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A diferença se faz com trabalho e união
Chegamos
na
primeira
edição da Revista Rotary
4420, referente ao Ano
Rotário
2017-2018.
Em
apenas um mês, já possível
observar como os rotarianos
do Distrito 4420 estão
engajados
nos
pedidos
feitos pelo Governador
Claudio Takata, todos eles
alinhados ao pensamento
do australiano Ian Riseley,
Presidente
do
Rotary
International. Para o líder
máximo da nossa instituição, os clubes de Rotary
são fortes e farão a diferença nas metas das três
prioridades estratégicas: fortalecer e apoiar os
clubes, dar mais enfoque e expansão aos serviços
humanitários, e aumentar a projeção da imagem
pública da organização. As reportagens deste mês
mostram um forte empenho de todos nesse sentido.
Na matéria de capa, trouxemos os principais
momentos da Festiva de Transmissão e Posse do Distrito
4420, realizada em 1º de julho, no Buffet Torres, em
São Paulo/SP. Durante o evento, já foi possível sentir
uma energia positiva no ar, num ambiente onde cerca
de 750 pessoas fervilhavam o ideal de servir. Com
muita tristeza, também noticiamos o falecimento
repentino de Sam Owori, que era Presidente Eleito
2018-2019 do Rotary International. A morte ocorreu
inesperadamente por complicações pós-cirúrgicas
nos Estados Unidos. Owori era associado do Rotary
Club de Kampala, em Uganda (África). Em breve,
seu substituto será anunciado oficialmente à toda
comunidade rotária do mundo.

O engajamento humanitário tomou conta
dos rotarianos em julho, seja em obras sociais que
beneficiam diversas comunidades de forma direta
ou pelas inciativas em prol dos projetos globais
da Fundação Rotária. A vanguarda de clubes do
nosso Distrito, que de forma pioneira viabilizaram
a participação com estande próprio no 20º Festival
do Japão de São Paulo, foi uma tacada de mestre
no quesito imagem pública. Foi possível divulgar o
programa End Polio Now para milhares de pessoas
que visitaram o evento. O Projeto Racing Kart Club,
do Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada, foi
outro que chamou muito atenção. Ele reúne esporte,
companheirismo, lazer e emoção em prol da Fundação
Rotária. Sensacional!
E o que falar do Projeto Semear, do Rotary
Club de Itariri-Pedro de Toledo? Com uma arrojada
meta de plantio de árvores, o clube deu início ao
trabalho voluntário para recuperar áreas da Serra
do Mar. Essa ação está 100% alinhada aos objetivos
atuais do Rotary, além de satisfazerem as metas do
Governador Takata e do Presidente Riseley. Ainda
temos nesta edição a publicação de muitas fotos, a
divulgação de parte da Equipe Distrital e os passos
da Governadoria para conquistar novas parceiras.
Recentemente, representantes do Distrito 4420
foram recebidos na Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos. Foi um mês repleto de atitude,
deixando claro que o Rotary Faz a Diferença. Abraços
e boa leitura!

MARCELINO SILVA
Editor da Revista Rotary 4420

Estamos
iniciando
um
novo ano rotário, onde ao
mesmo tempo continuamos
o magnífico trabalho que
tem sido realizado em
nossos clubes e distrito, e
buscamos novas ideias para
sempre evoluirmos. Uma
das ideias que recebemos
de braços abertos do ano
rotário anterior, liderado
pelo Governador 2016-17
Ronaldo Varella, foi a Revista
Rotary 4420, que renovou a Carta Mensal em um
belíssimo trabalho realizado por seu editor Marcelino
Silva, e encerrou a era de impressão da revista em
papel, alinhando o Distrito 4420 a uma tendência
global de sustentabilidade e preocupação ambiental.

adequada para a leitura via internet, um hot-site
responsivo onde as matérias e conteúdos da revista
poderão ser facilmente acessados em qualquer
plataforma, desde uma grande smart-tv até a tela
de um celular. O conteúdo deste site será atualizado
mensalmente, sempre trazendo o conteúdo da revista
do mês e das edições anteriores.

A novidade neste ano é a apresentação da revista
em DOIS formatos ao mesmo tempo – uma revista
ricamente diagramada, apresentada em PDF e através
do leitor online Issuu, e também uma versão 100%

Marcelo R. S. Carvalho

Ao mesmo tempo, junto com o Governador 2017-18
Claudio Takata, seguiremos divulgando assuntos de
interesse rotário, projetos dos clubes, e orientando os
clubes para suas ações na área de Imagem Pública,
que será reforçada com este site, cujo conteúdo será
sempre direcionado a mostrar para a comunidade o
trabalho realizado por nossa organização, seus clubes
e rotarianos. Conheça e divulgue a revista eletrônica:
www.revistarotary4420.org.br.

Presidente 2017-18 da Comissão de
Imagem Pública do Distrito 4420
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
- Ian H.S. Riseley Prezados companheiros rotarianos,

Ian H.S. Riseley
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2017-2018
Rotary Club de
Sandringham
Austrália

Existem tantos motivos para se associar ao Rotary quanto rotarianos
- talvez até mais. Mas cada um de nós permanece na organização porque
algo é adicionado às nossas vidas. Juntos, estamos Fazendo a Diferença no
mundo e quanto mais nos envolvermos no Rotary, maior a diferença que
ele fará em nossa vida. Como rotarianos, somos desafiados a ser pessoas
melhores que se dedicam a objetivos mais nobres e colocam em prática a
máxima Dar de Si Antes de Pensar Em Si.
Os Rotary Clubs e rotarianos é que decidem a diferença que
querem fazer por meio dos seus serviços humanitários. Como organização,
somos guiados por três prioridades estabelecidas no Plano Estratégico do
RI: fortalecer e apoiar os clubes, dar mais enfoque e expansão aos serviços
humanitários e aumentar a projeção da imagem pública da organização.
No ano que vem, nossos clubes terão o suporte de várias
ferramentas online, incluindo um novo Rotary.org, um processo mais
simples para pedido de subsídio da Fundação Rotária, uma experiência
aprimorada no Meu Rotary, e um novo Rotary Club Central. Ao tentarmos
fortalecer nossos clubes, temos dois desafios específicos referentes ao
quadro associativo: gênero e faixa etária dos associados. Para manter
clubes fortes, precisamos de um quadro associativo que reflita as
comunidades que servimos e que continue desenvolvendo líderes bem
informados nas gerações por vir.
Há muitos anos que a sustentabilidade tem sido o fundamento
para nossos serviços humanitários. Serviço sustentável significa que nosso
trabalho continua tendo um impacto positivo muito tempo depois de
encerrado o envolvimento direto do Rotary. Não abrimos poços e vamos
embora; nós nos certificamos de que as comunidades possam manter e
reparar estes poços. Se construímos uma clínica, nós garantimos que a clínica
consiga continuar em funcionamento sem suporte contínuo. E não estamos
trabalhando apenas para conter a pólio, mais sim eliminá-la para sempre.
A erradicação da pólio é o maior serviço sustentável. Trata-se
de um investimento que renderá um benefício permanente e em escala
global. Esta é, e deve continuar sendo, nossa principal prioridade até
terminarmos o trabalho. Jamais poderemos saber o número de pessoas
cujas vidas foram transformadas por meio do Rotary durante estes últimos
112 anos. A tocha que Paul Harris acendeu foi passada de geração em
geração e hoje está em nossas mãos. Vamos manter sua chama acessa
para mostrar ao mundo que O Rotary Faz a Diferença.

ROTARY 4420 - JUL/AGO 2017
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MENSAGEM DO DIRETOR
- Paulo Augusto Zanardi -

Paulo Augusto
Zanardi
Diretor do Rotary
International
Gestão 2017-2019
Zonas 22 e 23
RC de Curitiba
Cidade Industrial
Paraná - Brasil

Quando um governador de distrito incentiva os clubes ao
Desenvolvimento do Quadro Associativo, a maioria dos companheiros
diz: “Sempre a mesma ladainha”. O Governador ao percorrer os clubes nas
visitas oficiais passa a ter conhecimento das realidades das comunidades
às quais visita. A partir de então passa a se preocupar com o aumento
do Quadro Associativo. Para seu conhecimento, hoje se o Rotary no
Brasil tivesse o dobro de associados que tem, assim mesmo não teria
associados suficientes para atender a demanda das necessidades de suas
comunidades. Nenhum governador quer resolver todos os problemas.
Mais todo governador quer pelo menos encaminhar todos os problemas
para uma boa solução.
Em alguns países do mundo a maior preocupação é a educação.
Aqui no Brasil penso que também deva ser assim; porém me pergunto:
Será que alguém adquire conhecimento, com fome, ou preocupado por
que a mãe apanhou do pai, ou preocupado por que o irmãozinho passou
a noite toda chorando por alguma doença? Continuo dizendo em todas
as apresentações que faço: Todo o clube tem o dever de saber todas às
necessidades da comunidade a qual ele está inserido e, ao saber, tornará
mais fácil o diálogo e a procura pela solução. Alguns clubes mal sabem
a sua área de atuação. Isto precisa ser mudado. Nós temos que nos
identificar com nossas comunidades.
Temos que agregar pessoas mais jovens para ir mesclando as
visões dos jovens com os mais antigos e modificando nosso modo de
perceber o que a comunidade de fato precisa. A Governadora Dalva
Rigotti (D4640) está fazendo um belo trabalho de como levantar as reais
necessidades das comunidades e o Governador Alceu Ebehardt (4650)
está mapeando os 38 distritos com comunidades que tem potencial
para abertura de novos clubes. Quando setembro chegar, estaremos
dando prioridade a Juventude. O Rotary se preocupa com o futuro dos
nossos Jovens, pois serão eles os dirigentes que conduzirão os destinos
da humanidade em todas as suas dimensões: familiar, comunitária,
governamental e internacional.
O INTERACT, iniciado em 1962, é hoje um programa internacional
do Rotary para adolescentes de 14 a 18 anos. O INTERCÂMBIO DE
JOVENS, criado em 1974, foi adotado pelo Rotary, para jovens entre 15
e 19 anos de idade, possibilitando, através do estudo, o aumento de
sua experiência, envolvendo Rotary Clubs, escolas, famílias anfitriãs e
rotarianos; O RYLA - Programa Prêmios Rotários de Liderança Juvenil,
iniciado em Brisbane na Austrália, é realizado em nível distrital com
participantes selecionados pelos Rotary Clubs locais, visando a incentivar
o crescimento pessoal e desenvolver habilidades de liderança; O
ROTARACT, tão importante quanto os anteriores, teve início em 1968, e
hoje, mundialmente, abriga jovens de 18 a 30 anos dispostas a servir às
comunidades locais e internacionais, além de desenvolver amizades.
Portanto companheiros, mãos à obra, vamos fazer deste mundo
um mundo diferente e melhor para todos, por que o Rotary faz a diferença.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
- Claudio Hiroshi Takata Companheiros rotarianos,

Claudio Hiroshi
Takata
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2017-2018
RC de São Paulo
Aeroporto
São Paulo - Brasil

