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Hora de virar o jogo
contra a pólio
Dentro da temática da poliomielite, recebemos
um belo material da jornalista Natali Fernandes,
colaboradora da Governadoria do Distrito 4420. Ela
entrevistou Luciano Marques de Souza (57), funcionário
público municipal de Santos/SP. Ele foi vítima da
paralisia infantil quando tinha apenas um ano de vida.
Na entrevista, ele conta como a sua limitação não é o
seu limite. A reportagem proporciona sentir na pele o
quanto a poliomielite é cruel na vida das pessoas, sob o
ponto de vista físico, social e psicológico. Não deixe de
ler sua história de luta, vida e superação. Falando em
superação, um novo marco rotário surgiu no Distrito
4420, erguido pelo Rotary Club de Santos-Gonzaga.
Confira o desafio desta obra.
Em 24 de outubro é celebrado o Dia Mundial
do Combate à Pólio. Mas do que emblemática, a data
serve para difundir ações de imagem pública que
colaboram de forma direta na divulgação da campanha
End Polio Now. Nesta edição da Revista Rotary 4420,
preparamos um farto material com a cobertura das
principais inciativas dos rotarianos do Distrito 4420 na
luta contra a poliomielite. Os associados dos clubes de
Rotary promoveram diversas ações em prol desta luta.
Na matéria de capa, temos uma grande reportagem com
os principais eventos distritais desta causa, com destaque
especial para as projeções a laser nas fachadas do Museu
do Ipiranga e da Pinacoteca Benedicto Calixto.

Produzimos uma outra matéria com os rotarianos
em ação, onde mostramos os clubes promovendo
mutirões da saúde em várias regiões. Milhares de pessoas
receberam orientação social, atendimento para prevenção
de doenças e dicas de higiene. Ainda temos textos e fotos
da disputa entre rotariano no torneio A Tribuna de Tênis,
evento que tem como foco a divulgação da campanha
pelo fim da pólio. A edição traz outras informações sobre
o RYLA Baixada Santista e os Clubes em Ação. Confira
também a coluna de imagem pública e a notícia sobre o
Seminário Distrital de Imagem Pública, ambas de autoria
de Marcelo Carvalho, Presidente da Comissão Distrital de
Imagem Pública do Ano Rotário 2017-2018.

Nesta mesma matéria, ainda temos um resumo
fotográfico com as hastags de várias ações promovidas
pelos clubes em prol do End Polio Now. Vale a pena conferir
como os companheiros do Distrito 4420 se empenharam
nesta nobre causa. E o que dizer da jogada de craque
que o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto promoveu no
lotado estádio do Pacaembu, durante o duelo entre São
Paulo FC e CR Flamengo, pelo Brasileirão 2017? A nossa
equipe fez a cobertura in loco desta brilhante ação de
imagem pública, com a produção de textos e fotos direto
do local da partida. A matéria “End Polio Now nas pistas
do Sprint Race” também mostra uma bela ação deste tipo,
promovida pelo Rotary Club de Santo André-8 de Abril.

Acesse tudo isso no site www.revistarotary4420.org.br.
Abraços e boa leitura!

MARCELINO SILVA
Jornalista MTb 47020/SP
Editor da Revista Rotary 4420
Rotary Club de Santos-Porto
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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

Alguns anos atrás o museu de Melbourne, Austrália, onde minha
filha trabalhava, exibiu um pulmão de aço, um tipo de ventilador que
permite que a pessoa respire em caso de paralisia dos músculos da
respiração ou quando o esforço necessário para a respiração excede a
capacidade da pessoa. Para aqueles da minha idade, que se lembram das
terríveis epidemias de pólio que tivemos na década de 1950, esse pulmão
de aço é um testemunho do quanto avançamos na guerra contra a
poliomielite: um equipamento médico, que foi uma vez tão importante,
agora se tornou peça de museu.
Para grande parte do mundo, a história da pólio é simples: após
anos de pavor, uma vacina foi desenvolvida e uma doença vencida. Mas,
para outras partes do mundo, a história foi diferente. Em muitos países,
a vacina não estava disponível, a vacinação em massa era muito cara
ou simplesmente não era possível chegar até as crianças. Enquanto uma
parte do mundo relegava a pólio aos seus museus, em vários países, a
doença continuava se alastrando. Até o Rotary dar um passo à frente
e dizer que todas as crianças, onde quer que vivessem e em quais
circunstâncias, mereciam viver livres da ameaça da paralisia infantil.
Desde que o programa Pólio Plus foi lançado, os esforços
combinados do Rotary, de governos mundiais e da Iniciativa Global de
Erradicação da Pólio diminuíram a quantidade de casos de pólio de cerca
de 350 mil por ano para apenas alguns até agora, em 2017. Mas, para
chegarmos à erradicação, devemos chegar ao número zero de casos e
permanecer nesse número. Para isso, precisamos da ajuda de todos.
Em 24 de outubro, celebraremos o Dia Mundial de Combate à
Pólio, um dia para comemorar até onde chegamos e uma oportunidade
para todos nós de aumentar a visibilidade e arrecadar fundos para
concluir o trabalho de erradicação. Solicito a todos os Rotary Clubs que
participem de alguma forma das atividades desse dia e incentivo que
acessem o site endpolio.org/pt para ter mais ideias e registrar seu evento.
Quer você organize um leilão silencioso, uma exibição em realidade
virtual, uma caminhada de arrecadação de fundos ou um Dia do Dedinho
Roxo, seu clube realmente pode fazer a diferença.
Neste ano, o evento do Dia Mundial de Combate à Pólio
ocorrerá na sede da Fundação Bill e Melinda Gates em Seattle, EUA. Você
pode assistir a transmissão ao vivo pelo site endpolio.org a partir das
14h30, horário do Pacífico. Como muitos de vocês sabem, o Rotary se
comprometeu a arrecadar US$50 milhões por ano durante os próximos
três anos, quantia que será equiparada na proporção de 2:1 pela
Fundação Gates, efetivamente triplicando o valor de todo o dinheiro que
o Rotary arrecadar nesse dia em especial e ao longo do ano. Vamos todos
fazer a diferença nesse dia e ajudar a Eliminar a Pólio Agora!
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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

Seja um rotariano participativo. Em 2011, o Rotary Club de Irati,
PR (distrito 4730), fez um`levantamento das principais necessidades de sua
área de atuação e descobriu que a Santa Casa de Misericórdia tinha um
índice de infecção hospitalar preocupante. Os associados foram atrás de
profissionais da área e discutiram qual seria a melhor solução. Chegaram
à conclusão de que deveriam comprar uma autoclave (equipamento para
esterilização do ferramental do centro cirúrgico). Sabendo do potencial
da Fundação Rotária em ajudar financeiramente na obtenção desse tipo
de equipamento, eles me procuraram. Na época, eu era presidente da
Comissão Distrital da Fundação Rotária, então formatamos um projeto de
Subsídios Equivalentes e fomos em busca de um parceiro internacional.
Acontece que os clubes brasileiros queriam fazer projetos de 60
mil dólares e entrar com somente 1.000 ou 2.000 dólares. Fiz contato com
meus parceiros internacionais e um deles me disse: “Espera aí, o Rotary
Club de Irati tem um problema em sua comunidade e quer que nós o
solucionemos sozinhos? Se eles dividirem o problema conosco, topamos
a parceria”. Então, para não perder o parceiro, disse de imediato: “Nós
topamos! Qual é a nossa parte?”. A resposta foi que deveríamos entrar
com 17 mil dólares. Pensei um pouco e respondi: “Fechado”. Quando avisei
ao presidente que havia conseguido o parceiro, mas que o Rotary Club de
Irati deveria participar com 17 mil dólares, ele me disse: “Governador, o
senhor está louco”. Então expliquei a ele que, após o projeto ser aprovado
e liberado pela Fundação Rotária, teríamos até seis meses para pagar e eu
os ajudaria na obtenção dos recursos.
Os companheiros do clube se reuniram e formataram um plano
para arrecadar fundos. Agora não era mais pedir dinheiro à Fundação
Rotária, mas, sim, fazer parceria com os empresários, sendo que o Rotary
Club entraria com 70% dos recursos. Na reunião, um dos companheiros
disse: “Estou muito feliz, meu filho acabou de ser promovido a delegado da
Receita Federal em Ponta Grossa”, cidade próxima a Irati. Outro comentou:
“Ouvi dizer que eles doam produtos apreendidos de contrabando a
projetos sociais”. Conclusão: foram falar com o delegado e ele liberou
dois contêineres de objetos apreendidos, organizou-se um bazar e logo
os recursos foram obtidos. O clube conseguiu 17 títulos de Companheiro
Paul Harris e 17 safiras em um mesmo ano, três vezes mais do que havia
arrecadado em 45 anos de existência.
E seu clube, já discutiu qual é a maior necessidade da sua
comunidade? Verificou se é possível ajudá-la com recursos da Fundação
Rotária? Temos 5 milhões de dólares parados no Brasil que poderiam estar
sendo aplicados na melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades
carentes. Pergunte ao seu governador com quanto o distrito pode ajudar
o clube. Pergunte ao presidente da Comissão da Fundação Rotária se
ele pode colaborar na realização de um projeto. Enfim, seja de fato um
rotariano interessado e participativo no seu clube e no seu distrito. Essa é
uma das coisas em que o Rotary faz a diferença.

7

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

Estamos perto de erradicar a poliomielite. Esta conquista irá
coroar o trabalho realizado há mais de 30 anos contra este terrível mal
que afeta a humanidade. Mas, mesmo que a doença seja considerada
extinta, não poderemos cochilar um só minuto, pois sua capacidade
viral é poderosa e não respeita fronteira pelo mundo. O vírus da pólio
viaja literalmente de avião, contamina a água que manipulamos no
dia-a-dia e está presente em locais com ou sem saneamento básico.
Todo o cuidado é pouco diante dela. É por isso que a divulgação da
campanha End Polio Now é muito importante. Para somarmos novos
soldados nesta batalha, temos que focar cada vez mais nos três pilares
de gestão estratégica do Rotary International.
Trabalhar a nossa imagem pública com profissionalismo, fomentar
novos recursos para a Fundação Rotária e desenvolver nosso quadro
associativo com qualidade são tarefas desafiadoras, mas que vão ampliar
nossa força no combate à paralisia infantil. Neste sentido, estou muito feliz
por tudo que realizamos em 24 de outubro, no Dia Mundial do Combate à
Pólio. Os rotarianos do Distrito 4420 deram um verdadeiro show durante
toda a semana que antecedeu a data oficial de comemoração desta luta.
Foram diversos eventos organizados por nossos clubes de Rotary, desde de
simples caminhadas a mutirões da saúde.
Para fazermos a diferença no combate à pólio, a Governadoria
do Distrito 4420 também apostou na propagação do End Polio Now.
Além de prestigiarmos os eventos organizados pelos clubes, a nossa
Equipe Distrital também realizou algumas ações pontuais, mas que
causaram grande impacto no quesito de imagem pública. O ponto
alto desta jornada foi a projeção luminosa a laser que realizamos por
várias noites na fachada de importantes prédios, entre eles o Museu do
Ipiranga, em São Paulo/SP; e a Pinacoteca Benedicto Calixto, na cidade
de Santos/SP. Ao projetar a marca do End Polio Now em locais com
grande fluxo de pessoas, estamos criando consciência popular para
erradicarmos a doença.
Em reconhecimento ao esforço de todos os clubes do nosso
Distrito 4420, em organizarem alguma ação para celebrar o dia 24 de
outubro, faço questão de citar também a inciativa de imagem pública
realizada pelo Rotary Club de São Paulo-Aeroporto. Seus associados
entraram no gramado do estádio do Pacaembu com uma faixa do End
Polio Now, no jogo entre São Paulo FC e Flamengo, para mais de 32
mil pessoas, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol
2017. Foi um verdadeiro gol de placa em nossa luta contra a paralisia
infantil. Enfim, são tantos ótimos exemplos que estamos vivenciando
no Ano Rotário 2017-2018. Isso me dá mais motivação para estar ao
lado de todos nessa importante jornada.
Valeu, companheiros. Vocês fizeram a diferença em outubro!
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Dia Mundial do Combate à
Pólio mobiliza Distrito 4420
Além de vários eventos organizados pelos clubes de Rotary, projeções com a marca do
End Polio Now em locais históricos ampliaram a imagem pública da campanha
O Dia Mundial do Combate à Pólio é celebrado
em 24 de outubro. Para ressaltar este importante
marco na luta contra a doença, o Distrito 4420 do
Rotary International realizou diversas ações pelos
municípios de sua área de abrangência, contando
com a importante ajuda de parceiros, voluntários
e rotarianos. Um dos momentos mais marcantes
deste dia ocorreu em frente ao Museu do Ipiranga,
na cidade de São Paulo/SP, quando diversos clubes
de Rotary se reuniram para prestigiar a projeção
da marca da campanha End Polio Now na fachada
do histórico prédio. Claudio Takata, Governador
do Distrito 4420, esteve no local, ao lado de
governadores assistentes, presidentes de clubes e
representantes da sociedade civil.

