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Boas ofertas a serviço
da humanidade
Voltando a falar de versatilidade, a Revista
traz uma reportagem sobre o 21º Encontro das
ASFAR e Casas de Amizade do Distrito 4420. O evento
mostrou como o universo rotário contempla inciativas
inclusivas, integrando homens, mulheres, política e
entidades assistenciais para a prática do voluntariado
social. Numa outra matéria, a brilhante iniciativa dos
clubes da Área 13 do Distrito 4420 mostra como o
Rotary Day foi uma ação desafiadora. O espírito de
união dos rotarianos mobilizou empresas privadas,
poder público, universidades e parceiros institucionais
na organização do Mutirão da Saúde e Cidadania,
realizado com total sucesso dentro do Parque do
Ibirapuera, na cidade de São Paulo/SP.
Nesta edição da Revista Rotary 4420, a
abrangência dos assuntos mostra como os rotarianos
têm a capacidade de criar ideias versáteis para
servir à humanidade. Desde um simples aniversário
de fundação de um clube de Rotary, à um evento
para geração de negócios, o propósito de fazer o
bem, criar boas amizades e beneficiar comunidades
está embutido nas iniciativas. Na página 21 desta
publicação, temos um anúncio sobre a 1ª Sessão de
Negócios do Distrito 4420, evento organizado em
parceria com o Sebrae-SP e a Porto Seguro. Pensado
de forma pioneira, seguindo tendências do marketing
de relacionamento, o encontro será realizado em 19
de maio, na Porto Seguro, em Santos/SP.

E o que falar da Páscoa Solidária? Esta
fantástica inciativa, em parceria comno Instituto
Grupo Pão de Açúcar, bate recordes de participações
a cada edição. Confira na matéria da página 38 como
o Distrito 4420 consegue mobilizar rotarianos de
várias regiões e que, juntos, sensibilizam milhares de
pessoas (não rotarianas) para o simples ato de doar
chocolates aos menos favorecidos. O projeto oferece
momentos mais doces na Páscoa de várias entidades
assistências por todo o Brasil. Ainda reservamos
páginas especiais com textos e fotos sobre alguns
clubes que completaram aniversários de fundação.
Na editoria Clubes em Ação, mostramos um pouco do
que vem acontecendo de importante em Rotary.

Todo rotariano é convidado a ingressar
em Rotary por liderar um segmento social ou pelo
destaque no desempenho da sua profissão. Mas com
o passar do tempo, a maioria dos rotarianos não sabe
o que os próprios rotarianos fazem profissionalmente.
Esta falta de informação desperdiça a chance de
obtermos benefícios comerciais que poderiam ser
oferecidos pelos mesmos colegas rotarianos. Se tais
benefícios não vão ajudar questões pessoais de forma
direta, eles podem beneficiar projetos sociais de
forma indireta dentro dos clubes de Rotary. É neste
sentido que a Sessão de Negócios pretende fomentar
a troca de experiências, impulsionando os negócios
ou o bem estar social nas comunidades.

Abraços e boa leitura!

MENSAGEM DO PRESIDENTE
- John F. Germ -

John F. Germ
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2016-2017

Globalmente, nos países desenvolvidos e nos países em
desenvolvimento, a mortalidade infantil está em declínio e a expectativa de
vida em ascensão. Em 1960, 182 de cada 1.000 crianças nascidas morriam antes
de completar 5 anos. Hoje, esse número caiu para 43. A expectativa de vida
de uma criança nascida em 1960 era de apenas 52 anos, em média. A de uma
criança nascida hoje é de 71 anos. Ainda agora, como naquela época, os fatores
mais prováveis determinantes do destino de uma criança são definidos no
nascimento: onde ela nasce, a condição educacional e econômica da família, a
disponibilidade de cuidados médicos.
No entanto, um dos mais importantes avanços na saúde pública
atingiu todos os países e agora deve alcançar todas as crianças: a imunização. O
uso de vacinas, em muitas partes do mundo, praticamente eliminou doenças
que antes eram predominantes, como a difteria, o tétano e a rubéola. Graças
às vacinas, 20 milhões de vidas foram salvas do sarampo desde 2000, a varíola
foi erradicada, e a poliomielite será a próxima. Trinta anos atrás, havia uma
estimativa de 350.000 casos de poliomielite por ano em todo o mundo.
Quando esta edição da revista The Rotarian foi impressa, apenas 37 casos de
poliomielite haviam sido registrados em 2016: o menor número da história.
Todos os outros casos, e a paralisia e morte trazidas com eles, foram
evitados graças ao uso difundido de uma vacina segura, confiável e barata.
A Organização Mundial da Saúde estima que a imunização evite cerca de
2 a 3 milhões de mortes todos os anos, além da carga enorme provocada
pela perda econômica e pelas deficiências. No entanto, as coisas poderiam
ser ainda melhores: 1,5 milhão de mortes adicionais poderiam ser evitadas
melhorando-se a área de alcance da vacinação em todo o mundo. De 24
a 30 de abril, o Rotary se juntará à OMS, ao UNICEF e aos Centros dos EUA
para Controle e Prevenção de Doenças a fim de celebrar a Semana Mundial
de Vacinação, cujo tema deste ano é "As vacinas funcionam," e aumentar a
visibilidade sobre o incrível impacto que as vacinas têm na saúde global.
O aumento no uso de vacinas tem repercussões mais amplas para a
saúde pública: controlar a hepatite viral, reduzir a necessidade de antibióticos
e do desenvolvimento de micróbios resistentes a antibióticos e atingir mais
crianças e adolescentes com intervenções essenciais de saúde. Em todas as
partes do mundo, para garantir que todas as crianças tenham a melhor chance
de um futuro saudável, a imunização de rotina é tão crucial quanto antes. Em
um mundo incerto, as vacinas oferecem algo notável: uma maneira de proteger
nossas crianças ao longo de suas vidas. Ao trabalhar em conjunto para proteger
todas as crianças contra a poliomielite e outras doenças evitáveis, o Rotary está
verdadeiramente A Serviço da Humanidade, agora e nas próximas gerações.

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420
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- José Ubiracy Silva -

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

Nossa Fundação cuida bem
da saúde materno-infantil
José Ubiracy Silva
Diretor do Rotary
International
Gestão 2015-2017
Zonas 22 e 23

A partir da luta contra a paralisia infantil, certamente uma das
iniciativas mais arrojadas e significativas em benefício da humanidade, a
Fundação Rotária do Rotary International tem capacitado os rotarianos
para que possam, também, promover iniciativas que visem a melhoria da
saúde, da educação e do combate à pobreza das crianças. Ela tem ajudado
a patrocinar essas atividades humanitárias, que vão desde projetos
comunitários a iniciativas globais, beneficiando a saúde materno-infantil
em todo o mundo. Da luta contra a paralisia infantil aos Centros Rotary
pela Paz a nossa Fundação tem uma bela história para contar. E tudo isso
está contido no livro intitulado “Fazendo o Bem no mundo:
A História dos 100 anos da Fundação Rotária” que está repleto de
histórias fascinantes sobre a jornada da entidade e as pessoas que abriram e
trilharam o caminho do servir através dela. O livro será lançado em Atlanta,
entre 10 e 14 de junho próximo, durante a Convenção anual do Rotary.
Vale destacar que dentre as seis áreas de enfoque de atuação da Fundação
Rotária está a saúde materno-infantil. Milhares de projetos estão sendo
realizados pelos clubes rotários em todo o mundo para melhorar a saúde
materno-infantil. A nossa Fundação capacita os rotarianos a atuarem nessa
área para reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos de cinco
anos; reduzir a taxa de mortalidade materna; facilitar o acesso a atendimento
e tratamento médico essencial para mães e filhos; apoiar estudos ligados à
saúde materno-infantil, dentre outras atividades.
Na área de enfoque saúde materno-infantil enquadram-se o
pré-natal; trabalho de parto; fornecimento de equipamentos de pré-natal
e atividades informativas para clínicas e hospitais; iniciativas de capacitação
para profissionais e líderes da saúde, como médicos, enfermeiros,
trabalhadores comunitários e parteiras; iniciativas de capacitação para
ajudantes de parto; orientação e acesso a controle da natalidade,
planejamento familiar, iniciativas de prevenção ou redução de doenças,
como HIV/aids e papiloma-vírus humano (HPV); orientação e treinamento
sobre saúde sexual, principalmente entre meninas adolescentes.
Chama-se a atenção para a criação ou apoio a programas que
forneçam vacinas e antibióticos, pois sarampo, malária, pneumonia, aids e
diarreia ainda são as principais causas de morte entre menores de 5 anos.
Nesse sentido, é importante a ajuda para evitar a transmissão do HIV de
mães para filhos, promovendo o uso de medicamentos antirretrovirais
e a elaboração de projetos relacionados a saneamento, água e higiene
para melhorar a saúde das crianças. Sabe-se que todo ano milhões de
crianças menores de cinco anos morrem em decorrência de má nutrição,
assistência médica precária e instalações sanitárias inadequadas. Por
meio desse apoio e assistência materno-infantil, a Fundação Rotária tem
ajudado muito as mães e filhos carentes de todo o mundo.