É com satisfação que assumo o cargo de Governador do Distrito
4420. O mês de julho foi marcado por muitas reuniões festivas e posses
dos novos companheiros da Equipe Distrital. Com o lema “O Rotary Faz
a Diferença”, tema escolhido por Ian Riseley, nosso Presidente do Rotary
International, resumimos bem o espírito do Ano Rotário 2017-2018, pois
temos a predileção de sermos lembrados mais por nossas obras do que
pelas nossas palavras. Neste período à frente da Governadora, também
visitamos entidades de classe e instituições governamentais, na intenção
de desenvolver parcerias eficazes. Estou otimista.
Todos os anos, a nossa organização orienta-se por uma breve
síntese do que ocorrerá e servirá de inspiração para a nova gestão. Na
solenidade de minha posse foram definidas como prioridades as seguintes
estratégias organizacionais: fortalecimento e apoio aos clubes, maior
enfoque na expansão dos serviços humanitários e aumento da projeção
da imagem pública da organização. Essas metas têm por objetivo atender
as necessidades e demandas dos rotarianos de forma global. A construção
deste novo legado somente será possível se trabalharmos em conjunto.
Nos próximos 12 meses, o Distrito 4420 pretende arrecadar US$
800 mil para doação à Fundação Rotária. É uma meta ousada, mas do
tamanho e força de nossos rotarianos. A erradicação da pólio é um dos
principais projetos do Rotary, uma luta iniciada há décadas, e que já
salvou crianças em todas as partes do mundo. Durante a nossa festiva de
posse, realizada em 1 de julho, realizamos uma significativa doação de
US$ 73 mil ao Programa de Combate e Erradicação da Pólio. Somada às
parcerias existentes com a Fundação Rotária e a Fundação Bill e Melinda
Gates, este valor passou de R$ 1 milhão.
Se mantivermos este desempenho, daremos amplitude aos
índices de cobertura vacinal e promoveremos mais saúde às futuras
gerações. Agradeço os amigos, familiares, casais governadores assistentes,
presidentes de clubes e toda a Equipe Distrital pelo apoio recebido neste
início de jornada como Governador. Sendo assim, faremos parte de
um Distrito 4420 cada vez maior e melhor para se trabalhar. Estamos
apenas no começo, mas o tempo é curto, e nos exige foco, entusiasmo e
dedicação. Enfim, os desafios são inúmeros, mas ao lado de todos vamos
fazer a diferença no mundo.
Uma excelente gestão a todos. Obrigado!

ROTARY 4420 - JUN/JUL 2017

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
l
l

l

Pagar a fatura de julho de 2017 e janeiro de 2018
dentro do prazo.
Inserir horas de trabalho voluntário e
contribuições a projetos no Rotary Club
Central, para mensurarmos e divulgarmos
nosso impacto no mundo.
l

FORTALECER E APOIAR OS CLUBES
Associados com diferentes perspectivas e
experiências levam inovação aos clubes,
tornando-os mais perspicazes quanto às
necessidades comunitárias. Para fortalecer o
clube e aumentar sua capacidade de causar
mudanças positivas, envolva os associados nas
atividades, usando seus talentos e contando
com as suas opiniões.
Procure obter mais engajamento, associados e
diversidade no clube.

Atingir ao menos quatro das metas abaixo:
l
l
l

l

Inserir no mínimo dez metas no Rotary Club
Central.
Atualizar ou criar o plano estratégico do clube.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.
Atingir ganho real no número de associados.
Clubes com até 50 rotarianos devem ter no
mínimo um novo associado até 1° de julho de
2018 em relação a 1° de julho de 2017; clubes
com 51 rotarianos ou mais devem ter no mínimo
dois novos associados.
Atingir ganho real no número de associadas.
Clubes com até 50 rotarianos devem ter no
mínimo uma nova associada; clubes com 51
rotarianos ou mais devem ter no mínimo duas
novas associadas.

l

l

Atingir ganho real no número de associados
abaixo de 40 anos, contando aqueles nascidos
após 1° de julho de 1977 que se associaram
entre 1° de julho de 2017 e 1° de julho de 2018.
Clubes com até 50 rotarianos devem admitir no
mínimo um novo associado abaixo de 40; clubes
com 51 rotarianos ou mais devem admitir no
mínimo dois associados abaixo de 40.
Engajar os rotarianos em outras atividades
além das reuniões do clube. Registre no Rotary
Club Central pelo menos uma atividade social de
clube ou indique que mais de 50% dos associados
fizeram trabalho voluntário pelo clube.
Patrocinar ou copatrocinar um novo Rotary
Club ou Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário (NRDC) para expandir o alcance
do Rotary na comunidade. Para patrocinar um
NRDC, preencha o formulário de organização e
envie-o ao RI. O trabalho do Rotary Club que
patrocina um novo clube é registrado assim que
este entregar sua documentação.
Patrocinar ou copatrocinar um Interact ou
Rotaract Club para trazer jovens ao Rotary.
Envie o devido formulário respectivamente para
interact@rotary.org ou rotaract@rotary.org.

DAR MAIS ENFOQUE E EXPANSÃO
AOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Por meio de projetos locais e internacionais,
os clubes vencem desafios humanitários. Isso é
feito por meio de promoção da paz, combate a
doenças, desenvolvimento de economias locais,
fornecimento de água, assistência a mães e
filhos, apoio à educação, proteção ao meio
ambiente e erradicação da pólio.
Faça a diferença na sua comunidade e no
mundo todo engajando rotarianos, jovens,
alumni e o público externo nas nossas seis
áreas de enfoque, programas e também pelas
doações à Fundação Rotária.
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Atingir ao menos quatro das metas abaixo:
l

8.
no
bes

ry
l de
dos

ce
m
e

l

l

l

ue
l

ara

oé
te a
cais,

l

l

l
l

Patrocinar um evento, ou encaminhar
associados para participar de evento de
erradicação da pólio ou de arrecadação de
fundos ao Pólio Plus. Utilize recursos do site
endpolio.org/pt. Registre esta conquista no
Rotary Showcase, na categoria pólio.
Formar parceria com a Fundação Rotária no
patrocínio de no mínimo um projeto financiado
por Subsídio Distrital ou Global. Leia mais em
www.rotary.org/pt/grants.
Fazer pelo menos um projeto ambiental.
Registre esta conquista no Rotary Showcase,
na categoria meio ambiente.
Fazer uma diferença maior por meio do
trabalho conjunto. Colabore com outros Rotary
Clubs da sua região para aumentar o escopo
e a visibilidade de um projeto. Registre esta
conquista no Rotary Showcase ou no Rotary Club
Central.
Incluir a família rotária em projetos
sustentáveis. Convidar interactianos,
rotaractianos, membros de NRDC e alumni
para participar de projetos e eventos do clube.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.
Aumentar as doações à Fundação Rotária em
no mínimo 10% em relação a 2016-17, com base
na sua moeda. Registre esta conquista no Rotary
Club Central.
Aumentar o número de associados que doam
US$25 ou mais a um fundo da Fundação
Rotária.
Atingir o nível de contribuição mínima de
US$100 per capita ao Fundo Anual.
Usar o Rotary Ideas, a nossa plataforma de
crowdsourcing, para contribuir a um projeto
ou buscar recursos para iniciativas locais ou
internacionais do seu clube.

AUMENTAR A PROJEÇÃO DA
IMAGEM PÚBLICA DA ORGANIZAÇÃO
Uma imagem pública positiva melhora a
relação do seu clube com a comunidade e
atrai associados.
Projete a imagem pública e aumente
a conscientização sobre o Rotary na
comunidade, divulgando como as atividades
do seu clube que fazem a diferença.

Atingir ao menos quatro das metas abaixo:
l

l

l

l

l

l

l
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l

Usar as diretrizes da Marca do Rotary, modelos
e outros recursos em seus comunicados para
fortalecer a nossa imagem. Acesse informações
e materiais em www.rotary.org/brandcenter.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.
Atualizar o site do clube e suas redes sociais
para promover atividades e ilustrar o impacto
do Rotary local e globalmente. Registre esta
conquista no Rotary Club Central.
Organizar ou promover evento do Dia Mundial
de Combate à Pólio, registrando-o no site
endpolio.org/pt.
Engajar a comunidade com no mínimo um
evento de networking para profissionais,
representantes de organizações comunitárias
ou alumni do Rotary. Registre esta conquista no
Rotary Club Central.
Estabelecer ou continuar uma parceria em
projeto com órgãos governamentais, empresas
privadas e ONGs para realização de um projeto.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.
Realizar um fórum ou seminário sobre assunto
relevante à comunidade, destacando como
seu clube reúne pessoas em busca de soluções.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.
Conseguir cobertura da mídia para projeto,
evento ou campanha de arrecadação de fundos.
Registre esta conquista no Rotary Club Central
ou no Rotary Showcase.
Promover a paz e formar líderes, patrocinando
ou recebendo no mínimo um estudante do
Intercâmbio de Jovens, ou financiando no
mínimo um participante em evento RYLA.
Registre esta conquista no Rotary Club Central.

TRANSMISSÃO E POSSE - ANO ROTÁRIO 2017-2018
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O ROTARY FAZ A DIFERENÇA:
Distrito 4420 celebra o início
do Ano Rotário 2017-2018
Com foco na doação de recursos à Fundação Rotária, ampliação dos projetos de
subsídio, expansão do quadro associativo e preservação ambiental, Governador
Claudio Takata deu início ao ciclo que promete fazer a diferença nas comunidades
Com o lema mundial “O ROTARY FAZ A
DIFERENÇA”, o engenheiro civil Claudio Hiroshi
Takata foi empossado como o novo Governador do
Distrito 4420 do Rotary International (RI). Eleito para
a Gestão 2017-2018, ele substitui o administrador
de empresas Ronaldo Tadeu Caro Varella, associado
do Rotary Club de Santos-Porto. Ele governou o
Distrito durante o último ciclo rotário, que teve
como orientação o slogan “ROTARY A SERVIÇO DA
HUMANIDADE”. A Festiva de Transmissão e Posse do
Ano Rotário 2017-2018 reuniu cerca de 750 pessoas,
entre convidados, autoridades e rotarianos. O evento
foi realizado em 1 de julho de 2017, no Buffet Torres,
na cidade de São Paulo/SP.

Varella destaca que a celebração serviu para valorizar
o empenho de todos os rotarianos pelo mundo. No
âmbito distrital, o esforço também foi reconhecido.
“Chegamos à Atlanta com cerca de US$ 1,2 bilhão de
recursos arrecadados para acabar com a poliomielite
no planeta. Num ano extremamente difícil para
a economia brasileira, o Distrito 4420 superou os
desafios de Desenvolvimento de Quadro Associativo
(DQA) e manteve sua tradição de liderança nacional
em termos de contribuição à Fundação Rotária. Temos
muito orgulho disso tudo. Tenho a certeza de que,
ao lado de sua esposa Marie, o Governador Takata
também terá um ano abençoado. Ao lado de uma
brilhante Equipe Distrital, eles vão fazer a diferença”.

