,
clube presidido pelo casal presente Antonio Vital Barbosa e Maria. A comitiva visitou a Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, que
atende 47 senhoras acamadas. Já na festiva, foi empossada a companheira
Maria Passaretti Vital Barbosa, esposa do presidente, que já se dedica de
maneira intensa às causas rotárias. O presidente também inaugurou, na
galeria do clube, a foto do Past President Brilhante Ari de Freitas Chacur, que agradeceu o apoio dos companheiros e parceiros da sua gestão.
Destaque para a apresentação dos membros do Rotary Kids do Rotary
Club de Santo André 8 de Abril, que possui pequenos associados que
demonstram muita energia e empolgação para servir.

Rotary Club de Santo André-Alvorada
O casal presidente presente do Rotary Club de Santo André Alvorada,
Nolberto S. Napoleão e Gilda, recebeu visita da governadora Maria Luíza Mendaçolli Zago, que ao lado de Cláudio Zago, seu esposo, conheceu
os associados nas dependências do Restaurante Baby Beef Jardim, sede
da reunião dos companheiros e cenário da festiva presente. Na festiva,
os representantes do Projeto Locomotiva, ação permanente do clube, se
apresentaram com alguns alunos abrilhantando a festa com boa música e
homenageando os rotarianos, especialmente a governadora. O clube conseguiu ultrapassar a meta do DQA empossando quatro novos sócios. A
governadora Maria Luíza também parabenizou o clube, que comemorou
o seu 15º aniversário, realizando projetos como Rotary Day, Locomotiva e Doação de Sangue, entre outras ações.

Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
O casal governador foi recebido por Suma Imura Shimuta, presidente do Rotary Club de São Paulo Aeroporto e pelo EGD 2014-2015
Hiroshi Shimuta, esposo da presidente. O encontro aconteceu no Clube
Alemão Kolpinghaus, onde foi oferecido um almoço para a comitiva.
O Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno (CIAAM), Banco de
Leite Humano, foi um dos projetos visitados, e surpreendeu a todos
pela importância da ação e benefícios a comunidade, serviço esse tornado realidade através de projeto de Subsídio Global. A governadora também conheceu o Colégio Santa Maria, onde o clube mantém
apoio ao Curso de Alfabetização - Educação de Jovens e Adultos
(EJA), com mais de 700 alunos. A festiva registrou as outorgas de
três Cristais EREY e de 22 Títulos Paul Harris.

Rotary Club de Santos-Oeste
O RClub de Santos-Oeste recebeu o casal governador na Casa da
Visão, entidade que recebe apoio permanente do clube, através do Projeto Música Transformando Vidas, conduzido pelo companheiro Paulo Mauá. Ele desenvolve um método especial de aprendizado para os
alunos, em sua maioria deficientes visuais que ensaiam e se apresentam
tocando flauta doce. Celebrando o 43º aniversário do clube presidido
pelo casal Hamilton Luiz Costa Júnior e Clô, foram outorgados: Título
Paul Harris para Lorenzo Guzenski Parisi e 5ª Safira para Luiz Fernando dos Santos, a 2ª Safira para presidente Hamilton e Major Donor Nível 1 para Nelson Hidalgo Molero e o casal Rogério e Tânia
Guzenski. Os novos sócios Paulo César dos Reis e Eduardo dos Santos foram empossados.
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Viagem da Amizade
De 2 a 4 de outubro aconteceu a primeira viagem
da amizade do distrito no ano rotário 2015-2016.
Conservatória, no estado
do Rio de Janeiro, foi o
local escolhido.
Conservatória cresceu
e prosperou durante o
ciclo do café da economia
brasileira. A cidade, hoje
distrito do município de
Valença, foi um importante
elo na produção e
circulação do produto,
abrigando mais de 100 fazendas que plantavam café
e o escoavam pelo antigo caminho ferroviário que
vinha das Minas Gerais
em direção à cidade do
Rio de Janeiro, de onde
seguia para o porto e
outras cidades do país.