Salve, rotarianos do Distrito 4420!

Ronaldo Tadeu
Caro Varella
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2016-2017

Todos nós rotarianos sabemos que estamos comprometidos
em promover soluções nas seis áreas de enfoque estabelecidas pelo
Rotary International. O mês de abril, por exemplo, é destinado à
“Saúde Materno-Infantil”. Entendemos que todos têm direito a saúde
e a assistência médica, mas isso não é a realidade e nos deparamos
com muitas mães e crianças sem a devida assistência. Reduzir as taxas
de mortalidade materna e infantil é uma de nossas metas. Desnutrição,
pouco saneamento básico, falta de esclarecimentos e de recursos com a
saúde são as principais causas de óbitos em crianças menores de cinco
anos. Muitas gestantes adiam os cuidados consigo mesma. O pré e
pós-natal são deixados em segundo plano por falta de informação.
Essa é a realidade vivida no Brasil e no mundo. Apesar de
estarmos no Estado mais rico do Brasil, ainda nos deparamos com alguns
destes problemas. Mas estamos trabalhando para melhorar as condições
destas pessoas. Este ano, em nossas visitas aos clubes do Distrito, pudemos
verificar que estamos impactando a vida e fazendo a diferença nas nossas
comunidades. Temos projetos direcionados a capacitação de líderes
comunitários, profissionais da área de saúde, compra de equipamentos
que ajudam na detecção precoce de doenças, ao planejamento familiar,
a prevenção de doenças como o HPV, a palestras educativas, clínicas
móveis, mutirões de saúde e muito mais. Saber que estamos fazendo a
nossa parte, nos enche de orgulho. Continuemos nossas ações voltadas
para o bem. Parabéns!
Para coroar esse trabalho, quero lembra-los que de 25 a 28 de
maio de 2017, realizaremos a XXVI CONFERÊNCIA DISTRITAL DO “ALL
STAR TEAM”, no Hotel Monte Real Resort em Água de Lindóia. Será um
marco histórico pois comemoraremos o Centenário da Fundação Rotária
e os 25 anos do nosso Distrito, sem contar que teremos o privilégio de ter
como representante do Presidente de Rotary International John Germ,
o diretor e tesoureiro do Rotary International, Frederick Lin. Estamos
planejando com muito carinho, momentos de companheirismo, diversão
e aprendizado para que possamos estar todos “juntos e misturados”.
Além de tudo isso, escolhemos três grandes palestrantes para
abrilhantar a nossa Conferência, Marcos Scaldelai, que foi o presidente
mais jovem da Bombril, com apenas 36 anos; César Romão, rotariano,
conferencista e autor de vários livros de sucesso; e Luiz Fernando
Pondé, médico, filósofo, escritor e colunista da Folha de São Paulo. E
para fecharmos com chave de ouro, teremos o Baile das Estrelas, onde
celebraremos com muito estilo, charme e alegria esse ano rotário. Cada
área ou clube se caracterizará de astros e estrelas do cinema, televisão,
da música, dos contos infantis e de fadas. Iremos premiar com o Oscar em
várias categorias. Quero ver muita alegria e união!.
Um caloroso abraço.
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"Que haja Amor, Compaixão e Paz
entre todos os seres do Universo"
Encontro de Associação de Famílias de Rotarianos e Casas de Amizade do Distrito 4420
reúne representantes de entidades e lideranças femininas a serviço da humanidade
"Que haja amor, compaixão e paz entre todos
os seres do universo". A frase é do terapeuta Tadashi
Kadomoto, mas serve para exemplificar o clima que
tomou conta do 21º Encontro das ASFAR e Casas de
Amizade do Distrito 4420, realizado em 29 de março,
no Mendes Plaza Hotel, em Santos/SP. Anualmente,
uma Asfar ou Casa de Amizade é escolhida como
entidade anfitriã do encontro. Neste ano, a ASFAR
Santos foi a principal facilitadora do evento,
representada por toda sua diretoria e pela presidente
Clô Ramalho. Além de todo o planejamento, que foi
desenvolvido com muito carinho, a edição 2017 foi
realizada no mês das mulheres, em homenagem ao
lindo papel que elas realizam no mundo.
As diretoras da Asfar Santos fizeram a
recepção das participantes inscritas, que receberam
uma pasta com a programação e os brindes
do evento. Em seguida, um saboroso café da
manhã foi servido especialmente a todas elas. A
entusiasmada abertura foi realizada por Monica
Varella, organizadora do encontro e esposa de
Ronaldo Varella, Governador Humanitário 2016-2017
do Distrito 4420. Com excepcionais discursos de
boas-vindas, Clô e Varella também falaram à plateia
antes do início da programação oficial. A primeira
vivência do dia ficou por conta do palestrante Carlos
Torci, Governador Indicado 2018-2019 do Distrito
4420. Ele apresentou uma extraordinária vivência
sob o tema “Relaxamento e Meditação”.
Torci falou sobre o amor, a paz e a
fraternidade. Iniciou sua apresentação com uma
estrofe da música Cure o Mundo, da banda Roupa
Nova (...só o amor, muda o que já se fez. E a força
da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora, de
acender a chama da vida, e fazer a Terra inteira
feliz...). “Com isso, ele pediu para todos refletirem
sobre seus atos e iniciou uma sessão de relaxamento.
Em seguida, distribuiu balões brancos e pediu para
que os participantes os enchessem. Ao final da
dinâmica, solicitou que o público se abraçasse e
confraternizassem sob a frase - que haja amor,
compaixão e paz entre todos os seres do Universo -.
A dinâmica recebeu muitos elogios e foi um enorme
sucesso”, revela Monica.

A programação seguiu com a formação de seis
círculos de debates, em grupos separados pelas cores
dos crachás de inscrição. A dinâmica contemplou
perguntas referentes as associações, fundações,
projetos e o futuro das mesmas. O objetivo era que
cada grupo nomeasse uma relatora e que ao final
dos debates fossem expostas as conclusões de cada
grupo debatedor. “Esse foi um momento de pura
integração, formação de novas amizades e de grande
conhecimento. Tentamos separar os participantes de
forma que em cada grupo houvesse representantes
de diferentes associações ou clubes de Rotary. Foi um
dos pontos mais importantes do evento, justamente
por causa da união e troca de experiências”.