O Governador Takata recebeu votos de
boa sorte da comunidade rotária, composta por
aproximadamente 80 clubes, sendo representados
pelos presidentes, governadores assistentes e equipes.
Apoiado incondicionalmente por estes líderes,
familiares e colegas de profissão, ele terá a chance de
colaborar para algumas históricas conquistas em prol da
humanidade, como a preservação ambiental e o fim da
poliomielite no planeta. Poucos casos foram registrados
recentemente no Afeganistão e Paquistão, segundo
Mário Cesar de Camargo, curador da Fundação Rotária,
que também compareceu à cerimônia. A Nigéria, que
era outro país endêmico, também requer atenção após
rescindir casos pontuais da doença.
Grato pelo apoio de todos durante a sua
gestão, Varella enfatizou alguns pontos que tornam
o Rotary uma instituição especial. “Foi um ano que
vou guardar eternamente em meu coração, pois tive
o prazer de trabalhar com uma fantástica equipe
de rotarianos. A nossa Conferência Distrital foi uma
prova disso, onde tivemos um número surpreendente
de participantes. O companheirismo e o entusiasmo
das pessoas foram o ponto alto durante os dias do
evento. A Convenção Internacional de Rotary ocorreu
logo em seguida em Atlanta (EUA), reunindo cerca de
40 mil pessoas. Ela mostrou nossa sintonia mundial,
sob a liderança de John Germ, Presidente do Rotary
International na Gestão Humanitária 2016-2017”.

“Foi um ano que vou guardar eternamente em
meu coração, pois tive o prazer de trabalhar com
uma fantástica equipe de rotarianos”.
- Ronaldo Varella -
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Varella agradece o apoio recebido em sua
gestão e celebra a posse de Takata
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Desafios do novo ciclo
No discurso de despedida, Varella ofereceu
um brinde de gratidão por sua gestão e de boa sorte
ao novo ciclo. “Rotary é continuidade. A gestão
termina, mas o trabalho continua pelo mundo. Temos
que trabalhar e continuar dando de si antes de pensar
em si”. Em seguida, ele fixou o pin rotário e deu as
boas-vindas ao companheiro Takata. Ao lado das
esposas e dos governadores assistentes, eles vestiram
quimonos e realizaram a cerimônia da “quebra da
tampa do barril de saquê”, tradição japonesa que
representa boa sorte, saúde e prosperidade ao período
que se inicia. O Governador 2017-2018 agradeceu e deu
sua primeira badalada no sino rotário, mencionando o
lema “O ROTARY FAZ A DIFERENÇA”.
Naquele emblemático ato, o novo ciclo
rotário foi iniciado oficialmente no Distrito 4420.
Takata explica que o lema escolhido por Ian Riseley,
Presidente 2017-2018 do RI, resume bem o espírito dos
rotarianos ao redor do mundo. “Temos a predileção de
sermos lembrados mais por nossas obras do que pelas
palavras. Somos homens e mulheres de ação, e temos
a consciência de que podemos e devemos melhorar a
vida das pessoas. Isso deverá ocorrer sempre, seja por
meio de grandes ou pequenos projetos, mas sempre
com amor e respeito ao próximo. Nossas metas serão
o fortalecimento e apoio aos clubes, enfoque à
expansão dos serviços humanitários e maior projeção
da nossa imagem pública”.
Segundo Takata, essas metas têm por objetivo
atender as demandas dos rotarianos de forma global.
Elas foram definidas de forma prioritária, baseadas
em estratégias organizacionais. Ele demonstrou
gratidão pela presença de todos os convidados na
festiva e não escondeu a felicidade de começar os
trabalhos com a possibilidade de ajudar a concluir
uma das mais árduas missões do Rotary, a erradicação
da poliomielite. “Primeiramente, agradeço o amigo
Varella por transmitir um Distrito tão engajado em
fazer o bem ao mundo. Essa continuidade é a nossa
maior força. Os nossos lemas representam o que o
rotariano é na sua essência. Somos empreendedores
a favor da humanidade”.

“Essa continuidade é a nossa maior força. Os nossos
lemas representam o que o rotariano é na sua essência.
Somos empreendedores a favor da humanidade”.
- Claudio Takata -
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Takata saúda a chegada do Ano Rotário
2017-2018 com um brinde coletivo
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Parceria com o Grupo
Mitsui Alimentos
Um dos focos do Governador Takata está do
desenvolvimento de parcerias eficazes em prol dos
projetos do Distrito 4420, seja por meio de empresas
privadas, entidades de classe ou poder público. O
Projeto Café do Rotary é uma das primeiras inciativas,
elaborada em parceria com o Grupo Mitsui Alimentos,
um dos principais do setor cafeeiro no Brasil. Por meio
do cafezinho cotidiano será possível fazer a diferença
em prol da humanidade. De forma rápida e simples,
basta acessar o site www.rotary4420.org.br/cafe,
escolher os tipos de café de preferência e doar parte
do valor de forma automática às causas rotárias. O
pagamento é via boleto bancário e o café é enviado ao
clube de Rotary indicado no pedido.
Os representantes do Grupo Mitsui participaram
da noite festiva e demonstraram muita satisfação pela
parceria estabelecida com o Distrito 4420. “Estamos
felizes com essa união. Somos um grupo japonês
instalado há anos no Brasil. Estamos posicionados em
várias frentes de negócios. No segmento cafeeiro, desde
a década de 70, exportamos o produto nacional para o
mercado asiático. Temos várias marcas conhecidas, entre
elas o Café Brasileiro. Mas neste projeto de parceria,
estamos disponibilizando a comercialização da nossa
linha de cafés gourmets em cápsulas. Queremos levar os
sabores do Brasil à mesa dos rotarianos”, explica Roberto
Watanabe, diretor comercial da Mitsui Alimentos.
André Carvalho, gerente de marketing da
Mitsui, também prestigiou a cerimônia. Ele ressaltou
que quando a marca divulga seus produtos, sempre
pensa nas parcerias sustentáveis. “Nesta parceria,
entendemos que temos relevante importância social e
uma oportunidade de divulgar nossos produtos para
formadores de opinião. Estamos entre os quatros
principais grupos cafeeiros do Brasil, o que exige um
posicionamento qualitativo. Grande parte do café
pronto para o consumo no Japão é comercializado
pela Mitsui, além de exportarmos o grão verde para os
Estados Unidos e Europa. Essa parceria vai somar para
ambos os lados, mas com o propósito único de apoiar
as causas humanitárias do Rotary”.
A Mitsui Alimentos surgiu em 1974 da fusão
de duas empresas. Uma, existente no Brasil desde
1959, em Dracena/SP), que se chamava Yoshioka &
Cia, e era de uma família de imigrantes japoneses que
dedicava-se à compra, beneficiamento do café e outros
cereais para o mercado interno e para a exportação.
A outra, um grupo japonês chamado Mitsui & Co.
Ltda., no qual pretendia investir no Brasil devido à
intensificação das exportações de café na década de
70. Mais informações sobre este caso de sucesso do
mercado alimentício nacional estão disponíveis no site
www.mitsuialimentos.com.
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Cerca de 750 pessoas prestigiaram a
posse do Governador Claudio Takata
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Metas e doações à
Fundação Rotária
Em seu discurso, Takata explicou o que é o
Rotary, o papel da Fundação Rotária e os desafios do
End Polio Now, ação global de combate à poliomielite.
A cruzada rotária contra a doença já imunizou mais
de 2 bilhões de crianças no mundo. Durante o evento,
o Distrito 4420 doou US$ 73 mil à campanha pelo fim
deste mal. Somada às equiparações que a Fundação
Rotária tem com a Fundação Bill e Melinda Gates, o
valor desta doação em moeda brasileira ultrapassa
R$ 1 milhão. Em público, o Governador entregou
este cheque a Mário César de Camargo, Curador da
Fundação Rotária; Marcelo Haick, Coordenador Zonal
do End Polio Now; e Marcos Franco, Presidente da
Comissão Distrital da Fundação Rotária.
Takata revela que essa magia é inspiradora, ao
lado da esposa Marie, para continuar se dedicando às
causas do Rotary. Ele propôs a construção de um novo
legado distrital. Nos próximos 12 meses, a meta seria
arrecadar US$ 800 mil em doações e ampliar o quadro
associativo. “A meta é ousada, mas o nosso Distrito é
líder nacional e um dos 20 maiores apoiadores mundiais
da Fundação Rotária. Para fazer mais ao próximo será
necessário um número maior de pessoas ao nosso lado.
Proponho aos nossos líderes que alcancemos a marca
de 2.000 associados dentro do Distrito 4420. De forma
compartilhada, estaremos bem próximos destas metas
e faremos a diferença em novos projetos pelo Brasil”.
Durante a festiva, adolescentes do “Projeto
Sol” apresentaram danças típicas do Brasil. Em parceria
como o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto, eles
utilizam arte, cultura e esporte para o resgate social na
periferia de São Paulo. Os jovens da Futurong realizaram
uma linda apresentação de Taiko, arte que engloba
vários instrumentos japoneses de percussão. “A cultura
nacional esteve presente em todas apresentações,
especialmente na performance de Taiko. Seus alunos e
professores são brasileiros natos. É uma satisfação ver a
absorção da cultura japonesa pelas crianças brasileiras.
Nossa raiz cultual é japonesa, mas é o Brasil que nos une,
pois somos todos brasileiros”, valoriza o Governador.
O roteiro da cerimônia ainda reservou
espaço para sorteio de brindes ao público, além de
premiar a caravana mais numerosa e a mais distante.
Com a presença de 55 pessoas, o Rotary Club de São
Paulo-Sudeste foi o ganhador do prêmio de mais
numeroso. O reconhecimento de grupo mais distante
foi para o Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo.
Ambos receberam um cheque no valor de US$ 100,00.
Encerrando a festiva, os governadores assistentes
e presidentes de clubes subiram ao palco para
cumprimentarem oficialmente o Casal Governador. “Foi
uma festiva maravilhosa e temos que agradecer a todos
que estão apoiando este início de gestão. Vamos juntos
fazer a diferença”, conclui Marie.

“Foi uma festiva maravilhosa e temos que agradecer a
todos que estão apoiando este início de gestão. Vamos
juntos fazer a diferença”.
- Marie Takata -
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O evento marcou a doação de US$ 73 mil
em prol da Fundação Rotária
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Palavras que fazem a diferença
“Já estamos trabalhando ao lado dele há um bom tempo. Ele ajudou muito o
DISTRITO 4420 durante a gestão do Governador Ronaldo Varella e de outros
governadores. Agora, é o momento de ajudá-lo também. O Claudio Takata é
um rotariano que está bem preparado para os desafios da governadoria. Sob
sua liderança, tenho a certeza que o Rotary vai crescer demais nas regiões onde
atuamos ”.
Marcos Franco, Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária
(Governador 2010-2011).

