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Notícias com toneladas
de solidariedade
E foi neste clima que produzimos mais uma
edição da Revista Rotary 4420, trazendo um pouco
deste infinito universo rotário, com foco especial nas
iniciativas distritais. Em nossa reportagem de capa,
mostramos o Dia de Solidariedade, organizado em
parceria do Distrito 4420 com Instituto GPA. Num único
dia, rotarianos, parceiros e voluntários arrecadaram
mais de 167 toneladas de alimentos. De classe não
perecível, os produtos foram doados às diversas
entidades assistenciais assistidas pelos clubes de Rotary.
Somente nesta ação, a engrenagem rotária foi capaz
de promover um Natal sem fome para milhares de
pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Registra
esta ação foi um orgulho para nós.
Esta é a primeira edição da Revista Rotary 4420
do ano de 2018. Apesar do novo ciclo que começamos,
esta publicação também traz conteúdos referentes ao
mês de dezembro de 2017. Sempre tentamos fechar
cada nova edição com notícias e informações compiladas
dos últimos dois meses. A ideia é fazer uma revista com
periodicidade mensal, mas com conteúdo bimestral.
Com esta filosofia, tentamos abordar ao máximo tudo
de relevante que acontece no âmbito da Governadoria
do Distrito 4420. Mas é claro que não podemos deixar de
fora as inciativas de destaque dos nossos clubes de Rotary,
pois são em suas ações que respiramos informações a
cada instante. Sem rotariano em ação, não há notícia.
Sendo assim, nos deparamos com o período
das férias de verão, onde o recesso de alguns clubes de
Rotary poderia afetar a qualidade editorial do nosso
trabalho. Afinal, muitos rotarianos saíram de férias
em suas atividades profissionais e foram aproveitar o
merecido descanso com a família. Mas quem disse que
o Rotary tira férias? Sua força de trabalho voluntário
é capaz de criar uma rotatividade operacional sem
prejuízos às comunidades beneficiadas por seus
projetos. Enquanto uns dedicam tempo ao descanso
e ao convívio familiar, outros se ocupam nas fileiras
rotárias para manterem a chama do ideal de servir
acesa. Com isso, o Rotary e seus programas oficiais
produzem milhares de notícias sem parar.

A divulgação do lema presidencial do Rotary
International para o Ano Rotário 2018-2019, com o
slogan "Seja a Inspiração", foi outro evento que teve a
nossa cobertura. A nova identidade visual foi relevada
na Assembleia Internacional, realizada de 14 a 20 de
janeiro, em San Diego (EUA). O encontro mundial
envolveu governadores distritais de 219 países, no
Manchester Grand Hyatt Hotel, totalizando cerca de
540 dirigentes rotários de todas as partes do Mundo.
Além disso, trouxemos outros textos e fotos sobre a
fundação de novos clubes, alguns eventos rotários, o
ENDIRC da União, o Exchange Action, o Troféu Brasil
de Triathlon, o Seminário da Paz, as sacolinhas de
Natal, o Governador Designado 2020-2021, a coluna
de Imagem Pública e os Clubes em Ação. São ações e
solidariedade que fazem a diferença.
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