sua origem, e algumas, inclusive, ainda ostentam
telhas de época, feitas nas coxas dos escravos.
O brasão escravo
também está presente
em
dois
destacados
monumentos da cidade:
a Ponte dos Arcos,
inaugurada no ano de 1883
com a visita de D Pedro
II com a finalidade de dar
passagem a um dos trechos
da antiga ferrovia, e o

A desenvolvimento e
riqueza que vieram com
a expansão da cultura do

café utilizaram largamente
o trabalho escravo. As
centenárias
construções
da vila, em estilo colonial,
algumas do século XVIII e até
hoje preservadas, evidenciam
10 | CARTAMENSAL

Túnel Que Chora, assim
conhecido por conta das
gotas vindas da nascente
sobre ele. O túnel, com 95
metros de extensão e por
onde trafegava a Maria
Fumaça, foi cavado na
pedra bruta pelas mãos dos
escravos.

conservatória

A prosperidade econômica resultante do café no
final do século XIX deu início a outra tradição na
vila: as serenatas - a música cantada sob o sereno.
A tradicional serenata, realizada toda sexta-feira e
sábado, partindo às 23h do Museu do Seresteiro e
seguindo noite adentro, é o elemento central das
atrações musicais, que também incluem a Solarata
(realizada nas manhãs de domingo) e as serestas
(canto em espaços fechados) realizados em diferentes
hotéis e pousadas. Os turistas, importante fonte de
renda, são atraídos pela atmosfera romântico-musical
das diferentes apresentações.

roupa usada por ele no filme O Ébrio (1946), bem
como visitar o mirante natural da Serra da Beleza,
para observar um relevo de aspecto típico, onde os
cumes apresentam-se de forma arredondada e em
diversos níveis.
Nesta primeira viagem da amizade, 34 pessoas,
incluindo o casal governador Maria Luiza e Cláudio,
estiveram presentes. Os seguintes clubes foram
representados: Mauá, São Paulo-Santo Amaro, São
Bernardo do Campo-Norte, Ribeirão Pires, Santo
André Alvorada e São Paulo-Norte.

O grupo teve ainda a
oportunidade de visitar o
Museu Vicente Celestino,
com acervo que surpreendeu
pela presença de diversos
objetos relacionados à vida
do famoso seresteiro, como a
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feijoada
DO
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governadora do Distrito 4420, Maria Luíza
Mendaçolli Zago, fez a abertura do evento,
agradecendo a presença dos companheiros,
ressaltando a importância de suas colaborações à Fundação Rotária, o que eleva o distrito pela
credibilidade e comprometimento com a instituição e
seus projetos.