“Takata é um Governador jovem que assume o desafio de manter a vanguarda, o
pioneirismo e a liderança do nosso Distrito. Temos um papel relevante na história
do Rotary no Brasil. Temos que manter o foco para que este trabalho seja mantido.
Ele montou uma Equipe Distrital competente e articulada que o dará todo apoio
necessário. Ele terá muito sucesso nessa empreitada. Estamos aqui pra ajuda-lo ”.
Marcelo Haick, Coordenador Zonal do End Polio Now
(Governador 2006-2007).

“Por ser engenheiro, como também sou, o companheiro Takata pensa antecipando
os fatos, rodeado de planejamento. Tê-lo como referência é uma realidade para
mim. Temos que planejar nossas inciativas. É por isso que o trabalho em Rotary
tem essa similaridade com a Engenharia. Planejamento é uma das características
que um líder deve possuir. O nosso Governador faz isso muito bem ”.
Carlos Torci, Instrutor Distrital
(Governador Eleito 2018-2019).

“Eu conheço o Takata há mais de 25 anos. É um empresário de sucesso e membro
de uma família trabalhadora. Seu pai é um ícone no universo do Rotary no Brasil,
um exemplo típico da colônia japonesa que enfrentou desafios há mais de 100
anos e venceu com muito esforço no Brasil. São referências puras de seriedade,
trabalho e humildade. Não tenho dúvidas que será um grande Governador ”.
José Alfredo Pretoni, Fundador do Distrito 4420
(Governador do Distrito 461 - 1985-1986).

“Ele tem condições de manter a nossa trajetória vitoriosa junto à Fundação Rotária,
seja financeiramente ou em projetos. Temos poucos casos de poliomielite no
planeta. Conseguimos um novo acordo financeiro com a Fundação Bill e Melinda
para vencer a luta contra a doença. Somos campeões de arrecadação no Brasil.
Com o apoio do Takata e do Distrito 4420 fazer dar este presente para o mundo”.
Mário César de Camargo, Curador da Fundação Rotária
(Governador 1999-2000).
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Perfil de Claudio Takata

Ao lado de Marie, Takata tem a missão de
fazer a diferença em Rotary

Claudio Takata está há quase 15 anos em Rotary.
Antes de ser eleito Governador, foi sócio fundador
e Presidente do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
(2009-2010). Participou da Comissão Distrital da
Fundação Rotária no Seguro Solidário (2010-2011)
e na Arrecadação (2013-2016), foi Governador
Assistente (2011-2012), presidiu a Comissão Distrital
de Serviços Profissionais (2014-2015) e desde 2015 é
membro da Arch Klumph Society. Atua como diretor
da Takata Engenharia e Construções. Além de
engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, ele é
graduado em Direito pela Universidade Mackenzie. É
casado com a administradora Cristiane Marie Tsuda
Takata, com quem tem um filho.
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Quantos e quem somos

De mãos dadas pra fazerem a diferença,
Takata e Marie iniciaram a gestão

1 - No mundo:
• Número de clubes de Rotary: 35.650.
• Número de rotarianos: 1.208.116.
• Número de países e regiões: 219.
• Número de distritos rotários: 545.
• Rotarianas no mundo: 258.908.
• Número de Rotaract Clubs: 10.497 (em 185 países).
• Número de rotaractianos: 241.431.
• Número de Interact Clubs: 22.113 (em 161 países).
• Número de interactianos: 508.599.
• N.R.D.C.: 9687 (em 98 países).
• Sócios N.R.D.C.: 193.740.

2 - No Brasil:
• Número de Clubes: 2.393.
• Número de Rotarianos: 53.653.
• Número de Distritos: 38.
• Número de Rotarianas no Brasil: 13.542.
• Número de Rotaract Clubs: 738.
• Número de rotaractianos: 16.974.
• Número de Interact Clubs: 1.012.
• Número de interactianos: 23.276.
• N.R.D.C,: 387.
• Sócios N.R.D.C.: 7740
Fonte: RIBO - Rotary International Brazil Office.
Atualizado em 10 de Julho de 2017.
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Sobre o Distrito 4420
É o conjunto de clubes de Rotary
International (RI) situados na Zona Sul da cidade
de São Paulo/SP, na Região do ABCD (incluindo
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e na
Baixada Santista/SP. Cada clube possui seu próprio
conselho diretor eleito, quadro social e autonomia
para realizar projetos sociais, eventos beneficentes
e outras ações, atuando individualmente ou em
conjunto com outras entidades. Cerca de 35 mil
clubes formam o Rotary pelo mundo. Cerca de 24 mil
estão constituídos no Brasil. Eles seguem princípios,
regras e formas de atuação que unificam mais de 1,2
milhão de rotarianos em todo o planeta.
Este modelo organizacional possibilita a
realização de importantes ações globais. O End
Polio Now (erradicação da poliomielite no mundo), a
promoção da PAZ e integração mundial estão entre
os principais projetos internacionais. O organograma
do RI é composto por um presidente mundial e amplo
quadro de diretores, líderes e administradores. Para
fins gerenciais, os clubes estão agrupados em 532
subdivisões administrativas, chamadas de distritos.
Eles são identificados por números e abrangem
clubes localizados numa determinada região. Cada
distrito é liderado por um governador, que conta
com uma equipe distrital e governadores assistentes
que auxiliam os clubes de suas áreas distritais.
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OS 13 PASSOS DA GESTÃO 2017-2018

Chegou a hora, vamos juntos
fazer a diferença!
" Todos os anos, a nossa organização orienta-se por
uma breve síntese do que ocorrerá e servirá de inspiração
para o novo ano rotário. A partir de 1 de julho de 2017 a 30
de junho de 2018, todos os rotarianos terão como lema: O
Rotary Faz a Diferença. O tema escolhido pelo presidente
do Rotary Internacionational 2017-2018, o companheiro
australiano Ian Riseley, resume bem o nosso espírito ao
redor do mundo. Temos a predileção de sermos lembrados
mais por nossas obras do que pelas as nossas palavras.
Somos homens e mulheres de ação, temos a consciência
que podemos e devemos melhorar a vida das pessoas, seja
em grandes ou pequenos projetos, mas sempre com amor
e respeito ao próximo.
Nós, rotarianos, amamos as pessoas com suas
qualidades e imperfeições. Isso as tornam fascinantes,
refletindo a diversidade em nossas comunidades e clubes
rotários. São diferentes formas e cores, todos unidos pelo
mesmo compromisso e ideal, dentre eles, o extermínio
do vírus da poliomielite. A erradicação da pólio será um
marco histórico. Uma luta que o Rotary iniciou em 1979,
nas Filipinas, e resultou na imunização de mais de dois
bilhões de crianças em 122 países, reduzindo os casos em
99,99%. O Distrito 4420 também atuará nessa campanha
com doações ao Fundo de Combate a Poliomielite da
Fundação Rotária e nas campanhas de vacinação. Desta
forma, manteremos os índices de cobertura vacinal para
garantir saúde às novas gerações, afastando essa terrível
doença que deixa graves sequelas.
Definitivamente, o Rotary é uma instituição
global, com mais de 1,2 milhão de integrantes e ações
transacionais, mas que não deixa de agir nas comunidades
locais por meio dos clubes rotários. Característica única,
somente é possível graças a estrutura e o entusiasmo
sem precedentes dos rotarianos. Portanto, somos uma
organização globalizada com mais de 112 anos, fundada
antes mesmo do surgimento do termo globalização.
Durante este ano rotário, estaremos estimulando os
clubes a realizarem em conjunto os 13 passos do nosso
ciclo rotário. É com satisfação que assumo o cargo de
Governador do Distrito 4420. Finalizando ao lado de
todos a jornada dos 13 passos, faremos um distrito maior
e melhor. Vamos caminhar juntos, com companheirismo,
amizade e união pelo ideal de servir à comunidade ao
lado da família Rotary. Agora é a hora, companheiros
rotarianos. O Rotary Faz a Diferença".
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Antes de tomar posse, Takata definiu 13
passos estratégicos de sua gestão

Conheça os 13 passos da Gestão 2017-2018:
1. Plantio de 2.222 árvores.
2. Ser um Distrito 100% EREY.
3. Ser um Distrito 100% digital.
4. Conquista da Menção Distrital.
5. Fundar dez novos clubes satélites.
6. Alcançar 2.000 associados no Distrito.
7. Ampliação do programa Meu Clube é 20.
8. Aprovar mais de US$ 250 mil em projetos de Subsídio Global.
9. Fazer um bolsista no Programa Pró Paz do Rotary International.
10. Atingir 70 clubes participantes no Projeto Distrital Rotary nas Escolas.
11. Alcançar 50 clubes qualificados no YEP (Programa de Intercâmbio de Jovens).
12. Conquistar a liderança nacional em arrecadação per capta na Fundação Rotária.
13. Alcançar 20% de novos filiados nos programas pró-juventude (Rotaract, Interact e Kids).
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GALERIA DE FOTOS

Momentos da Festiva de Posse
Na Festiva de Transmissão e Posse do Distrito 4420, realizada em 1 de julho, no Buffet
Torres, em Santos/SP, cerca de 750 pessoas prestigiaram o início do Ano Rotário
2017-2018, sob o lema internacional “O ROTARY FAZ A DIFERENÇA”. Além dos
momentos de diversão, rotarianos e convidados trocaram experiências para que se
fortaleça o ideal de servir em prol da humanidade. O Casal Governador Claudio Takata
e Marie agradeceu a presença de todos. Confira algumas imagens desta celebração!