Há 72 anos, a Organização das Nações Unidas foi fundada
"para preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra,... praticar a
tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos". Apesar
dessas aspirações dignas e das décadas de investimento para alcançá-las,
o "flagelo da guerra" ainda está conosco: no ano passado, mais de 102
mil pessoas morreram em 49 conflitos armados pelo mundo, alguns
dos quais com mais de 50 anos de existência. Terrorismo, intolerância e
extremismo; a crise dos refugiados; e a degradação ambiental são agora
desafios globais. Coletivamente, parecemos mais distantes do que nunca
de alcançar os objetivos definidos com ambição e otimismo em 1945.
No entanto, enquanto houver pessoas dispostas a trabalhar
para um futuro mais pacífico, não só por meio dos seus governos, mas
também ao lado deles, a esperança persistirá. Hoje, o Rotary está mais
bem posicionado do que nunca para exercer um impacto real e duradouro
para a paz, por meio de nossos programas dessa área de enfoque, como
o de Bolsas Rotary pela Paz, e de todas as nossas áreas de serviço. Água,
saneamento, saúde, educação e desenvolvimento econômico estão
inter-relacionados e fazem parte das complexas interações que podem
levar a conflitos ou que podem evitá-los. Para aproveitar melhor nosso
serviço em todas essas áreas, maximizando o impacto para a paz, é
essencial compreendermos essas interações e planejarmos nossas ações
de acordo.
Por esses motivos, agendamos seis conferências presidenciais
para a construção da paz, que acontecerão entre fevereiro e junho no
Canadá, Líbano, Reino Unido, Austrália, Itália e nos Estados Unidos.
Essas conferências não se concentrarão na paz, mas na construção da
paz. Nelas, falaremos das maneiras pelas quais podemos trabalhar para
construir a paz através do serviço de nossos Rotary Clubs e distritos.
Cinco das conferências de um dia inteiro esclarecerão as conexões entre
a paz e outra área de enfoque. A primeira conferência, em Vancouver,
Canadá, explorará a ligação entre a paz e a sustentabilidade ambiental,
outra esfera de grande preocupação do Rotary.
Você pode acessar o cronograma completo e se inscrever no
site www.rotary.org/pt/presidential-conferences. Os objetivos das
conferências são simples: ajudar os rotarianos a encontrar novas formas
de promover a paz através do servir, aprender com especialistas e
fortalecer nossas habilidades para construir a paz. Tenho esperança e
convicção de que essas conferências ajudarão a nos aproximar de um
mundo mais pacífico porque O Rotary Faz a Diferença.
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MENSAGEM DO DIRETOR
- Paulo Augusto Zanardi -

Pensando no Brasil e na ética
Paulo Augusto
Zanardi
Diretor do Rotary
International
Gestão 2017-2019
Zonas 22 e 23
RC de Curitiba
Cidade Industrial
Paraná - Brasil

Um Rotary Club está fazendo uma campanha para que os
eleitores saibam como votar nas eleições de outubro. Entre outras
ações, seus associados estão colocando adesivos nos automóveis da
cidade com os dizeres “Vote somente em Ficha Limpa” ao lado do
logotipo do clube. Preocupado, o governador distrital me ligou dizendo
que alguns rotarianos de outros clubes estavam apreensivos com tal
campanha, pois o Rotary não se envolve em política. Respondi a ele
que o Rotary, como organização, não se envolve em política partidária,
mas os rotarianos têm o dever de se envolver em todos os assuntos que
sejam pertinentes à aplicação da Prova Quádrupla, que nos indaga:
“Será benéfico para todos os interessados?”.
É importante alertar a população para que políticos que
cometeram erros não sejam reeleitos, não interessando a quais
partidos políticos pertençam, pois, do contrário, certamente a
corrupção não cessará.
Em seu objetivo, o Rotary preconiza “a melhoria da
comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e
privada”. O Rotary, portanto, não permite que seus associados sejam
pessoas com condutas duvidosas. Nesse sentido, também não pode
admitir que políticos sem boas práticas em seus mandatos continuem
se reelegendo. O que devemos é conscientizar os eleitores, exatamente
como esse Rotary Club está fazendo.
Em junho teremos a Copa do Mundo. Nesse período, o brasileiro
costuma vestir a camisa da seleção brasileira e colocar bandeirolas nos
carros – de tal forma que fica parecendo que o orgulho do brasileiro está
na sua equipe de futebol, e não nesta pátria linda e cheias de riquezas.
Penso que devemos prolongar as demonstrações de orgulho pela nossa
seleção até o período das eleições. Devemos vestir camisetas nas nossas
crianças, colocar bandeiras na frente de nossas casas, adesivar nossos
carros, estimulando, assim, o amor pela nossa pátria e fazendo as pessoas
terem consciência de que este país pertence a elas e que devemos colocar
pessoas do bem para nos governar.
Façamos de 2018 o ano em que deixaremos nossas zonas de
conforto. Lutemos pela ética na política, fazendo a diferença na vida das
pessoas para que elas tenham oportunidade de debater e escolher os
melhores para a pátria – e não apenas para alguns. Nós, rotarianos, somos
líderes em nossas comunidades e como tal temos o dever de praticar e
exigir boas condutas na vida pública e privada. Ajudando a escolher os
melhores governantes com certeza ajudaremos o povo mais necessitado –
e dessa maneira faremos a diferença.
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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