O associado do Rotary Club Santos-Oeste, Rogério
Guzenski, integrante da Comissão Distrital de Fundação
Rotária e responsável pelo PHS no distrito e um dos
organizadores do evento, mencionou a importância do
comprometimento de todos, que possibilita a realização
de projetos que beneficiam várias pessoas pelo mundo, e
citou uma frase que faz uma bela referência à atitude dos
doadores: “Doar é melhor do que receber. Que bom que
podemos doar.”, disse Guzenski.
Os novos membros que aderiram à Paul Harris Society foram apresentados durante o almoço festivo, entre
eles Silvia Cristina Santos Camisa Nova, presidente presente do E-Club, que recebeu o pin das mãos da companheira Silvia Haick, e Jorge Ishi, associado do RCSC do
Sul, que recebeu o pin das mãos de José Alfredo Pretoni.
O presidente presente do RCSP Ipiranga, Paulo Daniel
de Souza Sales, recebeu o pin de membro da PHS das
mãos de Mário César Camargo.
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No Baia Yatch Club, em São Vicente, SP.,
os membros da Paul Harris Society,
Arch Klumph Society e companheiros
Major Donor participaram da
2ª Feijoada do Bem, almoço festivo em
agradecimento à imensa contribuição que essas
pessoas tem prestado à Fundação Rotária.
A importância da contribuição
As contribuições permitem que sejam realizados inúmeros projetos por todo o mundo, como o projeto de Subsídio Global apresentado por Marcelo Vallejo Marsaioli,
representando o Rotary Club de Santos. Ele mencionou
várias ações já realizadas pelos rotarianos do clube, contempladas pela Fundação Rotária, graças aos esforços
dos rotarianos e credibilidade da parceria que o clube,
com quase 90 anos de existência, mantém com a Casa da
Esperança de Santos, há 60 anos. A Casa da Esperança,
hoje dirigida pelo companheiro Roberto Barroso, membro Arch Klumph Society, recebeu equipamentos para
montagem de uma cozinha industrial, cadeiras de rodas,
veículo Kombi, entre diversos outros projetos. A casa
cuida de 285 crianças com necessidades multidisciplinares, portadoras de deficiências motoras e neurológicas.
Marcelo compartilhou com os presentes a notícia da
aprovação de um
Subsídio Global no
valor de US$ 129 mil
dólares, quase meio
milhão de reais, em
apoio ao projeto “Sorriso Saudável - Saúde
Bucal”, há seis semanas. Segundo Marcelo, “para o clube, foi uma benção obter esse apoio de diversos parceiros internacionais, entre
eles clubes alemães e americanos, que se mobilizaram
para apoiar mais um projeto que é o resultado de um trabalho que beneficiará muitas pessoas”.
Sentindo-se muito honrado em dividir a tarde com os
companheiros homenageados, Cláudio Hiroshi Takata,
Governador Indicado 2017-2018 do Distrito 4420, também fez seus agradecimentos e apresentou um projeto
vitorioso, apoiado pelo RCSP-Aeroporto, denominado

“Projeto Sol”, do Centro de Orientação e Educação à Juventude.
Cláudio agradeceu aos companheiros que contribuíram para que
mais um projeto pudesse beneficiar mais de 200 pessoas, entre crianças e jovens. Apresentado pela
Irmã Ângela, o projeto tem como
objetivo principal a transformação
interior de crianças, adolescentes
e jovens através da fé, dignidade,
amor e solidariedade, que participam de atividades voltadas para
a arte e educação. Irmã Ângela já
recebeu a comenda Paul Harris e é
filha de rotariano, por isso se identifica com as boas ações
de Rotary.
Em homenagem aos rotarianos presentes, um grupo
de jovens do projeto apresentou um jogral e dança, fazendo referência ao Descobrimento do Brasil e à história dos
escravos, relatando a participação deles nesse processo.
Um vídeo sobre o projeto também foi apresentado.
A organização do evento ficou a cargo da Subcomissão
de Arrecadação da Fundação Rotária, que através desse
reconhecimento visa estimular a entrada de novos colaboradores para apoiar ações como essas apresentadas no
almoço festivo.
Marcelo Demétrio Haick, Presidente da Comissão da
Fundação Rotária, destacou o trabalho de Cláudio Takata e de Rogério Gusensk, que organizaram o evento, além
do apoio da governadora Maria Luíza,
membros do colégio
de governadores e
colaboradores que se
deslocaram para participar do evento. Ele
lembrou a importância da participação de todos os homenageados junto aos
projetos humanitários que são apoiados pela Fundação
Rotária.

País, para nós é um desafio, e os rotarianos gostam de
desafios. Tenho certeza que no final dessa gestão vamos
cumprir nossas metas”, definiu Haick.
O companheiro do RC de Santo André, Curador da
Fundação Rotária
para o quadriênio
2015-2019,
Mário Cesar Martins de Camargo,
parabenizou
todos os rotarianos
doadores e falou
um pouco sobre a
função de curador,
que, segundo ele, é
extremamente desafiadora. “Estamos sempre pensando
com uma visão a longo prazo, porque nós cuidamos da
próxima geração, e como curador só posso agradecer ao
Distrito 4420, que é o distrito que mais contribui com
a Fundação Rotária na América Latina. A melhor forma
de retribuir isso é estar atento, evitando desperdícios,
cuidando da doação feita por vocês, que sempre são generosos com a fundação”, afirmou Mário César.
A governadora encerrou o almoço festivo fazendo
seus agradecimentos e muito feliz, por ter a oportunidade
de conduzir o distrito e poder contar com o apoio de todos
os doadores junto aos projetos que são e sempre serão um
presente para o mundo e suas comunidades. “Agradeço
a todos vocês colaboradores, por toda generosidade, e
aproveito para me curvar diante de todos os presentes,
manifestando minha gratidão. Não desistam nunca da Fundação Rotária e continuem sendo um
presente para o mundo”.
Um descontraído sorteio de brindes oferecidos
por apoiadores do evento movimentou o almoço
festivo, com oferecimento de convites para degustação de bebidas, whisky japonês e exposição
de quadros, momento esse que mereceu destaque,
por abrilhantar o encontro de autoridades rotárias
e rotarianos homenageados em mais uma oportunidade presente!