Casal Ronaldo Varella e Monica deram as
boas-vindas a todos os participantes do evento

“Que haja amor, compaixão e paz entre todos os
seres do Universo. A dinâmica recebeu muitos
elogios e foi um enorme sucesso”.
- Monica Varella -

Rotarianas
Dr. Luiz Claudio
e voluntárias
preparada
paciente
Asfar Santos
para
recebercuidaram
intervenção
de todos
emergencial
os detalhes
no coração
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Homenagens e premiações
A organização do evento solicitou aos
participantes que enviassem vídeos de apresentação
de seus projetos juntos às comunidades. Foram
premiados quatro vídeos no total. A primeira colocação
ficou com a Casa de Amizade de São Caetano do Sul,
que levou a premiação de R$ 1.000,00. O segundo e
o terceiro colocados ficaram com um prêmio de R$
500,00, respectivamente para a Casa de Amizade do
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto, e para a Casa
de Amizade Lourdes Moleiro Arraes de Peruíbe. A
quarta colocação, com um prêmio de R$ 250,00, foi
para a Asfar do Rotary Club de São Paulo-Anchieta.
Todos ficaram felizes e afirmaram que a premiação
seria muito importante para suas entidades.
Monica ressalta que o sorteio de brindes e
agradáveis momentos de companheirismo marcaram
o delicioso almoço de confraternização do encontro.
Ela diz que parte do período da tarde ficou reservada
para a jornalista Audrey Kleys, vereadora na cidade
de Santos/SP. “A importância e a força da mulher nos
dias atuais foi o tema apresentado em sua palestra.
Ela discorreu sobre o valor da mulher nos dias
atuais e a importância de somarmos força também
na política. A palestrante ainda acrescentou que o
atual panorama político do Brasil necessita da força
feminina e de mais participação das mulheres”.

11

Monica (ao centro) concedeu premiações
aos projetos em destaque

Designado 2019-2020. “Também anunciamos a
estatística geral do encontro e a premiação da
comitiva mais numerosa, entregue à Asfar São
Vicente. O troféu de caravana mais distante foi para a
Casa de Amizade Lourdes Moleiro Arrais de Peruíbe”.
Karen Costa, uma das parceiras do evento,
doou uma cadeira de rodas para sorteio. A Casa de
Amizade do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
foi a ganhadora entre as entidades participantes.
O Encontro teve diversas empresas e associados aos
clubes de Rotary como seus apoiadores. “Fizemos
questão de agradecer a todos que ajudaram no
sucesso do evento. Após o encerramento formal,
todos foram convidados para mais um agradável
momento de companheirismo. Oferecemos um chá
da tarde, acompanhado de bingo e um maravilhoso
desfile de modas, patrocinado pela loja Vila Vera, sob
o comando de Vera Reis, e as integrantes da Oficina
de Modelos By Clô”, enfatiza Monica.

Logo após a palestra da vereadora, as
esposas dos próximos governadores do Distrito 4420
foram apresentadas ao público e fizeram breves
pronunciamentos. Entre elas estavam Cristiane
Marie Tsuda Takata, cônjuge de Claudio Hiroshi
Takata, Governador Eleito 2017-2018; Sônia Mara
Marques Torci, cônjuge de Carlos Eduardo Estevam
Torci, Governador Indicado 2018-2019; e Alice Corrêa
Valente, cônjuge de Adriano Valente, Governador

Os prêmios do bingo foram uma bicicleta
de 18 marchas, uma TV de LED de 32 polegadas e
um colar de ágata verde com fecho em ouro, doado
por Karen Costa Joias. O encontro terminou com a
presença de 144 pessoas, entre elas Sandra Kwast,
cônjuge de Walter Kwast, atual Governador do
Distrito 4430; e Adriana Martins de Siqueira Amato,
Presidente da Asfar de São Paulo. “Elas abrilhantaram
o evento, além das presenças do RC Bertioga-Canal,
RC Santos, RC Santos-Porto, RC Santos-Boqueirão, RC
São Vicente, RC São Vicente-Praia, RC Cubatão, RC
São Caetano do Sul-Olímpico e RC São Paulo-Ponte
Estaiada. Estou muito feliz, pois conheci pessoas de
bom coração na Gestão Humanitária 2016-2017. Esta
é a família que Deus me permitiu escolher e que vou
agradecer todos os dias da vida”, finaliza Monica.

Convidados e lideranças rotárias lotaram o evento

O almoço foi um dos momentos de união do encontro

A interatividade marcou todos os momentos do evento

A vereadora Audrey Kleys destacou o papel da mulher
ROTARY 4420 - ABR/MAI 2017

ASFAR E CASAS DE AMIZADE

12

Depoimentos sobre o evento
“Quando ouvi que o vídeo vencedor foi o da
Casa da Amizade do RC de São Caetano do Sul, eu
levei algum tempo para acreditar que tínhamos sido as
ganhadoras. Quando percebi que éramos nós mesmos,
fiquei tão feliz, pensando no quanto o nosso presidente
ficaria feliz com essa verba extra que iríamos receber.
Tudo que fazemos lá é com muito sacrifício, as pessoas
não têm ideia do quanto trabalhamos para esse projeto.
Foi tão incrível, tão emocionante que não contive as
lágrimas, chorei de felicidade”.

“Fui o motorista das meninas durante a realização
do evento. Pois é, eu passei o dia inteiro fazendo hora,
fiquei um bom tempo na praia de Santos para esperá-las
até o final do encontro. Mas valeu muito a pena, pois
elas voltaram tão felizes com o prêmio que receberam. O
astral e a autoestima delas estavam lá nas alturas. O meu
esforço foi muito recompensado”.
Eduardo Rodenas, Presidente do Rotary Club de Peruíbe.

Camila Feola, esposa de Rodrigo Feola, Presidente
do Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico.

“Fazemos tudo com muito amor e carinho.
Diante de tantos projetos maravilhosos que as outras
associações fazem, estamos nos sentimos muito
honradas com o terceiro lugar. Podem ter a certeza de
que, para nós, esta bonita colocação tem o mesmo sabor
do vencedor. Estamos muito felizes, como se fôssemos
nós as verdadeiras vencedoras da premiação”.
Marta Ghanem, esposa de José Carlos Ghanem,
Governador Assistente da Área 6.

A descontração marcou o clima entre as participantes

Desfile de moda foi um dos destaques
da animada programação

ASFAR E CASAS DE AMIZADE

Conheça a história
do Encontro
Tradicionalmente, o evento é realizado pelo
cônjuge do Governador do Distrito, em parceria com
uma Asfar ou Casa de Amizade que se colocam como
anfitriãs do evento. O 1º Encontro de ASFAR e Casas
de Amizade do Distrito 4420 aconteceu em 1993, em
Santos/SP. Ele foi realizado no ano em que Vera Lúcia
Garcia de Souza era a presidente da Asfar Santos. A
cônjuge do Governador Distrital era Maria Eugênia
Miquelazzo. O evento contou com a ilustre presença
de Rita Correa da Costa, esposa de Paulo Viriato Correa
da Costa, que foi Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 1990-1991 (in memoriam). A presença
dela foi fundamental para que o sucesso do evento
fosse do sonho à realidade.
Também estiveram presentes Magnólia Pretoni,
Livia Vallejo, Regina Farah, Racquel Zanforlin, Beatriz
Abujanra, Olga Martinez e Dina Amato, entre outras
170 participantes. Além da integração entre Asfar e
Casas de Amizade, o principal objetivo do evento é o
entrosamento, troca de ideias, experiências, palestras,
companheirismo, aprendizado e conhecer os resultados
dos projetos realizados por estas instituições junto às
comunidades. Na maioria dos casos, apesar de não ser
a regra, o cônjuge do presidente de um clube de Rotary
se torna o presidente da Asfar ou da Casa de Amizade.
Normalmente, estas pessoas estão vinculadas a um ou
mais clubes rotários de uma mesma cidade ou região.
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Sobre Monica Varella
Monica Higashionna Varella é administradora de
empresas. Presidiu a Associação de Famílias de
Rotarianos de Santos na gestão 2014-2015. É casada
há mais de 30 anos com Ronaldo Varella, Governador
Humanitário 2016-2017 do Distrito 4420 do Rotary
International, com quem teve três filhos, sendo
Willian, Nathalia e Fellipe. Foi anfitriã do Programa de
Intercâmbio de Jovens do Rotary (YEP). Acompanha
Varella desde que ele se associou ao Rotary Club de
Santos-Porto em 2007, onde mais tarde formaram o
casal presidente do clube na gestão 2009-2010. No
Ano Rotário 2010-2011, ela o ajudou na presidência
da Comissão da Conferência Distrital Todos a Bordo.
Nos anos seguintes, continuou apoiando o seu
trabalho como Governador Assistente 2011-2012 e
Instrutor Distrital até ele se tornar Governador.