GALERIA DE FOTOS
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420
ROTARY 4420 - JUN/JUL 2017
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ROTARY PERDE UM LÍDER

Morre Sam Owori, Presidente
Eleito do Rotary International
Falecimento ocorreu inesperadamente por complicações pós-cirúrgicas nos Estados
Unidos. Sam era associado do Rotary Club de Kampala, em Uganda
Sam Owori, Presidente Eleito do Rotary
International (RI) para o Ano Rotário 2018-2019,
morreu
inesperadamente
por
complicações
pós-cirúrgicas, em 13 de julho, nos Estados Unidos.
Ele era associado do Rotary Club de Kampala, em
Uganda, no continente africano. Sua trajetória
rotária completou 38 anos recentemente. “O Rotary
é um estilo de vida para mim, alicerçado em um valor
intrínseco de responsabilidade pelo semelhante”,
disse ele no ano passado, quando indicado ao cargo
mais alto da organização. “Estou altamente satisfeito
em saber que, por meio do Rotary, sou capaz de
ajudar muitas pessoas”. Como o 108° presidente do
RI, o mandato de Sam iniciaria em 1° de julho de 2018.
“Temos que lembrar do Sam como rotariano
brilhante e dedicado que foi”, falou emocionado Ian
Riseley, atual Presidente do RI. “Neste momento de
extremo pesar, tenhamos em nossos pensamentos sua
esposa Norah, toda a família Owori e os milhões de
amigos que ele fez em vida”. Sob a liderança de Sam,
em 29 anos, o número de clubes em Uganda subiu de
nove para 89. Ele via os rotarianos como pessoas de
“uma paixão incrível por fazer a diferença” e nutria a
vontade de “canalizar todo o entusiasmo e orgulho
dos associados nas iniciativas, de forma que todo
projeto fosse um manancial de paz e prosperidade”.
“Lamentamos esta irreparável perda para a
comunidade rotária e para a humanidade. Derramamos
os nossos sinceros sentimentos, repletos de paz e luz
aos familiares e amigos de Owori. Sua generosidade,
capacidade de liderança e vocação pelo ideal de servir
foram indiscutíveis. Eram qualidades presentes em sua
personalidade cotidiana. Perdemos um companheiro
que fará muita falta a todos nós”, lamentou Claudio
Takata, Governador do Distrito 4420 do RI.
Sam foi diretor executivo do Instituto de
Governança Corporativa de Uganda, cuja missão é
promover a excelência em práticas de negócios na
região até 2020. Anteriormente, foi diretor executivo
do Banco Africano de Desenvolvimento, diretor
administrativo do Banco Comercial de Uganda e
diretor do Banco de Desenvolvimento de Uganda.
Serviu também como secretário corporativo no
Banco Central de Uganda. Sam serviu como membro
e presidente de conselhos diretores das seguintes
organizações: FAULU (U) Ltd (atualmente Banco

Opportunity), Instituto do Coração de Uganda,
Centro de Estudos da Família Africana, Complexo
Hospitalar Mulago, Faculdade Teológica Mukono,
além da prefeitura de Kampala.
Sam exercia atualmente as funções de
vice-presidente do Centro de Cuidados Paliativos
África Uganda, e presidente do comitê de auditoria
para o programa PACE (apoio à promoção e educação
para a saúde) em Uganda. “Sam era uma pessoa
extremamente especial, e sua morte súbita é uma
grande perda para o Rotary, para Uganda e também
para o mundo. Forneceremos mais detalhes sobre os
planos para honrarmos a trajetória de Sam assim que
possível”, afirmou Riseley.
“Estive com ele em Atlanta (EUA), em
nossa primeira reunião de trabalho, ao lado dos
governadores eleitos para o Ano Rotário 2018-2019.
Se mostrou um grande líder, com ideias e dedicação.
Deixou claro que iria enfatizar a valorização do
rotariano e do quadro associativo, visto o excelente
resultado que obteve na expansão do Rotary em
Uganda, onde fundou cerca de 40 clubes. Foi uma
perda irreparável”, revelou com profunda tristeza
Carlos Torci, Governador Eleito do Distrito 4420 do RI.
O Rotary está criando um fundo em memória de Sam.
Mais informações serão divulgadas em breve.
* Com informações do Rotary International.

“O Rotary é um estilo de vida para mim,
alicerçado em um valor intrínseco de
responsabilidade pelo semelhante”.
- Samuel Frobisher Owori - (in memoriam)
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Carlos Torci (à esq.), Governador Eleito
2018-2019, ao lado de Owori nos EUA
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PROJETO SEMEAR

Unidos em prol da Mãe Natureza
Alinhado às metas do Rotary International, voluntários e rotarianos fazem a diferença
ao semear as primeiras mudas do desafio de preservação ambiental do Distrito 4420.
Um dos 13 passos estratégicos do Governador
Claudio Takata é o plantio de 2.222 árvores ao longo
no Ano Rotário 2017-2018. Essa meta de preservação
ambiental está alinhada à diretriz do Rotary
International (RI). Ela também faz uma clara referência
ao legado deixado pelo brasileiro Paulo Viriato
Correa da Costa (in memoriam), que presidiu o RI em
1990-1991, e tinha na defesa da ecologia uma de suas
principais condutas como líder máximo da instituição.
No início da década de 90, o Programa Preserve o
Planeta Terra mostrou o quanto Viriato foi visionário
a favor da Mãe Natureza. Neste sentido, o Rotary Club
de Itariri-Pedro de Toledo deu os primeiros passos para
fazer a diferença a favor do planeta.

O Instituto Legado das Águas foi o
responsável pela doação das mudas, os voluntários da
Fundação Florestal realizaram a preparação da área a
ser reflorestada e os membros do Rotary, do Interact
e da CTSFA executaram o plantio. “Foi um trabalho
em conjunto que renderá muitos frutos. Ainda neste
semestre, alunos de escolas públicas também estarão
envolvidos na ação. É por isso que o batizamos de
Semear. Por meio do projeto, vamos semear a
natureza, a vida, o amor, a esperança, o respeito, a
atitude e outras virtudes que fazem a diferença num
mundo melhor. Vamos Semear”, entoa a Presidente
que Faz a Diferença do Rotary Club de Itariri-Pedro de
Toledo.

Em sintonia com o Programa Preserve o Planeta
Terra, o clube criou o Projeto Semear. Ele tem o objetivo
de levar educação ambiental à comunidade, por meio
do plantio de milhares de árvores nos municípios de
Itariri e de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira/SP. “O
projeto está dividido em etapas. A primeira ocorreu
em 15 de julho, como semear de 222 mudas nativas
da Mata Atlântica, em uma área desmatada há mais
de 20 anos, mas que ainda depende de ajuda para
total recuperação. Trechos desertificados mostram
claramente o mal feito pelo homem ao agredir o
lugar. A área está próxima do Núcleo Itariru do Parque
Estadual Serra do Mar, em Pedro de Toledo”, explica
Denise Ribeiro da Silva, presidente do clube.
As espécies devolvidas à natureza pelos
rotarianos foram a Figueira Branca e Capororoca.
Denise conta que a ação só foi possível graças ao apoio
dos parceiros do projeto, entre eles o Interact Club de
Itariri-Pedro de Toledo, Comunidade Terapêutica São
Francisco de Assis (CTSFA), Instituto Legado das Águas
e voluntários da Fundação Florestal (Núcleo Itariru do
Parque Estadual da Serra do Mar). “Além da educação
ambiental, buscamos apoio na ressocialização de
membros da CTSFA, que encontram-se em tratamento
da dependência química. A próxima fase do projeto
consiste na implantação de um viveiro interno
para que eles cultivem as mudas que serão levadas
futuramente para plantio na natureza”.
“Por meio do projeto, vamos semear a natureza, a
vida, o amor, a esperança, o respeito, a atitude e outras
virtudes que fazem a diferença num mundo melhor”.
- Denise Ribeiro da Silva -

PROJETO SEMEAR
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A primeira ação dos voluntários do Projeto
Semear ocorreu na Serra do Mar
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Interact focado no
ideal de servir
Por que participar do Projeto Semear? Naycha
Mayumi Santos Kohagura, Presidente que Faz a
Diferença do Interact Club de Itariri-Pedro de Toledo,
não hesitou em responder. “Eu acredito que a nossa
iniciativa faz diferença, apesar de alguém sempre dizer
que não vamos mudar o mundo. Necessitamos de
melhores condições para viver no planeta, Cada muda
plantada terá uma importância neste cenário. É um
orgulho saber que os interactianos e outras pessoas
ajudaram nisso. A energia que irá fluir destas árvores
no futuro trará uma gratidão especial ao trabalho
realizado no presente. Uma das coisas que o Interact
me ensinou é que não importa a diferença, pois todos
devem ser tratados da mesma forma”.
Ela conta que o trabalho ao lado de voluntários
e pacientes da clínica de recuperação foi muito
gratificante e serviu para novos aprendizados. “Todos
que ali estavam tinham alguma mensagem de vida para
trocar. Eu mesmo não tenho vergonha de falar que tive
um tio que passou por várias clínicas de recuperação e
depois faleceu por causa dos vícios. Durante o plantio
das árvores, eu pude ver que cada um tem o interesse
em mudar e fazer a diferença ao nosso lado. Foi um
meio de interação com outras pessoas, pois alguns
têm vergonha do que a comunidade vai pensar deles.
Se você quer mudar, não é impossível, basta querer,
porque no final tudo dará certo. Foi essa a mensagem
que eles passaram”.
Além de melhorar suas relações humanas,
Mayumi enfatiza que a inciativa permitiu reforçar os
conhecimentos sobre preservação ambiental. “Quando
uma área é desmatada pela atividade agrícola, por
exemplo, o solo fica exposto às chuvas e faz com que
erosões ocorram com maior frequência. Para evitar
estes problemas, temos no plantio de árvores, um
dos motivos do nosso projeto. Eu amei essa ação e
não me importei nem um pouco em acordar cedo no
sábado para trabalhar. Se for preciso, farei muitas e
muitas vezes novamente. No final de tudo, eu terei
mais experiência e muitas histórias para contar. É
muito bom ajudar em uma causa sem esperar nada em
troca”, conclui a jovem estudante.

“Uma das coisas que o Interact me ensinou é que
não importa a diferença, pois todos devem ser
tratados da mesma forma”.
- Naycha Mayumi Santos Kohagura -
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Os jovens do Interact também participaram
de forma comprometida no plantio
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Depoimentos sobre o projeto

“Gostei de participar porque pude colaborar com a recuperação da natureza.
Após finalizar o meu tratamento, pretendo fazer um curso de monitoramento
ambiental. Estarei sempre à disposição para colaborar com os projetos do Rotary
em benefícios das comunidades”.
Joel Novaes, Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis.

“Sou grato pela oportunidade de contribuir com este projeto, pois a sensação que
tive foi de ser útil para com a natureza e de fazer parte de algo tão produtivo,
juntamente com pessoas tão dedicadas e comprometidas com o que estavam
fazendo. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo”.
Rafael Fagundes, Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis.

“Foi muito bom participar do projeto, principalmente para recuperar a área
desmatada e manter a mente ocupada. Quando deitei à noite, fiquei pensando
que da mesma maneira que o homem desmatou, nós estávamos recuperando
aquela área. Também estou fazendo a minha recuperação física e mental, após
um período turbulento na minha vida”.
Buque, Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis.
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Rotarianos do Vale do Ribeira fazendo a
diferença em prol do meio ambiente
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A inciativa de 15 de julho semeou 222
mudas nativas da Mata Atlântica

Sobre Denise Ribeiro da Silva
É rotariana desde 2012, quando foi sócia fundadora do Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo. Antes de conhecer
Rotary, era voluntária em algumas entidades e ações sociais na cidade de Pedro de Toledo. Se diz encantada,
quando recebeu o convite para conhecer o Rotary, e viu ali uma oportunidade de ajudar o próximo em maior
escala. À época, ela entendeu que conseguiria realizar um melhor trabalho em conjunto com outras pessoas, o
que traria mais resultados positivos e outros benefícios à comunidade. É graduada em Administração de Empresas,
possui Extensão em Economia no Setor Público e Pós-Graduação em Gestão Ambiental. Já exerceu vários cargos e
funções em Rotary:


• Gestão 2012-2013 - Secretária.
• Gestão 2014-2015 - Fundação Rotária e Imagem Pública.
• Gestão 2015-2016 - Vice-Presidente, Fundação Rotária e Imagem Pública.
• Gestão 2016-2017 - Secretária, Fundação Rotária, Imagem Pública.
• Gestão 2017-2018 - Presidente Que Faz a Diferença.
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Conheça os projetos do clube
Projeto Sorriso Brilhante - Promove educação em
saúde bucal, com palestras lúdicas para as crianças
da rede municipal de educação de Itariri e de Pedro
de Toledo. Já atendeu mais de 3.000 crianças. Realiza
a doação de kits de higiene bucal, contendo estojo
personalizado com a marca do Rotary. É realizado
durante o calendário escolar. Foi vencedor do 1º
Prêmio Excelência em Rotary 2016.
Projeto Central de Água - Doação de centrais de
água filtrada e refrigerada às escolas públicas e
unidades de saúde. Já foram beneficiados quatro
colégios municipais e uma unidade de saúde.
Campanha Hepatite Zero - Realizada duas vezes
por ano, uma vez em cada semestre, atendendo
individualmente os municípios de Itariri e de Pedro de
Toledo.
Campanha Outubro Rosa - Ciclo de palestras durante
o mês de outubro focadas na saúde da mulher,
realizadas nas escolas públicas estaduais.
Galinhada Pa & Bola - Companheirismo gastronômico
anual que angaria fundos para projetos do clube e
doação à Fundação Rotária.
Noite da Pizza - Realizada de forma aleatória, em
parceria com entidades assistências de ambos os
municípios para arrecadar fundos em prol das
demandas especificas da instituição beneficiada ou
dos projetos sociais do clube.
Banco de Cadeiras de Rodas e Similares - Projeto
permanente de cessão de uso ou doação de cadeiras
de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores.