Além do Museu do Ipiranga, outras inciativas
de imagem pública do End Polio Now foram realizadas
no Distrito 4420. Entre elas, se destacaram outra
projeção a laser, desta vez na Pinacoteca Benedicto
Calixto, em Santos/SP; as faixas expostas no estádio
do Pacaembu, durante o jogo entre São Paulo FC e o
CR Flamengo; e na sétima etapa do campeonato de
automobilismo Sprint Race, realizada em Londrina/PR.
“Estamos perto da vitória. Nosso trabalho já reduziu
os casos em mais de 99% nos últimos 30 anos. Mas
não podemos baixar a guarda, pois ainda temos muito
trabalho pela frente. Estamos divulgando a campanha
e unindo os clubes de Rotary para erradicarmos a
poliomielite do mundo”, afirmou Takata.

Com tecnologia a laser, a projeção ocorreu
de 21 a 24 de outubro, dando maior visibilidade à
campanha mundial do Rotary pelo fim da poliomielite.
Ela só foi possível graças a ajuda do Rotary Club de
São Paulo-Ipiranga, presidido por Alda Montanher;
e os apoios de Emidio Giacomelli, Governador
Assistente da Área 3 do Distrito 4420; e de Marcelo
Carvalho, Presidente da Comissão Distrital de Imagem
Pública. O evento ainda contou com a importante
colaboração da Prefeitura de São Paulo, por meio da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que administra
o Parque da Independência; e da Universidade de São
Paulo, responsável pela administração arquitetônica,
cultural e predial do Museu do Ipiranga.
Em 22 de outubro, um estande do Rotary foi
montado na Rua dos Patriotas, em frente ao portão
principal de acesso aos jardins do museu. No local,
que possui grande fluxo de pessoas diariamente,
os rotarianos divulgaram a campanha End Polio
Now e orientaram o público sobre a importância da
vacinação contra à poliomielite. A companheira Alda
Montanher, que também é integrante do Conselho
Gestor do Parque da Independência, viabilizou a
inciativa junto aos clubes da Área 3. Rotary Club de São
Paulo-Anchieta, Rotary Club de São Paulo-Ipiranga,
Rotary Club de São Paulo-Independência, Rotary
Club de São Paulo-Vila Mariana e Rotary Club de São
Paulo-Vila Carioca participaram da importante ação.

“Ainda temos muito trabalho pela frente. Estamos
divulgando a campanha e unindo os clubes de
Rotary para erradicarmos a poliomielite do mundo”.

- Claudio Takata -

CAMPANHA END POLIO NOW
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O Governador prestigiou pessoalmente a
projeção no Museu do Ipiranga
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End Polio Now
nos aeroportos
Durante o mês de outubro, uma parceria entre
Distrito 4420 e Grupo Kallas promoveu a veiculação
do End Polio Now em vários aeroportos brasileiros.
Vídeos institucionais e a marca da campanha foram
exibidas em monitores de vídeo e painéis vídeo wall
em corredores, áreas comuns e salas de embarque dos
terminais de passageiros. A utilização colaborativa
do espaço foi possível graças a intermediação do
companheiro Marcos Totoli, associado do Rotary
Club de São Paulo-Sul. Os aeroportos comtemplados
foram Congonhas/SP, Santos Dumont/RJ, Recife/
PE, Fortaleza/CE, Salvador/BA, Porto Alegre/RS e
Curitiba/PR. Os passageiros foram impactados pela
campanha até 31 de outubro.
O Grupo Kallas, pioneiro em mídia aeroportuária
e out of home no Brasil, possui mais de 37 anos de atuação.
Veicula conteúdos nos principais aeroportos brasileiros,
contemplando áreas de embarque e desembarque, por
meio de monitores de vídeo e painéis vídeo wall. Seu
organograma de mercado é formado pelas empresas
Codemp, All Space e Ponto Ka. Segundo Rodrigo Moreira
Kallas, CEO do Grupo Kallas, uma parte dos espaços de
mídia é reservada para ações sociais. “É um altruísmo
da nossa parte fazer o bem ao próximo, como se fosse
à própria família. Combater a pobreza, ajudar nos casos
de desastres naturais e promover à saúde são ações que
promovem um mundo melhor”, revela.
O Grupo Kallas também patrocinou o Projeto
de Medicação às vítimas de calamidades da Cruz
Vermelha Brasileira, foi parceiro de mídia da Unesco
e do Hospital de Câncer de Barretos. “Não temos
com medir a nossa gratidão ao Grupo Kallas e toda
a sua equipe. Veicular o vídeo institucional da nossa
campanha mundial de combate à poliomielite nos
principais aeroportos do Brasil é algo que não tem
preço. Com ações deste tipo, conseguimos sensibilizar
o mundo e erradicarmos mais rapidamente a doença,
Ao lado do Rotary, o Rodrigo e seus colaboradores
estão fazendo a diferença no mundo”, reconheceu o
Governador. Mais informações sobre o Grupo Kallas
estão no site www.kallas.com.br.

“Combater a pobreza, ajudar nos casos de desastres
naturais e promover à saúde são ações que promovem
um mundo melhor”.
- Rodrigo Moreira Kallas -

CAMPANHA END POLIO NOW
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Os rotarianos realizaram mutirões da
saúde na campanha End Polio Now
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Projeção a laser
na pinacoteca
As celebrações pelo 24 de outubro também
alcançaram os clubes de Rotary da Baixada Santista,
a exemplo do que ocorreu em toda a área de
abrangência do Distrito 4420 do Rotary International.
Na cidade de Santos/SP, por exemplo, um dos mais
importantes pontos da orla da praia recebeu uma
fantástica projeção a laser com a marca da campanha
End Polio Now. Trata-se do histórico casarão onde está
localizada a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto.
Ele foi um dos locais que divulgaram a importante
causa rotária por vários dias. A ação foi viabilizada
pela companheira Terezinha Maria Calçada Bastos,
presidente da pinacoteca santista e associada do
Rotary Club de Santos.
Carlos Henrique Cruz, Presidente Que Faz
a Diferença 2017-2018 do Rotary Club de Santos,
também colaborou para que a projeção fosse realizada
na fachada da pinacoteca. Além da brilhante inciativa
de imagem pública proporcionada por este trabalho,
os clubes de Rotary das áreas 12 e 13 do Distrito 4420
também realizaram outros eventos de divulgação
do End Polio Now. A concentração em frente ao
Shopping Parque Balneário, no bairro do Gonzaga,
com a realização de pedágio e venda de pins em prol
da campanha contra a pólio, e o mutirão da saúde no
ginásio Dale Coutinho, localizado na Zona Noroeste,
foram alguns exemplos de outras iniciativas que
colocaram os rotarianos em ação.

CAMPANHA END POLIO NOW
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A projeção no Museu do Ipiranga
aconteceu em várias noites seguidas
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A poliomielite no
panorama do Rotary
A doença
A poliomielite é altamente infecciosa, deformadora
e fatal. Afeta principalmente crianças menores de
cinco anos de idade em algumas partes do mundo.
O vírus da pólio, geralmente contraído pela ingestão
de água contaminada, ataca o sistema nervoso
e pode levar à paralisia ei questão de horas em
qualquer pessoa. Embora não haja cura, a pólio pode
ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo Rotary
e seus parceiros para imunizar mais de 2,5 bilhões de
crianças no mundo inteiro nas últimas décadas.

Quem é afetado?
Se não erradicarmos a poliomielite, dentro de 10
anos poderemos ter 200 mil novos casos da doença
anualmente no mundo. Apesar da doença ser
endêmica em somente três países, nenhuma criança
estará a salvo se não eliminarmos a paralisia infantil.

Iniciativa Global de
Erradicação da Pólio
A poliomielite é altamente infecciosa, deformadora
e fatal. Afeta principalmente crianças menores de
cinco anos de idade em algumas partes do mundo.
O vírus da pólio, geralmente contraído pela ingestão
de água contaminada, ataca o sistema nervoso
e pode levar à paralisia ei questão de horas em
qualquer pessoa. Embora não haja cura, a pólio pode
ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo Rotary
e seus parceiros para imunizar mais de 2,5 bilhões de
crianças no mundo inteiro nas últimas décadas.

A pólio hoje no mundo
Existem apenas três países onde a doença é
endêmica: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Em
2016 foram confirmados somente 37 casos de pólio
no mundo, refletindo uma redução de mais de 99,9%
desde a década de 1980, quando ocorriam por volta
de 1.000 novos casos por dia.

Desafios atuais
Programa Pólio Plus
Desde o lançamento do Pólio Plus em 1985, a primeira
iniciativa para erradicar a paralisia infantil por meio da
imunização em massa, o número de casos da doença
caiu drasticamente. O Rotary contribuiu US$1,7
bilhão e inúmeras horas de trabalho voluntário na
imunização de mais de 2,5 bilhões de crianças em
122 países. Além disso, a organização desempenha
papel significativo ao influenciar governos doadores
a contribuírem mais de US$7,2 bilhões à iniciativa.

O número de casos representados pelo 1% restante são
os mais difíceis de prevenir devido a fatores que incluem
isolamento geográfico, precariedade da infraestrutura
pública, conflitos armados e barreiras culturais. Até que
a pólio seja erradicada, todos os países permanecem em
risco de terem surtos da doença.

Garantindo o sucesso
Pelos próximos três anos, o Rotary levantará US$50
milhões por ano. Cada dólar desta soma será equiparado
pela Fundação Bill e Melinda Gates na proporção de
2 para 1. Estes fundos serão usados para cobrir custos
operacionais, recrutamento de profissionais da área
da saúde, equipamentos de laboratório e materiais
educativos para agentes de saúde e o público. Governos,
empresas e pessoas também desempenham um papel
importante na arrecadação de fundos.
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Rotarianos em ação
Mais de um milhão de rotarianos doam tempo e
recursos pessoais para ajudar a eliminar a pólio. Todo
ano, centenas de associados trabalham com agentes
da saúde para vacinar crianças em países afetados
pela doença. Eles também colaboram com os demais
parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio
na organização e disseminação de comunicados
em massa para aqueles isolados em decorrência
de conflitos, situação geográfica ou pobreza. Além
disso, recrutam voluntários, ajudam a transportar
vacinas e fornecem o apoio logístico necessário.