“A palestrante ainda acrescentou que o atual
panorama político do Brasil necessita da força
feminina e de mais participação
das mulheres”.

O apoio dos patrocinadores permitiu
a doação de cadeira de rodas

Simplicidade, alegria e integração marcam o
encontro com os jovens do Rotary
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União de clubes promove
Mutirão da Saúde e Cidadania
no Parque do Ibirapuera
Testes de glicemia, colesterol, hepatite C, aferição de pressão arterial, orientação
nutricional e diagnósticos de saúde bucal também fizeram parte da programação
Reduto de quem busca qualidade de vida, espaços
para atividades físicas, lazer e diversão, o famoso Parque
do Ibirapuera, localizado em São Paulo/SP, recebeu uma
importante iniciativa dos clubes da Área 13 do Distrito
4420 do Rotary International. Trata-se do Rotary Day, que
na edição deste ano contemplou de forma ampla diversas
dinâmicas e o 6º Mutirão da Saúde e Cidadania, em parceria
com entidades de classe, poder público, universidades,
profissionais da saúde e empresas privadas. A ideia surgiu
em 2012, com a necessidade de reunir clubes de Rotary
numa ação em comum, beneficiando várias comunidades
ao mesmo tempo. Neste ano, o evento foi realizado com
sucesso na agradável manhã de 8 de abril.
Segundo Francisco Mo, Governador Assistente da
Área 13 do Distrito 4420, a inciativa envolve os nove clubes
que fazem parte desta área. “Um dos objetivos é justamente
engajar a participação dos rotarianos destes clubes. Além
do apoio de todos, também convidamos entidades como
a Unifesp, Cruz Vermelha Brasileira e profissionais da área
médica para proporcionar à população circulante no
Parque Ibirapuera o melhor atendimento. Entre os serviços
oferecidos, tivemos testes de glicemia, colesterol, hepatite
tipo C e pressão arterial. Ainda realizamos orientação
nutricional e exames de saúde bucal. Todos os clubes
convocados dividiram as tarefas em prol do sucesso e
aprovação do evento”.
Ele enfatiza que entre as metas do projeto, o
relacionamento junto aos clubes participantes e o apoio
da Governadoria foram fundamentais para que o sucesso
se repetisse neste ano. “Ao mesmo tempo que agregamos
a nossa força numa única missão, também promovemos a
imagem pública do Rotary junto à sociedade. Pelo fato de
ser uma área com nove clubes, a tarefa é maior, mas sempre
obtivemos harmonia, apoio e trabalho de todos. Este
Rotary Day foi agendado na primeira Represe da Gestão
Humanitária 2016-2017 na Área 13 (Reunião de Presidentes
e Secretários). Na época, ficou definido que ele seria o
principal evento público da nossa área. Todos compraram a
ideia em prol do bem comum”.

“Realizamos orientação
nutricional e exames de
saúde bucal. Todos os clubes
convocados dividiram as
tarefas em prol do sucesso e
aprovação do evento”.

- Francisco Mo -

Rotarianos e voluntários foram
fundamentais para o sucesso da ação
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Entretenimento
multidisciplinar
O sábado que abrigou o evento começou
nublado, com uma fina garoa e temperatura agradável.
Ronaldo Varella, Governador do Distrito 4420, abriu o
evento com muito entusiasmo e palavras de incentivo aos
participantes do Rotary Day. Em seguida, foi executado
o Hino Nacional Brasileiro pela banda do 2º Comando
Militar do Exército Brasileiro. Rapidamente, o clima
dos exercícios físicos tomou conta dos participantes e
organizadores do evento. As primeiras orientações dos
profissionais da área da saúde já foram suficientes para
que todos se aquecessem na arena de eventos, que fica
em frente à ponte de ferro, num local de passagem
obrigatória para quem frequenta o Parque do Ibirapuera.
A garoa impediu a saída da 3ª Caminhada Viver
Melhor, mas ela foi substituída por aulas de alongamento
e exercícios aeróbicos, orientado pelo grupo Dance+.
A dinâmica também contemplou a prática de Tai Chi
Chuan, promovido pelo Rotary Club de São Paulo-Brasil
Taiwan, e coordenado pelo mestre Edgard Shigenaga.
A Unifesp, por meio da Escola Paulista de Medicina,
apresentou as praticantes da dança do ventre. O Rotary
Club de São Paulo-Sul trouxe o grupo musical “Pra Lá
de 30”, contando com a participação especial de Wimer
Bottura Junior, seu Presidente Humanitário 2016-2017.
O Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera agitou
o público com sua banda de rock “Parasitas”.
Foram realizados cerca de 2000 testes com
avaliações clínicas no dia do evento. Em 2014, por
exemplo, este trabalho detectou casos de hepatite
C e de câncer bucal, que foram encaminhamos para
tratamentos adequados à época. “É por isso que os clubes
contribuíram muito, seja com patrocínios, captação de
parceiros, infraestrutura e alimentação dos voluntários.
Juntos somos mais fortes”. As entidades parceiras
do Rotary Day da Área 13 foram a Escola Paulista de
Medicina da Unifesp, Cruz Vermelha Brasileira, Prefeitura
de São Paulo, Exército Brasileiro, Associação Brasileira de
Portadores de Hepatite, Unicid, Uninove, Spinelli, Merck
e as bandas Parasitas e Pra lá de 30.

“É por isso que os clubes contribuíram muito,
seja com patrocínios, captação de parceiros,
infraestrutura e alimentação dos voluntários.
Juntos somos mais fortes”.

O público esbanjou disposição e
interatividade em todas as dinâmicas
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Voluntariado e
espírito de união

Sobre Francisco Mo

Francisco diz que o Mutirão da Saúde e
Cidadania no Parque do Ibirapuera só foi possível
graças aos esforços dos nove clubes. Para ele, o ponto
alto foi a abertura dos trabalhos com a presença do
Casal Governador Ronaldo Varella e Monica, além
da execução do Hino Nacional pelos integrantes do
Exército. “Outros momentos também foram marcantes
para mim, como o fato da população ter recebido um
atendimento com muita qualidade. Os clubes da nossa
área ainda tiveram a oportunidade de participar de
um evento verdadeiramente distrital. Reunir tantos
clubes de Rotary, com o mesmo objetivo e num mesmo
dia, não é tarefa fácil. No final, o espirito de união do
rotariano foi o grande vencedor”.

Nasceu na cidade de Shenzhen (China), onde foi
batizado com o nome de Mo Qom Yeng, mas está
naturalizado como brasileiro há mais de 45 anos.
Francisco Mo, como é normalmente chamado, é perito
de avaliação e tem 65 anos de vida. Chegou no Brasil aos
12 anos de idade. Estudou e se formou em Engenharia
Mecânica pela Unicamp. Trabalhou por muitos anos
em empresas brasileiras e multinacionais. É casado e
tem três filhos. Ingressou há cinco anos no Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto, onde já exerceu o cargo de
presidente. Também presidiu a Comissão Distrital de
Companheirismo e, atualmente, exerce a função de
Governador Assistente da Área 13 do Distrito 4420.

ROTARY DAY - ÁREA 13

Francisco Mo recebeu apoio de amigos, familiares e
rotarianos durante o evento
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O Exército colaborou nas atividades e na
brilhante execução do Hino Nacional

Para Ida Brandini, associada do Rotary Club
de São Paulo-Parque do Ibirapuera, a reunião dos
clubes da Área 13 e de pessoas que ajudam suas
comunidades foi um dos principais legados do dia.
“Rotarianos levando cidadania, noções de saúde,
higiene, entretenimento e resgate do civismo.
Participar do Ano Rotário 2016-2017, ver o evento
concretizado nos atendimentos e na integração dos
clubes foi uma grande oportunidade de aprendizado
rotário e de vida pessoal. Acredito que por meio
dos grupos de dança, ginástica e música, agregados
às dicas e orientações de saúde e alimentação, a
proposta de imagem pública do Rotary foi alcançada
com elevados níveis de satisfação”, relata a rotariana.
A presença de todos os atuais presidentes
dos clubes da Área 13 reforçou o espírito de união
deste Rotary Day. Ao encerrar o encontro, Francisco
agradeceu pela união e entregou certificados aos
participantes. “O ideal rotário este presente neste
dia. É comum que vaidades individuais possam
imperar em nossa sociedade. É por isso que eventos
em conjunto são raros e desafiadores. Temos que
dividir os objetivos, metas e conquistas, praticando
o verdadeiro ideal de servir. Temos que fazer o
bem ao próximo, independentemente de egos
pessoais. Sabemos muito bem que unindo forças e
compartilhando nossas ideias, sempre conseguiremos
feitos maiores e mais eficazes”, finaliza Francisco.