“Cada um de nós é um acionista da Fundação Rotária,
porque no momento que assumimos esse compromisso,
esse investimento vai se reproduzir em um projeto social.
Esses três anos à frente da fundação foram desafiadores e
muito produtivos. Dentro dessas ações do nosso distrito
temos conseguido investir substancialmente em projetos,
tornando o nosso distrito uma referência internacional,
patrocinando inclusive projetos na Argentina, em Honduras e África, devido à credibilidade do nosso trabalho
e doações que nos possibilitam esse emparceiramento.
Toda as dificuldades enfrentadas nesse momento, no
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC Riviera de São Lourenço

RC de SBC Rudge Ramos

Projeto Rumo

Doações para Casa Ronald McDonald

O Rotary Club de Bertioga Riviera de São Lourenço
realizou o Projeto Rumo 2015, na Escola Estadual Armando Belegard, com palestrantes convidados da cidade e
também do clube, orientando e tirando dúvidas dos alunos.
Foi uma noite especial, com a participação da FABE - Faculdade Bertioga, informando sobre financiamentos e
oferecendo descontos em seus cursos. A escola de idiomas
Wizard sorteou brindes, na forma de algumas aulas grátis,
aos ganhadores. O RC Riviera também realizou um sorteio, premiando com um tablet um dos alunos presentes.

Foi realizada a doação de 23 jogos de lençóis e brinquedos de madeira para crianças em tratamento de câncer
na Casa Ronald McDonald. O clube foi representado pela
presidente presente Renata Rocha, pelos companheiros
Francisco K. Fukuma, Raul de Souza, João Batista A. dos
Reis e do também companheiro e Diretor de Controladoria
da Fundação ABC, Antonio Nelso Ribeiro. Em abril de
2007 a Associação Projeto Crescer do ABC passou a ser
chamado de “Casa Ronald McDonald ABC”, sendo a segunda implantada no Brasil para tratamento oncológico.

RCSP-Distrito São Luiz

Rotary Club de Bertioga

Foi realizada visita à Comunidade do Jangadeiro, entregando roupas arrecadadas pelos companheiros e parceiros
do clube, para serem doadas aos que mais precisam. Essa
foi a segunda “Etapa de Solidariedade”, como os companheiros denominaram a significativa ação, que eles pretendem manter, estendendo as mãos para os que acreditam no
trabalho do clube. Os rotarianos seguem engajados em
diversas ações que promovem o servir e, segundo os companheiros, os associados trabalham como “formiguinhas”,
mas não em busca de reconhecimento, e sim de amor ao
próximo, tornando-se um presente para o mundo.

Associados do RC de Bertioga participaram de reunião
do RC de Santos-Boqueirão e de uma manhã de capacitação com as associadas do clube, para se tornarem aptas a
implantar o projeto HPV em Bertioga-SP. Estiveram presentes a presidente Mirian Vasconcelos Martinez, Mirian
Gregio, Ana Carolina Arlindo, Isa Mendes e Claudiene
Alencar. A formatação do Projeto HPV começou em 2007,
através da iniciativa do RC Santos-Boqueirão, sob a orientação e comando da companheira e médica oncologista
Martha Perdicaris, que o idealizou por conhecer e vivenciar o crescente número de casos de infecção por HPV.