Campanha ‘Falta Só Isto’
Contamos com várias celebridades e figuras
públicas na campanha de conscientização sobre a
pólio “Falta Só Isto”. Entre elas, temos o prazer de
ter a colaboração de Bill Gates, co-presidente da
Fundação Bill e Melinda Gates; as atrizes Kristen
Bell e Archie Panjabi; o lutador profissional John
Cena; a top model Isabeli Fontana; o Nobel da Paz
Desmond Tutu; o ator de filmes de ação Jackie Chan;
o boxeador Manny Pacquiao; o jogador de futebol
Pato; o pop star Psy; a cantora Ivete Sangalo; a ativista
e etóloga Jane Goodall; o violinista Itzhak Perlman;
os ganhadores do Grammy A.R. Rahman, Angelique
Kidjo e Ziggy Marley; e a rainha Noor da Jordânia.
Por meio de anúncios de utilidade pública, mídias
sociais e apresentações, estes embaixadores da
causa chamam atenção à necessidade de acabarmos
com a pólio de vez em todas as partes do mundo.

A vacina é a melhor arma na luta contra a
pólio nos países endêmicos
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Cronologia mundial
da doença
1894
O estado de Vermont, nos EUA, documenta o
primeiro surto de grande porte, com 132 casos de
paralisia permanente e 18 mortes.

1905
O médico sueco Ivar Wickman revela que a pólio é
contagiosa e transmitida de uma pessoa para outra,
e que ela pode estar presente mesmo em quem
não apresenta sintomas.

1908
Dois médicos de Viena, Karl Landsteiner e Erwin
Popper, anunciam que a pólio é causada por vírus.

1916
Um surto em Nova York mata 2.000 pessoas. No
total, 6.000 morrem por causa da pólio no país e
milhares ficam paralíticas.

1929
Philip Drinker e Louis Agassiz Shaw Jr. inventam
o pulmão de aço, um respirador artificial para
pacientes da pólio.

1955
A vacina criada pelo Dr. Jonas Salk é declarada
como sendo “segura e eficaz”.

1960
O governo americano licencia a vacina oral
antipólio criada pelo Dr. Albert Sabin.

1979
Rotary Clubs decidem comprar e distribuir a vacina
antipólio a mais de seis milhões de crianças nas Filipinas.

1985
O Rotary International lança o Pólio Plus, o
primeiro e maior esforço coordenado do setor
privado em apoio à saúde pública, com o objetivo
de arrecadar US$120 milhões.

1988
Com 350.000 casos anuais da doença ocorrendo em
125 países, o Rotary International e a Organização
Mundial da Saúde lançam a Iniciativa Global de
Erradicação da Pólio.

1994
A Co mi s s ão Interna cional p ara a
C er tific a ç ão da Polio mielite anun cia qu e a
p ólio foi eliminada da s A m éric a s .

1995
Agentes da saúde e voluntários imunizam 165
milhões de crianças na China e na Índia em uma
única semana. O Rotary lança o programa Parceiros
Pólio Plus, capacitando os rotarianos em países
livres da pólio a dar suporte a rotarianos de países
afetados pela paralisia infantil.

2000
Um recorde de 550 milhões de crianças – quase 1/10 da
população mundial – recebem a vacina oral contra a
pólio. O Pacífico Ocidental, que abrange da Austrália à
China, é declarado livre da paralisia infantil.

2003
A Fundação Rotária arrecada US$119 milhões em
um ano. O total contribuído pelo Rotary ultrapassa
US$500 milhões. A paralisia infantil continua
endêmica em seis países: Afeganistão, Egito, Índia,
Níger, Nigéria e Paquistão.

2004
Durante a maior campanha de vacinação sincronizada
até então no continente africano, 80 milhões de
crianças são vacinadas em 23 países.
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2006
O número de países onde a pólio é endêmica cai
para quatro: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão.

2009
A contribuição do Rotary à erradicação da pólio
atinge US$800 milhões. Em janeiro, a Fundação Bill
e Melinda Gates promete US$355 milhões e desafia
o Rotary a arrecadar US$200 milhões. Isto viria a
resultar na arrecadação total de US$555 milhões à
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio

2011
O Rotary abre suas portas para celebridades
e personalidades públicas servirem como
embaixadores da sua campanha de conscientização
sobre a pólio, chamada "Falta Só Isto". Entre os
colaboradores figuram o Nobel da Paz Desmond
Tutu; o cofundador da Fundação Gates, Bill Gates;
a modelo Isabeli Fontana; o ganhador do Grammy
Ziggy Marley; o jogador de futebol Alexandre Pato
e a ambientalista Jane Goodall. As contribuições do
Rotary ao fim da pólio ultrapassam US$1 bilhão.

2012
Por ficar mais de um ano sem registrar um caso
de pólio, a Índia é retirada da lista de países
endêmicos. O vírus resiste agora em três países.
O Rotary ultrapassa sua meta de arrecadação de
US$200 milhões cinco meses antes do prazo.

2014
A Índia passa três anos sem nenhum caso
de pólio provocado pelo vírus selvagem.
Com isso, a Organização Mundial da Saúde
cer tifica o Sudeste Asiático como livre da
pólio. Os casos de paralisia infantil computam
redução de mais de 99% desde 1988.
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Rotarianos em ação contra a pólio
O Dia Mundial do Combate à Pólio foi celebrado por quase uma semana em todas as áreas do Distrito
4420. Presidentes de clubes, parceiros e voluntários entraram em ação na divulgação das ações de combate
à paralisia infantil juntos às comunidades locais. O mais importante não foi o tamanho das inciativas e
quantos rotarianos elas reuniram, mas sim a qualidade da mensagem levadas às ruas. Ao propagarem uma
campanha como a End Polio Now por todos os cantos do mundo, os rotarianos estão fazendo a verdadeira
diferença na vida de bilhões de pessoas. Parabéns a todos! Conheça este valioso trabalho em prol do
futuro da humanidade. Confira as fotos na galeria a seguir. Mais fotos desta reportagem estão publicadas
no site www.revistarotary4420.org.br.

RC São Paulo-Ponte Estaiada

RC São Paulo-Saúde

#EndPolioNoBroklinfest

#PalestraEndPolioNow

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

RC São Paulo-Nove de Julho

#DivulgaçãoNoCongressoACIGABC

#CaminhadaContraPoliomelite

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

RC Mauá-8 de Dezembro

#Clube100%EndPolioNow

#CelebrandoEndPolioNow

CAMPANHA END POLIO NOW

19

RC Ribeirão Pires-Estância Centro

RC Santos-Porto

#ProjetoBoraAmarNoEndPolio

#MutirãoEndPolioNow

RC São Bernardo do Campo-Norte

RCSP-Manancial Manacás da Serra

#EndPolioNowNoMarcoRotário

#EndPolioNoMutirãoDaSaúde

RC São Vicente-Antônio Emmerich

RC São Paulo-Aeroporto

#SemanaWorldPolioDay

#CertificadoEndPolioNow

RC Peruíbe

RC Mauá-8 de Dezembro

#CaminhadaEndPolioNow

#EndPolioFeiraEmpreendedorismo
ROTARY 4420 - OUT/NOV 2017

CAMPANHA END POLIO NOW

20

RC São Paulo-Novas Gerações

RC Mauá-8 de Dezembro

#EndPolioMuseuIpiranga

#PalestraEndPolio

Rotary E-Club 4420

RC São Paulo-Sudeste

#MutirãoSaúdeCidadania

#CaminhadaEndPolioNow

RC Diadema

RC Santos-Boqueirão

#RotaryEInteractNoEndPolio

#ReuniãoEndPolioNow

RC São Paulo-Sul

RC São Paulo-Novas Gerações

#CaminhadaEndPolioNow

#CaminhadaEndPolioNow
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RC São Vicente-Antônio Emmerich

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

#Clube100%EndPolioNow

#HomenagensContraPólio

RC Santos-Porto

RC Itanhaém

#CampanhaDeVacinação

#EncontroDeFuscasContraPólio

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

Interact Club de Diadema

#PalestraEndPolioNow

#BazarContraPólio

RC Bertioga-Canal

Interact Club de Diadema

#PalestraParaPolioPlus

#DivulgandoEndPolioNow
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RC São Paulo-Sudeste

RC São Paulo-Sul

#PalestraPoliomielite

#PalestraHistóricoPólio

RC Santos-Praia

RC Santos-Monte Serrat

#MultivacinaçãoPoliclínicas

#PedágioEndPolioNow

RC Mauá-8 de Dezembro

RC Santos André-8 de Abril

#CháDeMesaEndPolioNow

#CaminhadaEndPolioNow

RC São Paulo-Independência

RC São Paulo-Ponte Estaiada

#AçãoMonumentoIpiranga

#CorridaPeloFimDaPólio
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AS 5 PRINCIPAIS
RAZÕES PARA A

ERRADICAÇÃO DA

PÓLIO
1
2

SALVA VIDAS: se não erradicarmos a pólio, o vírus pode voltar e causar
200.000 casos da doença anualmente nos próximos dez anos.

Jean-Marc

É POSSÍVEL: temos vacinas eficazes para erradicar a pólio e os meios
necessários para imunizar todas as crianças.

3

É UM BOM INVESTIMENTO: um estudo independente publicado
pelo periódico Vaccine estima que o retorno do investimento global
na luta contra a pólio será de US$40 a US$50 bilhões dentro dos
próximos 20 anos.

4

FORTALECE O SISTEMA DE SAÚDE: por meio do nosso trabalho em
prol da erradicação da poliomielite, criamos uma rede de vigilância ativa
que é usada para outras intervenções de saúde, como vacinação contra o
sarampo, distribuição de vermífugos e mosquiteiros.

5

CONTRIBUI PARA SUCESSO FUTURO: a capacidade de vacinarmos todas
as crianças contra a pólio prova que podemos ter êxito na nossa próxima
iniciativa de saúde global.

Jean-Marc

Diego Ibarra S

WWW.ENDPOLIO.ORG
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pessoal e profissional, nós contribuímos ao aprendizado e inspiramos as próximas gerações.
Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt
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Um golaço na luta contra
a poliomielite
Inciativa de imagem pública do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto divulga a
campanha End Polio Now para mais de 32 mil pessoas no estádio do Pacaembu
Domingo é dia de futebol. E no fim de
semana de 22 de outubro, o Distrito 4420 marcou
um verdadeiro gol de placa na luta contra à pólio.
Numa ação promovida pelo Rotary Club de São
Paulo-Aeroporto, em parceria com o Rotaract Club
de São Paulo-Aeroporto, o Interact Club de São
Paulo-Aeroporto e a Casa da Amizade do Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto, o End Polio Now foi levado
ao gramado do estádio do Pacaembu, em São Paulo/
SP. As entidades foram representadas respectivamente
por suas presidentes Marisa Dascenzi, Giulia Priore,
Fernanda Tie e Claudia Priore, além de Leonardo
Weissmann, Presidente da Comissão da Fundação
Rotária do Rotary Club de São Paulo Aeroporto.