“Reunir tantos clubes de Rotary, com o mesmo
objetivo e num mesmo dia, não é tarefa fácil.
No final, o espirito de união do rotariano
foi o grande vencedor”.

Governador Varella e lideranças rotárias
celebram a abertura ofical do evento

ROTARY 4420 -ABR/MAI 2017

CLUBES EM AÇÃO

24

CLUBES EM AÇÃO

25

RC de Santos-Noroeste

RC de São Vicente-Antônio Emmerich

MEMBRO ARCH KLUMPH | ÁREA 1

POSSE DE NOVOS SÓCIOS | ÁREA 3

Durante festiva em comemoração ao 13º aniversário do Rotary Club de
Santos-Noroeste, realizada em 27 de abril na Fundação de Rotarianos
de Santos, o associado Paulo Cançon foi homenageado como o mais
novo integrante da Sociedade Arch Klumph do Rotary International.
A entidade reúne os maiores doadores da Fundação Rotária em
todo o mundo, cujos recursos possibilitam a realização de inúmeros
projetos globais. Além de convidados, rotarianos e familiares, diversos
integrantes do Colégio de Governadores do Distrito 4420 participaram
do evento, valorizando a importante iniciativa de Cançon.

O mês de abril foi repleto de atividades no Rotary Club de São
Vicente-Antônio Emmerich. Entre os principais acontecimentos, o
Presidente Humanitário João Nunes de Oliveira teve a honra de
empossar três novos associados, sendo a técnica em logística Juliana
Silvia, a farmacêutica Tatiana Antônio e o consultor de informática Kleber
Antonio. Na oportunidade, o público presente também acompanhou a
excelente palestra de Fernando Dias Sobrinho, Governador do Distrito
4420 na Gestão 2011-2012. Como tema principal da apresentação estava
o Rotary e seus trabalhos comunitários pelo mundo.

RC de Santos-Porto

RC de Cubatão

RIO SANTOS JAZZ FEST | ÁREA 1

CADEIRA DE RODAS | ÁREA 3

Sob regência do maestro Antonio Manzione, a Oquestra Brasileira
de Violões & Conjunto de Violões do Projeto Esculpir fizeram uma
linda apresentação no Rio Santos Jazz Fest, no sábado de 29 de
abril, no Praiamar Shopping, em Santos/SP. O objetivo principal do
festival é trazer entretenimento para o público da Baixada Santista
através de um estilo que é um dos principais alicerces da música
popular mundial, que é o Jazz. O Rotary Club de Santos-Porto
é parceiro do Projeto Esculpir. Além do Presidente Humanitário
Ivo Sanches, a emocionante apresentação teve a presença do
Governador Ronaldo Varella.

Sob a liderança de Hermes Balula, Presidente Humanitário 2016-2017,
o Rotary Club de Cubatão entregou mais uma cadeira de rodas à
comunidade local. A inciativa faz parte do projeto “Banco de Cadeiras”
de Rodas” do clube cubatense e contou com a importante colaboração
do Rotary Club de Praia Grande. A cerimônia de entrega foi realizada
em 5 de abril, com a presença da representante do paciente que será
beneficiado pelo equipamento. “O nosso clube segue no caminho do
Servir, proporcionando conforto, melhor qualidade de vida e auto
estima às pessoas menos favorecidas”, afirmou Balula.

RC de Santos

RC de Bertioga

MÉRITO PROFISSIONAL | ÁREA 2

EM PROL DA APAE | ÁREA 4

Durante a 41ª Reunião Ordinária da Gestão Humanitária 2016-2017, o
Rotary Club de Santos realizou a entrega do Prêmio Mérito Profissional.
O homenageado foi o magistrado e professor Paulo Dias de Moura
Ribeiro, Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Ele
formou-se em Direito pela Unisantos em 1976. Concluiu o mestrado
em 2000 e o doutorado em 2003, pela PUC-SP. Atuou como advogado
antes de ingressar na magistratura paulista. Em 2005, ele foi promovido
a desembargador do TJ-SP. Em 2013, foi nomeado ao STJ, em vaga
destinada a membro de tribunal de justiça estadual.

O Rotary Club de Bertioga doou equipamentos que serão utilizados
nas aulas e espetáculos do projeto da “Intenção ao Gesto”. Os recursos
foram obtidos por meio de subsídios da Fundação Rotária. O grupo
tem como meta fomentar as artes cênicas na APAE de Bertioga/SP,
com o intuito de estimular e explorar o dom artístico nos alunos com
algum tipo de deficiência. O projeto também prevê apresentações
em diversas comunidades, motivando o investimento na educação e
no bem estar destas pessoas. O principal objetivo é mostrar que é
possível promover inclusão social por meio das artes.

RC de Santos-Boqueirão

RC de Bertioga-Canal

O FUTURO DE ROTARY | ÁREA 2

IMAGEM PÚBLICA | ÁREA 4

A 37ª Reunião Ordinária da Gestão Humanitária 2016-2017 do Rotary
Club de Santos-Boqueirão foi marcada pela importante palestra de
Marcelo Demetrio Haick, Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário
2006-2007. Ele abordou o tema "As Megatendências e o Futuro
do Rotary". Haick enfatizou a mobilidade social com referência as
mudanças de vários aspectos: a grande urbanização, informatização
e novas gerações. Na abordagem, o futuro do Rotary está nos
valores dos rotarianos em respeitar as adversidades e prestar serviços
humanitários de forma voluntária em todo o mundo.

Na edição de 7 de maio, o Rotary na TV recebeu a companheira Elaine
Christina de Campos Santos, Presidente do Rotary Club de Bertioga-Canal
- Gestão Humanitária 2016-2017. No agradável bate-papo, ela contou um
pouco sobre suas experiências em Rotary e os projetos sociais do seu
clube. O trabalho de Imagem Pública vem sendo prioridade durante sua
administração, com frequentes inserções espontâneas na mídia impressa,
eletrônica e televisiva. O programa vai ao ar todos os domingos (22h30).
As reprises são exibidas nas segundas-feiras (17h30) pela TV COM, Canal
11 da NET na Baixada Santista/SP.
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RC de Itanhaém

RC de Mauá

SUBSÍDIO DISTRITAL | ÁREA 6

DOAÇÃO À PREFEITURA | ÁREA 11

Com o repasse realizado pelo Subsídio Distrital, o Rotary Club de
Itanhaém adquiriu mais oito unidades para seu projeto “Banco de
Cadeira de Rodas”. Os novos equipamentos vão atender gratuitamente
diversos pacientes da região do Litoral Sul de São Paulo. O mês de abril
ainda reservou muitas atividades dentro do clube, como a realização do
Projeto Rumo de Orientação Vocacional na Escola Técnica de Itanhaém,
a tradicional festa à fantasia com renda revertida aos projetos sociais e
o projeto de Páscoa da Casa João Paulo. As lideranças do clube foram
fundamentais para a realização de tantas ações.

No início do mês de abril, o Rotary Clube de Mauá deu exemplo de
sociedade civil organizada e doou cadeiras de rodas para o Hospital
Nardini. O prefeito da cidade de Mauá/SP recebeu pessoalmente as
doações. Segundo ele, todo cidadão tem responsabilidades, e praticar
a cidadania é uma delas. Os equipamentos vão ajudar na locomoção e
no banho de pacientes com a mobilidade prejudicada. “Enfrentamos
dificuldades financeiras. A ajuda é mais do que bem vinda e contribui
para a reorganização da saúde pública. Agradeço ao Rotary pela
generosa doação”, enfatizou ele.