Campanha do Agasalho
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Projeto de Prevenção do HPV

www.rotary4420.org.br

RC de Santos - Porto

Rotary E-Club 4420

Os associados do RC de Santos-Porto participaram da
Campanha de Vacinação Nacional contra a Pólio, tendo
como objetivo levar o nome do Rotary para a comunidade,
através do Distrito 4420, e promover o combate à Pólio. O
clube participa ativamente de ações voltadas para o tema,
entre outras ações que beneficiam a comunidade. Neste
ano presente, o RC Santos-Porto esteve em ação representado pelo Governador Eleito 2016-2017, Ronaldo Varella,
durante a abertura oficial, em Santos-SP, divulgando a importância da luta dos rotarianos contra a Pólio, uma das
principais causas abraçadas pelo Rotary International.

Os rotarianos do Rotary E-Club 4420 celebraram o 1º
aniversário do projeto permanente do clube “Visão do Futuro”, com êxito, graças ao apoio de parceiros da ação organizada e desenvolvida pelos companheiros, tendo como
idealizador o associado Marcos Henrique Bento. O Projeto Visão do Futuro completou um ano com mais de 47
plantões de atendimentos realizados e mais de 190 óculos
doados. A ação consiste na doação de armação com lentes
de grau para pessoas carentes. O envolvimento dos associados do clube foi fundamental para o sucesso de mais
uma ação rotária, que segue presente na comunidade.

Rotary Club de Cubatão

RC de Santos-Aparecida

Vacinação Nacional contra a Pólio

Projeto Visão do Futuro

VI Mutirão da Cidadania Solidária

Campanha de Arrecadação de Alimentos

“Seja um Presente para o Mundo”. Foi assim, dando
ênfase ao Lema do Ano Rotário 2015-2016, que o RC de
Cubatão realizou mais uma prestação de serviços à comunidade de seu município. Cerca de 1.000 pessoas foram
atendidas no Mutirão da Cidadania Solidária, voltado para
a comunidade da Vila Esperança, em Cubatão. Houve
prestação de serviços e lazer para as crianças e comunidade cubatense, com plantões de advogados para orientação jurídica, corte de cabelo e manicure, esportes com
profissionais de educação física, show com dupla musical,
animação infantil, distribuição de lanches e refrigerantes.

Os associados do RC Santos-Aparecida se organizaram
para arrecadar mantimentos para doação à Sociedade de
São Vicente de Paulo, em parceria com o Supermercado
Central, em Santos/SP. A entidade beneficiada cuida de
idosos e recebe apoio permanente do clube. Ao final do
dia, foi arrecadado e doado um total de 600 quilos de alimentos. Esta foi mais uma ação social do RC Santos-Aparecida, conduzida com maestria pelo presidente presente
Giuseppe Tatavitto, que alcançou significativo sucesso. É
o Rotary Club Santos Aparecida presenteando o mundo!
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC de Itanhaém

RC de Itariri - Pedro de Toledo

A Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e o
Rotary estiveram em ação. No início de agosto iniciou-se a
Campanha Nacional da Vacinação contra a Pólio (paralisia
infantil) e um dos maiores projetos do Rotary é o engajamento pela erradicação da doença. A Família Rotária de
Itanhaém, juntamente com o Zé Gotinha, também marcou
presenças nessa causa. “Juntos Somos Mais Fortes” foi
o tema que motivou o trabalho de todos os envolvidos.
Afinal, “falta só isso”, diz o slogan da campanha rotária,
fazendo menção ao combate da doença no mundo e os excelentes resultados obtidos no trabalho de erradicação.

O RC Itariri-Pedro de Toledo, esteve presente na EMEF
Agnelo Leandro Pereira, no Município de Pedro de Toledo,
promovendo o Projeto Sorriso Brilhante. Foram realizadas
palestras com alunos do Ensino Fundamental nos períodos
da manhã e tarde, onde foram abordados os cuidados para
uma boa saúde bucal, prevenção contra a perda precoce
de dentes e métodos corretos para a higienização bucal.
Todos os alunos receberam um kit de higienização bucal,
contendo escova, creme dental e fio dental. A palestra foi
ministrada pelo companheiro Dr. Francisco Spagnuolo, coordenador do projeto, apoiado pelos associados do clube.

