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O conhecimento transforma
e faz a diferença
Nesta edição, o Governador Takata também
faz um balanço dos primeiros meses de gestão, onde
divulgou informações relevantes para os nossos
rotarianos. Ficamos felizes em saber que o nosso
quadro associativo está em crescimento e que as
lideranças estão unidas para fazerem a diferença
nas comunidades. A realização do Seminário DQA
também ajudou os clubes a focarem no envolvimento
pessoal de seus associados. O evento também é tema
de uma matéria. A juventude não ficou de fora desta
edição. Temos notícias e fotos sobre a realização do
1º Fórum Multidistrital de Rotaract e o 2º Encontro
Distrital de Interact do Distrito 4420. Os jovens estão
de parabéns pelos eventos.
Não é segredo que as potências mundiais
têm na cultura do conhecimento a grande aliada
para o desenvolvimento econômico, social e
tecnológico. Com base nisso, chegamos a 2ª edição
da Revista Rotary 4420, refletindo um pouco do que
aconteceu em agosto e setembro, especialmente
na Governadoria do Distrito 4420 do Rotary
International. Nestes meses, o Rotary pelo mundo
celebra, respectivamente, o “Mês do Desenvolvimento
do Quadro Associativo e de Novos Clubes” e o “Mês
da Educação Básica e Alfabetização”. A preocupação
do Governador Claudio Takata com estes enfoques
foi nítida. Apesar do pouco tempo de gestão, seu
trabalho segue firme, pois a engrenagem gira e o
tempo voa em Rotary.
Após três meses de Ano Rotário 2017-2018,
resgatamos os principais momentos de capacitação
que os rotarianos do nosso Distrito tiveram nos
Pré-PETS, PETS e Assembleia Distrital. Antes mesmo
de assumirem a lideranças em seus clubes, os
presidentes, secretários, governadores assistentes e
suas respectivas equipes de trabalho tiveram acesso
a muito conhecimento sobre Rotary. Essa foi uma
das preocupações do Governador para sua gestão,
algo que ele mesmo conseguiu melhorar com a
implantação de uma plataforma EAD (Ensino à
Distância). O Distrito 4420 deu um passo pioneiro na
área do conhecimento rotário. Temos mais detalhes
sobre isso em nossa reportagem de capa.

O empenho dos rotarianos é tanto que não
cabe numa única revista. Temos apenas que apoiar e
valorizar este esforço voluntário. Em reconhecimento
a todos, preparamos matérias sobre os projetos
Esculpir, apoiado pelo Rotary Club de Santos-Porto;
o SAMU 192, desenvolvido pelo Rotary Club de
Santos-Oeste; e o McDia Feliz, que mobilizou clubes
por todo o Distrito 4420. Também publicamos
outras inciativas na tradicional seção “Clubes em
Ação”. O último encontro do grupo de rotarianos
motociclistas, a visita de Takata à Associação
Japonesa e a apresentação do Governador Eleito
2018-2019 também são destaques desta edição.
Este movimento mostra que o conhecimento rotário
transforma e faz a diferença.

Abraços e boa leitura!

MARCELINO SILVA
Editor da Revista Rotary 4420
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
- Ian H.S. Riseley -

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

Quando alguém pergunta o que o Rotary é, o que vocês respondem?
Acho que todos nós já passamos por uma situação em que tivemos que
responder a esta pergunta aparentemente simples e acabamos não sabendo
o que dizer. Até mesmos os rotarianos mais eloquentes consideram um
desafio definir a essência da organização em apenas algumas sentenças.
Como organização, o Rotary sempre teve dificuldades de expressar o âmbito
do seu trabalho, não apenas sobre o que fazemos, mas como fazemos, e o
valor do que contribuímos ao mundo.
Como contador, não preciso dizer que adoro números. Eles funcionam
em todos os idiomas e, no geral, comunicam informações complexas muito
mais eficazmente do que palavras. Esta é a razão pela qual, neste ano
rotário, peço que cada clube forneça à Sede Mundial dois números: valor do
quanto doam em dinheiro e em espécie a serviços humanitários e as horas de
trabalhos realizados em nome do Rotary. Para que estes números sejam úteis,
eles devem ser exatos. Isto significa que deveremos começar agora a registrar
as horas e os valores gastos pelos clubes na prestação de serviços.
A maneira mais simples para os clubes fornecerem estas informações
no fim do ano é adicionando-as mensalmente no Rotary Club Central ferramenta que foi reformulada para facilitar seu uso. Se por qualquer motivo
(por exemplo, acesso limitado à internet) os seus clubes não possam se
conectar com o Rotary Club Central, contatem o governador de distrito e ele
providenciará para que as informações sejam enviadas de outra forma.
Vale ressaltar que a meta deste esforço não é obter os números mais
altos e impressionantes. Não será uma competição ou um reconhecimento
e, em hipótese alguma, as informações concedidas pelos clubes individuais
serão usadas publicamente. A meta é obter números precisos e confiáveis
que possamos apresentar com segurança no trabalho de promoção da nossa
imagem pública, nos materiais sobre desenvolvimento do quadro associativo
e aos nossos parceiros – números embasados por dados específicos no âmbito
do clube que respondem não apenas o que o Rotary é mas, também, o que o
Rotary faz.
Acredito plenamente que com estes números estaremos melhor
capacitados a demonstrar que O Rotary Faz a Diferença, o que, com o tempo,
nos permitirá fazer ainda mais a diferença, para um número maior de pessoas.

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

Fazer com que o Rotary seja mais inclusivo é uma das principais
diretrizes dos nossos esforços para aumentar o quadro associativo. Usamos
as diferentes perspectivas e conhecimentos de associados de todas as idades
para melhorar a qualidade de vida mundialmente através de projetos
humanitários sustentáveis. Aproximadamente 60 milhões de pessoas no
mundo são deslocadas devido a conflitos armados ou perseguição. Em
grande parte, as causas dos conflitos estão relacionadas ao fato de que
necessidades humanas básicas - como comida, água, moradia, assistência
médica, alfabetização, empregos e direitos básicos - não são atendidas.
Nós fornecemos treinamentos a jovens e adultos para evitarem
e resolverem conflitos por meio das Bolsas Rotary pela Paz e de outras
iniciativas. Mais de 660 milhões de pessoas em todo o mundo carecem
de acesso a água potável e 2,4 bilhões não contam com saneamento
adequado. Embora relativamente poucas pessoas morram de sede,
quase 1.000 crianças morrem diariamente em decorrência de doenças
causadas por água contaminada. Uma das nossas áreas de enfoque
ajuda as comunidades a estabelecer e manter o acesso sustentável à
água potável, saneamento e higiene.
Nossa iniciativa de prover água potável, saneamento e higiene
é um catalisador aos nossos esforços nas outras áreas de enfoque:
combate a doenças, saúde materno-infantil, educação, desenvolvimento
de economias locais e promoção da paz. Mais de 750 milhões de pessoas
acima de 15 anos de idade - dois terços delas mulheres – são analfabetas.
E 250 milhões de crianças não têm habilidades básicas de leitura e escrita,
nem conhecimentos numéricos, embora metade delas tenha passado
quatro anos na escola.
Nossos associados apoiam projetos educacionais que oferecem
treinamento para professores, equipes de formação profissional,
integração de tecnologia no currículo escolar e programas de
alfabetização para adultos. Nosso objetivo é capacitar as comunidades
para dar suporte à educação básica e alfabetização, reduzir a disparidade
entre os sexos nessa área e aumentar a alfabetização de adultos.
Para que tudo isso continue ajudando o Rotary a fazer a diferença
na vida das pessoas, precisamos acreditar e executar, sonhar é bom,
porém não resolve problemas das comunidades, vejamos o que dizia
saudoso presidente Sam Owori. “Otimismo é o que nos traz ao Rotary.
Porém, o Rotary não serve para quem fica só no mundo dos sonhos.
Aqui é lugar para quem quer utilizar seus conhecimentos e habilidades
na realização de serviços”, Sam Owori, 1941-2017.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
- Claudio Hiroshi Takata -

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

Setembro é o mês da Educação Básica e Alfabetização. Devemos
lembrar o nosso compromisso com essa causa, através de ações dos
clubes ou por meio da Fundação Rotária que financia bolsas e projetos
de alfabetização ao redor do mundo. Uma das ações que os clubes
podem desenvolver nesse mês é a homenagem a um educador. A outra
forma é o engajamento no programa “Rotary nas Escolas”. Vale destacar
o projeto desenvolvido desde 1998, em parceria com a ONG Cooperative
for Education, como parte do projeto de alfabetização na Guatemala.
As escolas recebem livros didáticos graças a um subsídio do Rotary. Os
estudantes pagam uma taxa de aluguel dos livros que é colocada em um
fundo rotativo. Depois de cinco anos, a escola pode comprar novos livros
com o dinheiro do aluguel coletado.
Ainda neste mês, com o projeto Preserve o Planeta Terra,
realizaremos diversas ações de plantio coletivo de árvores. Ao lado de
outros rotarianos ao redor do mundo vamos causar um impacto positivo
com o plantio de pelo menos 1,2 milhões de árvores, demonstrando o
comprometimento a favor do meio ambiente. Até o momento, estão
planejados o plantio de 1.932 árvores, mas com o apoio dos clubes
teremos ultrapassado a meta distrital de 2.222 árvores até 22 de abril de
2018. Em 19 de setembro, tivemos o concerto Rotary Faça a Diferença,
num grandioso evento na Sala São Paulo, onde também tivemos a
oportunidade de mostrar para a sociedade a contribuição do Rotary
para com o meio ambiente.
Também lembro que em 24 de outubro temos que celebrar o Dia
Mundial de Combate a Poliomielite. Portanto, incentivamos a realização
de eventos que exponham a marca do End Polio Now. Não esqueçam de
registrar seus eventos no Rotary Show Case e no site da campanha (www.
endpolio.org/pt/register-your-event). A Comissão Distrital da Fundação
Rotária também está incentivando a reversão das rendas de eventos até
24 de outubro, na quantia de US$ 25,00 per capita, sendo que os clubes
onde todos os associados participarem da ação serão agraciados como o
certificado de “Clube 100% Pelo Fim da Pólio”.
Nos rotarianos do Distrito 4420 estamos realizando diversas
atividades e ações diretas em nossas comunidades ou em prol a Fundação
Rotária, como descrito na carta dos 60 dias de gestão. Certamente
teremos muito mais para contar quando completarmos 90 dias à frente
dos clubes do nosso Distrito. Sabemos que somente através da ação é
que será possível que fazer a diferença no mundo, sempre guiados pelos
nossos valores: Companheirismo, Integridade, Diversidade e Liderança.
Eu e minha esposa Marie somos muito gratos pela atenção,
alegria e carinho que são oferecidos a nós quando visitamos os clubes
de Rotary. Seja em festivas, visitas oficiais e eventos rotários, sempre nos
contagiamos com a energia de transformação positiva e união que os
rotarianos do Distrito 4420 têm. Ao compartilhar tudo isso com aqueles
que estão juntos de nós, vamos alcançar o sucesso na missão de fazer
a diferença para juntos construirmos comunidades, países e um mundo
melhor para se viver. Desejo um excelente mês a todos nós. Muito
obrigado!