“Falta muito pouco para nós erradicarmos a
poliomielite. O Rotary já reduziu essa doença em 99%
no mundo”. Essa era a frase contida na faixa exposta
no estádio. A aceitação do público foi imediata e a
alegria tomou conta da galera, especialmente quando
o “Santo Paulo”, mascote oficial do São Paulo FC,
desfilou com os rotarianos em volta do campo, posou
para fotos e segurou a faixa da campanha em total
apoio à causa rotária. Ao lado de flamenguistas,
são-paulinos, rotarianos, rotaractianos, interactianos
e rotarianos, o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
vestiu literalmente a camisa do End Polio Now e trouxe
grande visibilidade para a principal ação global do
Rotary International.

A iniciativa de expor uma faixa da campanha
contra a poliomielite alcançou mais de 32 mil torcedores
que foram assistir São Paulo FC e CR Flamengo, em
jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
de Futebol. Weissmann e as presidentes entraram em
campo e saudaram o público presente no estádio,
convidando milhares de torcedores dos dois times
a se unirem à causa rotária contra a doença. Eles
carregaram a faixa antes do início e no intervalo da
partida, quando foi possível dar duas voltas completas
em torno do gramado do Pacaembu. Além de vários
canais por assinatura, o jogo foi transmitido em
televisão aberta pela Rede Globo para todo o Brasil e
vários países pela Globo Internacional.

Marisa considerou o dia mais que especial,
justamente pelas emoções de estar num estádio em
vibração total, algo que ela classificou como grandioso
para seu clube. “Conseguimos cumprir a meta de
dar relevância nesta ação, fazendo a diferença em
termos de imagem pública. Mostramos para o público
do estádio, e talvez para outras pessoas ao redor do
mundo, que falta muito pouco para que a poliomielite
seja erradicada. O nosso time saiu vitorioso desta bela
ação. Isso eleva o nome do Rotary e promove a sua
principal causa. Agregamos admiradores e fizemos
valer o ideal de servir pelo fim da paralisia infantil.
Parabéns à família rotária e a todos os envolvidos nesta
nobre causa”, finalizou.

“Mostramos para o público do estádio, e talvez para
outras pessoas ao redor do mundo, que falta muito
pouco para que a poliomielite seja erradicada”.
- Marisa Dascenzi -

MUITO ALÉM DO FUTEBOL
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O Santo Paulo, mascote oficial do São Paulo FC,
celebrou o End Polio Now
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End Polio Now nas pistas
do Sprint Race
Por meio da iniciativa do Rotary Club de Santo André-8 de Abril, pilotos do
campeonato brasileiro de Sprint Race participaram de ação contra a polimielite
A campanha End Polio Now ganhou um
importante aliado. Trata-se da Sprint Race, uma das
principais categorias do automobilismo nacional. A
ação fez parte da programação da sétima etapa do
campeonato brasileiro da modalidade e deverá ser
repetia até o final da temporada de 2018. A prova
aconteceu no sábado de 28 de outubro, no autódromo
Ayrton Senna, em Londrina/PR. Pilotos, rotarianos e
integrantes da categoria participaram da iniciativa. A
ação foi marcada pela divulgação da faixa do End Polio
Now antes da largada da corrida. A divulgação contou
com a presença de Thiago Marques, organizador da
Sprint Race e de Rubens Gatti, presidente da Federação
Paranaense de Automobilismo.

Os pilotos da Sprint Race voltarão às pistas
para disputar o título da temporada 2017 na oitava
e última etapa do campeonato, que será realizada
em 3 de dezembro, no Autódromo Internacional de
Curitiba/PR (esta reportagem foi finalizada antes da
realização da prova). Desta vez, os pontos somados
para a classificação serão dobrados. A sétima etapa da
Sprint Race Brasil foi exibida nos canais BandSports,
Play TV, Programa Ultrapassagem e Programa
Acelerados no SBT e no canal oficial do YouTube
(www.youtube.com/acelerados). “O End Polio Now
é uma campanha constante. Sempre que possível,
fazemos questão de ressaltar sua importância em
todos os eventos do clube”, finaliza Maria. .

Maria Passaretti, Presidente Que Faz a Diferença
2017-2018 do clube andreense, valorizou a importante
parceria com o automobilismo brasileiro. “Esta campanha
iniciou em outubro de 2017 e seguirá por mais 14 meses,
até o final da temporada de corridas em 2018. Com esta
ação será possível impactar um maior número de pessoas,
pois a competição é televisionada e tem um alcance de
audiência considerável. Estamos pensando em inserir a
marca do End Polio Now e do Rotary no para-brisas de
alguns carros. Já estamos viabilizando esta ideia junto aos
organizadores. Com esta ação, a Sprint Race incentivará
as comunidades em apoiar o nosso trabalho pelo fim da
paralisia infantil no mundo”.

A Sprint Race surgiu no Brasil como categoria
automobilística em 2012, se posicionando entre
os torneios regionais e os principais campeonatos
nacionais, como a Stock Car e o Brasileiro de Marcas.
O alto equilíbrio dos carros fez das provas um
sucesso no cenário nacional, ganhando divulgação
na grande mídia nacional. O campeonato é
disputado nos principais autódromos do Brasil.
No total, são 16 corridas que acontecem em oito
datas diferentes. As provas são televisionadas pelos
canais BandSports, SBT e PlayTV. Mais informações
estão disponíveis no site www.sprintrace.com.br.
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31

A 7ª etapa aconteceu em Londrina/PR
nos dias 27 e 28 de outubro
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“A minha limitação não é
o meu limite"
Vítima da paralisia infantil relata sua história de vida, a trajetória na carreira profissional
e os desafios para superar os obstáculos da terrível doença
Filho de José Queiróz de Souza e Dalva de
Souza, Luciano Marques de Souza tem 57 anos de idade.
Está casado há 18 anos com Ana Lúcia Passarelli Souza,
com quem teve a filha Luciana Cristine Vasconcellos de
Souza (28). Ele teve um nascimento normal. Começou a
andar aos 10 meses, mas ao completar um ano de vida
foi contaminado pela poliomielite, o que lhe causou
a paralisia dos membros inferiores. Como a maioria
das vacinas tinham contraindicações, e Marques tinha
bronquite, ele acabou ficando sem a vacinação. Nessa
época, o Brasil passava por um surto da doença. “Do
nada fiquei com o corpo mole e não conseguia ficar
mais em pé, tive muita febre, vômito, diarreia e dores
por todo o corpo”, relata.

Aos cinco anos, ele necessitou da primeira
cirurgia para reverter o quadro de seus membros
inferiores, o que comprometeu os movimentos para
o resto da vida. No total, foram sete cirurgias, três
para tratar uma forte escoliose na coluna. “Tenho uma
platina nela para que a doença não progredisse. Minha
mãe não queria que eu fizesse a operação, mas o meu
pai insistiu, achou que o médico sabia o que estava
fazendo”. Segundo Marques, as outras quatro cirurgias
foram na virilha, onde o médico cometeu um erro e
cortou os seus tendões. Mesmo se ele recuperasse
os movimentos, mancando ou não, já não seria mais
possível voltar a andar. Os membros responsáveis por
sua locomoção haviam sido rompidos.

Até os médicos constatarem a poliomielite,
Luciano ficou internado durante três meses na ala
de isolamento da Santa Casa de Santos. Sua avó o
levou em um médico particular que diagnosticou
a paralisia infantil. O vírus da pólio mata as células
do movimento e atinge a medula, responsável pela
motricidade do corpo, desde o piscar dos olhos ao
mexer das pernas. “Fiquei paralisado da cabeça aos
pés. Minha mãe me colocava no berço e lá eu ficava,
sem me mexer. Um dia, ela percebeu movimentos nos
meus braços e pensou ser um milagre, mas eram as
células se recompondo. Aos poucos fui recuperando
o movimento facial e dos membros superiores, sem
precisar passar por cirúrgicas. Andava me arrastando”.
Fundada pelo Rotary Club de Santos, a Casa da
Esperança de Santos, especializada no desenvolvimento
das potencialidades físicas, intelectuais e sensorial de
crianças e adolescentes com deficiência, com foco
na inclusão comunitária e escolar, doou a Marques
um aparelho que vinha até a altura do tórax. O
equipamento servia para que o paciente não se
arrastasse mais pelo chão. Segundo ele, o aparelho
machucava, o que tornava o rastejar uma prática mais
ágil no dia-a-dia. “Eu queria brincar com a molecada,
jogar bola e o aparelho me atrapalhava demais. Eu era
arteiro, subia nos telhados das casas e sempre caia. Um
dia eu quebrava a perna, no outro o braço, mas não
deixava de fazer nada pela limitação física”.
.

“Fiquei paralisado da cabeça aos pés. Minha mãe me
colocava no berço e lá eu ficava, sem me mexer. Um
dia, ela percebeu movimentos nos meus braços e
pensou ser um milagre”.
- Luciano Marques de Souza -
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Esportes e etividades físicas ajudaram
em sua qualidade de vida
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Convívio no Lar Escola
São Francisco
Aos nove anos, Luciano foi internado no
Lar Escola São Francisco, em São Paulo/SP, onde
permaneceu até os 14 anos. A entidade era uma espécie
de internato com ensino até o 4º ano do primário. Eles
possuíam convênio com a Santa Casa de São Paulo.
Os alunos que necessitavam passar por cirurgias eram
encaminhados ao hospital, depois retornavam ao lar
passando por todos os processos de reabilitação. “Lá
passei por fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga e
assistente social. Todos foram me capacitando para
ser uma pessoa diferente quando saísse do período
de internação. Eram atendidos somente alunos com
deficiências físicas, nenhum com deficiência mental”.
Foi detectado que Marques recuperaria toda
a parte motora da perna direita naturalmente, caso
o médico que o operou em Santos não rompesse
seus tendões de forma errônea. Só ficaria sequela na
perna esquerda. “Hoje eu seria o famoso tá fundo,
tá raso), brinca com bom humor. A fisioterapia fez
parte de sua infância até a fase adulta. Parou por
um período e retomou em 1991. Com os exercícios,
Luciano conheceu a dança sobre a cadeira de rodas.
“Pratiquei a dança artística e esportiva por 12 anos. Fui
3º colocado por três vezes no Campeonato Brasileiro
de Dança Esportiva. Em 2005, representei o Brasil na
África do Sul, junto com a Companhia de Dança Arte
de Viver. Atualmente, só danço por lazer”.
Luciano teve no basquete outra atividade
esportiva importante. A Associação dos Deficientes
Físicos de Santos (ADFISA) foi fundada em 1984, por
dois jovens portadores de sequelas da poliomielite.
Marques foi um dos fundadores. Na impossibilidade
de praticar esportes com os jovens que não tinham
deficiência, ele resolveu montar uma equipe para a
prática do basquete sobre rodas. Assim começou a
primeira equipe paraolímpica da Baixada Santista/SP.
Ele praticou a modalidade por 20 anos, conquistou o
tricampeonato paulista e o vice brasileiro. Em 2002, foi
eleito presidente da Federação Paulista de Basquete
em Cadeira de Rodas (Gestão 2002-2004). Parou de
jogar basquete em 2006.