RC de Diadema

RC de São Paulo-Saúde

INTERACT CLUB | ÁREA 7

30 ANOS DE FUNDAÇÃO | ÁREA 13

Em 8 de abril, o Interact Club de Diadema, patrocinado pelo Rotary
Club de Diadema, realizou mais uma reunião formal sobre a realização
de projetos e a preparação para a CODIC (Conferência Distrital de
Interact Clubs). Durante o encontro, eles receberam a importante visita
de Cláudio Hiroshi Takata, Governador Eleito 2017-2018 do Distrito
4420. Ele parabenizou pela fundação do clube e reforçou o seu apoio
às inciativas do Interact. O grupo também iniciou seu novo projeto,
realizando um ensaio para uma peça de teatro que será apresentada
às crianças de uma creche de Diadema.

Em 18 de abril, o Rotary Club de São Paulo-Saúde comemorou 30
anos. O evento recebeu mais de 200 convidados, entre rotarianos,
autoridades públicas e membros do Colégio de Governadores. O
público acompanhou a apresentação do Grupo de Taiko (Ryukyu Koku
Matsuri Daiko). Em seguida, o clube fez homenagens, entre elas ao
clube padrinho Rotary Clube São Paulo-Sudeste, entrega de diploma
ao sócio fundador Mario New Peixoto e concessão de títulos de sócios
honorários aos companheiros João Romano e José de Faria Granja. O
show do cantor Rick Nakase fechou a festiva com chave de ouro.

RC de São Bernardo do Campo

RC de São Paulo-Parque do Ibirapuera

EVENTO BENEFICENTE | ÁREA 7

OVOS DE PÁSCOA | ÁREA 13

Ao lado de João Luiz Mencarelli Pereira, Presidente Humanitário
2016-2017, os associados do Rotary Club de São Bernardo do Campo
se uniram e fizeram acontecer mais uma grandiosa ação, em prol dos
projetos sociais do clube. A saborosa “Paella Capira” foi realizada em 8 de
abril, no CAMP SBC, e contou com o apoio das equipes do Rotaract, que
foram responsáveis pela recepção do público e venda de bebidas durante
o evento. De cunho beneficente, a iniciativa contou com a presença de
aproximadamente 120 pessoas, entre convidados, rotarianos e familiares.
O delicioso cardápio foi aprovado por todos.

Os companheiros do Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera
deram uma paradinha em seus compromissos profissionais e realizaram
a entrega de ovos de Páscoa às crianças do Nosso Lar, projeto social
atendido em parceria com o Círculo Militar de São Paulo. A ação
ocorreu na manhã do dia 10 de abril e teve a intenção de colaborar
com as iniciativas que Círculo Militar realiza junto às comunidades, em
especial com as crianças do Nosso Lar e da EMEI Heitor Vila Lobos. A
parceria também disponibiliza profissionais da área de esportes para
aplicar ensinamentos às segundas-feiras pela manhã.

RC de São Caetano do Sul

RC de São Paulo-Ponte Estaiada

PÁSCOA SOLIDÁRIA | ÁREA 10

PÁSCOA SOLIDÁRIA | ÁREA 14

Em 25 de abril, os associados do Rotary Club de São Caetano do Sul
realizaram a entrega de mais de 30 quilos de chocolates, entre ovos
de páscoa, barras e bombons. O grupo foi liderado por Alessandro
Arnoni, Presidente Humanitário 2016-2017, que ajudou pessoalmente
na arrecadação das mercadorias, durante ação realizada no evento
“Páscoa Solidária”, no Supermercado Extra de São Caetano do Sul,
no sábado de 8 de abril. O sucesso da campanha ainda contou com a
parceria e o entusiasmo da garotada do Rotary Kids. A iniciativa levou
o sabor da Páscoa para perto dos menos favorecidos.

Em 8 de abril, o Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada mobilizou um
mutirão interno e foi a campo participar da “Páscoa Solidária 2017”.
A iniciativa ocorreu em parceria com o Instituto GPA (Grupo Pão de
Açúcar). Com uma equipe estrategicamente dividida, os companheiros
do clube arrecadaram produtos em mais de cinco lojas, acompanhados
dos integrantes da entidade Monte Azul. Unidos em prol de uma
Páscoa mais doce, eles arrecadaram mais de 400 itens, entre ovos de
chocolate e bombons. Os produtos fizeram a alegria das crianças e
jovens atendidos pela instituição apoiada pelo clube.

ROTARY 4420 - ABR /MAI 2017

ESPECIAL ANIVERSÁRIOS

30

ESPECIAL ANIVERSÁRIOS

31

Rotary Club de
São Caetano do Sul-Oeste
#50AnosDeFundação
Com a presença do Casal Governador Ronaldo Varella e Monica, clube organiza
maravilhosa festiva para celebrar o 50º aniversário de sua fundação
Liderado por Alarico Suhadolnik, Presidente
Humanitário 2016-2017, o Rotary Club de São Caetano
do Sul-Oeste completou seu 50º aniversário de fundação.
A bonita celebração aconteceu em 21 de março, no
salão nobre da Casa da Amizade de São Caetano do Sul.
A reunião festiva contou com a participação de vários
rotarianos do Distrito 4420, familiares, convidados
e autoridades públicas. Entre as personalidades
locais, registrou-se as presenças de Roberto Vidoski,
vice-prefeito em exercício de São Caetano do Sul/SP;
Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória
de São Caetano do Sul; além de representantes do
Lions Club Santa Maria, do Lar Menino Jesus e da Rede
Feminina de Combate ao Câncer.
Em seu emocionado depoimento, Suhadolnik
enfatizou o orgulho de ser sócio fundador do clube e ter
sido seu primeiro presidente, na época do Ano Rotário
1966-1967. “É com muita honra, passados exatamente 50
anos, que exerço novamente este cargo”. Após as falas
do presidente, do vice-prefeito e do Governador Ronaldo
Varella, foi servido um delicioso jantar aos convidados
presentes. Todos também receberam um exemplar da
revista especial comemorativa do Jubileu de Ouro do
clube. Ele foi fundado em 22 de agosto de 1966. Mas
somente em 01 de fevereiro de 1967 é que foi entregue
a Carta Constitutiva do Rotary International, o que
estabeleceu oficialmente sua data oficial de fundação.

“É com muita honra, passados exatamente
50 anos, que exerço novamente este cargo”.
- Alarico Suhadolnik -

Governador Ronaldo Varella prestigiou
pessoalmente as festividades de aniversário
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Rotary Club de
São Caetano do Sul-Olímpico
#Parabéns30Anos
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Feola teve a honra de receber rotarianos e
convidados na celebração de 30 anos do clube

Clube celebra 30 anos de história em jantar festivo, recebe a vista oficial do
Governador do Distrito 4420 e inaugura marco rotário em São Caetanos do Sul/SP
O dia 6 de abril foi repleto de atividades
no Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico.
Rodrigo Feola, Presidente Humanitário 2016-2017,
teve a honra de receber Ronaldo Varella e Monica,
atual Casal Governador do Distrito 4420. Juntos, eles
celebraram os 30 anos de história do clube com uma
agenda de compromisso mais que especiais. O início
da programação ocorreu na Praça dos Imigrantes,
que também é conhecida como a Praça do Chafariz,
localizada na confluência das avenidas Presidente
Kennedy e Tijucussú, em São Caetanos do Sul/SP. A praça
fica na entrada do Bairro Olímpico, onde foi inaugurado
o “Marco Rotário Olímpico”, em homenagem ao clube e
à comunidade de mesmo nome.

Em seguida, os dirigentes se reuniram na Casa
da Amizade de São Caetano do Sul, onde debateram as
inciativas na Gestão Humanitária 2016-2017. Durante à
noite, convidados, rotarianos e familiares foram recebidos
no salão nobre da entidade, onde foi realizada a festiva
em homenagem ao 30º aniversário do clube. Destaque
para as presenças de quatro sócios fundadores e de
José de Faria Granja, Governador do antigo Distrito 461
(Ano Rotário 1986-1987). Após as homenagens oficiais
para diversos rotarianos, houve a tradicional troca de
presentes entre Varella e Feola, além de suas respectivas
esposas Monica e Camila. Ao final da bonita cerimônia,
um delicioso jantar colocou todos em companheirismo.