ROTARY 4420 - JUN/JUL 2017
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Pioneirismo na capacitação
de novos líderes
Ferramentas na web, conteúdo personalizado e plataforma EAD são apostas do Distrito
4420 para ampliar as formas de conhecimento durante o Ano Rotário 2017-2018
As estratégias de treinamentos para o Ano
Rotário 2017-2018 partiram de um desejo do próprio
Governador Claudio Takata. A ideia principal tem
como ênfase metodologias nunca antes utilizada pelo
Distrito 4420, como a criação de uma plataforma EAD
(Ensino à Distância), por exemplo. A intenção é que
esta ferramenta forneça aos presidentes de clubes uma
visão ampla, inovadora e completa sobre capacitação
em Rotary. O projeto foi concebido num ambiente de
fácil acesso, que possibilita a eliminação de dúvidas
e a consolidação dos conhecimentos rotários. Tanto
o EAD, quanto as novas políticas de conhecimento,
foram amplamente divulgados em todas as fases do
PETS e da Assembleia Distrital.

Ele destaca que é surpreendente ver como as
ferramentas do Rotary International e do Distrito 4420
são utilizadas por todos, o que reforça as experiências
positivas proporcionadas pela Assembleia Distrital e
pelas fases do PETS. “Os recursos são utilizados com
frequência, mas o cenário é de aprendizado contínuo.
Nada termina no PETS e na Assembleia Distrital.
Temos que nos aperfeiçoar nos seminários, fóruns
e demais encontros ao logo da gestão. Estou muito
grato pelos resultados parciais e vamos em busca
de melhorias, especialmente em relação ao uso dos
recursos digitais. Eles são o caminho do futuro para
que os rotarianos sejam mais eficazes no ideal de
servir”, conclui o Governador.

Ao resgatar estes momentos, o Distrito
4420 reforça sua preocupação com o planejamento,
capacitação e conhecimento dos clubes. Antes mesmo
da realização do PETS-Fase 1 (termo utilizado em
substituição ao nome Pré-PETS), o Módulo 1 do EAD
foi colocado no ar. Ele continha vídeos motivacionais,
depoimentos de ex-governadores e conteúdos
técnicos preparados por instrutores distritais de anos
anteriores. “No início, pensávamos em compartilhar
conhecimento e objetivos comuns, alimentados pelo
sonho de fazer a diferença nas comunidades. Agora,
com poucos meses de gestão, percebemos que os
treinamentos estão reverberando de forma muito
positiva”, contextualiza Takata.
O Governador também enfatiza que esta
preocupação inicial com a capacitação dos rotarianos foi
de extrema importância para fortalecer a sinergia entres
os presidentes de clubes, governadores assistentes e
comissões que fomentam o desenvolvimento distrital.
“Esta harmonia é nítida no olhar de todos que tenho
visitado nestes poucos meses à frente do Distrito 4420. Os
nossos líderes e presidentes de clubes estão conseguindo
entender e alavancar cada vez mais a nossa instituição,
especialmente junto aos próprios companheiros, ao Rotary
International e à Fundação Rotária. As capacitações deram
mais entendimento e somaram ao engajado social que
cada rotariano tem pela nossa causa”.
“No início, pensávamos em compartilhar
conhecimento e objetivos comuns, alimentados
pelo sonho de fazer a diferença nas
comunidades”.
- Claudio Takata -

TREINAMENTO DISTRITAL
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Cerca de 750 pessoas participaram da
Assembleia Distrital 2017-2018
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PETS e Assembleia
Distrital
Com os conteúdos do EAD no ar, o Distrito
4420 partiu para a realização do PETS-Fase 1. O
treinamento foi dividido em duas datas. Em 15/10/2016,
ele foi dedicado aos presidentes de clubes do Planalto.
Em 29/10/2016 para os da Baixada Santista e Vale do
Ribeira. Apesar da divisão, o conteúdo foi igual, com
módulos de instrução sobre os manuais normativos
de Rotary Internacional. Todos saíram do treinamento
com conceitos sobre planejamento, administração,
liderança, realização de reuniões, projetos, admissão,
retenção e engajamento de associados. Também
receberam orientações sobre o funcionamento da
Plataforma EAD e conheceram o Projeto Distrital
Educacional para o Ano Rotário 2017-2018.
Um dos colaboradores desta estrutura de
capacitação foi o consultor empresarial Rui Cabral de
Mello, associado do Rotary Club de São Paulo-Sudeste.
Dentro da Equipe Distrital para o Ano Rotário
2017-2018, ele atua como Instrutor Distrital, sendo um
dos responsáveis pelos treinamentos dos presidentes e
associados de clubes. “Fortalecemos ainda mais o EAD
com a criação do segundo módulo, contendo apostilas
com os temas discutidos nas apresentações do PETS-Fase
1. Este material ficou à disposição dos presidentes até a
realização do PETS, realizado um pouco mais tarde, em
março de 2017. Chegamos a este momento com mais
informações e conhecimento rotário”, explica ele.
Cabral diz que em função do conhecimento
adquirido no EAD e no PETS-Fase 1 foi possível realizar um
trabalho mais de motivação e companheirismo no PETS.
“Diminuímos a carga conceitual e apostamos em palestras
mais leves, o que permitiu maior integração entre clubes,
presidentes e cônjuges. Na Assembleia Distrital, usamos
o formato tradicional. Tivemos uma plenária geral e a
divisão dos grupos em salas e funções, como presidentes,
governadores assistentes, secretários, tesoureiros,
Fundação Rotária, DQA, projetos, administração, entre
outras. A coordenação das salas ficou a cargo das equipes
distritais, que usaram seus membros para transmitir os
conhecimentos necessários”.

“Diminuímos a carga conceitual e apostamos em
palestras mais leves, o que permitiu maior integração
entre clubes, presidentes e cônjuges”.
- Rui Cabral de Mello -

TREINAMENTO DISTRITAL
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Palestrantes de outros distritos ajudaram
na condução do PETS 2017-2018
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Desafios da capacitação
Segundo o consultor, os rotarianos são líderes
em seus ramos de atividades. Para ele, treiná-los é uma
oportunidade de sentir como funcionam seus clubes,
já que cada um tem a sua característica, dependendo
do tempo de fundação, localidade, camada social
atendida e estruturas internas. “É uma nova lição a
cada dia. Treinar secretários, tesoureiros e presidentes
das comissões oferece a chance de conviver em sinergia
com os clubes. São eles que fazem a engrenagem
girar no dia-a-dia de seus clubes. Ser Instrutor Distrital
possibilita conhecer princípios de gestão, condução,
ética da organização, além do convívio com os líderes
que já comandaram ou ajudam na gestão do Distrito
4420 e o Rotary Internacional”.
Ele ressalta que o sentimento obtido ao final
das capacitações é que o rotariano sai com a certeza
de sua importância para o processo de crescimento
rotário. “Os resultados que precisamos atingir é por
um objetivo maior, o ideal de servir às comunidades.
Alguns vão exercer seus cargos de forma exemplar.
Outros terão mais dificuldades. Estes vão precisar
de ajuda e monitoramento das equipes distritais.
O mais importante é que todos entendam que são
voluntários e que serão reconhecidos pela comunidade,
especialmente pelos beneficiados por tanta dedicação.
Sendo assim, o Rotary vai seguir a sua história, igual
ou melhor à época quando estes líderes assumiram os
postos de comando em seus clubes”.
A própria trajetória rotária de Cabral reforça
a importância da capacitação em Rotary. Ele já foi
presidente de seu clube em 2011-2012, secretário por
duas vezes (2010-2011 e 2014-2015) e Governador
Assistente 2013-2014. “Também fui gestor da CADRE
e da Comissão Distrital da Fundação Rotária para o
período de 2016-2019. Na maioria das vezes, a instrução
distrital é confiada aos ex-governadores distritais. Ter
recebido esta oportunidade de servir aos rotarianos do
Distrito 4420 me deixou honrado. Sou muito grato pela
confiança depositada por todos e pelo Governador
Takata”, finaliza o instrutor.
Natural de Porto Alegre/SP, Rui Cabral de
Mello tem 69 anos de idade. É formado em Matemática
(Faculdades Oswaldo Cruz - 1976) e Direito (USP Largo
São Francisco - 1981). Trabalhou no Unibanco de 1969 a
1995. Está em São Paulo/SP desde 1972. É proprietário
da M.A.R.C.A. Consultoria e Assessoria desde 1995.
O consultor atua nas áreas de Comércio Exterior e
Câmbio, prestando consultoria para bancos, corretoras
de câmbio e empresas que operam no comércio
internacional. Está há 46 anos com sua esposa Marisa,
com quem teve as filhas Fabiana, Gisele e Cristina.
Completou dez anos como associado do Rotary Club
de São Paulo-Sudeste, onde participa efetivamente das
ações do Distrito 4420.

TREINAMENTO DISTRITAL
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Alegria, entusiasmo e descontração
marcaram a realização do PETS
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Logística dos
treinamentos
A Equipe Distrital detectou que, com
informações rotárias de maior qualidade, os presidentes
alcançariam melhores resultados. Partindo desde
princípio, foram elaborados os pré-PETS, o PETS e a
Assembleia Distrital, com a capacitação das comissões
internas dos clubes. A novidade foi oferecer dois
módulos de treinamentos, pois clubes menores não
tem pessoal para ocupar todos os postos, por isso há
rotarianos com mais de um cargo por gestão. Essa
missão não ficou restrita apenas os líderes dos clubes.
Também foi elaborado um treinamento para a Equipe
Distrital, conhecido como DTTS (District Team Training
Seminar). A iniciativa foi inédita e bem aceita pelos
gestores do Ano Rotário 2017-2018.
Um dos responsáveis em organizar a logística
operacional destes treinamentos foi Francisco Mo,
Coordenador de Eventos do Distrito 4420 e associado
do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto. “O primeiro
encontro do PETS-Fase 1 ocorreu no Blue Tree
Premium Verbo Divino Hotel, em São Paulo/SP, onde o
conforto e a boa alimentação foram priorizados para
potencializar o aprendizado. O segundo evento foi
realizado no Cosmopolitan Praia Flat, em Santos/SP,
seguindo o mesmo padrão estrutural. Com a aplicação
destes conceitos, obtivemos um excelente retorno no
aprendizado dos participantes. Também incentivamos o
companheirismo entre os lideres eleitos desta gestão”.
O PETS foi realizado no Hotel Terras Altas,
em Itapecerica da Serra/SP, num lugar repleto de ar
puro e natureza preservada. “Preparamos um espaço
exclusivo para o treinamento dos presidentes eleitos. Os
palestrantes convidados passaram experiências inéditas e
inovadoras. Entre as atividades realizadas, o destaque foi
a palestra ministrada pelo mágico Bianko, especialista em
motivar através da mágica, da interatividade e do humor.
Foi algo diferente para um evento de treinamento
institucional. O baile temático fechou o PETS com chave
de ouro. Todos os presidentes ficaram entusiasmados e
motivados para fazerem a diferença em suas gestões à
frente de seus clubes de Rotary”, destacou.
A Assembleia Distrital aconteceu no CAMP-SBC,
em São Bernardo do Campo/SP, onde os rotarianos
foram recepcionados com um agradável café de
boas-vindas. O ginásio poliesportivo foi o palco da
principal plenária, composta por aproximadamente 750
pessoas. “Os treinamentos ocuparam todas as salas de
aula do CAMP. Tivemos dois módulos de treinamentos
que possibilitaram chances diferentes de aprendizado.
No primeiro, capacitamos para o cargo de secretário
de clube. No segundo, trabalhamos diretamente com o
desenvolvimento de projeto humanitários. A comissão
que faço parte é algo inédito. Agradeço a quem fazem
parte dela e ao Governador Takata pela chance de
realizar este trabalho”, encerrou MO.