Visite o Rotary Club de
Itariri-Pedro de Toledo
• Local: Boteco Alecrim.
• Reunião: segundas-feiras - 20h00.
• Website: www.rotary4420.org.br/itariri.
• Facebook: facebook.com/rotaryitariripedrodetoledo.
• End.: Av. Jairo Castilho Marietto, 272
Centro - Pedro de Toledo/SP.

ROTARY 4420 - JUL/AGO 2017

PROJETO RACING KART CLUB
MATÉRIA 3

44

Velozes e voluntários
no ideal de servir
Clube de Rotary cria grupo de companheirismo, monta equipe de Kart Rental Amador
para competir e arrecada recursos em prol dos projetos da Fundação Rotária
O brasileiro sempre foi apaixonado por
automobilismo. Independentemente da categoria
em disputa, o que sempre fez diferença ao longo
da história foi a adrenalina provocada pelo ronco
dos motores. Neste sentido, os legados deixados
por Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton
Senna também contagiaram gerações. Enquanto
campeões mundiais de Fórmula 1, os lendários pilotos
arrebataram milhões de fãs dentro e fora do Brasil.
O fato é que as principais histórias de sucesso neste
segmento tiveram um único começo. A referência
desta reportagem é o kart, modalidade que parece
brinquedo de criança, mas é esporte pra gente
grande, especialmente quando seus praticantes se
unem pelo ideal de servir.

O RKC tem oito etapas no ano. A maioria ocorre
no Kartódromo Ayrton Senna da Silva (Interlagos), em
São Paulo/SP, sem contar com as provas de endurance
com média e longa duração. “Em julho, disputamos
as 24 horas de Interlagos. Ficamos em 8º lugar entre
os 50 participantes da disputa. Estamos evoluindo e
pretendemos trazer um troféu das 12 horas de Santa
Catarina, que será disputada em dezembro, no Beto
Carreiro World. Todas as informações sobre o grupo
estão no site www.rkcracing.com.br. Somos um grupo
oficial de companheirismo no portal My Rotary. Ao
longo destes sete anos de projeto, já doamos mais de
US$ 14.000,00 à Fundação Rotária. Isso é um orgulho
para todos nós”.

O Projeto RKC (Racing Kart Club) é promovido
pelo Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada. Criado
em 2010, ele foi idealizado pelo empresário Pedro
Baptista, rotariano associado ao clube. “O Pedro
sempre gostou de kart. Inclusive, ele teve uma pista
própria por cinco anos. Desde que fundamos o RKC e
realizamos o primeiro campeonato, sempre mantemos
o compromisso de arrecadar fundos para o End
Polio Now, projeto mundial do Rotary International
de combate à poliomielite. Também fomentamos
o companheirismo, a família e a diversão quando
organizamos as nossas competições”, conta Marcio
José Garcia Alves, Presidente Que Faz a Diferença
2017-2018 do Ponte Estaiada.
O projeto funciona com pilotos inscritos no
grupo, mas também são aceitos participantes avulsos
em determinadas etapas de um torneio. As regras
do RKC são as mesmas que existem em qualquer
campeonato de kart amador, mas uma delas tem um
significado especial. “Mais da metade do valor da
inscrição de cada piloto é revertida como doação à
Fundação Rotária. Os pilotos que não são inscritos no
quadro fixo, mas que desejam correr etapas avulsas,
também disponibilizam uma taxa em prol dos projetos
rotários. No primeiro semestre de 2017, já tivemos
29 pilotos inscritos, o que significa uma arrecadação
de R$ 5.800,00 a favor das obras humanitárias do
Rotary”, revela Garcia.

“Ao longo destes sete anos de projeto, já doamos
mais de US$ 14.000,00 à Fundação Rotária. Isso é
um orgulho para todos nós”.
- Marcio José Garcia Alves -
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Grandes campeões do automobilismo
mundial iniciaram suas carreiras no kart
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Metas e desafios do RKC
Entre os principais desafios do RKC está
o aumento da arrecadação em prol da Fundação
Rotária, incluindo a chegada de mais pilotos aos
campeonatos de kart. Eles também desejam obter
boas colocações nas competições do Circuito Brasileiro
de Endurance, elevando o nome do grupo e da
imagem pública do Rotary. “Já tivemos amigos de
outros clubes competindo em nosso campeonato. O
Governador Cláudio Takata também apoia a iniciativa,
pois é um admirador da velocidade. Além disso, vários
companheiros do Distrito 4420 incentivam o projeto.
Nas 24 horas de Interlagos, nos dias 8 e 9 de julho,
disputamos com dois karts, dois chefes de equipe, seis
auxiliares de box e 18 pilotos em revezamento”.
Garcia valoriza a entrega que cada participante
teve na última prova em Interlagos. Ele diz que a 8ª
colocação, num universo de 50 equipes participantes,
foi um resultado excelente, justamente por se tratar
da prova mais importante de Kart Rental Amador
do Brasil. “O ponto alto deste evento foi a amizade, o
companheirismo e a determinação dos envolvidos. O
propósito do RKC é se divertir entre amigos e fazer o bem
ao próximo. O empenho do piloto Fabio Cunha é um
exemplo disso. Entre 2016 e 2017, suas iniciativas ao nosso
lado resultaram na doação de sete cadeiras de rodas para
o clube, sem contar com os valores repassados ao End
Polio Now. Este grupo está cada dia melhor”.
O comprometimento dos membros do RKC
foi evidente nas 24 de Interlagos, seja pelos rotarianos
envolvidos ou pelos participantes convidados. O piloto
Hilheus Wagner da Silva foi um destes exemplos. Ele
não dormiu um só minuto durante a prova. “Ficou
ligado integralmente, tanto na pista pilotando o
nosso kart, quanto no trabalho de apoio à equipe do
box. No final da prova, sua exaustão física era tanta,
que durante a confraternização final, ele estava
descansando enquanto nós fazíamos o agradável
companheirismo. Quando o seu nome foi citado em
dedicatória, ele ficou de pé quase sem forças. Foi
homenageado por todos, diante da brilhante entrega
e dedicação à equipe”, conclui o Garcia.

“O ponto alto deste evento foi a amizade, o
companheirismo e a determinação dos envolvidos.
O propósito do RKC é se divertir entre amigos e
fazer o bem”.

Sobre Marcio José Garcia Alves
É rotariano desde 2015, quando ingressou no
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada. É
formado em Odontologia pelo OSEC / UNISA
(2003). Atua profissionalmente como sócio da
Petriccioni / Forníssimo, empresa alimentícia com
16 anos de experiência na fabricação de massas
frescas. Desde 13 anos de idade, sempre trabalhou
com o pai. Em 2007, decidiu assumir o negócio da
família. Fez pós-graduação em Gestão Industrial no
Instituto Vanzolini. Hoje, ele é diretor industrial na
fábrica, ao lado de seu irmão que comanda a parte
administrativa. Seu pai faleceu em 2011, mas foi o
grande mestre sobre caridade e respeito ao próximo
que teve na sua vida. Já exerceu algumas funções
em Rotary:
• Gestão 2016-2017 - Secretário.
• Gestão 2016-2017 - Comissão de Eventos.
• Gestão 2016-2017 - Chefe de Companheirismo Área 14 - Distrito 4420.
• Gestão 2017-2018 - Presidente Que Faz a Diferença.
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o Rotariano Pedro Baptista foi um dos
idealizadores do projeto (foto abaixo)
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Projetos e ações do clube
Bolsa de Estudos - Parceria com o Colégio Magister
há oito anos. Alcançando destaque com um bolsista
formado pela USP e pós-graduando em Edimburgo
(Escócia). O projeto atua diretamente com alunos
provenientes do ensino público fundamental.
Lacre de Latinha - Arrecadação de lacres de latinhas
de bebidas para compra de cadeiras de rodas.
Racing Kart Club - Organização de campeonatos
de Kart Rental Amador, com parte dos recursos
destinados à Fundação Rotária e ao programa End
Polio Now.
Subsídio Distrital - Destinação de recursos, provenientes
do Subsídio do Distrito 4420, ao CAMP Jabaquara, para
investimento em educação e no ensino profissionalizante
de jovens.
Páscoa Solidária - Parceria com o Grupo Pão de
Açúcar e o Distrito 4420, que visa a arrecadação de
produtos de chocolate para doação na semana da
Páscoa às entidades cadastradas pelo clube.
Dia da Solidariedade - Parceria com o Grupo Pão
de Açúcar e o Distrito 4420, que visa a arrecadação
de prendas e alimentos para doação às entidades
cadastradas pelo clube.
Mc Dia Feliz - Parceria com o McDonald's Brasil, em
prol das obras sociais do GRAAC (Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com Câncer). Também visa
proporcionar lazer e diversão às crianças assistidas
pelas entidades cadastradas pelo clube.

Visite o Rotary Club de São
Paulo-Ponte Estaiada
• Local: Churrascaria Estância dos Pampas.
• Reunião: quintas-feiras - 19h30 (quinzenal).
• Website: www.rotary4420.org.br/spponteestaiada.
• Facebook: www.facebook.com/rotary.ponteestaiada.
• Endereço: Av. Vitor Manzini, 336 - Socorro - São Paulo/SP.
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Conheça a equipe
“Que Faz a Diferença”

Ian Riseley

Presidente do Rotary International
Rotary Club de Sandringham
(Austrália)

Claudio Hiroshi Takata
Governador do Distrito 4420
RC São Paulo-Aeroporto

Emidio Giacomelli

Com o lema “O Rotary Faz a Diferença”, o Governador
Claudio Takata reuniu um time que terá importantes metas durante
a Gestão Diferente 2017-2018, seguindo o entusiasmo de Ian Riseley,
Presidente do Rotary International. Agradecemos o Governador
Ronaldo Varella (2016-2017), que nos liderou com muita competência
neste último ano. Desejamos boa sorte a todos que irão compor
a nova Equipe Distrital. Conheça algumas das lideranças que nos
ajudarão a ser mais fortes, representativos e solidários na sociedade.
Nós somos o Rotary Distrito 4420. Junte-se a nós!