Rotary Club de Santos - Oeste

Rotary Club de Santo Amaro

O Projeto teve início em 2009 com a formação da primeira turma de alunos envolvendo entidades da Cidade de
Santos, e desde então conta com participantes da Escola
Portuguesa, Cruzada das Senhoras Católicas, Projeto Semente, APAE Santos, Casa da Visão, Lar das Moças Cegas, Instituto Neo Mama e do próprio Rotary Santos Oeste.
O projeto tem como objetivo a musicalização através da
flauta doce de leigos, “enxergantes” ou deficientes visuais.
O projeto conta com o apoio do RC Santos-Oeste e dos
jovens do Rotaract Santos Oeste, com certificação do programa Sopro Novo da Yamaha Musical.

Com o objetivo de fazer a diferença na vida de muitos
jovens, os associados do RCSP-Santo Amaro realizaram o
“Projeto Rumo”, nas dependências do CRESCER - Centro
Rotário Educacional, Social, Cultural e Recreativo. Profissionais e convidados participaram do evento durante uma
manhã produtiva, falando das experiências e perspectivas
de suas respectivas profissões, a fim de ajudar e orientar
os jovens presentes na escolha de uma carreira profissional.Estiveram presentes, vários colaboradores, convidados
da presidente brilhante Barbara Koblinsky e associados do
clube.

Campanha de Vacinação da Pólio

Projeto Música Transformando Vidas
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Projeto Sorriso Brilhante

Projeto Rumo
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RCSP - Ponte Estaiada

RC Santos-Boqueirão

Entrega frascos para Banco de Leite

Marco Rotário é divulgado na mídia

Entre projetos voltados para o esporte, cultura e educação mantidos pelos associados do RCSP Ponte Estaiada,
a saúde também mobiliza os rotarianos e parceiros que arrecadam vidros para o armazenamento de leite mateno. Na
última ação foram doados 120 vidros para o Banco de Leite
do Hospital Regional Sul, que tem o clube como parceiro
nessa campanha que beneficia muitas famílias. O Banco
atende a demanda das crianças prematuras da maternidade
do hospital. A campanha tem mobilizado muitos amigos do
clube que colaboram com a bela iniciativa rotária, que tem
como slogan a frase “Doe Vidro. Doe Vida!”.

O Diário do Litoral publicou matéria sobre o Marco
Rotário do Rotary Club Santos-Boqueirão, localizado na
Avenida Conselheiro Nébias, no trecho da Orla da Praia
de Santos. A ação tem grande representatividade para o
clube, tanto que já foi incluído no álbum de marcos do
Brasil Rotário e agora também no jornal local. O design
inovador tem atraído atenção das pessoas que passam pela
avenida da praia e muito elogiado nas redes sociais. Para
os associados do clube e para o Distrito 4420 é uma alegria
ver este sonho realizado, promovendo a Imagem Pública
de Rotary na cidade.

RC Praia Grande Pedro Taques

RC de Santos-Boqueirão

O RCPG-Pedro Taques realizou o Projeto Rumo na
Câmara de Vereadores, em Praia Grande - SP. O evento reuniu 200 alunos das escolas estaduais da região, contando
com palestras ministradas por representantes das FATECS,
ETECS de Praia Grande e Mongaguá, SENAI de Santos,
Exército e Polícia Militar. Os temas das palestras levam
conhecimentos aos alunos sobre cursos técnicos gratuitos,
além de orientá-los para o processo de encaminhamento
profissional. Essa foi mais uma bela iniciativa do RCPG
Pedro Taques presidido esse ano por Cláudia Bissacot.