“Entre as atividades realizadas, o destaque foi a palestra
ministrada pelo mágico Bianko, especialista em
motivar através da mágica”.
- Francisco Mo -
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O conforto e a estrutura dos Pré-PETS
foram pensados em detalhes
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Salas de informática
no PETS
Uma das novidades do PETS 2017-2018
foi a realização de dois laboratórios de informática
simultâneos, com computadores para os presidentes
eleitos aprenderam na prática as atividades que teriam
que exercer pela internet durante suas gestões. Os
governadores assistentes também participaram desta
dinâmica em sessões especiais, o que lhes permitiu ficar
em sintonia com os presidentes de suas áreas. Uma das
salas foi comandada por Caio Cruz e Washington Pinheiro,
membros do Rotary International Brazil Office (RIBO). Eles
apresentaram os recursos do site do Rotary International,
como o Brand Center e o Rotary Club Central, sistema por
onde os clubes devem inserir suas metas e resultados.
Uma das salas foi direcionada às plataformas
web. Ela foi coordenada por Marcelo Carvalho, Presidente
da Comissão Distrital de Imagem Pública e desenvolvedor
voluntário dos sites dos clubes e do Distrito 4420.
“Os presidentes conheceram a estrutura e áreas dos
sites. Eles aprenderam como usar o painel de controle,
possibilitando que os próprios clubes insiram suas notícias,
eventos na agenda, vídeos, projetos, arquivos e fotos.
Além de desenvolver habilidades na web, as dinâmicas
possibilitaram que os presidentes conhecessem parte da
equipe de suporte aos clubes e distritos do RIBO. São
estes profissionais que ajudam a resolver as dificuldades
dos clubes no dia-a-dia”, contou Carvalho.
Outro destaque foi a apresentação da integração
dos sites dos clubes com o banco de dados do Rotary
International (RI). A novidade possibilitou novos recursos,
como a exibição da lista de associados ativos e honorários
dos clubes, informações sobre reuniões, conselho diretor
e rotarianos em geral. “Também demonstramos a nossa
integração ao portal do My Rotary do RI, o que possibilita
autenticação com a mesma senha usada no site do RI,
tanto para autenticação e uso do painel de controle
dos sites dos clubes, quanto para acesso aos conteúdos
restritos aos associados. O Distrito 4420 foi o primeiro no
Brasil e o segundo no mundo a integrar suas ferramentas
com o banco de dados do RI”, revelou.

TREINAMENTO DISTRITAL

17

Os laboratórios de informática funcionaram
de forma simultânea

ROTARY 4420 - AGO/SET 2017

TREINAMENTO DISTRITAL

18

Plataforma de Ensino à Distância - EAD
Uma das grandes inovações apresentadas
pela Equipe de Instrução do Distrito 4420 para o
Ano Rotário 2017-208 foi o EAD (Ensino à Distância).
Trata-se de uma plataforma de ensino via internet,
semelhante aos cursos online que várias universidades
utilizam. Os alunos aprendem através de um site
especial com vídeos e textos didáticos organizados em
módulos. Cada módulo apresenta questionários para
avaliação do aprendizado e disponibiliza certificado
aos aprovados no final. O primeiro módulo teve vídeos
gravados por instrutores distritais. De maneira informal
e descontraída, eles apresentaram os principais
fundamentos do Rotary, como projetos, quadro
associativo, Imagem Pública, e Fundação Rotária.

O segundo módulo teve apostilas com
conteúdos propostos pelo RI, em textos preparados
por Rui Cabral de Mello. O terceiro módulo foi
composto por vídeos apresentados pelo próprio
Marcelo Carvalho, que também é Coordenador do EAD
do Distrito 4420. “Apresentamos dicas sobre Imagem
Pública e explicamos como inserir conteúdos nos
sites dos clubes. O EAD foi um marco na capacitação
distrital, pois possibilitou acesso fácil às informações
rotárias. Com uma interface amigável, os presidentes
de clubes puderam desenvolvermais conhecimento,
de qualquer lugar e conforme disponibilidade de
tempo. Isso completa o aprendizado recebido nas
fases do PETS e na Assembleia Distrital”, finalizou.
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Coordenador do projeto, Marcelo Carvalho
foi um dos facilitadores do EAD

Os treinamentos e o sucesso do PETS farão
a diferença em 2017-2018
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Governador Claudio Takata
realiza visita à Associação
Japonesa de Santos
Encontro tem como objetivo a realização de parcerias com uma das mais tradicionais
instituições representativas da centenária imigração japonesa no Brasil
Um dos objetivos do Governado Claudio
Takata à frente do Distrito 4420 é desenvolver
parcerias eficazes, seja por meio do relacionamento
institucional com o poder público ou com o apoio da
inciativa privada e das entidades de classe aos projetos
humanitários do Rotary. Neste sentido, ele está visita
constantemente diversas instituições da sociedade civil
organizada. A mais recente visita foi na Associação
Japonesa de Santos (AJS), ocorrida no último dia 2 de
agosto. Takata estava acompanhado de sua esposa
Marie Takata; de Monica Varella, vice-presidente da
Associação de Família de Rotarianos de Santos; e de
Marcio Kazuo Watanabe, membro do Rotary Club de
São Paulo-Brasil-Taiwan.
Durante o encontro, ele foi recebido por
Marise Harue Hashimoto, presidente da AJS; e por
César Hamabata, diretor financeiro da entidade. O
Governador teve a oportunidade de explicar o que
representa o Rotary e os projetos desenvolvidos pela
organização no âmbito global e regional. A reunião
também teve como objetivo a realização de novas
parcerias entre o Rotary Distrito 4420 e a AJS. Projetos
educacionais como intercâmbio de jovens estudantes
e profissionais, bolsas de estudo, trabalho voluntário e
aproximação da cultura japonesa com as comunidades
onde o Rotary atua foram destacados por Takata.
Segundo a presidente da entidade, o Seinenbu
da AJS, grupo formado por jovens interessados pela
divulgação da cultura nipônica, integração entre o
Brasil e Japão e o ensino da língua japonesa, será o mais
beneficiado com os projetos educacionais oferecidos
pelo Rotary. “Será uma ótima oportunidade para o
desenvolvimento profissional de cada um. O Rotary
receberá o nosso apoio”, revelou Marise. O Governador
Takata e a equipe que o acompanhou agradeceram
a recepção e ofereceram auxílio nos demais projetos
sociais da instituição. “Os princípios dos rotarianos se
assemelham em muito aos da cultura japonesa. É uma
identidade presente em nosso dia a dia. Vamos juntos
fazer a diferença”, finalizou Takata.
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Um dos objetivos do encontro foi a
criação de parcerias eficazes
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Associação Japonesa
de Santos
Com mais de seis décadas de existência, a
trajetória da entidade se mistura com a história da
imigração japonesa no Brasil. O navio Kasato Maru
trouxe os primeiros imigrantes do Japão ao Porto de
Santos, em 18 de junho de 1908, dando início à saga
centenária. Muitos deles seguiram para o interior
paulista para trabalhar nas lavouras de café e ouras
culturas agrícolas. Entretanto, várias famílias se fixaram
no próprio município santista. A Associação Japonesa
de Santos é uma entidade civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivo promover a integração da
comunidade nipo-brasileira, a preservação da cultura
japonesa e o ensino da língua pátria. O local conta com
quatro salas de aula e cerca de 100 alunos.
Sua sede também possui biblioteca, sala de
informática, um dojô (local de treino) multiuso para
apresentações culturais, de artes marciais, áreas de
convivência e de reuniões. A entidade é mantida por
anuidades pagas pelos seus membros, além de doações
e receitas obtidas com eventos e atividades realizadas ao
longo do ano. Conta com a atuação de voluntários que,
além de ocupar cargos na diretoria e comissões, colaboram
na organização de eventos. Dentre eles está o Undokai,
festividade esportiva que é a maior e mais antiga atividade
da comunidade nipo-brasileira da região, além do Festival
da Cultura Japonesa, palestras, oficinas de origami,
ikebana, exposições e recepção às autoridades.

“Será uma ótima oportunidade para o
desenvolvimento profissional de cada um. O
Rotary receberá o nosso apoio”.
- Marise Harue Hashimoto -
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A instituição preserva a história da
imigração japonesa no Brasil
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Seminário de Desenvolvimento
do Quadro Associativo reforça
apoio aos clubes de Rotary
A necessidade de entrar em sintonia com as novas formas de envolvimento pessoal
proporcionadas pelos avanços tecnológicos foi um dos assuntos abordados no evento
Em Rotary International, o mês de agosto é
dedicado ao Desenvolvimento do Quadro Associativo
(DQA). A organização de um seminário para o
tema tem por objetivo preparar novos líderes para
fornecerem o suporte necessário aos clubes rotários.
Sendo assim, o Distrito 4420 promoveu mais uma
edição de seu tradicional Seminário DQA, realizado
em 12 de agosto, no CAMP SBC (Centro de Formação
e Integração Social), localizado em São Bernardo do
Campo/SP. Cerca de 190 rotarianos participaram do
evento. Desde sua posse, o Governador Claudio Takata
propôs uma superação das metas no DQA, alcançando
a marca de 2.000 associados dentro do Distrito 4420
até o término do Ano Rotário 2017-2018.

Segundo Bill Boyd, Presidente do Rotary
International em 2006-2007, novos rotarianos se
associam aos clubes diariamente. No entanto, alguns
deles também abandonam as fileiras rotárias no
dia-a-dia. Sobrinho costuma utilizar as citações
de Boyd em trechos de suas palestras sobre DQA,
conforme a seguir. “Sei que já ouviram esta cantilena
inúmeras vezes. O mais inteligente é não gastar tempo
divagando sobre como atrair novos sócios para a
instituição. Nosso tempo seria melhor empregado no
fortalecimento dos clubes. Não nos esqueçamos de
que o Rotary, funcionando bem, é atraente o bastante
para que os atuais associados permaneçam e para que
novos membros juntem-se a nós”.