Queridos companheiros, na última mensagem que escrevi,
terminei o texto desejando Boas Festas e Feliz Ano Novo. A princípio,
quando expressamos votos deste tipo, muitos imaginam que o clima
de férias chegou para ficar. Alguns até dizem que o Brasil só começa
a funcionar depois da tradicional folia de Carnaval. É claro que nossa
instituição sempre preserva, em primeiro lugar, a nossa família, a
saúde e o trabalho. O descanso também é fundamental para que
possamos renovar nossas energias e aplicá-las no ideal de servir. Nunca
devemos perder estas filosofias de vida. Por outro lado, me sinto mais
uma vez muito orgulhoso em ver como os rotarianos do Distrito 4420
trabalharam nos últimos meses.
Uma tradicional retórica do universo rotário diz que o
Rotary não tira férias. Isso é realmente comprovado nos projetos
humanitários que desenvolvemos em todo o mundo. Para que esta
engrenagem se movimente, o exército de rotarianos divide sua força
de trabalho por todo o mundo. Enquanto alguns momentaneamente
descansam de forma merecida, outros dão de si antes de pensar em
si. E assim a nossa roda gira, e os nossos soldados trocam de posições
de forma cíclica, fazendo o bem à humanidade a todo tempo. Foi
isso que presenciei, durante um período que é típico de descanso e
férias de verão. Como bons marinheiros, rotarianos mantiveram as
velas içadas para que o Distrito 4420 navegue sem parar.
A organização da segunda Viagem da Amizade rumo a
Chicago e Toronto, a próxima Conferência Distrital em Águas de
Lindóia/SP, as tradicionais sacolinhas que fazem do Natal de milhares
de pessoas um momento feliz, visitas às entidades assistenciais para
levar amor, carinho e doações, fundação de novos clubes no Distrito
4420, planejamento de ações para o intercâmbio e demais programas
da juventude, palestras e eventos de utilidade pública e o mega
esforço para realizar com sucesso o Dia de Solidariedade, em parceria
com o Instituto GPA, são alguns exemplos de como os rotarianos e os
nossos jovens do Interact, Rotaract e Rotary Kids trabalharam em prol
das comunidades onde atuamos.
Por fim, gostaria de convidá-los para dois eventos que citei
acima, pois são momento para vivenciarmos o companheirismo rotário
em sua essência. Embarquem conosco na segunda Viagem da Amizade
do Ano Rotário 2017-2018, rumo à Chicago (EUA), com visita à sede
mundial do Rotary International na cidade vizinha de Evanston, e à
Toronto (CAN), para a Convenção Internacional do Rotary. Em uma
só viagem, teremos dois destinos imperdíveis. Também não podemos
esquecer da nossa Conferência Distrital 2017-2018, que vai ocorrer de
31/05 a 03/06/2018, no feriadão de Corpus Christi, no aconchegante
Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia/SP. O padre Marcelo Rossi,
o historiador Leandro Karnal, o professor Marco Antonio Villa e o
jornalista Rodrigo Bocardi estão entre as atrações confirmadas.
Participem! Com muito descanso, alegria e dedicação, vamos seguir
fazendo a diferença em 2018!

ROTARY 4420 - NOV/DEZ 2017
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DIA DE SOLIDARIEDADE

Parceria entre Distrito 4420 e
Instituto GPA arrecada mais de
167 toneladas de alimentos
De classe não perecível, produtos foram doados às diversas entidades assistenciais que
precisam promover um Natal sem fome para milhares de beneficiados
Em 9 de dezembro, foi realizado o Dia de
Solidariedade em 189 lojas do Grupo Pão de Açúcar
(GPA), em 12 estados brasileiros. Como ocorre há
anos com muito sucesso, o Distrito 4420 do Rotary
International foi convidado pelo Instituto Grupo Pão
de Açúcar para auxiliar na mobilização, arrecadação
e distribuição de doações às diversas instituições de
caridade, sempre com a participação de seus clubes
rotários e de outros distritos parceiros por todo o
Brasil. A ação consiste em adotar uma loja participante
por parte de um ou mais clubes de Rotary, instalar um
ponto de coleta e conscientizar os clientes que vão às
compras sobre a importância da doação voluntária de
alimentos não perecíveis aos mais necessitados.