Palestras em escolas e universidades
fazem parte do seu dia-a-dia
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Relacionamentos
e vida afetiva
Luciano afirma nunca ter tido problema em
arrumar uma namorada. Segundo ele, sofreu muito
preconceito com os pais das suas pretendentes. Eles
até gostavam do jovem, mas não para casar com suas
filhas. Acreditavam que as garotas seriam como uma
babá na vida dele, e que Marques seria incapaz de
sustentar uma família, e que um possível neto pudesse
nascer com algum tipo de deficiência. Hoje, ele está
no terceiro casamento. O primeiro durou quatro anos,
onde teve sua amada filha. Mesmo sabendo que a
doença o acometeu de forma viral, ambos ficaram
tensos e preocupados da criança nascer com algum
tipo de problema. “Minha filha só foi conhecer os
avós maternos aos três anos de idade”, revela.
Eles rejeitaram a filha e a neta por ter escolhido
casar-se com um deficiente. Isso fez com que Luciana
se afastasse da família materna, ficando totalmente
ligada ao pai. Após quatro anos, o casal se separou. Ele
ficou com a guarda da criança, a mãe dela optou assim.
“Nem o juiz acreditou. Fui observado por três meses,
recebendo visitas incertas de psicólogas e assistentes
sociais para ver se eu era capaz de cuidar da minha filha
sozinho”. O segundo casamento durou apenas dois anos.
O terceiro já completa 18 anos, mas não tem filhos com
a atual esposa. “As pessoas ainda têm muito preconceito.
Quando saímos para jantar, acham que ela é minha
cuidadora, e perguntam a ela até o que eu quero comer.
Ela então brinca e responde de forma descontraída que
eu também falo, só não ando”, conta ele.

“Fui observado por três meses, recebendo visitas
incertas de psicólogas e assistentes sociais para ver se eu
era capaz de cuidar da minha filha sozinho”.
- Luciano Marques de Souza -

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
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Ele também atua na divulgação dos
meios de acessibilidade e inclusão
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Inclusão escolar e
profissional
No maternal. Marques não frequentou nenhuma
escola. Aprendeu o abecedário com a mãe. No Lar
São Francisco estudou até o 4º ano e concluiu o Ensino
Fundamental em escola pública. Nesta época, ele utilizava
muletas, necessitava da ajuda da mãe e irmãos para subir
até à sala de aula. “Eu tive que me adaptar ao meio, e não
ao contrário. Muitas vezes. eu nem descia para o intervalo”,
revela com certa frustração. “Nunca repeti nenhum ano
letivo, procurei ser um bom aluno. Fui militante estudantil,
um comunista nato. Participei do Centro Cívico e era
orador da turma. Também agitava os campeonatos de
botão na escola e fazia os eventos acontecerem. Já que eu
não podia fazer a maior parte das atividades na prática,
me tornei o mentor das coisas. Assim era conhecido por
todos”, relembra com saudades.
Ele conta que foi criado para ser o diferente.
“Eu não ando, o normal é andar. Se você não anda,
você é o problema. O meio até respeita, mas é você
que terá que se adequar a ele, e não o contrário.
Inclusão é quando o meio tem um problema e se
adequa a mim, não o contrário. Vocês andam para se
locomover. Para ir, eu conjugo o verbo rodar. Nós dois,
andando ou rodando iremos, se o meio não estiver
adequado, vocês irão, mas eu fico”, explica. É com essa
frase taxativa que ele fala sobre sua demora em iniciar
o ensino superior. Não foi por falta de vontade, mas
por condições financeiras. Chegou a iniciar nos cursos
de Ciências Contábeis e Jornalismo, ambas em Santos,
mas não concluiu nenhum.
Quando sua filha nasceu, Marques estava
desempregado. A solução foi ir às ruas e vender
balas no semáforo. Neste emprego informal, ele
conquistou o enxoval completo da menina. Como nas
ruas passavam pessoas bem sucedidas, ele aproveitava
para distribuir o seu currículo. Possuía informação,
conhecimento e bons cursos. Entretanto, percebia
que as pessoas tinham preconceito pela deficiência.
Elas até recebiam o currículo, mas não tocavam mais
no assunto, e penas compravam a “balinha”. Ele viu
sua carreira se transformar ao ingressar na Prefeitura
de Santos, no mesmo período em que o Conselho
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de
Santos (CONDEFI) foi criado.
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Alunos de Educação Física buscam
referências técnicas em Luciano
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Desempenho na gestão
CONDEFI
No início deste desafio, ele tomava conta da
sala e atendia o telefone, mas aos poucos foi ganhando
mais espaço e responsabilidades. Em 1996, foi eleito
conselheiro estadual como representante da Baixada
Santista. Em 2000, ingressou na presidência eleita do
CONDEFI. Em 2005, assumiu a Coordenadoria de Defesa
de Políticas para Pessoas com Deficiência (CODE), onde
permaneceu até 2012. Em 2009, permaneceu como
conselheiro estadual eleito do CONDEFI, representando
a Baixada Santista e o Vale do Ribeira até 2011. Levou
condições, informação e entendimento à população
do Vale. Retornou à presidência do CONDEFI, onde
exerce a gestão para o biênio 2015-2017.
“Falar sobre política pública e inclusão é o meu
trabalho. Falar em cumprir cota, isso eu não suporto.
As empresas não buscam pessoas capacitadas. Sempre
peço que não olhem para a deficiência do ser humano
e sim para o seu currículo, sua capacidade. Estou
pronto para atender o mercado, não o contrário.
Faço assessoria para grandes empresas, passo o dia
inteiro falando sobre acessibilidade”, afirma. Ele
explica que seu objetivo é fazer com que o mercado
enxergue como tudo funciona na prática. “Peço para o
empresário sentar na cadeira de rodas e sentir na pele
a real dificuldade de ser uma pessoa com deficiência
física. Muitos saem chorando e agradecendo”.
Segundo Marques, em sua gestão foram qualificados
500 deficientes físicos, sendo que 300 foram inseridos
no mercado de trabalho.
Ele promove palestras e oficinas em universidades,
escolas, empresas e eventos corporativos, sempre abordando
assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Entre eles
estão as normas técnicas, inclusão no mercado de trabalho,
políticas públicas para pessoas com deficiência, esporte e
dança como ferramentas de inclusão, sexualidade da pessoa
com deficiência e acessibilidade. Sua história de vida é tão
vasta que ainda pretende escrever um livro sobre sua trajetória
pessoal e profissional. “Quero seguir com as palestras onde for
preciso e ajudar o próximo desta forma. A minha limitação
não é o meu limite. A vida é dura pra quem é mole. Este é o
meu lema”, finaliza Luciano Marques de Souza.

“Peço para o empresário sentar na cadeira de
rodas e sentir na pele a real dificuldade de ser
uma pessoa com deficiência física”.
- Luciano Marques de Souza -
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Sua rotina de funcionário público é
igual a dos colegas de profissão
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ROTARIANOS EM AÇÃO

Clubes de Rotary promovem
“Mutirão da Saúde” em várias
regiões pelo Distrito 4420
Milhares de pessoas receberam orientação social, atendimento para prevenção de
doenças, dicas sobre higiene pessoal e orientação sobre bem estar e saúde
Na manhã de 22 de outubro, o Distrito 4420
do Rotary International, em parceria com a prefeitura
regional e os clubes da Área 5, realizou a 11º Feira
da Saúde e Cidadania. O Mutirão da Saúde, como
também é tradicionalmente chamado, aconteceu
no Centro Assistencial Cruz de Malta, localizado no
bairro do Jabaquara, em São Paulo/SP. A inciativa
é um evento tradicional de Rotary, e conta com o
apoiado de diversos parceiros da comunidade local.
A programação teve duração de um dia, quando
reuniu atividades dedicadas à saúde e outras atrações
gratuitas à população da região. Cerca de 170
voluntários, divididos entre a Cruz Vermelha, Cruz de
Malta, PROVISA, CREN, Sorridentes, UVIS/SUVIS, CET,
OAB Jabaquara/Saúde, Sebrae-SP e FAN (Faculdade
das Américas), realizaram os atendimentos.
A população recebeu informações sobre
câncer bucal. Foram distribuídos 150 kits de higiene
bucal da Colgate, além de aferição de pressão arterial,
medição de glicemia, teste de hepatite C, exame de
diabetes, consulta oftalmológica, avaliação nutricional,
caderneta de vacinação, aleitamento materno, corte
de cabelo, orientação de trânsito, consultoria jurídica
e dicas de empreendedorismo. Também teve mesa
educativa e palestras sobre dengue, oficina de primeiros
socorros, recreação infantil e um estande informativo
sobre o combate à poliomielite. Silvia Camisa Nova,
Governadora Assistente da Área 5, participou do evento
em total apoio aos organizadores. Rotary E-Club 4420,
Rotary Club de São Paulo-Interlagos, Rotaract e Interact
Club Monteiro Lobato foram os clubes envolvidos
diretamente nesta inciativa social.

No mesmo fim de semana, os clubes de Rotary
das áreas 12 e 13 também realizara um “Mutirão da
Saúde”. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo
Dale Coutinho, no bairro do Jardim Castelo, na Zona
Noroeste, em Santos/SP. Cerca de 40 alunos dos cursos
de Odontologia e de Farmácia da Universidade Santa
Cecília realizaram os atendimentos e informaram sobre
a prevenção de doenças na boca, escovação correta
para crianças, com distribuição de kits dentais da
Colgate, além da aferição de pressão arterial, medição
de glicemia e teste de hepatite C. Um grupo de 30
alunos do projeto Salão Autoestima realizou perto de
120 atendimentos em cortes de cabelo, penteados e
manicure em crianças e adultos.
Os casos diagnosticados como problemas mais
graves de saúde foram encaminhados para exames
mais detalhados junto ao serviço público de saúde. O
mutirão também ofereceu atendimentos em orientação
jurídica, realizada pelos companheiros rotarianos
com encaminhamento aos órgãos competentes. Os
governadores assistentes Nivaldo Rodrigues Florez
(Área 12) e Antônio Henrique Medeiros Duarte (Área
13) apoiaram pessoalmente a ação. Rotary Club de
Santos-Monte Serrat, Rotary Club de Santos-Aparecida,
Rotary Club de Santos-Noroeste, Rotary Club de
Santos-Praia, Rotary Club de Santos-Oeste, Rotary Club
de Santos-Ponta da Praia, Rotary Club de Santos-Porto,
Rotary Club de Santos-Vila Belmiro, Rotary Club de
Santos-Gonzaga, Rotary Club de Santos e Rotary Club
de Santos-Boqueirão.