Takata abriu o evento e agradeceu a participação
dos rotarianos presentes, certo do comprometimento
de todos em fazerem a diferença no atual ciclo rotário.
Segundo ele, o fortalecimento e apoio aos clubes é uma
das metas do Distrito 4420 em sua gestão. “Temos a
predileção de sermos lembrados mais por nossas obras do
que pelas nossas palavras. Cada indivíduo é um rotariano
em potencial, independentemente de sua etnia, religião,
gênero ou classe social. Para fazermos mais ao próximo
será necessário atingir um número maior de associados.
É importante aumentarmos a nossa família rotária. De
forma robusta e compartilhada, conquistaremos uma
realidade mais digna para a humanidade”.
Para Fernando Dias Sobrinho, Presidente da
Comissão Distrital do DQA (2016-2019), o seminário
foi objetivo e buscou soluções para a melhoria dos
clubes do Distrito. “Por meio de palestras e troca de
experiências, conseguimos orientar sobre os principais
gargalos que podem afetar o crescimento associativo
dos clubes. O atual modelo de relações sociais reflete
na captação de novos associados. Para atrair novos
companheiros é imprescindível considerar as mudanças
na comunicação e nas interações pessoais das últimas
décadas. Os palestrantes de hoje apresentaram
assuntos atuais e de forma didática esclareceram as
dúvidas dos rotarianos presentes no evento”, conclui.

“Para atrair novos companheiros é imprescindível
considerar as mudanças na comunicação e nas
interações pessoais das últimas décadas”.
- Fernando Dias Sobrinho -

MÊS DO DQA

29

O seminário ofereceu soluções para a
melhoria dos clubes de Rotary
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Grupos e debates temáticos
As plenárias do seminário foram divididas entre os seguintes temas:
1.“O plano Brasil para o DQA e como o Distrito 4640 atingiu 3000 associados”, por César Scherer, coordenador
das Zonas 22 A e 23 A.
2.“NRDC - Como impactam positivamente no DQA”, por José Claudiney Rocco, coordenador assistente da Zona 23 A.
3.“Cada clube tem a sua característica”, por Amilton Medeiros, coordenador assistente da Zona 22 A.
4.“Meu Clube é 20”, por Marcelo Demétrio Haick, coordenador do End Pólio Now, Zonas 22 A e 23 A.

Em seguida, os rotarianos dividiram-se em salas de trabalho e discutiram temas específicos:
• Sala A - Meu Clube é 20 - Clubes de São Paulo/SP.
• Sala B - Meu Clube é 20 - Clubes do Grande ABCDMR.
• Sala C - Meu Clube é 20 - Clubes do Litoral Paulista, ambos com até 20 associados.
• Sala D - Clubes Satélites - Sala destinada os rotarianos que pretendem constituir um clube satélite ou saber mais
sobre o assunto.
• Sala E - Clube Bilíngue - O Distrito pretende instalar um clube cujos participantes se comuniquem também na
língua inglesa. Uma iniciativa pioneira que poderá atrair interessadas em praticar um segundo idioma.
• Sala F - Fusão de Clubes - Foram discutidos vantagens e problemas que podem ser encontrados quando os clubes
resolvem unir-se para aumentar a sua capacidade de trabalho.
• Sala G - Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) - Tem um excepcional potencial para a
prestação de serviços comunitários, além de promover o desenvolvimento do quadro associativo.
• Sala H - Como organizar o encontro distrital para associados em potencial. O Distrito fará nos próximos meses
um encontro dedicado aos associados em potencial. Com palestrantes motivacionais, o evento receberá
possíveis novos rotarianos. Eles serão indicados pelos 79 clubes do Distrito.
• Sala I - Características de uma boa reunião rotária. O seu clube promove uma reunião objetiva e agradável? Foi
abordado como melhorar essas reuniões.
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O Governador Takata prestigiou o
seminário ao lado de lideranças rotárias
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Rotary Club de Santos-Oeste
promove melhorias na Central
de Regulação Médica do Samu
Inciativa de apoio ao serviço de emergência 192 ocorreu por meio de parceria entre
empresários, rotarianos, Distrito 4420 e prefeitura da cidade de Santos
Quem nunca se deparou com uma situação
de risco e precisou chamar socorro? São nestas horas
que recorremos aos serviços emergência, como o corpo
de bombeiros, polícia e defesa civil. Em Santos/SP, um
projeto do Rotary Club de Santos-Oeste, apoiado pelo
Distrito 4420, fornece apoio ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu). Em 22 de agosto, a Central
de Regulação Médica do Samu inaugurou melhorias
estruturais, proporcionadas pela prefeitura, em parceria
com os rotarianos. Entre diversas lideranças, o evento
teve a presença do Governador Claudio Takata, de Marco
Antonio Dias Cardoso, presidente do Santos-Oeste, e de
Paulo Alexandre Barbosa, prefeito da cidade.
Associado do clube santista, o arquiteto
Hamilton Luiz Costa Junior é o coordenador do projeto
desde 2015. Ao lado de Fábio Ferraz, secretário de Saúde
de Santos, ele acompanhou a entrega das melhorias
depois de muito trabalho. “O prefeito esteve conosco
para conferir os novos veículos e conhecer as melhorias
nas instalações deste importante equipamento, em
parceria com o Rotary Club Santos-Oeste. Ao todo,
os rotarianos e seus apoiadores investiram cerca de
R$ 90 mil em recursos, serviços e materiais para a
revisão elétrica, pintura, troca de piso, iluminação,
reposição de janelas, compra de móveis, aparelhos de
ar condicionado, computadores e outros itens”, revela
o secretário municipal.
O valor arrecadado pelas doações obtidas
pelos rotarianos foi dividido entre empresas das áreas
da construção civil, ar condicionado, material elétrico,
informática e mobiliário, além de contribuições dos
associados de outros clubes de Rotary. O projeto
também recebeu aporte de recursos oriundos da
Fundação Rotária e de subsídios do Distrito 4420,
totalizando aproximadamente R$ 15 mil, utilizados na
compra de novos computadores para o local. Barbosa
enfatizou a importância deste tipo de parceria para a
administração municipal. “Agradeço o apoio oferecido
pelo Rotary para a melhoria da infraestrutura deste
importante espaço que serve a população regional”,
valorizou o prefeito.

A central santista do Samu presta atendimento
local e nas cidades vizinhas. Seus profissionais
atendem 24 horas por dia, organizam a logística
das ambulâncias e prestam orientação médica até a
chegada do socorro. Quando necessário, os médicos
internos vão às ruas para atendimentos mais graves.
Nos municípios atendidos há uma população estimada
em 1 milhão de pessoas, número que triplica nas férias
de verão. “A importância dos serviços prestados pelo
Samu no Brasil é indiscutível. São realizados desde
simples atendimentos até complexas emergências. É
um serviço de referência e que, acima de tudo, salva
vidas. Os responsáveis pelo projeto estão de parabéns”,
ressaltou o Governador Takata.

“Agradeço o apoio oferecido pelo Rotary para a
melhoria da infraestrutura deste importante espaço que
serve a população regional”.
- Paulo Alexandre Barbosa -
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Ao lado do prefeito de Santos, o
Governador Takata inaugurou as instalações
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Novas ambulâncias
Três novas ambulâncias foram integradas ao
Samu de Santos, totalizando 15 veículos em operação.
O número é três vezes maior que o indicado pelo
Ministério da Saúde, que recomenda uma ambulância
básica para cada 100 mil habitantes e uma de suporte
avançado para cada 400 mil. Uma ambulância UTI de
suporte avançado ficará na central do Samu. As outras
duas de suporte básico ficarão nas bases do Jardim
São Manoel (Zona Noroeste) e do Caruara (Área
Continental). Robson Alonso, presidente da Sociedade
de Melhoramentos do Caruara, comemorou a troca
do veículo que atende os moradores do seu bairro.
“Estamos felizes demais porque este é um ganho
enorme. Precisávamos de uma ambulância preparada
para percorrer grandes distâncias”, disse durante a
entrega dos veículos.
Segundo Ferraz, a frota será ampliada nos
próximos meses com o início do contrato de locação de
outras 12 ambulâncias. Ele também enfatizou o apoio
integral dos rotarianos no projeto. “O pregão eletrônico
foi lançado na semana passada. Com os novos pregões
de locação de ambulâncias sem motoristas, vamos
economizar com os novos contratos, permitindo a
ampliação da nossa frota. Com isso, vamos valorizar os
nossos motoristas do quadro fixo da prefeitura. Não
posso deixar de agradecer o apoio recebido do Rotary
Club de Santos-Oeste. Ele foi muito importante para a
melhoria do Samu”, reconheceu o secretário municipal
de Saúde.

“Não posso deixar de agradecer o apoio recebido do
Rotary Club de Santos-Oeste. Ele foi muito importante
para a melhoria do Samu”.
- Fábio Ferraz -

A central do SAMU 192 está localizada no
bairro da Encruzilha, em Santos/SP
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Apoio e realização
Os principais apoiadores, profissionais liberais e
empresas parceiras do projeto foram a Engeplus
Construtora e Incorporadora (Roberto Luiz Barroso e
Roberto Luiz Barroso Filho), Gimawa Material Elétrico
(Gilberto Pedrone), Haiffa Gessos e Projetos (Ronaldo
Nicastro), AB Ligth Design Projeto de Iluminação
(Artur Bezerra), Raimundo Vidros (Raimundo
Cajaíba dos Santos), Clínica Infectos Vacinas (Dr.
Marco Reis), Sistema Ar Condicionado (Luiz Caetano
de Paiva), Litoral Revestimentos (François Mertens),
Só Mão de Obra Forros de Isopor (Iranildo Rufino
da Silva), XDesign Comunicação Visual (Gabriel
Baster), Antonio Carlos Silva Campos, Ricardo Soares
Gomes de Oliveira Filho, Paulo Roberto Gonçalves
Vieira, Rogério de Souza Guzenski, Hamilton Luiz
Costa Junior, Marco Antonio Dias Cardoso e Virgílio
Gonçalves Pina Filho.

Visite o Rotary Club de Santos-Oeste:
• Reuniões: sextas-feiras.
• Horário: 12h15 - almoço.
• Telefone: (13) 3878-5013.
• Local: Mendes Plaza Hotel - Restaurante Le Coq Dór.
• Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Gonzaga
Santos/SP.
• Site: www.rotary4420.org.br/santosoeste.
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O SAMU também presta orientação
médica até a chegada do socorro local
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Campanha de divulgação da
“Semana do Combate à Polio”
Registro:
Dia 24 de Outubro é o dia que marca o
combate poliomielite, e este, como o maior projeto
do Rotary, precisa ser marcado junto da população,
em uma grande ação de Imagem Pública. Para isso
o Distrito 4420 está lançando uma campanha para
marcarmos a semana do combate a pólio, entre 23
e 29 de Outubro. O objetivo é que cada clube do
Distrito realize um evento marcante em sua cidade
para divulgar para a população esse projeto que
muita gente ainda desconhece.
Exemplos de ações em prol da campanha:
• Caminhada.
• Banner gigante.
• Projeção pública.
• Evento de arrecadação.
• Um espetáculo temático.
• Ação de divulgação nas ruas da cidade.