O início das visitas ocorreu na cidade de São
Paulo. Na loja Assaí da Avenida Santa Catarina, o
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto marcou presença
ao lado dos representantes das entidades beneficiadas,
o Centro de Convivência São Vicente de Paulo e a
Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide. Dentre
as lojas adotadas pelo Rotary E-Club 4420, duas da
rede Pão de Açúcar foram visitadas pelo Governador.
A primeira, localizada no bairro do Campo Belo,
beneficiou à entidade Ministério Vida na Palavra.
Takata foi generosamente recepcionado pela gerente
Maria Aparecida Nogueira. “Hoje é um dia especial
para nós, pois o Rotary nos proporcionou ajudar esta
entidade; Ficamos muito felizes”, declarou ela.

O Dia de Solidariedade foi criado pelo
Instituto GPA em 2013 para sensibilizar a sociedade
civil sobre a fome e a miséria em várias regiões do
Brasil. Todas as lojas do Pão de Açúcar, Extra e Assaí
viabilizaram esta ação, que contemplou a doação
de mais de 167 toneladas de alimentos, somente
na área de abrangência do Distrito 4420. Os demais
distritos participantes ultrapassaram a marca de 23
toneladas arrecadadas. Além disso, a cada dez quilos
de alimentos arrecadados, o GPA doou mais um quilo,
direcionando estes produtos aos clubes participantes,
em benefício das entidades escolhidas. Cerca de
três mil voluntários, entre rotarianos e membros de
associações beneficentes, participaram da ação.
Segundo Silvana Giannini, coordenadora geral
da ação no Distrito 4420, tudo aconteceu de forma
rápida e eficiente, facilitando o trabalho de todos
os envolvidos. “Não faltou empenho e dedicação.
Agradeço a todos pela parceria e voluntariado
incondicional”. Claudio Takata, Governador do
Distrito 4420, visitou 11 lojas participantes e também
fez a sua doação. “Foi um evento marcante, onde
os rotarianos, junto às instituições sociais apoiadas
pelos clubes de Rotary e o GPA, proporcionaram um
Natal melhor aos beneficiados. Ajudar aqueles que
mais necessitam é a tradução do espírito natalino.
Foi emocionante ver a energia, animação e sorriso
dos voluntários, todos muito envolvidos no objetivo
comum de ajudar o próximo”.

“Não faltou empenho e dedicação. Agradeço a
todos pela parceria e voluntariado incondicional”.
- Silvana Giannini -

DIA DE SOLIDARIEDADE
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O Governador Takata foi pessoalmente
em vários pontos de coleta
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No bairro de Moema, a segunda loja beneficiou
a entidade Seara Bendita. Segundo Takata, alguns
voluntários eram mais tímidos e outros transbordavam
alegria, mas todos estavam unidos em fazer o bem. O
Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho fez sua ação no
Pão de Açúcar da Avenida Ruben Berta, beneficiando a
Associação Ministério Social AD Zona Sul. O último local
visitado nesta parte do dia foi o Extra, em Diadema/SP.
O Rotaract Club Monteiro Lobato beneficiou a Casa de
Simeão (Centro de Acolhida Especial para Idosos) e o Lar
Assistencial Mãos Pequenas. “Foi gratificante perceber
todos os gerentes e funcionários das lojas felizes e
empenhados ao máximo neste lindo dia”, agradeceu ele.
No período da tarde, o Rotary Club de
Cubatão-Jardim Casqueiro foi o primeiro clube da
Baixada Santista a receber a visita do Governador, em
ação realizada no Extra. O clube beneficiou a Associação
da Divina Misericórdia (Casa de Emaús), a Sociedade
de São Vicente de Paulo e a Casa São João XXIII. Além
de ajudar com as doações, os clientes puderam aferir
a pressão arterial, por meio dos voluntários da Escola
Politécnica de Cubatão - CIEN. Segundo a voluntária
Rosália Simonetti, cerca de 30 escoteiros também fizeram
parte do voluntariado. “Teve música, pintura infantil e
muita torcida. De coração aberto, todos se envolviam na
caridade e bondade dos clientes, transformando-se em
grandes apoiadores”, afirmou Takata.