Há cinco anos é feita esta ação em prol dos Mensageiros da Luz, instituição gerenciada por Edna Daguer, associada do clube, que cuida de portadores de paralisia cerebral com internação. A cada ano é feito um levantamento
das necessidades da instituição, e a ação busca conseguir
a verba. Já foram doados equipamentos para fisioterapia,
computadores adaptados, cadeiras e camas especiais e,
ano passado, a adaptação de um carro para transporte. Este
ano, precisam de equipamento para armazenar e refrigerar
alimentos e a ideia foi uma festa no Boteco.

6ª edição do Projeto Rumo

Rotary Day com Boteco
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GERAÇÕES
NOVAS

INTERACT CLUB - MONTEIRO LOBATO
Campanha de doação de brinquedos
Com o objetivo de promover momentos de grande
alegria para crianças carentes, os membros do Interact
Club Monteiro Lobato arrecadaram brinquedos para
que sejam doados para instituições e orfanatos no Natal.
A iniciativa mobilizou os interactianos, rotarianos,
familiares e amigos dos jovens, que seguem colaborando
com as atividades do clube. No início de outubro, foram
trazidas várias caixas de brinquedos já arrecadados
na primeira etapa. Os jovens continuaram o trabalho,
visando ampliar a arrecadação, para que dessa forma
tenham a oportunidade de beneficiar mais crianças. O
Interact Monteiro Lobato surgiu em 2015 e segue afinado
com o ideal de servir.

ROTARACT CLUB
SP-INDEPENDÊNCIA

ROTARACT CLUB - SP-PARAÍSO
Festa para crianças

Ação Doe Sangue, Doe Vida

Na primeira quinzena
de outubro, o Rotaract SP
Independência realizou projeto
de doação de sangue, no
Hospital das Clínicas, junto
com o RCSP-Vila Carrão, D-4430. Além das doações,
os clubes fizeram uma campanha sobre o Outubro Rosa,
distribuindo panfletos e a fita símbolo da campanha, com
a frase: “Deixe essa idéia bater mais forte no seu peito”.
Os rotaractianos fizeram um agradecimento especial a
todos os doadores e colaboradores, que participaram e se
envolveram na ação, motivados pela nobre causa abraçada
pelos rotaractianos.
No início de outubro, os rotaractianos do Rotaract SP
Paraíso e Rotaract SP Independência realizaram uma festa
beneficente no Buffet Estação Diversão para 17 crianças,
com idades entre 4 e 13 anos, das instituições Prohacc
e Instituto Estrela do Amanhã, localizadas nos bairros
de Perus e Pirituba, em São Paulo-SP. O objetivo do
projeto era levar um dia de diversão para os pequenos em
comemoração ao Dia das Crianças. Os sócios organizaram
brincadeiras e presentearam as crianças com sacolas de
doces e ursinhos de pelúcia. Também foram doados 50
livros infantis e 100 pacotes de macarrão instantâneo para
as duas instituições.

ROTARACT CLUB - MAUÁ
Festa do Yakissoba
Um dos Rotary Clubs padrinhos do Interact Mauá, o Rotary
Club de Mauá, realiza todos os anos a “Festa do Yakissoba” e, na
edição deste ano, os interactianos fizeram questão de colaborar com
o evento. Em 2015, a festa foi realizada no mês de setembro. Junto
com os rotarianos do clube, os interactianos ficaram responsáveis
pelas sobremesas da festa. E não foi só isso! As sobremesas foram
feitas por eles, que além de colaborar com a festa, mostraram seus
dotes culinários. Para o Interact é bom ajudar os clubes padrinhos!
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ROTARACT CLUB DE SANTOS
Jantar beneficente mexicano
Os jovens do Rotaract Club de Santos e parceiros organizaram
a 4ª edição da “Noche Mexicana”, jantar anual com finalidade
beneficente que arrecada fundos para viabilizar diversos projetos
sociais ao longo da gestão. Com o apoio da rede de restaurantes
temáticos DBoa, que cedeu o espaço (DBoa Latino), um
ambiente completamente inspirado na cultura latino-americana
e sua culinária rica em peixes e mariscos, foi possível garantir
boa arrecadação, revertida para o projeto Rotariso, realizado
na Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Santos, levando um
momento de carinho, descontração e alegria a crianças em
situação de internação em leitos público e privados.