Além da esperada divulgação pública em
sua cidade e imprensa local, o evento deverá ser
registrado pelo próprio clube em fotos, e se possível
também em vídeo, e ser publicado no site do clube.
A partir da publicação no site do clube os eventos
terão destaque também no site do Distrito e em uma
edição especial da Revista Rotary 4420. Os eventos
que forem realizados e divulgados receberão um
reconhecimento especial do Governador Claudio
Takata na Conferência Distrital. Cada evento também
deverá ser registrado pelo clube diretamente no site
da campanha End Polio Now, do Rotary International,
que acompanhará todas as ações ao redor do mundo:
www.endpolio.org/pt/register-your-event.
Você
pode obter materiais para divulgação (fotos, vídeos,
textos) no site oficial da campanha: www.endpolio.
org/pt/resource-center.

Divulgação:
Ao realizar seu evento, não esqueça de marcar
o nome do Rotary. Use o logo da campanha End Polio
Now, e também o logo de seu clube, dentro do novo
padrão, e com o nome de seu clube, que reforça a
percepção do nome “Rotary”. Coloque os logos em
faixas, banners, camisetas, convtes. E came a imprensa
– para potencializar essa divulgação para toda a sua
comunidade. Na mensagem, conte que o Rotary
já reduziu a incidência de poliomielite no mundo
em mais de 99%, faltando agora apenas 3 países
endêmicos para seu fim. No Brasil poucos sabem dessa
participação por conta de ações governamentais,
mas em muitos paísos do mundo é só com o Rotary
e seus parceiros que suas populações podem contar.

Marcelo R. S. Carvalho.
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420.
E-mail: webmaster@rotary4420.org.br.

Campanha US$ 25 pelo Fim da Pólio
Além da divulgação do trabalho do Rotary pelo fim da poliomielite, a Comissão Distrital de Fundação Rotária
também lançou uma campanha de arrecadação, pois afinal todo projeto precisa de fundos para ser realizado. A
campanha convoca os clubes e rotarianos a doarem pelo menos US$ 25 por associado até a data de 24/10/2017,
especificamente para o fundo da pólio da Fundação Rotária. Este valor doado será então triplicado pelo Instituto
Bill e Melinda Gates, que doará US$ 2,00 (dois dólares) para cada dólar doado pelos rotarianos. Os clubes que
participarem desta campanha receberão um certificado especial e farão parte de um mega painel de fotos que estará
no site do Distrito e na Conferência Distrital. O depósito nesta campanha também contará para a obtenção do EREY.
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Servir sem medir distâncias
Motociclistas rotarianos da América do Sul encontram-se novamente para momentos
de amizade, companheirismo e responsabilidade social
Mais de 100 motociclistas e suas “garupas”
realizaram a 12ª Edição do Intercâmbio Rotário da
Amizade, promovido pelo IFMR-SA (International
Fellowship of Motorcycling Rotarians - South America),
em 25 de agosto, em Marília/SP. A cidade do interior
paulista reuniu rotarianos de 25 distritos brasileiros
e do Uruguai, que durante três dias participaram de
uma animada programação social. Além de visitas às
entidades apoiadas pelo Rotary Club de Marília de
Dirceu, os motociclistas realizaram um passeio pelas
principais ruas do centro da cidade, propagando a
imagem pública do Rotary International. O grupo foi
liderado pelo rotariano Luís Cláudio Aguilar, associado
do clube mariliense.
A arrecadação obtida com as inscrições do evento
foi destinada para a Mitra Diocesana Comunidade Rosa
Mística (R$ 2.400,00), para o CACAM - Centro de Apoio
à Criança e Adolescente de Marília (R$ 3.390,00) e para
a Fundação Rotária (US$ 1.000,00), por meio do fundo
anual do Distrito 4510. “O IFMR-SA mostra para toda
a comunidade rotária mundial como o companheirismo
entre rotarianos é praticado na sua forma mais pura e
original, fazendo o bem para a comunidade por onde os
motociclistas passam. Isso reforça os laços de amizade e
divulgando nossa organização. Nada pode ser melhor
do que isso”, disse Neri Wagner, presidente do IFMR-AS
e associado do Rotary Club de Marechal Cândido
Rondon - Distrito 4640.
No Distrito 4420, alguns companheiros são
praticantes do motociclismo e já tiveram a oportunidade
de participar das inciativas do grupo. Um deles é o
consultor ambiental Cláudio Lopes Tosta, sócio fundador
do Rotary Club de Santos-Noroeste e coordenador
regional do IFMR-SA. Ele acompanha de perto as ações
e participou do encontro na cidade de Marília/SP.
“Nestes eventos, além da descontração e do foco no
ideal de servir, percebo uma característica marcante na
filosofia dos organizadores. Os passeios são realizados
em áreas importantes das cidades por onde passamos,
fortalecendo a imagem pública do Rotary, em pontos
turísticos e históricos das regiões visitadas pelo continente
sul-americano”.
“Os passeios são realizados em áreas importantes das
cidades por onde passamos, fortalecendo a imagem
pública do Rotary”.
- Cláudio Lopes Tosta -
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Encontro do interior paulista reuniu
rotarianos de 25 distritos do Brasil
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Planejamento e
organização
Como coordenador do IFMR-SA dentro do
Distrito 4420, Tosta vem traçando algumas metas
desde que assumiu a função. Relacionamento juntos
aos clubes e abordagens aos rotarianos participantes
do universo das motocicletas estão entre as ações
planejadas. “Queremos fomentar a presença dos
companheiros que nunca participaram de nenhum
evento, estimulando também a vinda de suas esposas.
Além daqueles rotarianos que já são experientes no
mundo das duas rodas, queremos criar um elo de
ligação com aqueles que adoram motociclismo, mas
que têm menos afinidade com passeios deste tipo.
Ele diz que pretende realizar eventos nas
cidades do Distrito 4420. Segundo ele, o que mais
chama atenção no IFMR-SA é a diversidade das
pessoas e regiões visitadas. “Temos companheiros que
vão em vários eventos, seja no Brasil, Uruguai Paraguai
ou Argentina. A participação feminina também é cada
vez maior. Ser rotariano é uma experiência única,
desde o simples contato com pessoas de várias áreas
de atuação, até a construção de novas amizades. Além
de tudo isso, enquanto grupo de companheirismo sem
fronteiras, podemos servir o próximo em vários locais
do mundo”, concluiu Tosta.

Programação prevista dos próximos eventos:
• 4º IFMRSA - Dois Irmãos/RG - de 28/02 a 04/03/2018.
• 13º IRA - Jundiaí/SP - de 24 a 26/08/2018.
• 2º Encontro da Primavera - Taiobeiras/MG - de 15 a
18/11/2018.
• 5º IFMRSA - Balneário Camboriú/SC - de 29 a 31/03/2019.
• 14º IRA - Arraial D´Ajuda/BA - de 23 a 25/08/2019.
• 3º Encontro da Primavera - Pederneiras/SP - de 15 a
17/11/2019.
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Conheça a história do IFMR-SA
O IFMR - International Fellowship of Motorcycling
Rotarians (Associação Internacional dos Rotarianos
Motociclistas) surgiu em 1991, na Austrália e nos
Estados Unidos, quando seus adeptos ficaram
internacionalmente conhecidos como “Rotacyclists”.
Na América do Sul, o grupo começou a ser organizar
em 1994, coordenado pelo companheiro Paulo
Brisolla Tavares Filho, associado do Rotary Club de
Jaraguá do Sul (Distrito 4650). Sua principal função é
atuar como grupo de companheirismo, promovendo
as causas rotárias e a integração entre rotarianos
por todas as regiões por onde passam.
No continente sul-americano, passaram a ser chamar
IFMR-SA - International Fellowship of Motorcycling
Rotarians - South America (Associação Internacional
dos Rotarianos Motociclistas da América do Sul). Ao
longo dos anos, vários rotarianos ocuparam o cargo
de “chairman” do grupo, atuando como presidentes
do conselho de administração. É um dos programas
estruturados do Rotary International e o maior
grupo mundial de companheirismo por afinidade
da organização. Na América do Sul, eles possuem
cerca de 950 associados, distribuídos em 17 estados
brasileiros e outros cinco países do continente.
Contatos e mídias sociais do IFMR-SA:
• Claudio Lopes Tosta.
• Coordenador Regional - Distrito 4420.
• Telefones: (51) 3032-3939 / 9-9983-2217.
• E-mail: claudio@inteligenciaambiental.com.br.
• Internet: www.ifmr-sa.org / www.facebook.com/ifmrsa.

O 12º Intercâmbio Rotário da Amizade do
IFMR-SA ocorreu em Marília/SP
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Jovens participam do
2º ENDIC em Praia Grande
Realizado em clima de amizade, alegria e descontração, evento promoveu a integração
juvenil durante um agradável dia de aprendizado e lazer
Em 16 de setembro, na cidade de Praia
Grande/SP, aconteceu o 2º Encontro Distrital de
Interact do Distrito 4420 (ENDIC). O evento foi
sediado pelo Interact Club Praia Grande, com a
organização da Equipe Distrital de Interact e o apoio
de companheiros do Rotary Club Praia Grande. A
temática do evento foi baseada nas tradições do
Hawai, além do espírito acolhedor e entusiasmado
dos jovens que compareceram ao encontro. Segundo
os participantes, a programação do agradável dia foi
exemplo de organização e parceria entre interactianos,
rotaractianos, rotarianos responsáveis pela inciativa.
Estiveram presentes 110 jovens, que ao chegar foram
divididos em quatro grupos para participarem das
gincanas cooperativas.
A presença de vários intercambistas do
Distrito 4420 também foi destaque, vindos do
México, Alemanha, Suíça, França, Índia, Estados
Unidos e Taiwan. Todos deram um show de animação,
permitindo uma experiência única na troca de culturas
com os interactianos do Brasil. A parte da manhã foi
reservada às gincanas. Logo após o almoço, foi realizada
a eleição do Representante Distrital de Interact (RDI).
O jovem Paulo Ricardo Dias, membro do Interact Club
de Mauá, foi eleito o RDI para 2018-2019. Nascido
em 2001, na cidade de Mauá/SP, ele desempenha o
cargo de secretário distrital desde 2015. Ele pretende
realizar várias ações de companheirismo, cooperação e
projetos durante a sua gestão.
Na parte da tarde, foi tivemos a roda da
amizade e muito companheirismo com uma divertida
“Pool Party”, com direito a muita música, frutas e
bartander não alcoólico. No final da tarde, ocorreram
as premiações, onde tivemos a caravana mais animada,
mais distante, mais numerosa e o tão almejado “Coco
de Ouro”. Confira como ficaram os reconhecimentos
pela participação do evento:
•Caravana Mais Distante: Interact Club de São Paulo
Aeroporto.
•Caravana Mais Numerosa: Interact Club de São Bernardo
do Campo.
•Caravana Mais Animada: Equipe do YEP (Young
Exchange Program).
•Coco de Ouro: Equipe Azul (o guardião do coco foi o
Interact Club de Mauá).