DIA DE SOLIDARIEDADE

O Governador encerrou o dia em Santos. O
primeiro local visitado foi o Extra Ana Costa, base do
Rotary Club de Santos-Boqueirão. Os funcionários
doaram parte dos alimentos arrecadados, beneficiando
o Lar Espírita Mensageiros da Luz e o Centro Espírita e
de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. O Rotary Club
de Santos-Gonzaga foi visitado em seguida, em ação
realizada no Pão de Açúcar da Avenida Conselheiro
Nébias. A entidade beneficiada foi a Pastoral Social da
Paróquia Nossa Senhora da Assunção. “Gostei tanto
da ação que, no meu próximo aniversário, ao invés de
presentes, vou pedir doação de mantimentos para que
o Rotary repasse para quem precisa”, revela Rosimeire
Guimarães Silva, uma das doadoras.
Para o Governador, a emoção e gratidão dos
representantes das instituições beneficiadas foram
marcantes. “Valeu a pena ser rotariano nesse sábado
e participar desta bela ação. Eu presenciei de forma
intensa o espírito natalino. Percebi em cada aperto
de mão, olhos marejados e vozes trêmulas, que todos
estavam orgulhosos em fazerem a diferença às famílias
que terão um Natal mais feliz”, finalizou Takata.

Em seguida, o Govenador visitou o Rotary
Club de Praia Grande-Forte Itaipu, em ação realizada
no Assaí da Vila Guilhermina, em prol da APAE de
Praia Grande. No momento da visita, o clube já havia
arrecadado sete toneladas de alimentos. A cidade de
São Vicente dividiu suas ações em dois supermercados.
O Rotary Club de São Vicente-Praia esteve presente
no Pão de Açúcar da Avenida Presidente Wilson, em
prol do Centro de Reabilitação e Reinserção Social e
da Associação Casa Anderson. Já o Rotary Club de
São Vicente-Antônio Emmerich teve base na loja Assaí
do município. O Conselho Municipal do Idoso de São
Vicente foi à entidade beneficiada, representada no
local pela presidente Luciana Servinsckins.

“Foi gratificante perceber todos os gerentes e
funcionários das lojas felizes e empenhados
ao máximo neste lindo dia”.
- Claudio Takata -

DIA DE SOLIDARIEDADE
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O entusiasmo de Takata contagiou os
rotarianos durante a campanha
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Participantes do Dia
de Solidariedade
1. Rotary E-Club 4420.
2. Rotary Club de Mauá.
3. Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá.
4. Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro.
5. Rotary Club de Mauá-Pilar.
6. Rotary Club de Ribeirão Pires-Estância.
7. Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte.
8. Rotary Club de Santo André-8 de Abril.
9. Rotary Club de São Paulo-Ipiranga.
10. Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.
11. Rotary Club de São Paulo-Brasil Taiwan.
12. Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra.
13. Rotary Club de São Paulo-Distrito São Luiz.
14. Rotary Club de São Paulo-Independência.
15. Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho.
16. Rotary Club de São Paulo-Paraíso.
17. Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.
18. Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera.
19. Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana.
20. Rotary Club de São Paulo-Vila Carioca.
21. Rotary Club de São Paulo-Sul.
22. Rotary Club de Bertioga.
23. Rotary Club de Itanhaém.
24. Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro.
25. Rotary Club de Praia Grande.
26. Rotary Club de Praia Grande-Boqueirão.
27. Rotary Club de Praia Grande-Forte de Itaipu.
28. Rotary Club de Praia Grande-Pedro Taques.
29. Rotary Club de Praia Grande-Caiçara.
30. Rotary Club de Peruíbe.
31. Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo.
32. Rotary Club de Santos-Boqueirão.
33. Rotary Club de Santos-Gonzaga.
34. Rotary Club de São Vicente-Praia.
35. Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich.
36. Rotaract Club Monteiro Lobato.
37. Rotaract Club Independência