Na sequência, o Casal Governador visitou as
instalações da Fundação Pró-Memória de São Caetano
do Sul, onde foram recebidos por João Manuel da Costa
Neto, secretário de Cultura de São Caetano do Sul; e por
Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória,
Governador Assistente da Área 4 do Distrito 4420
e associado do Rotary Club de São Caetano do
Sul-Olímpico). Varella e Monica tiveram a oportunidade
de conhecer o rico acervo da cidade. Após um agradável
café servido no local, eles puderam ouvir um pouco
das atividades locais, visitando os diversos recintos que
fazem parte do complexo histórico, artístico e cultural
que compõem a importante instituição municipal.
Na Academia Paulista de Letras, onde recebeu um
exemplar da revista “Tamises”, publicada pela entidade,
o Governador conheceu a história da instituição, que
preserva a memória da cidade através da publicação de
livros escritos por seus associados. Na sequência, na visita
à Pinacoteca, todos tiveram a oportunidade de apreciar as
obras da exposição intitulada “Contraponto”, que reúne
acervo próprio e trabalhos de artistas contemporâneos da
cidade. O objetivo da mostra é provocar e questionar um
olhar perspicaz sobre a arte, traçando paralelos e diferenças
entre as obras em exposição. “Os rotarianos e a Fundação
Pró-Memória fazem um belo trabalho de preservação da
história, arte e cultura da cidade”, parabenizou Varella.

“Os rotarianos e a Fundação Pró-Memória
fazem um belo trabalho de preservação da
história, arte e cultura da cidade”.
- Ronaldo Varella -
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Rotary Club de
Santo André-8 de Abril
#7AnosDeHistória
Ao completar sete anos de trajetória rotária, clube andreense celebra Gestão
Humanitária 2016-2017 e anuncia parceria para novo projeto social aos jovens
Em total clima de solidariedade, companheirismo
e união, o Rotary Club de Santo André-8 de Abril
promoveu com sucesso sua Noite Italiana. O evento
beneficente também serviu para comemorar o 7º
aniversário de fundação do clube. Realizado em 4 de abril,
o jantar festivo reuniu aproximadamente 100 pessoas,
entre convidados, rotarianos e familiares. A companheira
Rosa Ramos, Presidente Humanitária 2016-2017, ressaltou
a satisfação de presidir o clube andreense num ano tão
relevante, com a realização do centenário da Fundação
Rotária e os 25 anos do Distrito 4420. Ela aproveitou o
encontro para anunciar a criação de um novo projeto
social, voltado aos jovens, em parceria com o SESI.
Lideranças rotárias e membros do Colégio de
Governadores do Distrito 4420 marcaram presença
no evento, como Mario Cesar de Camargo, Sérgio
Lazzarini, Roberto Barroso Filho, Altimar Fernandes e
Sebastião Zanforlin. A festiva teve patrocínio da Cargill,
que forneceu gratuitamente vários itens da sua linha
de alimentos para o evento e convidados. Parte destes
produtos foi encaminhada às entidades beneficentes,
localizadas no Grande ABCD. Houve também a parceria
com o Hotel Blue Tree Tower, unidade de Santo André/
SP, que doou duas hospedagens. A representante da
Jeunesse cedeu dez blisters da Ageless, além de bijuterias
ecológicas da Samira Mona para incrementar a festiva.

“É uma enorme satisfação presidir o clube
num período tão importante para os
rotarianos, com o centenário Fundação Rotária
e os 25 anos do Distrito 4420”.
- Rosa Ramos -

Lideranças e membros do Colégio de
Governadores do Distrito 4420 foram à festiva
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Páscoa Solidária mobiliza clubes
do Distrito 4420, rotarianos e
voluntários por todo Brasil
Iniciativa bate recorde na arrecadação de chocolates, fortalece o espírito de união e
proporciona uma Páscoa mais feliz em diversas entidades assistenciais
O sábado de 8 de abril foi especial para vários
rotarianos, distritos e clubes de Rotary espalhados pelo
Brasil. Foi dia de tornar a vida de muitas pessoas, crianças
e entidades assistenciais um pouco mais doce, por meio
do projeto Páscoa Solidária. Trata-se de uma iniciativa
do Instituto GPA (Grupo Pão de Açúcar), com o apoio de
suas lojas de varejo, e a parceria institucional do Distrito
4420 do Rotary International. O principal objetivo
é sensibilizar clientes, colaboradores e voluntários
a respeito da doação de ovos e outros produtos de
chocolate às instituições beneficiadas pelo Rotary ou
pelo GPA, multiplicando assim o clima de alegria destas
entidades na época dos festejos da Páscoa.
No dia da ação, as lojas do GPA adotadas
pelos clubes de Rotary receberam voluntários para
ajudar na mobilização, arrecadação e distribuição
dos ovos de páscoa e chocolates para as entidades
cadastradas dentro de cada clube. Em várias regiões
do Brasil, o evento contou com a participação das
marcas Extra Hipermercados, Extra Supermercado,
Pão de Açúcar, Minimercado Extra e Minuto Pão de
Açúcar. Apesar de ser uma parceria do GPA com o
Distrito 4420, o projeto tomou abrangências nacional
e mobiliza a participação de vários distritos de Rotary
em vários estados brasileiros. A união foi iniciada na
gestão de Maria Luiza Mendaçolli Zago, Governadora
do Distrito 4420 no Ano Rotário 2015-2016.
Silvana Giannini, Coordenadora Distrital dos
projetos Dia da Solidariedade e Páscoa Solidária,
explica como funciona esta engrenagem. Junto
aos clubes, ela é responsável pela arrecadação de
alimentos em dezembro (Dia da Solidariedade) e de
ovos de chocolate em abril (Páscoa Solidária). “Os
clientes que vão às compras são estimulados pelos
rotarianos de plantão a doarem os artigos de páscoa.
As instituições parceiras auxiliam na arrecadação e
distribuição dos produtos doados. As lojas do GPA têm
a missão de receberem os rotarianos e envolverem
seus colaboradores nesta grande mobilização.
Os voluntários ficam com a habilidosa tarefa de
sensibilizarem os clientes na nobre causa”.

Ela ainda conta que no início, a ação foi um
pouco tumultuada até para ela mesma, mas que
serviu de base para alinhar as falhas. A partir disso,
tudo tomou forma e os clubes incorporaram com
muita disciplina as diretrizes dos próprios eventos.
“Sem o quesito comprometimento é quase impossível
fazer parte destes projetos. Posso dizer que não são
todos os clubes que conseguem se encaixar dentro
deste trabalho, devido ao perfil de cada um. O mais
importante disso tudo é o fato dos clubes participantes
respeitarem a coordenação. Isso acontece com muita
alegria por parte de todos que estão engajados. A
Governadoria do Distrito 4420 também nos apoia
sempre. Isto não tem preço para nós”.

Resultados da Páscoa
Solidária 2017:

“O mais importante disso
tudo é o fato dos clubes
participantes respeitarem a
coordenação. Isso acontece
com muita alegria por
parte de todos que estão
engajados”.
- Silvana Giannini -

A iniciativa bate recorde a cada ano e também
mobiliza a garotada do Rotary Kids

• Abrangência: 10 estados brasileiros.
• Lojas: 177 estabelecimentos adotadas.
• Voluntários: 2.655 pessoas cadastradas na ação.
• Arrecadação: 39.639 ovos de páscoa ou chocolates.
• Parceria: Instituto GPA, Distrito 4420 e clubes de Rotary.
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Depoimentos
sobre o projeto
“É com grande satisfação que sempre que a companheira
Silvana Giannini nos convida a participar do Dia da
Solidariedade e da Páscoa Solidária, nós do Rotary Club de
Ribeirão Preto-Sul aceitamos de imediato. Encontramos
nestes eventos, muito bem elaborados e organizados,
ótimas oportunidades de companheirismo e de servir
às instituições parceiras em suas necessidades diárias.
Saudações rotárias”.
Fernando Mandia - Secretário.
Rotary Club de Ribeirão Preto-Sul - Distrito 4540.