A coordenadoria distrital agradeceu o empenho
de todos os interactianos, rotarianos, rotaractianos,
pais e responsáveis que permitiram a realização do
evento com total harmonia. Agradecimentos especiais
ao Dr. Cezar Augusto, que esteve no encontro para
dar suporte médico se fosse necessário, e à equipe da
Representação Distrital de Interact. Todos participaram
das atividades, deram o apoio necessário e fomentaram
a amizade que é característica marcante do Interact. Foi
um dia memorável, que certamente ficará na lembrança
e no coração de seus participantes para sempre.
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Aprendizado, alegria e descontração
promoveram a integração juvenil
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Distrito 4420 realiza 1º Fórum
Multidistrital de Rotaract
Com palestras e grupos de estudo, evento promove o desenvolvimento da liderança,
ética e cidadania entre os rotaractianos e participantes convidados
Em 3 de setembro, os clubes de Rotaract do
Distrito 4420, em parceria com os distritos 4430, 4310,
4590, 4600 e 4610, sediaram o 1º Fórum Multidistrital
de Rotaract. O encontro aconteceu no espaço cedido
pela Nicom, empresa varejista do setor de materiais
para construção civil, em São Paulo/SP. Cerca de 400
pessoas divididas entre rotarianos, rotaractianos e
interactianos participaram do evento. O objetivo do
fórum é a capacitação dos integrantes do programa de
Rotaract do Rotary International e seus convidados, com
foco em temas que colaboram para o desenvolvimento
pessoal e profissional dos participantes.
Claudio Takata, Governador do Distrito 4420,
realizou a abertura oficial do fórum e agradeceu
a presença de todos os rotaractianos. “Todos nós
estamos comprometidos em fazer a diferença neste
ano rotário. O fortalecimento e apoio aos jovens é são
metas do nosso Distrito. Cada indivíduo é um rotariano
em potencial, independentemente de sua idade,
etnia, religião ou gênero”, afirmou. Segundo Ana
Paula Rodrigues, Representante Distrital de Rotaract,
foi um fim de semana de trabalho, aprendizado e
companheirismo entre os clubes do estado de São
Paulo. “Parabéns aos envolvidos e à organização que
tornou possível este grande evento. Que venham mais
fóruns como este”, agradeceu ela.
Dentro da vasta programação, o fórum reuniu
cinco palestrantes convidados. Todos apresentaram
em suas palestras assuntos atuais e de forma didática
esclareceram as dúvidas dos participantes. As plenárias
oficiais também promoveram importantes conteúdos e
foram divididas entre os temas:
• Liderança - Coronel Ernesto Puglia Neto.
• Projetos humanitários - Dra. Érika Stancolovich.
• Direitos humanos - Major Frederico Afonso Izidoro.
• Oratória e retórica - Profº Dr. Víctor Gabriel Rodríguez.
• Ética, cidadania e novas lideranças - Luiz Flávio Gomes.

A programação do evento, os palestrantes
e o conteúdo ministrado foram aprovados pelos
rotaractianos e convidados. Os visitantes dos outros
distritos também elogiaram a organização do Distrito
4420 na condução dos trabalhos e demais detalhes
do fórum. Para Katy Reis, Presidente da Subcomissão
Distrital de Rotaract, a quantidade de jovens presentes
no evento mostra o interesse e suas responsabilidades
dentro da família rotária. “No Rotaract, podemos
encontrar o futuro do Rotary. Eventos como esse, nos
leva a crer que a continuidade da nossa instituição está
garantida”, finalizou.
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Palestras e estudos promoveram o
desenvolvimento das jovens lideranças
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Conheça a história do
Projeto Esculpir
Apoiado pelo Rotary Club de Santos-Porto, entidade oferece atividades educacionais,
artísticas e culturais no contra turno escolar na cidade de Santos/SP
Fundado em 2001, com o nome de Espaço
Cultural Policial Integrado Regional, o Projeto Esculpir
foi uma iniciativa de membros da Polícia Militar de
São Paulo (PM). A ideia era ofertar um espaço de
integração com a comunidade local, nos bairros do
entorno do Mercado Municipal, em Santos/SP. A
região possui dividas sociais históricas, nos quesitos de
habitação, lazer e estrutura urbana. No início, foram
criados cursos de artesanato, alfabetização de adultos
e uma modesta biblioteca formada por doações. A
procura foi maior entre as crianças e adolescentes.
Sendo assim, suas atividades foram se modelando
para atender o público infanto-juvenil que se mostrou
mais assíduo no dia-a-dia da instituição.
Nos primeiros anos, ele se manteve desta
forma, dependendo basicamente de doações e
do voluntariado dos policias militares e de outros
profissionais. Em 2006, uma diretriz do comando da
PM desvinculou totalmente os policiais do projeto.
O caminho certo do Esculpir seria o encerramento
das atividades. Foi quando rotarianos e voluntários
se reuniram para evitar o fechamento. Desde então,
a entidade mantém suas atividades por meio de
doações. O local atende 60 crianças e adolescentes,
entre cinco e 14 anos de idade, em regime de contra
turno escolar. Elas participam de cursos, incentivo à
leitura e atividades recreativas. Ainda recebem uma
nutrição saudável com café da manhã, almoço e jantar.
Frequentar a escola regularmente é a única
exigência para que as crianças participem das atividades.
Foi uma forma que o projeto encontrou de diminuir a
evasão escolar na região onde atua. “Também temos
o compromisso de levar e buscar na escola algumas
crianças que participam das nossas atividades. Isso
já faz parte da nossa rotina e proporciona maior
tranquilidade aos pais que trabalham o dia todo fora
de casa. Somente os nossos monitores ou os próprios
pais podem pegá-los no colégio. Diminuímos a chance
daqueles que poderiam passar o contra turno escolar
sem fazer nada ou aprendendo coisas ruins nas ruas”,
revela Karina Nishi, voluntária e uma das diretoras da
Associação Esculpir.

““Diminuímos a chance daqueles que poderiam
passar o contra turno escolar sem fazer nada ou
aprendendo coisas ruins nas ruas”.
- Karina Nishi -
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Dezenas de crianças participam das
atividades no contra turno escolar
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Desafios e atividades
da instituição
Mantenedora do projeto, a Associação
Esculpir não tem nenhum tipo de convênio público.
Possui um custo fixo mensal por criança que acaba
gerando um passivo financeiro para ser administrado
a cada mês. “Vivemos exclusivamente das doações.
São empresas, pessoas físicas, sindicatos, entidades
não governamentais e voluntários que nos ajudam
na missão de fechar as contas positivamente todo o
mês. Alguns parceiros colaboram com verbas fixas
mensalmente ou promovem ações de arrecadação em
prol do nosso trabalho, como são os casos da empresa
AGE Technology (SOC), do Sindisan, do Rotary
Club de Santos-Porto e de outros que colaboram
incansavelmente na quitação das despesas”.
O projeto oferece inúmeras atividades no
contra turno escolar. Quem vai para o colégio na parte
da tarde, toma café da manhã, faz suas atividades e
almoça no Esculpir antes de ir à aula. Quem estuda
pela manhã, chega ao Esculpir depois da aula, realiza a
refeição do almoço e faz as atividades extra curriculares
na parte da tarde. Eles só voltam pra casa depois
que o jantar é servido. As atividades dependem de
professores voluntários, parcerias com universidades
e convênio com o Mercado Municipal de Santos. Elas
contemplam incentivo à leitura, acompanhamento da
lição de casa, aulas de violão, caratê, capoeira, jiu-jitsu,
informática, jogos de raciocínio lógico, atividades
físicas, costura, bordado e tricô.
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Esforços pela busca do
próprio espaço
Localizada no número 104 da Rua 7 de
Setembro, no bairro do Paquetá, em Santos/
SP, a Associação Esculpir ocupa um imóvel com
aproximadamente 150 metros quadrados de área
construída. O local é cedido gratuitamente há anos por
sua proprietária. Mas, recentemente, foi estipulada
uma nova carência de uso do espaço por parte de
seus familiares. A partir de 2018, a Associação terá
que exercer a opção de compra ou locação mensal
do espaço. “Será mais um desafio que teremos que
superar, assim como ocorreu na época da desvinculação
da PM. Ao lado de parceiros e voluntários, vamos
trabalhar para mantermos o projeto vivo. Nada cai do
céu. Ensinamos isso diariamente às crianças”.
A cada mês, a instituição vive a expectativa de
que suas arrecadações garantam a quitação das contas
e a manutenção das atividades. “Para pagar os gastos,
promovemos um bazar diário com roupas, sapatos,
entre outros artigos que são doados. É pouco, mas ele
ajuda na obtenção de recursos. Todo tipo de doação
material que não terá utilidade para o nosso próprio
uso, a gente coloca à venda no bazar e os valores
arrecadados ajudam a pagar os gastos do dia-a-dia,
como o pão que servimos no café da manhã, por
exemplo”. A Associação Esculpir funciona de segunda
à sexta-feira, das 7h30 às 17h00. Contatos e doações à
podem ser feitos pelo telefone (13) 4141-3523.

Além das aulas, a garotada e o maestro
fazem apresentações em plúblico
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Projeto Tocando Vidas

Trabalho de uma voluntária

Sob coordenação do maestro Antonio Manzione,
o Projeto Tocando Vidas ministra aulas de violão
todos os dias. Após formar os primeiros alunos, a
iniciativa permitiu montar o Conjunto de Violões do
Projeto Esculpir, que faz pequenas apresentações
em público. Em ocasiões como festivais de música,
eventos sociais ou festas beneficentes, eles
incorporam à Orquestra Brasileira de Violões, sob
regência do próprio Manzione. “O que o maestro
faz de forma voluntária com estas crianças é
fantástico. Ele transforma a vida delas para melhor.
Na escola, eles não aprendem a profundidade de
um tema. Com o violão, eles estão indo fundo no
estudo da arte. Eles não querem voltar pra casa
quando as aulas terminam”.

Nutricionista por formação, Karina Nishi se
apresenta como uma voluntária com disponibilidade
de tempo. Ela nunca imaginou que fosse trabalhar
integralmente com crianças. Anos atrás, ela foi
convidada pela assistente social da PM para
conhecer o Esculpir. Passou então a visitar o local
uma vez por semana. “Foi um choque ver de perto
as condições de vida, fome e miséria dessas crianças.
Saber que existem histórias assim é uma coisa, ver a
realidade de perto é outra totalmente diferente. As
crianças são as coisas mais generosas do mundo, pois
passam por atrocidades, mas sempre têm um sorriso
no rosto para nos mostra. Aprendemos coisas lindas
com elas. Temos que agradecer por isso”, revela
emocionadamente.