ROTARIANOS EM AÇÃO
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Voluntários e profissionais da área da
saúde ajudaram na organização
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ITFR realiza encontro no
torneio A Tribuna de Tênis
Além do companheirismo, participação dos rotarianos no evento tem como foco a
divulgação da campanha End Polio Now, pela erradicação da poliomielite
Mais um excelente encontro do ITFR International Tennis Fellowship of Rotarians (Grupo
Internacional de Companheirismo de Tênis de Rotarianos)
aconteceu durante o 58º Torneio A Tribuna de Tênis, de 30
de setembro a 18 de outubro, no Tênis Clube de Santos.
A dupla Adalberto Andrioli e Marquinhos Fagiolato
(Matão/SP), sagrou-se campeã da chave de rotarianos.
Foram nove duplas participantes entre rotarianos e
convidados, que também doaram R$ 540,00 para o
Projeto de Erradicação da Pólio do Rotary International. A
dupla vice-campeã foi Luiz Carlos e Felipe Cabrera (Santo
André/SP). A 3ª colocação ficou com a dupla Claudemar
Andrioli (Matão) e Luiz Gonzaga (São Paulo/SP).
Esta foi a 10ª edição da chave de rotarianos no
tradicional torneio de tênis. Foi sorteada uma camisa oficial
do time da Associação Atlética Portuguesa, conhecida
como a mais Briosa (Portuguesa Santista), alusiva às
comemorações dos 100 anos de fundação do clube. O
brinde foi oferecido por Lupércio Conde, presidente
da Briosa. Depois dos jogos, o companheiro Antonio
Carlos Dueñas recebeu os rotarianos em sua residência
para um churrasco de peixes, em confraternização e
companheirismo rotário. O torneio, que reúne tenistas
de todo o Brasil, é uma das principais competições da
modalidade, e pretende revelar novos nomes do esporte
e incentivar aqueles que estão apenas iniciando a carreira.
O ITFR foi criado em 2005 para fomentar o
companheirismo entre os rotarianos que praticam o
tênis. Teve início na Croácia, quando foi realizado o 1º
Campeonato Mundial. Hoje, o número de participantes
nos campeonatos mundiais vem aumentando. São
aproximadamente 1080 sócios de 63 países de todos
os continentes. O ITFR possuí um estatuto, que prevê
a doação de recursos para a Fundação Rotária, ou
para projetos sociais, quando da realização de seus
campeonatos. Cada diretor técnico de seu país estimula a
realização de torneios regionais e incentiva a inscrição de
novos sócios. No Brasil, ele reúne centenas de associados
de vários distritos rotários. O ITFR é reconhecido pelo
Rotary International. Mais informações de como se
associar ao grupo estão disponíveis no site www.itfr.org.

GRUPO DE COMPANHEIRISMO

45

A disputa entre rotarianos aconteceu
no Tênis Clube de Santos
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Um novo símbolo no coração
do Gonzaga
Fortalecendo o ideal de servir nas comunidades, Rotary Club de Santos-Gonzaga
inaugura marco rotário num dos mais movimentados bairros do município santista
O Rotary Club de Santos-Gonzaga apresentou
o mais novo marco rotário do Distrito 4420 do Rotary
International (RI). O monumento, que vai eternizar
as inciativas rotárias junto à população local, turistas
e moradores de municípios vizinhos, foi erguido no
coração do Gonzaga, tradicional bairro da cidade de
Santos/SP. A obra foi inaugurada em 27 de outubro, no
canteiro central da Avenida Ana Costa, em frente ao
Shopping Parque Balneário, a poucos metros do maior
jardim de orla de praia do mundo. O local também
está cercado pelos principais hotéis da cidade, o que
possibilita um enorme fluxo de visitantes do Brasil e do
exterior. A inauguração fez parte das comemorações
pelo 8º aniversário de fundação do clube.

Durante a cerimônia, o presidente do clube
ainda fez outros agradecimentos, reconhecendo
o esforço conjunto em prol desta iniciativa rotária.
“Gostaria de agradecer o prefeito de Santos, Paulo
Alexandre Barbosa, que nos atendeu em tudo que
foi necessário. Estendo essa gratidão ao comando da
CET-Santos, da Secretaria de Obras do Município, ao
nobre vereador Braz Antunes, e a todos os parceiros que
colaboraram para que o marco fosse erguido. Dizem que
é o mais bonito, mas se não for, vale ressaltar que foi
feito com muito amor e carinho”, destaca ele. O Marco
Rotário do Rotary Club de Santos-Gonzaga foi o último
a ser erguido dos 11 clubes de Rotary de Santos (Áreas
12 e 13 do Distrito 4420).

Erguido em tempo recorde, a obra representa
uma conquista aos associados do clube santista, que há
sete anos aguardavam este reconhecimento em local
público. “Penso que a determinação, as boas intenções e
a união dos envolvidos na construção fizeram a diferença.
Muitos diziam que não havia tempo suficiente. Outros
não acreditavam que daria tempo da obra ficar pronta
a tempo de comemorarmos o aniversário do nosso
clube. Contudo, ninguém tinha me dito isso. O fato é
que conseguimos erguer o Marco Rotário do Rotary
Club de Santos-Gonzaga para a posteridade. Estamos
orgulhosos pelo esforço de todos”, conta Cléber Léo
Bortolamasi, Presidente que Faz a Diferença 2017-2018.
Na oportunidade, Claudio Hiroshi Takata e
Marie, Casal Governador 2017-2018 do Distrito 4420,
prestigiaram todas as comemorações de aniversário do
clube e foram pessoalmente à inauguração. Destaque
ainda para as presenças do vereador Braz Antunes
Mattos Neto, que foi o propositor do projeto que criou
o marco rotário junto à Câmara Municipal de Santos, e
da arquiteta Cristina Campos, autora da obra. Depois
que descerraram oficialmente o monumento durante o
dia, todos foram homenageados no período da noite,
durante o jantar festivo de aniversário. Na presença de
rotarianos, convidados e autoridades, eles receberam os
títulos de sócios honorários das mãos de Bortolamasi.

“O fato é que conseguimos erguer o Marco
Rotário do Rotary Club de Santos-Gonzaga
para a posteridade. Estamos orgulhosos
pelo esforço de todos”.
- Cléber Léo Bortolamasi -
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O novo marco rotário está localizado na
Avenida Ana Costa, em Santos/SP
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Inspiração da autora
da obra
A tocha com a chama do Rotary que celebrou o
fim da poliomielite na Índia foi a grande influência. O país
asiático chegou a ter mil novos casos da doença por dia. Isso
motivou toda a nação na luta pela erradicação da doença
no mundo. Essa chama foi acesa em 2014, na cidade Chenai,
na Índia. Ela viajou grandes distâncias e foi conduzida até
o a Convenção Internacional do Rotary, realizada em
2015, em São Paulo/SP. Os condutores da tocha foram os
companheiros do Rotary Club de Madras (Índia). Juntos,
eles passaram por diversos países da Ásia, Oceania, África,
Europa, América do Norte e América do Sul.
Responsável pela concepção arquitetônica da
obra, Cristina relatou os detalhes que deram origem
ao monumento. “Quando o presidente Cléber e os
companheiros do Rotary Club Santos-Gonzaga me
pediram para fazer um projeto do marco rotário do clube,
conversamos muito sobre onde seria possível buscar
subsídios para a inspiração do desenho final. Estávamos
tratando de um marco rotário muito especial, já que seria
edificado num local privilegiado da cidade de Santos. Além
disso, ele passaria a ser um novo símbolo local, eternizado
na bela paisagem dos santistas. Ele também servirá para
propagar a marca do movimento rotário de grandes
projetos humanitários pelo mundo”.
Ela afirma que a tocha que saiu da Índia em 2014 foi
a principal inspiração técnica, artística e conceitual do projeto.
“Ela simbolizava a alegria e a esperança para todos os povos
por onde passou, mostrando a atuação do Rotary em todas
as comunidades do mundo. Além disso, a meta de celebrar
o fim da poliomielite no planeta e promover a paz mundial
entre os povos, é algo muito forte para a humanidade.
Fico muito feliz e orgulhosa de participar da realização de
um sonho antigo do clube. Por meio da minha profissão,
foi possível colaborar nesta realização”, conclui a arquiteta.
Cristina Campos é membro do Rotary Club Santos-Boqueirão
e sócia honorária do Rotary Club de Santos-Gonzaga.

“Estávamos tratando de um marco rotário
muito especial, já que seria edificado num
local privilegiado da cidade de Santos”.
- Cristina Campos -
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O Governador Claudio Takata participou
da inauguração no Gonzaga

Visite o Rotary Club de Santos-Gonzaga:
• Reuniões: quinzenalmente às sextas-feiras.
• Horário: 12h00 - almoço.
• Local: Cantina di Lucca.
• Endereço: Rua Tolentino Filgueiras, 80 - Gonzaga, Santos/SP.
• Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018: Cléber Léo Bortolamasi
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Rotary São Paulo-Saúde

RC Mauá-Barão de Mauá

PROJETO RUMO 2017

CAMPANHA OUTUBRO ROSA

Em 31 de outubro, os companheiros do Rotary
de São Paulo-Saúde estiveram na Escola Estadual
Alexandre de Gusmão, onde apresentaram aos alunos
o Projeto Rumo. Ele consiste em levar profissionais
das mais diversas profissões para que façam palestras
e permitam que os alunos possam ter referências
sobre a carreira profissional que vão escolher para
suas vidas. Ao realizar este tipo de abordagem junto
aos jovens, os rotarianos do clube permitem que os
estudantes identifiquem uma ou mais profissões que
se enquadram em seus perfis pessoais, ajudando
nesta importante escolha.

O Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá, em parceria
com a Associação Tryade, realizou em 28 de outubro,
a campanha “Outubro Rosa”, com ciclo de palestras
sobre câncer de mama, drogas, qualidade de vida,
reikei e combate à pólio. Foi utilizado o espaço da
GR, um grupo filantrópico que trabalha com crianças
que desenvolvem atividades de ginástica rítmica. O
evento ofereceu exame oftalmológico, ultrassom
de mama preventivo, reiki e massagem relaxante,
proporcionando à população de Mauá um dia
especial de atendimento, repleto de informações,
encaminhamentos e gestos de solidariedade.

Rotary São Paulo-Saúde

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

BAIRRO LINDO OUTUBRO ROSA
Em 28 de outubro, os companheiros do Rotary de São
Paulo-Saúde, acompanhados de Ronaldo Okasawara,
Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018, estiveram
reunidos na Rua Jorge Tibiriça, na esquina com a
Rua Professor Tranquili, para realizarem o evento
“Bairro Lindo Outubro Rosa”. Esta foi mais uma das
inciativas que o clube realiza em prol do bem estar da
comunidade local, quando consegue reunir iniciativa
privada, instituições governamentais e voluntários
para que juntos consigam beneficiar a coletividade.
Durante sua gestão, Okasawara pretende realizar
outros eventos deste tipo.

APOIO AO OUTUBRO ROSA
Durante as comemorações do End Pólio Now, uma das
principais bandeiras do Rotary International, o Rotary
Club de São Bernardo do Campo-terra Nova, também
realizou ações no sentido de apoiar o desenvolvimento
adequado da campanha Outubro Rosa. Com a
participação de voluntários e rotarianos, o clube já
alcançou uma importante marca na arrecadação de
lenços que serão doados às mulheres que passam
por tratamento contra o câncer de mama. O clube
agradece aos participantes desta iniciativa e espera
uma nova união de todos nas próximas oportunidades
de arrecadação.
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RC Santos-Vila Belmiro

RC Santos-Aparecida

PRÊMIO VOLKSWAGEN

O TOQUE DE AMOR

O NRDC (Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário) do Rotary Club de Santos-Vila Belmiro,
com o Projeto Oficina de Panificação, foi um
dos homenageados pelo Prêmio Volkswagen na
Comunidade 10 Anos. Foram 12 finalistas entre mais
de 1200 projetos inscritos em todo o Brasil. A oficina
acontece de forma permanente na Cruzada das
Senhoras Católicas, projeto apadrinhado pelo clube.
Com o prêmio, a entidade recebeu R$ 40 mil para
aquisição de equipamentos e materiais para uso no
projeto, que beneficiará a comunidade do bairro da
Vila Nova, em Santos/SP.

Com a realização do evento “O Toque de Amor”, o
Rotary Club de Santos-Aparecida fechou com chave
de ouro o mês do Outubro Rosa. A mobilização
ocorreu em parceria com o Instituto Avon, que visa
a conscientização da sociedade sobre o câncer de
mama. O evento foi incrementado com a organização
de uma rua de lazer que mobilizou cerca de 3000
pessoas, na orla da praia de Santos/SP, com serviços
gratuitos à população (tendas de saúde, suto estima,
dança, reflexologia, brinquedos e barraquinha de
pipocas). Alegria, solidariedade e companheirismo
foram o ponto alto da festa.