Fernanda Rangel

Governadora Assistente da Área 1
RC São Paulo-Saúde

Sandra Borges

Governador Assistente da Área 3
RC São Paulo-Independência

Governadora Assistente da Área 4
RC São Paulo- Ponte Estaiada

Paulo Amorim

Celia Marina
Gonçalves Ceschin

Governador Assistente da Área 6
RC Diadema

Governadora Assistente da Área 7
RC São Bernardo do Campo

Alvaro Tayar

Governador Assistente da Área 2
RC São Paulo-Novas Gerações

Silvia Camisa Nova

Governadora Assistente da Área 5
RC 4420

Ary Bueno

Governador Assistente da Área 8
RC Santo André
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Patricia Teshima Ishi

Governador Assistente da Área 9
RC Santo André-8 de Abril

Governadora Assistente da Área 10
RC São Caetano do Sul

Nivaldo Rodrigues Florez

Antonio Henrique
Medeiros Duarte

Governador Assistente da Área 12
RC Santos-Praia

Antonio Duarte de Sá

Governador Assistente da Área 13
RC Santos-Oeste

Décio Glória

Governador Assistente da Área 15
RC Bertioga

Governador Assistente da Área 16
RC Praia Grande-Forte Itaipu

Ronaldo Tadeu
Caro Varella

Carlos Eduardo
Estevam Torci

Governador 2016-2017 do
Distrito 4420 - RC Santos-Porto

Governador Eleito 2018-2019 do
Distrito 4420 - RC São Vicente

Marcelo Fernando
Ferreira

Governador Assistente da Área 11
RC Mauá-Barão de Mauá

Angella Ximenes

Governador Assistente da Área 14
RC São Vicente-Praia

João Carlos Simanke

Governador Assistente da Área 17
RC Peruíbe

Adriano Valente

Governador Indicado 2019-2020 do
Distrito 4420 - RC Santo André
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Clubes do Distrito 4420 divulgam
o “End Polio Now” durante o
20º Festival do Japão de São Paulo
Iniciativa contou com estande de exposição próprio para difundir os projetos globais
de Rotary ao público que visitou o maior evento da cultura nipônica do mundo
De forma pioneira, o Distrito 4420 foi um dos
expositores do 20º Festival do Japão, realizado de 7 a
9 de julho, no São Paulo Expo Exhibition & Convention
Center, em São Paulo/SP. A participação ocorreu no
estande "J 04", onde a “Equipe Que Faz a Diferença”
recebeu convidados e visitantes. O principal foco do
espaço era divulgar o End Polio Now, programa do
Rotary International pela erradicação da poliomielite.
Ação foi coordenada pelo Rotary Club de São
Paulo-Saúde, com o apoio do Rotary Club de São
Paulo-Brasil-Taiwan, Rotary Club de São Paulo-Nove
de Julho, Rotary Club de São Paulo-Centenário, Rotary
Club de São Paulo-Distrito São Luiz, Rotary Club de
São Caetano do Sul e Rotary Club de Peruíbe.

Foi pensando no universo da comunidade
japonesa que Ronaldo Yuzo Ogasawara, Presidente
do Rotary Club de São Paulo-Saúde e conselheiro
fiscal da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social (BUNKYO), idealizou esta
importante ação de divulgação do End Polio Now.
“Além das tradições culturais, o festival demonstra
a educação e a coletividade do povo japonês. São
princípios idealizados também pelo Rotary, o que
facilitou a aproximação. Contamos com o total apoio
do KENREN, do Distrito 4420 e do nosso Governador
Claudio Takata, além do indispensável trabalho dos
presidentes e rotarianos dos clubes envolvidos na
iniciativa. Eles fizeram toda a diferença”.

Considerado o maior encontro nipônico no
mundo, numa área de 40 mil metros quadrados,
ele reuniu cerca de 160 mil visitantes, com musicais,
atrações culturais, danças, culinária, cerimônia
do chá e atividades típicas para todas as idades. A
abertura oficial aconteceu na manhã de sábado (8),
com a presença de autoridades públicas nacionais
e do exterior. Com um discurso de saudação e
agradecimento, Satoru Satoh, embaixador do Japão
no Brasil, relembrou os 109 anos da Imigração
Japonesa. Anualmente, a inciativa reúne o que há de
mais moderno e tradicional dentro da cultura milenar
do país asiático. O Brasil abriga a maior comunidade
japonesa fora do Japão, entre natos e descendentes.
Estima-se que mais de 1,6 milhão de pessoas
da comunidade vivam em território brasileiro, o
que torna o festival muito abrangente. O evento é
organizado pelo KENREN (Federação das Associações
de Províncias Japonesas no Brasil). Toshio Ichikawa,
presidente do festival, diz que o objetivo é preservar a
cultura japonesa, divulgando suas tradições às novas
gerações, representando também as 47 províncias do
país. Com o tema “20 Anos de Integração, Harmonia
e Cultura”, a educação e o intercâmbio cultural entre
Brasil e Japão; os valores culturais, morais e éticos;
o espírito de trabalho voluntário, beneficente e
assistencial; a inclusão social, consciência ambiental e
responsabilidade social foram os destaques da edição.

“Além das tradições culturais, o festival
demonstra a educação e a coletividade do povo
japonês. São princípios idealizados
também pelo Rotary”.
- Ronaldo Yuzo Ogasawara -
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Ação dos rotarianos teve ótima exposição
dos projetos do Rotary no evento
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Rotarianos e nikkeis
em ação

Brasilieros e nipônicos prestigiaram o
maior evento do tipo fora do Japão

Gratidão foi o sentimento dos visitantes do
estande "J 04", pois foi possível conhecer o trabalho
humanitário que o Rotary faz em várias regiões do
mundo. “Queremos manter a chama da cultura nipônica
acesa nas futuras gerações. São Paulo abriga a maior
colônia nipônica do Brasil. Muitos possuem o espirito
rotário de servir, mas ainda não foram identificados.
A nossa parceria quer identificar estas pessoas e unir
forças para erradicarmos a poliomielite e melhorarmos
a vida das comunidades. Vamos trabalhar para difundir
o Rotary na próxima edição do festival, quando será
comemorado os 110 anos da Imigração Japonesa.
Vamos manter essa chama viva e fazer a diferença em
2018”, conclui Ogasawara.
O público que foi ao estande recebeu
explicações sobre o que é o Rotary. Por meio de
óculos 3D foi possível assistir vídeos sobre a situação
da poliomielite no mundo. Milton Naoki Nakano,
convidado de Moacir Hayashi, associado do Rotary
Club de São Paulo-Saúde, prestigiou o espaço. Ele
ficou sensibilizado com a causa e fez uma doação
de US$ 25,00. Somados à equiparação dobrada da
parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, sua
contribuição transformou-se em US$ 75,00. Ronaldo
Varella, ex-governador do Distrito 4420 e membro
do Rotary Club de Santos-Porto, também visitou o
local. “Foi fantástica a chance de divulgar o Rotary,
principalmente o End Polio Now”, comentou.
Ao lado da esposa Marie, o Governador Takata
agradeceu o empenho de todos na realização desta
brilhante iniciativa. “É a primeira vez que o Distrito 4420
e a marca do Rotary International está presente desta
forma no Festival do Japão. O resultado positivo desta
ação é fruto do trabalho sério dos nossos clubes. Os
nossos princípios enquanto rotarianos se assemelham
à cultura japonesa. É uma identidade muito presente
em nosso dia-a-dia. É uma satisfação ver a divulgação
e absorção dessa cultura junto às comunidades
brasileiras. Os nikkeis têm as tradições nipônicas em
suas vidas, mas somos todos brasileiros. É isso que nos
une, o Brasil. Juntos, vamos fazer a diferença”.

“Os nikkeis têm as tradições nipônicas em suas
vidas, mas somos todos brasileiros. É isso que nos
une, o Brasil. Juntos, vamos fazer a diferença”.
- Claudio Takata -
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RC São Paulo-Aeroporto

RC São Paulo-Novas Gerações

CLUBE DA GOVERNADORIA | ÁREA 1

CHEQUE À FUNDAÇÃO ROTÁRIA | ÁREA 2

Na agradável noite de 25 de julho, com a presença
de convidados e do Casal Governador Claudio Takata
e Marie, o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
realizou a "Festiva de Transmissão e Posse do Ano
Rotário 2017-2018", no Buffet Colonial, em São
Paulo/SP. O Presidente Salomão Issao Yamadera
(Gestão 2016-2017) transmitiu o comando do clube à
companheira Marisa Margarete Dascenzi. Durante o
brilhante evento, também foram empossados os novos
presidentes das entidades e dos programas parceiros
do Aeroporto, como o Interact Club, Rotaract Club,
Rotary Kids e Casa da Amizade.

O Presidente Que Faz a Diferença Michel Bernard
Claude Lairé tomou posse à frente do Rotary Club de
São Paulo-Novas Gerações, ao lado de seu Conselho
Diretor para o Ano Rotário 2017-2018. A cerimônia
oficial aconteceu em 18 de julho, no Salão Nobre do
Colégio Rio Branco, localizado na cidade de São Paulo/
SP. O evento contou com a presença do Governador
Claudio Takata, sua esposa Marie, autoridades rotárias
e convidados. Aproveitando a presença de Mario
Cesar de Camargo, Curador da Fundação Rotária, o
clube entregou um cheque de US$ 1.000,00 em prol
dos projetos da entidade.

RC São Paulo-Ipiranga

RC São Paulo-Ponte Estaiada

PALÁCIO DOS CEDROS | ÁREA 3
Em 31 de julho, o Rotary Club de São Paulo-Ipiranga
realizou sua Festiva de Transmissão e Posse do Conselho
Diretor 2017-2018. A Presidente Que Faz a Diferença
Alda Montanher recebeu o cargo do companheiro
Antonio Domingos Rossi. Diversas lideranças rotárias,
convidados e familiares marcaram presença. O
Governador Claudio Takata também prestigiou o
brilhante evento. Marcado pelo companheirismo, o
evento foi realizado no histórico Palácio dos Cedros,
uma das luxuosas mansões da família Jafet, localizada
no tradicional bairro do Ipiranga, em São Paulo/SP.