INTERACT CLUB DE SP-AEROPORTO
Mutirão da Saúde
O Interact Club de São Paulo Aeroporto participou do Mutirão da
Saúde e Cidadania do
Colégio Santa Maria e
do Rotary Club de São
Paulo Aeroporto. Os
interactianos
cuidaram
das máquinas de pipoca,
algodão-doce e sorvete,
junto com as crianças
do Rotary Kids SP
Aeroporto. Participaram
do evento a Presidente
2015-2016
Caroline
Carvalho, e os associados
Gabriela, Isabela, Diana,
Fernando, e intercambiados do México, França e Taiwan. Durante o
evento, a população pode receber serviços relacionados à saúde e diversas
outras áreas. Foram oferecidos exames de glicemia e pressão arterial,
exame de hepatite, dermatologia, odontologia, ginecologia, oftalmologia,
nutricionista, entre outros.

ROTARACT CLUB DE SP
CIDADE DUTRA
Projeto Cofrinhos
O Rotary Club SP Cidade Dutra
possui um Projeto de Cofrinhos,
onde todo o dinheiro arrecadado
é revertido em compras de
Cadeiras de Rodas, uma ação
permanente. Com esse propósito,
o clube já ajudou muitas pessoas
da região e até de outros clubes
rotários. Os jovens do Rotaract
seguem engajados nas campanhas
do clube e nessa iniciativa, e
colaboraram de maneira efetiva,
ajudando na distribuição de
alguns cofrinhos entre seus
amigos e principalmente em
algumas lojas do comércio
da Região.
Os rotarianos e
rotaractianos
disponibilizam
cofrinhos para quem quiser ajudar
nessa campanha!

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
Entrega de Andador
O Rotaract Club de Itanhaém entregou um andador para a Dona Cicera
(não mostramos a foto dela por questões de privacidade). A dona
Cicera amputou um dos
pés por conta de diabetes
e cria sozinha a neta de 6
anos. Eles moram em casa
com apenas um cômodo
e o andador é de grande
ajuda para a família!! O
Rotaract Itanhaém fica
feliz em ajudar mais uma
vez a população da cidade!
#porummundomelhor
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Momentos do Rotary no Rádio

No dia 14 de setembro, das 21:00 Às 22: 00 horas, reestreou o Programa “Momentos do Rotary”, com a apresentação do associado do Rotary Club de São Bernardo do
Campo-Rudge Ramos, João Caparrós. O programa é uma
parceria com a Rádio ABC e conta com duas transmissões
semanais.
O programa apresenta entrevistas e bate-papo com personalidades do Rotary, e começou com entrevista com o
Presidente de RI 2014-2015 Gary Huang. Também participam dos programas a Governadora
2015-2016 Maria Luíza Mnedaçolli Zago, o Governador Brilhante 2014-2015 e empresário Hiroshi
Shimuta, o Delegado do Conselho de Legislação
do Rotary e Coordenador de Expansão Distrital
Samir Nakhle Khoury, o Diretor de Intercambio
do RRR Germano Augusto, o Governador 20122013 Marcos Zanardo, entre outros.
A produção é de Ivan Luigi e Regina Alves, a
Direção de Jornalismo de Janete Ogawa e a Direção Geral da Rádio ABC é de Rodrigo G. Rocha. O programa é transmitido pela Rádio ABC,
nos 1570 kHz AM, ou pelo site www.radioabc.
com.br, e ainda pelo aplicativo da emissora, disponível para Android na PlayStore com o nome
Momentos do Rotary.
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O programa é conduzido pelo jornalista João Caparrós,
associado do Rotary Club de São Bernardo do Campo, e
conta com apoio da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420.
Os programas estão disponíveis e podem ser ouvidos
diretamente no site do Distrito 4420, em www.rotary4420.
org.br, na seção de vídeos do Distrito.
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