“Esse trabalho é fundamental, pois muitas entidades
não têm condições de comprar chocolates na Páscoa ou
garantirem um Natal digno a seus assistidos. Quando o
nosso clube levanta a bandeira na cidade, os munícipes
aderem com grande força. Nos quatro últimos anos,
arrecadamos 8,1 toneladas de alimentos no Natal.
Temos a certeza de que proporcionamos momentos
mais felizes para muitas famílias”.
Igor Sorente - Presidente.
Rotary Club de Barretos - Distrito 4480.

“No Dia da Solidariedade, arrecadamos mais de 1,5
toneladas de alimentos, proporcionando um Natal
mais feliz aos assistidos nos asilos da cidade. Na Páscoa
Solidária, a nossa arrecadação contribuiu com o projeto
Caça aos Ovos do clube, realizado no domingo de Páscoa
com a participação de 10 mil crianças da cidade. Rotary é
servir, e estas ações proporcionaram isso. A palavra que
temos hoje é gratidão”.
Kassima Timoni Góes - Secretária.
Rotary Club de Campos do Jordão - Distrito 4600.

“Arrecadamos quase duas toneladas de alimentos no Dia da
Solidariedade. Essa ação mostra o verdadeiro espírito rotário,
Dar de Si antes de Pensar em Si. É um engajamento de toda
a sociedade, beneficiando pessoas e mostrando que juntos
somos mais fortes. A Páscoa Solidária veio para adoçar a
vida de crianças e jovens carentes. Como rotarianos, somos
gratos por envolvê-los nessa ação de amor”.
Sandra Borges - Imagem Pública.
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada - Distrito 4420.

Escolas e diversas entidades assistencias
recebem os produtos arrecadados na ação
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Entenda o Dia da
Solidariedade
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O RCSP Aeroporto arrecadou 6,9 toneladas
de alimentos no Extra Hipermercados

O Dia de Solidariedade foi criado pelo Instituto
GPA para sensibilizar a sociedade sobre a fome e a miséria
no Brasil. Todas as lojas do Grupo Pão de Açúcar (Extra,
Pão de Açúcar, Assaí, etc.) viabilizam esta grande ação que
contempla a arrecadação de alimentos não perecíveis e que
são distribuídos para milhares de famílias carentes. Como
principal instituição parceira da ação, o Distrito 4420 do
Rotary International foi convidado pelo GPA para auxiliar
na mobilização, arrecadação e distribuição dos alimentos
em âmbito nacional, por meio da participação dos clubes
rotários dos diversos distritos brasileiros.
O projeto consiste no clube adotar uma ou
mais lojas do GPA e colocar um grupo de voluntários no
dia do evento para solicitar aos clientes a doação de um
quilo de alimento. A ação ocorre sempre no primeiro
sábado de dezembro. O total arrecadado neste dia fica
direcionado para cada clube participante em benefício de
suas entidades assistidas. As doações podem variar de 500
a 6 mil quilos por loja. O modelo desta ação repetido na
Páscoa Solidária, em meados do mês de abril, mas com
foco na arrecadação de ovos de páscoa e chocolates, se
tornando também um verdadeiro sucesso.
Em novembro de 2013, Silvana procurou o GPA
para solicitar latas de óleo e complementar as cestas
básicas que uma entidade cadastrada receberia para
doação. Apresentaram a ela o Dia de Solidariedade. “Me
falaram que, se a gente participasse, teríamos muito mais
que as latas de óleo. Eles tinham toda a razão. Foi ali que
tudo começou. Confesso que fiquei de cabelo em pé com
tanto desafio, pois tínhamos somente uma semana para
atuar, porém valeu a pena. O sucesso de participação
nesta grande parceria está consolidado com muita luta
e entendimento dos clubes de Rotary. Só com muita
disciplina, organização e espírito de união foi possível
chegar ao estágio que estamos hoje”.
Pelo pouco tempo que os companheiros do seu
clube teriam para organizar tudo, não esperavam um grande
resultado no primeiro ano. Mas já 2013, a arrecadação foi
de 31,5 toneladas de alimentos. Com mais tempo, eles
obtiveram volumes mais expressivos nos anos seguintes.
“Em 2014, chegamos a 136,6 toneladas recolhidas. Em
2015, alcançamos 130 toneladas em doações. Esperamos
continuar com o mesmo envolvimento e ampliarmos para
todos os clubes do Brasil. Com esta ideia do GPA, milhares
de famílias são beneficiadas com mais alimentos em suas
mesas”, revela José Ribeiro Soares, vice-presidente da
Comissão de Administração de Serviços Internos do Rotary
Club de São Paulo-Independência.
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Campeões em arrecadação
por bandeira em 2016:
• Bandeira: Assaí - Loja 0058.
• Arrecadação: 2,5 toneladas.
• Clube: RC Ribeirão Pires-Estância Centro.
• Cidade: Ribeirão Pires/SP.
• Bandeira: Extra Hipermercados - Loja 1715.
• Arrecadação: 6,9 toneladas.
• Clube: RC São Paulo-Aeroporto
• Cidade: São Paulo/SP - Vila Santa Catarina
• Bandeira: Extra Supermercado - Loja 1759.
• Arrecadação: 1,5 tonelada.
• Clube: RC de Mauá.
• Cidade: São Bernardo do Campo/SP.
• Bandeira: Pão de Açúcar - Loja 2469.
• Arrecadação: 2 toneladas.
• Clubes: RCSP Ipiranga e RC São Caetano do Sul.
• Cidade: São Caetano do Sul/SP.
• Bandeira: Minuto Pão de Açúcar - Loja 2132.
• Arrecadação: 222,85 quilos.
• Clube: RCSP Independência.
• Cidade: São Paulo/SP - Vila Ipojuca.

Sobre Silvana Giannini
Resultados do Dia da
Solidariedade em 2016:

Ingressou em 2011 no Rotary Club de São
Paulo-Independência, onde exerceu vários cargos e foi
Presidente Transformadora 2013-2014. Nascida e criada no
bairro do Ipiranga, em São Paulo/SP, é casada e tem uma
filha. É graduada em Secretariado pela FECAP e Publicidade
e Propaganda pela UniSant’Anna. Pela FGV, possui MBA em
Gestão de Negócios e Responsabilidade Socioambiental.
Tem formação em cursos técnicos como chocolates, super
gelados, artesanato e culinária versátil. Atua na área de
alimentos, criação de produtos, receitas, produção culinária
fotográfica, divulgação e assessoria empresarial.

• Abrangência: 56 cidades brasileiras.
• Lojas: 173 estabelecimentos adotadas.
• Voluntários: 2.858 pessoas cadastradas na ação.
• Arrecadação: 147,5 toneladas de alimentos variados.
• Bonificação GPA: 15 toneladas de alimentos variados.
• Números finais: 162,5 toneladas de alimentos variados.
• Parceria: Instituto GPA, Distrito 4420 e clubes de Rotary.

Todos os anos, o Dia da Solidariedade bate
recordes de arrecadação de alimentos

Desenvolve eventos corporativos, projetos
sociais e culturais voltados para a responsabilidade
socioambiental. Foi fundadora e vice-presidente da
Associação Paulista dos Profissionais de Culinária e
presidente da Associação Brasileira de Culinaristas.
Foi pioneira ao criar a primeira empresa no Brasil de
marketing culinário, onde atuou por 13 anos junto ao
Grupo Pão de Açúcar, e coordenou projetos sociais.
É presidente da Comissão da Fundação Rotária e
faz parte do Conselho da Presidência do seu clube.
Também é Coordenadora Distrital dos projetos Dia da
Solidariedade e Páscoa Solidária.
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Salvando mães e filhos!
Abril é o mês da Saúde Materno-Infantil no Rotary International. Mulher faz
ultrassom no Centro Ucraniano Cardíaco para Crianças, em Kiev (Ucrânia). O hospital
é apoiado por Rotary Clubs da Ucrânia, Austrália, Canadá e Estados Unidos.
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