Karina ressalta que o maestro conta a
história das músicas e ensina o que eles acham
impossível aprender. “Conhecer coisas boas reflete
na sociedade, na família e na escola. As crianças
são movidas por afeto, desafios e exemplos. Cabe a
nós mostramos que existe o caminho do bem. Com
o violão, eles tomam ciência de suas capacidades
de aprendizado. Não queremos apenas que sejam
violonistas, mas que entendam que com estudo
e dedicação terão coisas boas na vida. Se não
oferecermos esta opção, a rua está logo ali para
ensiná-los um trajeto de sofrimento e dor. Temos
ex-alunos que voltam aqui, dão aula voluntária e
testemunham seus sucessos na vida. Não tenho
palavras para isso”.
Manzione criou a Orquestra Brasileira de
Violões em 2011. Ele esteve à frente da Camerata
Heitor Villa-Lobos por 28 anos, com mais de 1.0000
apresentações e 780 premiações. Em 1972, foi
fundador do Curso Oficial de Violão de Santos.
Com cursos gratuitos, já formou mais de 20 mil
alunos e cerca de 200 professores de violão que
atuam no Brasil e no exterior. Com mais de 80
anos de idade, ele esbanja vigor, sabedoria e doa
seu conhecimento por várias horas diariamente. “O
objetivo é transformá-los em cidadãos conscientes
em tudo. Eles podem até se profissionalizar na
música, mas sem deixar a escola. Mostraremos
a sociedade que a música tem o raro poder de
transformar vidas”, afirma o maestro.

Com o passar do tempo, Karina se envolveu cada
vez mais com a causa voluntária do Esculpir. Hoje,
seu tempo é dedicado integralmente ao projeto.
Foi necessário conscientizar marido, filhas, amigos
e familiares sobre a importância de transformar as
vidas daquelas crianças. Não foi fácil, mas com o
apoio de todos ela mantem a chama viva dentro
de si e aquece de esperanças os menores assistidos.
Hoje, suas filhas cresceram (18 e 20 anos de idade).
Ao lado do pai, elas observam o trabalho abnegado
na mãe. “Geralmente, temos tantas coisas em casa,
mas as vezes não damos conta disso. Essas crianças
não têm nada. Temos que devolver a elas parte do
que a vida nos deu”, finalizou Karina.
Visite o Rotary Club de Santos-Porto:
• Reuniões: terças-feiras.
• Horário: 12h30 - almoço.
• Site: www.rotary4420.org.br/santosporto.
• E-mail: secretaria@rotarysantosporto.org.br.
• Local: Mendes Plaza Hotel - Restaurante Le Coq Dór.
• Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Gonzaga
- Santos/SP.
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Eventos mostram o aprendizado músical e
ajudam na obtenção de recursos
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Um balanço dos primeiros
meses de gestão
“Inicialmente, parabenizo os companheiros
pelas conquistas de todos nesses primeiros meses
do Ano Rotário 2017-2018. Listamos alguns
eventos, realizados a partir de 1º de julho, pelas
comissões e programas patrocinados pelo Distrito
4420. Nestes dois meses de gestão, já foram
admitidos em nossos clubes um total de 56 novos
companheiros, o que representa aproximadamente
um associado admitido por dia. Atingimos a marca
de 1934 rotarianos dentro do Distrito 4420. Desde
2013, o pico de nossos associados foi de 1941,
registrado em 1º de julho de 2015, sendo que o
Distrito continua crescendo, quando partiu de
1882 membros em 1º de julho de 2013.
Estamos com o valor de US$ 41.521,20
(quarenta e um mil, quinhentos e vinte e um dólares e
vinte centavos) de contribuições à Fundação Rotária.
Vale destacar que já temos no Distrito um clube 100%
EREY, o Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá, com o
valor de doação por associado de US$ 105,75, o que
incentiva os demais clubes para também atingirem
essa meta. Também foram distribuídos 500 pins do
End Polio Now por clube para levantar fundos para
o programa Polio Plus. Entrar em contato com o
seu governador assistente para obter o material.
Agradecemos o Rotary Club de Santos-Oeste por essa
generosa doação ao Distrito 4420.
Nos primeiros 80 dias, por exemplo, tivemos
experiências extraordinárias. Certamente, elas são
resultado do trabalho árduo e 100% comprometimento
de nossos líderes, presidentes, governadores
assistentes e membros das comissões distritais, além
das lideranças do Interact e Rotaract. Para que
mantenhamos essa trajetória de sucesso, o Distrito
4420 desenvolve diversas ações. Conheçam algumas
delas nos quadros abaixo. Agradeço a todos por tudo,
lembrando que estamos apenas no início do nosso
ciclo rotário, mas percebo que já estamos fazendo
a diferença nas comunidades. Um forte abraço”.

Claudio Hiroshi Takata
Governador do Distrito 4420.

Apoio à Fundação
Rotária:
• Pólio Plus = US$ 3.963,23.
• Fundo Anual = US$ 31.369,25.
• Fundo de Dotação = US$ 6.188,72.
• Contribuição geral = US$ 41.521,20.
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Eventos organizados:
• Assembleia e Encontro Distrital de Interact.
• Assembleia e Fórum Multidistrital do Rotaract.
• Treinamento do ILR - Instituto de Liderança Rotária.
• Encontro do YEP para jovens que estão saindo do País.
• Encontro do YEP para jovens que estão chegando
ao Brasil.

Principais iniciativas distritais:
• Campanha do Café do Rotary para que os clubes
atinjam o 100% EREY.
• Incentivo à inciativa “Meu Clube é 20 (informações
no site do Distrito 4420).
• Viagem da amizade para Serra da Mantiqueira
(já estamos com 128 participantes).
• Concerto Rotary Faça a Diferença, realizado na Sala
São Paulo, em 19 de setembro.
• Pin em cristal “Meu Clube é 20” para os 10 primeiros
presidentes que atingirem a meta.
• Pin EREY 2017-2018 para quem contribuir com pelo
menos US$ 100 para a Fundação Rotaria.
• Assistência consultiva aos clubes para atualização dos
estatutos e atas de transmissão e posse.
• Campanha Clube 100% pelo Fim da Pólio (doação de
US$ 25 per capta ao Fundo da Polio Plus).
• Apoio e incentivo para realização de eventos para
comemoração do Dia de Combate à Poliomielite.
• Disponibilização de kits de exames de glicemia,
hepatite e pressão arterial para as áreas
distritais realizarem mutirões de saúde.
• Distribuição de 50 mil revistas da Turma da Mônica
sobre empreendedorismo, dentro do Programa
Rotary nas Escolas (contate seu governador assistente).
• Apoio e incentivo para realização de eventos de
plantio coletivo na semana da árvore, realizada de
16 a 24 de setembro (Programa Preserve o Planeta
Terra - Distrito 4420).
• Campanha Paul Harris 500, onde um título pode ser
obtido com a doação de US$ 500 à Fundação Rotária
na conta do Fundo Anual de Programas, sendo limitado
em três títulos por rotariano.
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RC de Daidema

RC de Mauá-8 de Dezembro

PROJETO RUMO

RODADA DE NEGÓCIOS

Recentemente, o Rotary Club de Diadema realizou
mais uma edição do Projeto Rumo. A iniciativa visa
promover a interação entre profissionais líderes em
suas áreas de atuação e jovens adolescentes em busca
de orientações e dicas para a escolha de suas carreiras
profissionais. O evento foi realizado no teatro Clara
Nunes, em Diadema/SP, e contou com a participação
de 380 jovens vindos das escolas públicas e privadas
do município. O clube fez questão de agradecer os
jovens participantes, os colaboradores da Sodiprom e
os palestrantes que fizeram toda a diferença para o
sucesso do encontro.

Em 23 de agosto, Mauá/SP recebeu a primeira rodada
local de negócios, promovida pelos clubes de Rotary
do município (Rotary Club de Mauá, Rotary Club de
Mauá-Barão de Mauá, Rotary Club de Mauá-8 de
Dezembro e Rotary Club de Mauá-Pilar). O evento
teve como enfoque o marketing de relacionamento
e a prospecção comercial entre os associados do
Rotary. Depois de um agradável café da manhã, os
participantes apresentaram suas empresas entre si e
trocaram cartões de visitas. Cada profissional inscrito
pagou uma taxa simbólica de R$ 30,00, com percentual
de US$ 1,00 revertido em doação à Fundação Rotária.

RC de São Paulo-Ponte Estaiada

RC de Cubatão

PROJETO BOLSA DE ESTUDOS

ENTREGA DE DOAÇÕES

O Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada investe em
iniciativa educacionais. Sabemos que só por meio dela
será possível mudar o futuro. Isso passa pela mudança
de vida dos nossos jovens. É por isso que apostamos
em projetos de bolsa de estudos, em parceria com
o Colégio Magister. E sabe quando temos a certeza
que a aposta deu certo? Quando recebemos no clube
alguns ex-alunos que fazem faculdade e dão seu
depoimento. Ver eles falando com conhecimento,
desenvoltura e propriedade nos enche de orgulho.
Parabéns à estudante Tayana. São jovens como ela
que nos fazem acreditar, sempre

No início de agosto, o Rotary Club de Cubatão
realizou a entrega de 100 quilos de alimentos ao
Lar Fraterno de Assistência aos Idosos. Os alimentos
foram arrecadados durante a tradicional Festa
Julina, realizada no final de julho na sede do clube.
Marluce Cabral Rios Costa, Presidente que Faz a
Diferença, demostrou sua felicidade pela presença
da comunidade cubatense no evento. Ela agradeceu
pelas doações e pelo apoio dos companheiros do
clube e da Casa da Amizade de Cubatão. Todos
tiveram papel importante na organização e realização
desta brilhante atividade rotária.
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RC de São Paulo- Cidade Dutra

RC de Santos

CAMPANHA ROTARY EM AÇÃO

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

O Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra realizou
a entrega de cobertores e meias para algumas
entidades assistenciais. A inciativa foi organizada
dentro da campanha Rotary em Ação. Os materiais
foram doados para a Casa de Repouso São Sebastião,
espaço mantido pela Associação Vó Neide, e ao Lar
da Terceira Idade Deus é Fiel, por meio da parceria
da instituição Voz dos Pobres. O trabalho também
contemplou alguns núcleos de moradores de rua.
A liderança comunitária e social dos companheiros,
amigos e familiares do clube foi fundamental para o
sucesso da campanha.

O Projeto Rumo de orientação vocacional está entre
as principais inciativas do Rotary Club de Santos
para a juventude. Recentemente, Edmar Monteiro,
associado do clube santista, realizou palestra sobre
“Logística e Comércio Exterior” para os alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental da Unidade Municipal de
Educação Jose Carlos de Azevedo Junior, em Santos/
SP. O evento ocorreu dentro da 3ª Feira de Profissões
de Santos. Ao lado do Projeto SEART (Semeando
Escritores e Artistas, Revelando Talentos), o Rumo tem
como enfoque o desenvolvimento de talentos junto
aos alunos da rede pública.

RC de Itariri-Pedro de Toledo

RC de São Paulo-Nove de Julho

LEIA PARA UMA CRIANÇA

DOÇÃO DE COBERTORES

Parceria entre o Rotary Club de Itariri-Pedro de
Toledo e a Fundação Itaú Social promove o projeto
“Leia para uma Criança”. O objetivo é estimular a
leitura na educação infantil. Como a educação básica
e a alfabetização são áreas de enfoque do Rotary
Internacional, o clube demonstra alinhamento com
a premissas da instituição. Estima-se que 70 milhões
de crianças não têm acesso à educação básica e mais
de 800 milhões de adultos são analfabetos. No Brasil,
mais de 13 milhões não sabem ler ou escrever, o que
torna preocupante o estudo, mas valoriza a inciativa
do Itariri-Pedro de Toledo.

O Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho realizou a
entrega de cobertores à Vivenda da Criança. Segundo
Fábio Fonseca, responsável pela captação de recursos da
instituição beneficiada, o trabalho dos rotarianos e de
importante relevância. “Estamos mais uma vez juntos,
participando da campanha de arrecadação de cobertores
para atender mais de mil famílias que necessitam de
ajuda”. A Vivenda da Criança é uma entidade sem fins
lucrativos que atende mensalmente mais de quatro mil
pessoas, moradoras de bairros carentes na região de
Parelheiros, no extremo de São Paulo/SP.
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Interact Club de Diadema

Interact Club de São Bernardo do Campo

PROJETO LAR SÃO JOSÉ

CONEXÃO COM O MEIO AMBIENTE

O Interact Club Diadema visitou o Lar São José,
instituição sem fins lucrativos que abriga crianças e
adolescentes vítimas de violência doméstica. O local
propicia um sistema de moradia provisória, proteção
e formação educacional às crianças. Durante a ação,
o grupo realizou brincadeiras, tocaram músicas e
saborearam um delicioso lanche, tudo preparado
pelos próprios interactianos. Além disso, alimentos
foram doados. Cada instante do encontro ficou
guardado entre os participantes da iniciativa. Ao sair,
todos sentiram-se felizes em poder fazer parte deste
momento de solidariedade ao próximo

Patrocinados pelo Rotary Club de São Bernardo do
Campo, os jovens membros do Interact Club de São
Bernardo do Campo realizaram uma visita ambiental
ao Parque Estoril, localizado às margens da Represa
Billings, no município de São Bernardo do Campo/
SP. A inciativa teve como objetivo inicial obter mais
detalhes sobre a fauna, a flora e os ecossistemas
naturais existentes naquela região. Numa segunda
etapa, o grupo pretende desenvolver um projeto de
sustentabilidade no lugar. Com tablets e smartphones
em mãos, os jovens fizeram da conectividade uma das
formas de mobilização do evento

Interact Club de Praia Grande

Rotaract Club de Santos

PROJETO INVERNO AMIGO

LEITE AO LAR VICENTINO

Durante os meses mais frios do ano, o Interact
Club de Praia Grande deu continuidade ao Projeto
Inverno Amigo. O grupo realizou a doação de roupas
adquiridas durante mutirão promovido em bairros
da cidade de Praia Grande/SP. De forma organizada
e proativa, os jovens promoveram encontros e foram
em busca das pessoas quem estavam precisando de
roupas para encarar as baixas temperaturas desta
época. Além dos artigos de vestuários, eles também
ofereceram alimentos para aqueles que estavam
morando nas ruas. Esse foi apenas um dos projetos
sociais desenvolvidos pelo clube praiagrandense.

O Rotaract Club de Santos, parceiro o Rotary Club de
Santos, visitou o asilo do Lar Vicentino. A inciativa
ocorreu em 16 de agosto, com o principal objetivo
de entregar o leite arrecadado durante a campanha
promovida em prol da instituição. Foram arrecadados
e doados mais de 300 litros de leite integral e outros
quatro quilos de leite em pó. Além da entrega, a equipe
do Rotaract fez um saboroso lanche para os idosos,
proporcionando a todos uma tarde descontraída,
alegre e feliz. E nome de seus associados, parceiros
e apoiadores, o clube santista agradeceu a todos que
ajudaram na ação

CAMPANHA MCDIA FELIZ
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Rotarianos em ação no
McDia Feliz
Além de colaborar com o Instituto Ronald McDonald na luta contra o câncer
infanto-juvenil no Brasil, inciativa leva alegria às instituições
apoiadas pelos clubes de Rotary
O McDia Feliz é a maior campanha do País em
prol de adolescentes e crianças com câncer. Muito mais
do que uma iniciativa de arrecadação, ele é uma ação
que mobiliza os mais diferentes setores da sociedade
para contribuir para o aumento dos índices de cura
do câncer infanto-juvenil no Brasil. A campanha,
coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, é um
total sucesso, graças à participação de instituições,
funcionários, franqueados e fornecedores do sistema
McDonald’s. Além disso, a campanha conta com a
participação de milhares de voluntários que mobilizam
toda a sociedade, no último sábado do mês de agosto,
para transformar Big Mac em impagáveis sorrisos. Os
clubes do Distrito 4420 estiveram nessa.
Em 2017, dezenas de projetos em todo o País
receberão recursos da arrecadação da campanha. Por
meio da participação de instituições de apoio à causa
do câncer infanto-juvenil que atuam sistematicamente
para aproximar milhares de famílias da cura. A
campanha sempre ocorre todo ano durante o último
sábado de agosto. Este ano, o McDia Feliz foi realizado
em 26 de agosto. Neste dia, toda a arrecadação
obtida com a venda do Big Mac, isoladamente ou na
McOferta 01 (exceto impostos), foi revertida para o
apoio a projetos de instituições que trabalham em
benefício de adolescentes e crianças com câncer. Em
sua maioria, os rotarianos colaboram com a compra e
doação dos lanches às entidades assistenciais.
E foi assim que ocorreu no último sábado
de agosto, quando os clubes de Rotary, Interact,
Rotarct e Rotary Kids do Distrito 4420 foram às ruas
para ajudar nesta brilhante mobilização nacional. As
instituições cadastradas apresentam projetos, que
são apreciados e recomendados pelos Conselhos
Científico e Executivo do Instituto Ronald McDonald,
que avaliam a viabilidade para suas execuções. Uma
vez aprovado, todos os projetos são monitorados
em prestações de contas trimestrais, pelo efetivo
acompanhamento físico-financeiro desses projetos
e pela realização de auditorias, assegurando-se a
transparência e credibilidade aos doadores, bem
como dos demais segmentos da sociedade.

CAMPANHA MCDIA FELIZ
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Os clubes de Rotary foram às lanchonetes
da rede e ajudaram na campanha
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Mobilização no Distrito 4420
Em todas as áreas do Rotary Distrito 4420,
rotarianos, rotaractianos, interactianos e kidianos se
mobilizaram em diversas ações de apoio à campanha
McDia Feliz. Agradecemos a todos que dedicaram seu
valioso trabalho nesta grande festa da solidariedade
nacional. Juntos somos mais fortes e fizemos a diferença
nas vidas dos portadores do câncer infanto-juvenil
em todo o Brasil. Confira algumas fotos dos grupos
de voluntários que ajudaram no sucesso da inciativa
realizada em 26 de agosto de 2017. Parabéns!

Interact Club de São Bernardo do Campo

#TransformeBigMacEmSorrisos

Rotary Distrito 4420

Interact Club de São Paulo-Aeroporto

#EuApoioMcDiaFeliz

#PeçaBigMacEAjude

Interact Club Monteiro Lobato

RC de Diadema-Floreat

#CadaBigMacConta

#AjudeUmaCriançaComCâncer
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RC de Diadema

RC de Peruíbe

#AjudeUmADolescenteComCâncer

#AproximandoFamílias

RC de Itanhaém

RC de Santo André-8 de Abril

#PelaCuraDoCâncerInfantojuvenil

#EuApoioMcDiaFeliz

RC de Mauá-8 de Dezembro

RC de Santo André

#BigMac=MuitosSorrisos

#InstitutoRonaldMcDonald
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RC de Santos-Boqueirão

RC de São Bernardo do Campo-Norte

#McDiaFeliz

#CadaBigMacConta

RC de Santos-Porto

RC de São Caetano do Sul

#CadaBigMacConta

#AjudeUmaCriançaComCâncer

RC de Santos-Praia

RC de São Paulo-Independência

#TransformeBigMacEmSorrisos

#AjudeUmADolescenteComCâncer

Compartilhe suas ações e se conecte com a maior campanha nacional em
prol de crianças e adolescentes com câncer. Junte-se a nós em 2018!
#McDiaFeliz | #CadaBigMacConta | #TransformeBigMacEmSorrisos | #PeçaBigMacEAjude
#AjudeUmaCriançaComCâncer | #AjudeUmADolescenteComCâncer | #PelaCuraDoCâncerInfantojuvenil
#BigMac=MuitosSorrisos | #AproximandoFamílias | #EuApoioMcDiaFeliz | #InstitutoRonaldMcDonald
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RC de São Paulo-Ponte Estaiada

Rotaract Club Monteiro Lobato

#PelaCuraDoCâncerInfantojuvenil

#AproximandoFamílias

Rotaract Club de Mauá

Rotary E-Club 4420

#AproximandoFamílias

#EuApoioMcDiaFeliz

Abrangência nacional
As instituições cujos projetos serão beneficiados pelos recursos arrecadados pela campanha são peças
chaves em todo o processo de realização das edições anuais do McDia Feliz. Num primeiro momento, as
instituições beneficiadas se articulam, sob a coordenação do Instituto Ronald McDonald, em Comitês Regionais,
onde são abordadas as estratégias de realização da campanha e como cada instituição poderá contribuir com
as ações de captação. Participam ainda dos Comitês Regionais, funcionários da Arcos Dourados/McDonald´s
e franqueados. Os resultados das ações dos Comitês Regionais são figurados num plano de trabalho para o
atingimento de melhores resultados no McDia Feliz.
Numa segunda etapa, as instituições participam da Gincana McDia Feliz. A iniciativa propõe a
realização de atividades alinhadas aos procedimentos do McDia Feliz e incentiva a divulgação e estratégias de
crescimento de arrecadação e mobilização local. Na internet, os Embaixadores 2.0 do McDia Feliz contribuem
para a divulgação da campanha em blogs e redes sociais. Um time de web-celebridades apoia a divulgação do
McDia Feliz na internet e contribui para que a campanha chegue aos tópicos mais comentados. O McDia Feliz
está presente nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Para demonstrar seu apoio à campanha, utilize
uma das hashtags sugeridas para o McDia Feliz 2017.
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Governador Eleito é
apresentado em São Vicente
Em 12 de setembro, aconteceu a tradicional
reunião de apresentação do Governador Eleito do
Distrito 4420 aos presidentes de clubes de Rotary
e membros da futura Equipe Distrital. Como ocorre
todos os anos, o evento foi promovido pelo Rotary
Club de São Vicente-Praia, no aconchegante ambiente
do restaurante Terraço Chopp, na Ilha Porchat, em São
Vicente/SP. Na oportunidade, o engenheiro Carlos
Torci ministrou palestra sobre sua história de vida,
carreira profissional e perfil pessoal como Governador
2018-2019. O encontro foi presidido por Júlia Mara
Marucci de Castro, Presidente Que Faz a Diferença
2017-2018 do clube vicentino. Ela homenageou o
palestrante e agradeceu o público presente.

Torci falou dos desafios e apresentou sua
Equipe Distrital 2018-2019
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