RC Santos

RC Praia Grande

DIA DAS CRIANÇAS

OUTUBRO ROSA

Durante o mês das crianças, o Rotary Club de Santos
realizou diversas atividades em prol de entidades
assistenciais da cidade de Santos/SP. As comemorações
do Dia das Crianças ocorreram na creche Instituto
São José, unidades Paróquia e Caminho São José, e
na Casa da Esperança de Santos. Durante os eventos,
a criançada recebeu muito carinho, brinquedos
e divertidas apresentações de fantoches. Carlos
Henrique Gomes da Cruz, Presidente Que Faz a
Diferença 2017-2018, agradeceu pelo empenho de
todos os companheiros para que a iniciativa fosse
realizada com total sucesso.

Em 28 de outubro, o Rotary Club de Praia Grande
participou da caminhada do Outubro Rosa. A iniciativa
foi realizada em parceria com a ONG Estrela da Mama,
Lions Clube, Elos Clube, CAMP, Ordem dos Advogados
do Brasil e Associação de Motociclistas Anjos do Asfalto.
O evento percorreu as principais ruas do bairro do
Boqueirão, na cidade de Praia grande/SP, alertando
a população sobre as medidas que podem prevenir
o câncer de mama, que é uma das doenças que mais
atingem as mulheres na atualidade. A participação
neste evento já faz parte do calendário oficial dos
companheiros do clube.
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RC Itanhaém

RC Santos-Vila Belmiro

WORKSHOP BONECO DE NEVE

CRIANÇAS NA RUA DE LAZER

Em 26 de outubro, o Rotary Club de Itanhaém
realizou um workshop com a técnica patch aplique,
onde os participantes aprenderam a fazer boneco de
neve feito em feltro, ideal para a época natalina. O
evento foi gratuito e com material incluso, sendo que
os participantes doaram alimentos não perecíveis,
destinados às entidades assistenciais na cidade de
Itanhaém/SP. Ação tem o intuito de proporcionar
um aprendizado que possibilite uma renda familiar
extra. Katia Doenz, Presidente Que Faz a Diferença
2017-2018, diz que o clube realizará uma série de
bazares com vários artesões da comunidade local.

Em 12 de outubro, o Rotary Club de Santos-Vila
Belmiro realizou a tradicional Rua de Lazer, em
comemoração ao Dia das Crianças, num trecho
interditado para o trânsito da Avenida Conselheiro
Nébias. Em sua 6ª edição, o evento atendeu 650
crianças e 400 adultos, moradores dos bairros da Vila
Nova e do Paquetá, em Santos/SP. A organização
montou brinquedos, barracas de doces e salgados,
oficinas pedagógicas, recreativas e de auto estima,
com corte de cabelo e distribuição de brindes à
criançada. A ação contou com o apoio de voluntários,
rotarianos e inciativa privada.

RC Peruíbe

RC Santos-Porto

MUTIRÃO DA SAÚDE

MUTIRÃO DA SAÚDE

Nos dias 13 e 14 de outubro, o Rotary Club de Peruíbe,
em parceria com a Casa da Amizade, Rotaract e
Interact, realizou o Mutirão da Saúde, na Praça Matriz,
na cidade de Peruíbe/SP. No local, foram realizados
testes para a detecção de hepatite C, exame de
glicemia, aferição de pressão arterial e avaliações
físicas. A ação contou com o apoio técnico da Escola
de Enfermagem Dimensão, que foi responsável em
levar profissionais e estagiários da área da saúde
para a realização dos testes com qualidade total. A
comunidade que compareceu ao evento aprovou a
inciativa dos rotarianos neste mutirão.

Em parceria com os clubes das áreas 12 e 13 do
Distrito 4420 do Rotary International, o Rotary
Club de Santos-Porto participou do Mutirão da
Saúde, realizado no ginásio Dale Coutinho, na Zona
Noroeste, em Santos/SP. O destaque ficou por
conta do trailer odontológico, mantido em parceira
com a Universidade Santa Cecília. O equipamento
possibilitou consultas, exames e diagnóstico à
população carente que não tem condições financeiras
de ir ao dentista regularmente. O projeto Salão Escola
Autoestima, do Rotary Club de Santos-Ponta da Praia,
também prestou atendimento no local do evento.
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RC São Paulo-Aeroporto

RC Peruíbe

SAÚDE E CIDADANIA

DIA DAS CRIANÇAS

Em 21 de outubro, o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
realizou o Mutirão da Saúde e Cidadania. A ação
atendeu cerca de duas mil pessoas, que compareceram
ao Colégio Santa Maria, no bairro Jardim Taquaral,
em São Paulo/SP. Elas foram beneficiadas com
diversos serviços gratuitos, como como orientação
médica, oftalmológica, dermatológica, odontológica,
cardiovascular, endocrinológica e psicológica, além
de exames de hepatite C, HIV, sífilis, glicemia, pressão
arterial e massa corpórea. O evento teve a parceria
da Casa da Amizade, Rotaract, Rotary Kids e da
subprefeitura da Cidade Ademar

Em 11 de outubro, o Rotary Club de Peruíbe, em
conjunto com a Casa da Amizade, Rotaract, Interact
e Rotary Kids, realizou uma festa em homenagem
ao Dia das Crianças. O evento proporcionou
alegria, lazer e diversão para 320 crianças na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Maria Amélia
Ribas Capilongo, na cidade de Peruíbe/SP. O
agradável dia foi recheado de muitas brincadeiras,
lanche e algodão doce, além da felicidade da
criançada ao receber os presentes. O clube sempre
organiza eventos como este, visando o bem estar
social das crianças e adolescentes do município.

RC São Caetano do Sul

RC Santo André

ATUALIDADES DO ROTARY

PROGRAMA ROTARY NA TV

Roberto Luís Barroso Filho, Governador do Distrito
4420 do Rotary International no Ano Rotário
2009-2010, realizou palestra “Atualidades do Rotary”,
durante a 15ª reunião do Rotary Club de São Caetano
do Sul. Na oportunidade, o palestrante destacou
os três pilares de sustentação do Rotary, a Imagem
Pública, o Desenvolvimento do Quadro Associativo e a
Fundação Rotária. De forma objetiva, os pilares foram
explicados ao público presente, contemplando os
novos procedimentos e normatizações da instituição,
deixando claro quais são os objetivos e o papel do
Rotary na sociedade.

Na edição de 26 de novembro, o programa Rotary Na TV
- Distrito 4420 – recebeu o administrador de empresas
Mário César Martins de Camargo, curador da Fundação
Rotária do Rotary International e associado do Rotary
Club de Santo André. No agradável bate-papo, onde ele
contou um pouco sobre suas experiências em Rotary e
a sua trajetória profissional. O Rotary na TV vai ao ar
todos os domingos (22h00). As reprises são exibidas em
horários aleatórios na grade de programação, pela TV
COM Santos, no Canal 11 da NET e no Canal 8 da VIVO
TV, ambos na Baixada Santista/SP.
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Imagem Pública
End Polio Now

No mês de outubro foi comemorado o Dia
Mundial do Combate à Pólio. Trata-se de uma data
para registrar os avanços no combate à doença,
e para lembrar dos perigos que a poliomielite
ainda pode representar se não for devidamente
combatida, posto que apesar de estarmos muito
perto de sua erradicação, há países que estão
esquecendo dos seus riscos e baixando a guarda.
Sintonizado com a data, o Distrito 4420 promoveu
a campanha para divulgação deste que é o maior
projeto do Rotary, o Polio Plus, ou o End Polio
Now, convidando os clubes a realizarem ações para
marcar a data, e divulgarem essas ações em um
esforço de Imagem Pública de Rotary.
Foram mais de cinquenta ações realizadas,
desde caminhadas, eventos festivos e de arrecadação,
competições de kart e automóveis, banners e faixas
pelas cidades do Distrito 4420, participação em feiras e
festivais, até eventos de alto impacto, como uma ação no
Estádio do Pacaembú em dia de jogo pelo Campeonato
Brasileiro, e projeções em edifícios históricos importantes,
como a Pinacoteca de Santos e o Museu do Ipiranga em
São Paulo. Missão dada, missão cumprida - os clubes do
Distrito compareceram e surpreenderam – como mostra
a matéria de capa desta edição.

Ainda no tema de Imagem Pública, em linha
com o Rotary International que tem destacado
cada vez mais a importância do tema em seu Plano
Estratégico, neste mês de Outubro o Distrito realizou
seu primeiro Seminário Distrital de Imagem Pública,
onde com a presença do Coordenador Regional de
Imagem Pública do RI Márcio Cavalca Medeiros,
e com membros da Equipe de Imagem Pública do
Distrito, pode mostrar os trabalhos realizados pelo
Distrito e orientar os clubes sobre como buscar o
fortalecimento e merecido reconhecimento de
nossa organização. Ao final do evento os presentes
puderam participar de um laboratório prático onde
tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as
ferramentas disponibilizadas pelo Distrito e pelo
Rotary International aos clubes.

Marcelo R. S. Carvalho.
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420.
E-mail: webmaster@rotary4420.org.br.
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Fomentar eventos de imagem pública é
um dos pilares do Distrito 4420
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Distrito 4420 realiza Seminário
de Imagem Pública.
Realizado em São Bernardo do Campo, evento foi dedicado exclusivamente aos temas
de Imagem Pública que fazem parte do dia-a-dia dos clubes de Rotary
O Seminário aconteceu em 21 de Outubro, em
uma manhã de muitos eventos rotários simultâneos
pelo Distrito, e foi realizado nas instalações do CAMP
de São Bernardo do Campo, reunindo mais de 100
rotarianos que puderam conhecer as atividades
realizadas no Distrito e aprender sobre o tema através
das apresentações e debates, tendo como destaque
a participação do Coordenador Regional de Imagem
Pública do RI Márcio Cavalca Medeiros. O evento,
coordenado pelo Presidente da Comissão Distrital de
Imagem Pública Marcelo Carvalho, foi organizado pelo
Coordenador de Eventos do Distrito 4420 Francisco Mo
Qom Yeng, e foi conduzido pelo Diretor de Protocolo
Distrital Rogério Guzenski. A recepção dos participantes
ficou a cargo dos associados do Rotary Club de São
Bernardo do Campo Nelson Ceschin e Felipe Azevedo.
O seminário foi aberto pelo Governador
2017-2018 do Distrito 4420 Claudio Takata, que
destacou a importância da Imagem Pública para que
o Rotary se fortaleça e mais pessoas possam se juntar
à organização. Claudio destacou ainda o papel dos
presidentes de Comissão de Imagem Pública nos clubes
para que a imagem pública seja mais efetiva, e também
lembrou que nesta data estava sendo aberta a semana
de comemoração ao combate à Polio, motivo de tantas
atividades temáticas pelo Distrito. Luiz Antonio Novi,
presidente do CAMP de São Bernardo do Campo,
apresentou um vídeo institucional sobre o belíssimo
trabalho de profissionalização realizado pelo CAMP e
pelo Colégio na região.
Marcelo Carvalho, coordenador do seminário e
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública no
ano 2017-2018, associado do RC de São Paulo Aeroporto,
apresentou os amplos resultados em Imagem Pública
obtidos pelos clubes do Distrito em matérias publicadas
na imprensa, programas de TV realizados, anúncios
publicados na mídia, eventos com grande destaque
em imagem pública, entre outras atividades. Mostrou
ainda os recursos desenvolvidos pelo Distrito, como
seu site, que atingiu a marca de mais de 100.000 visitas
por mês, os sites integrados dos clubes do Distrito, que
compartilham informações e facilitam a divulgação de
noticias, e os recursos proporcionados pela integração
dos sites do Distrito e dos clubes com o banco de dados
do Rotary International e o My Rotary.