DIA DE SOLIDARIEDADE
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Rotarianos, voluntários e membros das
entidades atuaram juntos na ação
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Rotaractianos confraternizam
no ENDIRC da União
Realizado em clima de amizade, alegria e descontração, evento promoveu a integração
entre clubes de Rotaract de vários distritos brasileiros do Rotary International
No fim de semana de 25 e 26 de novembro, na
cidade de Arujá/SP, foi realizada mais uma edição do
ENDIRC (Encontro Distrital de Rotaract Clubs), tendo
como anfitrião o Distrito 4420 do Rotary International.
O evento foi sediado pelo Rotaract Club de São
Paulo-Independência, em parceira com o Rotaract Club
de São Paulo-Paraíso. Com o tema ENDIRC da União,
o encontro teve a participação dos distritos 4310,
4430, 4540, 4560, 4590, 4610 e 4700, proporcionando
integração total entre os rotaractianos. Os participantes
realizaram jogos em grupos (rotaractiadas), onde a
união foi o essencial para a vitória. A animação ficou
por conta das bandas Só Saudades e The effsound. As
refeições ficaram por conta do chef Carlão.

No encerramento do animado evento, o ENDIRC
premiou as equipes vencedoras das rotaractiadas,
além dos clubes e associados que se destacaram
durante o encontro. Os organizadores agradeceram
os rotaractianos que participaram deste agradável
fim de semana e se que colocaram à disposição das
dinâmicas, brincadeiras e diversão. A realização de
tudo só foi possível graças ao apoio dos patrocinadores:
Nicom Material de Construção, Internibra, Tarjab
Incorporadora, Janellot, Rotary Club de Arujá, Rotary
Club de Parnaíba-Igaraçu, Prefeitura de Arujá, Rotary
Club de São Paulo-Independência, Heitoru A. Kido,
Benito, Portal Ipiranga, Rede 28, Sarkis Bayeh, Health
for Pet, Takata Engenharia e Gráfica Priore.

ENDIRC – DISTRITO 4420
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Integração entre rotaractianos ocorreu no
lazer e nos jogos em grupos
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PROGRAMA EXCHANGE IN ACTION

Jovens intercambistas visitam
o bairro da Liberdade
Além do tradicional reduto paulistano da colônia japonesa, eles conheceram outros
lugares que dão charme ao agitado cotidiano da cidade de São Paulo
O Distrito 4420 do Rotary International
patrocinou mais uma ação do Programa Exchange In
Action. Trata-se de um projeto inédito, apoiado pelo
Governador Claudio Takata, para que os intercambistas
estrangeiros tenham vivências solidárias e rotárias por
meio de projetos sociais em território brasileiro. Eles
se reúnem aproximadamente uma vez por mês. Desta
vez, eles se reuniram no sábado de 2 de dezembro
para conhecerem várias atrações da cidade de São
Paulo/SP. O destaque ficou por conta da animada
visita ao tradicional bairro da Liberdade, liderados
por Giulia Priore, Presidente do Rotaract Club de São
Paulo-Aeroporto. Houve intensa troca cultural, além
de conhecerem as atrações da comunidade local.

Por fim, os jovens seguiram até o Largo
da Batata, onde conheceram as particularidades
do efervescente reduto paulistano. Como sempre
ocorre nos encontros do Exchange In Action, os
intercambistas estão aprendendo muito sobre as
inciativas do Distrito 4420 e praticando a finco a
língua portuguesa, sempre com alegria, entusiasmo
e dedicação. Recentemente, eles participaram do
ENDIC (Encontro Distrital de Interact Club), em Praia
Grande/SP, onde ganharam o troféu de caravana mais
animada. Também conheceram os locais turísticos da
cidade de Itanhaém/SP, organizaram um piquenique
no Parque Ibirapuera, participaram da caminhada no
Rotaract Club de São Paulo-Aeroporto e visitaram o
Museu de Arte Contemporânea.

É na charmosa comunidade do bairro da
Liberdade que se reúne uma grande parcela da colônia
japonesa que escolheu a cidade de São Paulo para
viver. No local, os intercambistas participaram do 49º
Toyo Matsuri Festival Oriental, onde experimentaram
comidas típicas, tiraram fotos com camisetas do rock
com as bandeiras de seus países e participaram do
concurso cultural da Rádio 89 (#CamisetaRock89). Em
seguida, eles seguiram para o tradicional Mercado de
Pinheiros, onde aconteceu o evento Biomas do Brasil.
No local, eles tiveram a oportunidade de experimentar
comidas típicas de várias regiões brasileiras, além de
tirarem fotos e trocarem ideias com o renomado chefe
de cozinha Alex Atala.