POSSE CONJUNTA | ÁREA 4
O mês de julho marcou o início do Ano Rotário
2017-2018. Juntos com ele, muitos clubes realizaram
suas cerimônias oficiais de posse dos novos presidentes
e conselhos diretores. Foi assim que ocorreu em 3
de julho, quando Rotary Club de São Paulo-Santo
Amaro, Rotary Club de São Paulo-Centenário, Rotary
Club de São Paulo-Chácara Flora e Rotary Club de
São Paulo-Ponte Estaiada, clubes que formam a Área
4 do Distrito 4420, realizaram uma festiva de posse
em conjunto. Respectivamente, tomaram posse Suely
Alves Oliveira Lima, Sirlei Fonseca, Izabel Bhering e
Marcio José Garcia Alves.
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RC Diadema-Floreat

RC São Bernardo do Campo-Norte

APOIO ÀS ENTIDADES | ÁREA 6

POSSE DO CONSELHO | ÁREA 7

Os clubes do ABCD Paulista estão se movimentado
em prol de suas causas sociais. Para dar continuidade
a este trabalho, o Rotary Club de Diadema-Floreat
realizou sua festiva de transmissão e posse. Na
oportunidade, José Roberto Malheiro, Presidente
Humanitário 2016-2017; entregou o clube ao
companheiro Paulo Henrique Barbosa, Presidente Que
Faz a Diferença 2017-2018. O clube existe há 14 anos
e tem participação ativa em projetos como a Apae,
por exemplo. "O objetivo é fortalecer as entidades
assistenciais e fomentar atividades em prol do meio
ambiente”, disse o novo presidente.

Na reunião de 3 de julho, a primeira do Ano Rotário
2017-2018, O Presidente Que Faz a Diferença Carlos
Augusto Vicente empossou o conselho diretor do
Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte. A
companheira Leila Shiratsu, Presidente Humanitária
2016-2017, aproveitou para conceder dois títulos
Paul Harris, pelo empenho de associados durante
sua gestão. Ela também entregou um computador
ao instituto Ricardo Juncker, adquirido por meio
de Subsidio Distrital. Célia Ceschin, Governadora
Assistente da Área 7; e presidentes de outros clubes
do ABCD Paulista também marcaram presença.

RC Santo André-8 de Abril

RC São Caetano do Sul

DISPOSIÇÃO NO SERVIR | ÁREA 9

POSSE CONJUNTA | ÁREA 10

No dia 12 de julho o Rotary Club Santo André-8 de Abril
realizou a solenidade de transmissão e posse do seu
conselho diretor para o Ano Rotário 2017-2018. Maria
Passaretti Vital Barbosa assumiu o cargo de Presidente
Que Faz a Diferença, sucedendo a companheira Rosa
Ramos. “Concentraremos nossas ações em projetos
sociais voltados para o bem-estar da nossa cidade,
com foco na preservação do meio ambiente e na
ajuda humanitária aos mais necessitados. Para fazer
o bem, se faz necessário muita disposição. Isso nós
temos muito”, declarou a presidente durante seu
discurso de posse.

Em reunião festiva, realizada em 24 de junho, no
Salão Nobre da Casa da Amizade de São Caetano do
Sul, cerca de 150 pessoas prestigiaram a cerimônia de
posse dos presidentes dos quatro clubes de Rotary da
cidade de São Caetano do Sul/SP. O evento contou a
presença do Casal Governador Claudio Takata e Marie.
Assumiram Jorge Ishi, Rotary Club de São Caetano
do Sul; Sandra Scarpin, Rotary Club de São Caetano
do Sul-Oeste; Donizeti Moretti, Rotary Club de São
Caetano do Sul-Leste; e Rodrigo Feola, Rotary Club de
São Caetano do Sul-Olímpico. Juntos, eles prometem
fazer a diferença.
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RC Mauá

RC Santos

POSSE CONJUNTA | ÁREA 11

METAS E DESAFIOS | ÁREA 12

Em 21 de julho foi realizada a solenidade de
transmissão e posse conjunta de clubes de Rotary da
Área 11 do Distrito 4420, que engloba os municípios
de Mauá e Ribeirão Pires/SP. O evento aconteceu
no espaço Maddok, em Mauá, e contou com a
presença do Governador Claudio Takata e sua esposa
Marie. Tomaram posse oficialmente Edson Carlos,
Rotary Club de Mauá; Odair Branco, Rotary Club de
Mauá-Barão de Mauá; Eduardo Marques, Rotary Club
de Mauá-8 de Dezembro; e Heliomar Coelho, Rotary
Club de Ribeirão Pires-Estância. Os novos presidentes
seguirão o lema “O Rotary Faz a Diferença”.

A Festiva de Transmissão e Posse do Conselho
Diretor e Conselho Fiscal do Rotary Club de Santos
- Ano Rotário 2017-2018 ocorreu em 7 de julho, no
Mendes Plaza Hotel, em Santos/SP. O evento reuniu
cerca de 330 pessoas, entre rotarianos, autoridades
públicas e convidados. Ao receber o clube das mãos
do companheiro Sergio André Carvalho, Presidente
Humanitário 2016-2017; o Presidente Que Faz a
Diferença Carlos Henrique Cruz assumiu importantes
desafios, como a manutenção de projetos como a
Casa da Esperança de Santos, entre outras metas. O
clube completou 90 anos em 2017.

RC Santos-Porto

RC Cubatão

NOVOS ROTARIANOS | ÁREA 13

FESTA JULINA | ÁREA 14

Na noite de 24 de julho de 2017, com a presença
do Governador Claudio Takata, o Rotary Club de
Santos-Porto realizou sua "Festiva de Transmissão e
Posse do Conselho Diretor - Ano Rotário 2017-2018",
no Mendes Plaza Hotel, em Santos/SP. O Presidente
Ivo Sanches (Gestão 2016-2017) passou às mãos de
Andriey Storte (Gestão 2017-2018) o comando do
clube santista, que completou recentemente 25 anos
de fundação. Durante o evento, foram empossados os
novos associados Cesar Soares, Sander Saad e Eduardo
Dadarqui. Eles vão se unir aos demais companheiros
no ideal de servir.

A tradicional festa julina do Rotary Club de Cubatão
ocorreu em 29 de julho. A sede do clube foi
transformada num contagiante arraiá, com barracas
do beijo, jogos e pescaria. Também teve a impecável
decoração, personagens típicos, deliciosas guloseimas
e a fogueira caipira. Os convidados dançaram
quadrilha ao som do companheiro DJ Cacau. Os
eventos do clube visam apoiar projetos como a Casa
da Esperança de Cubatão, entre outras obras sociais.
A Presidente Que Faz a Diferença Marluce Cabral
Rios Costa comemorou o sucesso do primeiro grande
evento à frente do clube cubatense.
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RC Guarujá

RC Itanhaém

GRATIDÃO ROTÁRIA | ÁREA 15

SAÚDE PÚBLICA | ÁREA 17

Em animada festiva de 29 de junho, o companheiro
Guaraci Reis tomou posse como Presidente Que
faz a Diferença do Rotary Club de Guarujá. Na
oportunidade,
Antonio
Duarte,
Governador
Assistente da Área 15 do Distrito 4420, representou o
Governador Claudio Takata, que no mesmo momento
participava de outro evento distrital. Na presença de
associados de vários clubes, do clube padrinho Rotary
Club de Santos-Oeste, convidados e autoridades,
o presidente empossado agradeceu a presença de
todos e homenageou seu antecessor, o Presidente
Humanitário Eduardo Longaretti (Gestão 2016-2017).

A companheira Katia Doenz, Presidente Que Faz a
Diferença do Rotary Club de Itanhaém, começou o
Ano Rotário 2017-2018 com muito trabalho. Antes
mesmo de sua festiva oficial de posse, ela reuniu
os associados para uma importante ação social. Em
29 de junho, eles visitaram a Unidade de Pronto
Atendimento de Itanhaém/SP, em companhia
de Fábio Crivellari Miranda e de Marcelo Jesus,
respectivamente secretário e secretário adjunto
municipal de Saúde. Na oportunidade, eles
doaram duas cadeiras de rodas ao equipamento.
Recentemente, o clube fez 45 anos de fundação.

RC São Paulo-Parque do Ibirapuera

RC Santos-Boqueirão

TRANSMISSÃO E POSSE | ÁREA 2

UNIDAS NO SERVIR | ÁREA 12

Em 14 de julho, no Centro Cultural da Marinha em
São Paulo, o Rotary Club de São Paulo-Ibirapuera
realizou sua Festiva de Transmissão e Posse do Ano
Rotário 2017-2018. Na oportunidade, Paulo Sérgio
Pereira passou o comando do clube à companheira
Maria Inês Costa Restier. O evento teve a presença
do vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro,
comandante do 8º Distrito Naval. Ao lado da esposa
Marie, o Governador Claudio Takata prestigiou o
momento. Também foi feito agradecimento especial
ao general de brigada Manoel Morata Almeida,
presidente do Círculo Militar de São Paulo.

Numa agradável manhã de sol, o Rotary Club
Santos-Boqueirão deu as boas-vindas ao Ano
Rotário 2017-2018. A Presidente Que Faz a Diferença
Mariângela Fortes Veiga tomou posse numa
emocionante cerimônia, realizada no Tênis Clube de
Santos. Em seu discurso de transmissão, a Presidente
Humanitária Claudia Valério agradeceu pelo
incansável trabalho das companheiras, mencionando
os dez anos de fundação do clube. A nova presidente
falou da importância de florescer uma riqueza interior
em prol da humanidade e enfatizou a humildade, a
alegria no coração e o foco no servir.
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Governador realiza visita na
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Santos
Apresentar os projetos humanitários do Rotary na sociedade e fomentar o
desenvolvimento de novas parcerias foram os objetivos do encontro
Claudio Takata, Governador do Distrito
4420 do Rotary International, visitou a Associação
de Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS). O
encontro ocorreu em 5 de julho, na sede da entidade,
localizada no Boqueirão, em Santos/SP. A comitiva
distrital contou com a presença de Marie Takata,
esposa do Governador; Marluce Rios Costa, Presidente
do Rotary Club de Cubatão; e Angella Ximenes,
Governadora Assistente da Área 14 do Distrito 4420.
Takata foi gentilmente recebido pela diretoria da
AEAS, composta pelo presidente Ademar Salgosa
Junior, pelo diretor administrativo Wolney José Pinto
e pelo diretor social Marcus Antonio Gaspar. Em nome
da AEAS, eles deram as boas-vindas aos rotarianos.
Takata explicou o que o Rotary representa
e os projetos desenvolvidos pela organização no
âmbito mundial. O principal objetivo do encontro foi
a realização de uma parceria entre o Distrito 4420
e a AEAS. Projetos como o intercâmbio de jovens,
capacitação profissional, bolsas de estudo e trabalho
voluntário foram os destaques da reunião. Segundo o
presidente da AEAS, é grande o número de associados
e estudantes nos cursos de engenharia e arquitetura
da Baixada Santista/SP. “Será uma ótima oportunidade
para o desenvolvimento profissional de cada um.
O Rotary receberá o nosso apoio”. O Governador
agradeceu a recepção e também ofereceu o auxílio dos
rotarianos em projetos sociais na região.
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Os dirigentes da AEAS sinalizaram de
forma positiva às ideias do Governador
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