Ao final, Marcelo Carvalho apresentou as
quatro novas campanhas distritais de incentivo em
imagem pública para este ano rotário: a campanha
para publicação de anúncios na mídia, campanha
para publicação de notícias na imprensa, o concurso
de vídeos Meu Clube em Ação, e o concurso para os
clubes que mais publicarem conteúdo nos sites do
Distrito e em seus próprios sites. Marcelo anunciou que
a governadoria irá premiar cada um desses concursos
com 1000 dólares em créditos para a Fundação Rotária,
divididos entre os três primeiros clubes colocados.
Marcelino Silva, da MSCom Midia, membro da
equipe 2017-18 de Imagem Pública, editor da Revista
Rotary 4420 e associado do RC de Santos Porto,
mostrou aos clubes como deve ser o relacionamento
com a mídia, e que cuidados os clubes devem ter na
hora de enviar informações para a imprensa. Destacou a
importância de um bom texto, com um bom "lide", que
é o resumo inicial de cada comunicado à imprensa, e a
necessidade de enviar boas fotos, entre muitas outras
dicas. Marcelino explicou ainda as diferenças entre
comunicado à imprensa (press release) e sugestões de
pauta, mostrou exemplos reais e proporcionou a todos
uma palestra de alto nível técnico na área de jornalismo.
A rotariana Olga Tamashiro, do RC de Bertioga,
também membro da equipe distrital de imagem
pública 2017-18, efetuou apresentação de um Caso
de Sucesso, que foi o trabalho realizado por ela como
presidente da Comissão de Imagem Pública do Rotary
Club de Bertioga no ano rotário 2016-17, junto com
seu presidente Antônio Duarte de Sá. Olga mostrou as
muitas ações de divulgação efetuadas pelo clube, ações
públicas como o passeios ciclístico de primavera com o
tema EndPolioNow, o monumento comemorativo pelos
100 anos da Fundação Rotária erigido em Bertioga,
que repercutiu em todo o Brasil, e deu dicas para uma
efetiva comunicação dos clubes com a comunidade. A
apresentação de Olga, fruto do reconhecimento da
Governadoria pelo trabalho realizado, demonstrou e
inspirou a todos como pode ser feito um eficaz trabalho
de imagem pública nos clubes.
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O evento aconteceu no auditório do CAMP
SBC, em São Bernardo do Campo/SP
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A apresentação principal do dia ficou a cargo
do Coordenador Regional de Imagem Pública do Rotary
International Márcio Cavalca Medeiros, associado do
RC de Marília Pioneiro e governador do Distrito 4510 no
ano rotário 2011-12. Márcio iniciou a sua apresentação
fazendo uma reflexão do que é Rotary, e do conceito
de imagem pública aplicada ao Rotary, ponderando
que imagem pública reflete o que se pensa sobre uma
pessoa ou organização, e não necessariamente o que
elas realmente são. Neste contexto efetuou um balanço
do conhecimento do Rotary pela sociedade em geral,
que evidenciou o longo caminho que ainda precisa ser
trilhado pelo Rotary e seus clubes para obter um efetivo
reconhecimento pela sociedade. Destacou ainda o
papel de cada rotariano e dos clubes no sentido de
desenvolverem efetivas lideranças, que possam trocar
ideias e entrar em ação pela comunidade, e levar uma
mensagem para a comunidade.
Abordando um ponto de grande importância,
Márcio Medeiros apresentou características da
identidade visual do Rotary e a nova marca do Rotary,
e a evolução que esta marca trouxe para a organização.
Ponderou a necessidade de se utilizá-la de forma
padronizada e correta, de acordo com os manuais,
considerando-se o fato de todos os clubes pertencerem
a uma mesma organização. Mostrou as ferramentas
disponíveis, como o Brand Center, o Manual da Marca, a
Sala de Imprensa e o Rotary Show Case. Destacou ainda
a necessidade de que cada instância do Rotary utilize
sua marca correspondente, seja o Rotary International,
o Distrito ou o clube - sempre com a referência do nome
do clube ou distrito como parte do logo.
Em sua apresentação ainda comentou sobre a
marca em programas do RI, parcerias, e outras situações.
Continuando a apresentação, Márcio destacou a importância
crescente da Imagem Pública na Menção Presidencial, onde
este tema corresponde a parte significativa das metas a
serem alcançadas. Após comentar sobre a necessidade
do correto uso das mídias sociais em assuntos rotários, a
apresentação foi encerrada com uma reflexão de que a
Imagem Pública deve começar em casa, com a família, no
sentido de valorizar o trabalho voluntário realizado por
cada rotariano e o sacrifício muitas vezes dispendido nessa
missão. Ao final, Márcio Medeiros conclamou que cada
rotariano seja um porta-voz do Rotary.
Após as palestras individuais, os três palestrantes,
Márcio Medeiros, Marcelino Silva e Olga Tamashiro,
realizaram um Fórum, moderado por Marcelo Carvalho.
Durante o fórum foram respondidas perguntas apresentadas
pelo moderador e pela plateia. Encerrada a sessão plenária,
o público teve a oportunidade de usufruir de um coffee
break, e momentos de companheirismo no salão do CAMP
em frente ao plenário..Ao final do intervalo os interessados
deslocaram-se para um dos laboratórios de informática do
CAMP, onde tiveram uma sessão de treinamento prático
e retirada de dúvidas com ajuda da equipe distrital de
imagem pública, Marcelo Carvalho e Olga Tamashiro. Foram
exercitados temas como a publicação de notícias nos sites
dos clubes, geração de boletins automatizados, acesso
usando a autenticação do My Rotary integrada aos sites dos
clubes, entre outras questões.
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Diversas autoridades estiveram prestigiando o
evento e seu palestrante convidado, como o Ex-Diretor
de RI Alfredo Pretoni e sua esposa Magnólia, o Curador
da Fundação Rotária Mário César Martins de Camargo,
o Governador 2011-12 Fernando Dias Sobrinho, o
Governador 2016-17 Ronaldo Varella, e o Governador
Eleito 2018-19 Carlos Torci e sua esposa Sonia Mara.
Encerrado o evento, Marcelo Carvalho deixou
suas impressões sobre o evento: "Foi uma experiência
nova a realização de um Seminário Exclusivo de
Imagem Pública no nosso Distrito. Mesmo em uma
manhã com mais de 10 atividades rotárias simultâneas,
muitas também na área de Imagem Pública, contamos
com um público significativo prestigiando o evento
e aprendendo conosco a partir das experiências de
nossos palestrantes. Tivemos excelentes contribuições
de nossa equipe, Marcelino e Olga, e uma excelente
palestra do Coordenador Regional Marcio Medeiros,
que trouxe seu conhecimento e um pouco da voz do
Rotary International ao evento. Por fim, um fórum
interativo e o laboratório de informática deram o toque
prático e participativo ao evento."
Marcelo ainda concluiu com um agradecimento:
"Agradeço a todos pela participação, ao Governador
Claudio Takata pela confiança e apoio à Imagem
Pública, ao Novi e ao CAMP por suas fantásticas
instalações e disponibilização de sua equipe, ao
apoio dos companheiros Nelson e Felipe do RC São
Bernardo do Campo, aos palestrantes, em especial ao
Coordenador Regional Márcio por ter se deslocado
mais de 600km para brindar-nos com sua palestra, e ao
protocolo distrital Rogério Guzenski pela competência
na condução do evento. E gostaria de deixar um
agradecimento especial ao meu companheiro de clube
Francisco Mo Qom Yeng por toda a preparação dos
bastidores do evento, sem cuja ajuda a realização do
evento não teria sido possível."
O palestrante convidado Márcio Medeiros
também comentou sua participação no evento, através
de redes sociais: "Participação no Seminário da Imagem
Pública do Rotary, no D4420 do RI, no CAMP SBC,
em São Bernardo do Campo/SP. Evento encantador
rico em: informações, conteúdo, boas práticas e num
local maravilhoso, uma obra rotária de deixar qualquer
rotariano orgulhoso. Final de semana valioso."
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Os palestrantes receberam certificado
pela participação no seminário
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Seja vacinando 2,5 bilhões de crianças, obtendo apoio governamental ou nos dedicando incansavelmente
à erradicação da paralisia infantil, nós contribuímos para um mundo mais saudável e próspero.
Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt
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Primeira etapa do RYLA
é realizada em Santos
Conhecido como Prêmio Rotário de Liderança Juvenil, o RYLA 1 reuniu participantes
para desenvolvimento da liderança, empreendedorismo e autoconhecimento
Com cerca de 40 jovens entre 12 e 17 anos,
a etapa Baixada Santista do RYLA 1 (Rotary Youth
Leardship Awards) foi realizada em 21 de outubro,
no Colégio Objetivo Santos/SP (Unidade Conselheiro
Nébias). Os participantes desta etapa foram indicados
pelos clubes de Rotary estabelecidos do Vale do
Ribeira até Bertioga, no Litoral Paulista. Com duração
de um dia, o treinamento leva aos adolescentes alguns
obstáculos que vão encontrar no aspecto pessoal e
profissional, permitindo que sejam desenvolvidas
soluções para enfrentá-los da melhor maneira
possível, sempre buscando uma visão positiva. Foi
um dia de atividades intensas. Os jovens tiveram
contato com vários dinâmicas de autoconhecimento,
liderança, planejamento, empreendedorismo e
desenvolvimento de habilidades.
O evento teve a presença de várias lideranças
do Distrito 4420, com destaque para Claudio Takata,
Governador Distrital 2017-2018; e Carlos Torci,
Governador Indicado 2018-2019. Ambos trouxeram
palavras de incentivo aos participantes, pelo
comprometimento com os princípios e a causa rotária.
Os jovens também tiveram contato com outros
projetos do Rotary, como o Interact, pelas palavras da
Representante Distrital de Interact Kathlin de Matos,
e com a apresentação do projeto Rotary na Escola
- Semeando Sonhos – Empreendedorismo, explicado
pela Coordenadora de Interact Club Gabriela Gadea.
O RYLA foi encerrado a entrega de certificados e um
gostoso companheirismo. O Distrito 4420 do Rotary
International agradece o Colégio Objetivo Santos
pelo excelente acolhimento ao evento.
Traduzido para o português, RYLA (Rotary
Youth Leadership Award) significa “Prêmio Rotário
de Liderança Juvenil”. Além do RYLA 1 na Baixada
Santista, será realizado o RYLA 1 no Planalto, reunindo
jovens de São Paulo e da região do ABCDMR (confira a
notícia sobre este evento na próxima edição). Depois
de realizados estes dois treinamentos em 2017, o RYLA
2 irá oferecer outro treinamento em 2018, destinado
aos jovens de 18 a 30 anos de idade. O encontro está
previsto para o primeiro trimestre. A data e o local
ainda serão definidos, pois o formato será diferente
do RYLA 1. Em breve, todas as informações serão
divulgadas por e-mail e no site www.rotary4420.org.
br. Indique novos líderes e participe!
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O RYLA 1 Baixada Santista aconteceu no
Colégio Objetivo de Santos/SP
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