Os participantes do Programa Exchange In
Action decidiram fazer uma doação ao projeto End
Polio Now. Eles compraram e decoraram uma camiseta
com os pins de seus clubes e distritos de origem. Ela
está sendo rifada ao valor de R$10,00 cada aposta.
O sorteio será realizado em março de 2018, durante
a organização de um baile para arrecadar fundos
finais para a campanha. Com tanta força, alegria e
animação, o projeto se consolida cada vez mais. Todos
podem colaborar com as inciativas do grupo. Basta
comprar as rifas com os intercambistas de seu clube de
Rotary. Nas páginas a seguir, confira algumas imagens
destes jovens no passeio pelo bairro da Liberdade e
por outros locais de São Paulo.

PROGRAMA EXCHANGE IN ACTION
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Troféu Brasil de Triathlon
na luta contra a pólio
Etapa pela erradicação da poliomielite teve Fernando Toldi e Fernanda Palma como
vencedores, além de justa homenagem ao ex-triatleta Leandro Macedo
Pelo segundo ano consecutivo, o Distrito
4420 do Rotary International e a NA Sports, principal
organizadora do triathlon brasileiro, firmaram parceria
para difundir a campanha End Polio Now, programa
pela erradicação da poliomielite no mundo. O acordo
firmado em 2016 batizou a última etapa do troféu
nacional da modalidade em “TRIATHLON PELA
ERRADICAÇÃO DA PÓLIO”. Na temporada 2017, o
circuito foi dividido em cinco etapas. A última foi
realizada em 3 de dezembro, em Santos/SP. O Troféu
Brasil de Triathlon - 5ª Etapa - Pela Erradicação da Pólio
- teve como vencedores Fernando Toldi e Fernanda
Palma. A etapa também consagrou Fernando Toldi e
Fernanda Garcia como os campeões do ano.

Para Núbio de Almeida, fundador da NA
Sports, o Troféu Brasil de Triathlon pode ajudar a
promover iniciativas de interesse social. “Sabemos que
2017 foi difícil, mas não temos do que reclamar. Tivemos
competidores em todas as etapas e fechamos o ano
com essa maravilhosa prova. Sempre trabalhamos a
responsabilidade social com os atletas, pois além de
promover saúde e bem-estar, o esporte possibilita
às pessoas a oportunidade de ajudar o próximo e
transformar o mundo com amor e união. A campanha
End Polio Now é muito importante para a sociedade.
Os praticantes do nosso esporte são engajados e
têm uma enorme sensibilidade humanitária”, disse o
organizador da prova.

A prova foi disputada sob chuva fraca. A briga
pelo pódio foi intensa, principalmente entre Fernando
Toldi, Pedro Apud, Marcus Fernandes e Iuri Vinuto, que
se revezaram na liderança da natação e do ciclismo.
Na corrida, Toldi conseguiu impor um ritmo veloz e
disparou para a vitória. “Estou muito feliz pelo que fiz
hoje. Os concorrentes vieram fortes e tive que dar o
meu melhor. É um orgulho vencer esse torneio pela
segunda vez”, definiu Toldi, que chegou à frente de
Pedro Apud, do Pinheiros, e de Marcus Fernandes, da
MF Racing, que chegou em terceiro, mas que encerrou
a sua participação na segunda colocação do ano. Em
terceiro, ficou o brasiliense Henrique Siqueira, que não
disputou a prova deste domingo.

Vários rotarianos prestigiaram a etapa santista.
O Governador Claudio Takata foi representado por
Marcos Franco, Presidente da Comissão Distrital
da Fundação Rotária. Além dele, Marco Antônio
Cardoso, Presidente do Rotary Club de Santos-Oeste
foi homenageado pela organização do Troféu Brasil de
Triathlon. Ele recebeu um troféu em agradecimento
pelo apoio oferecido nesta ação social. “Para o Distrito
4420, receber a parceria dos praticantes e contar com
o apoio de um esporte que tão bem integra o homem
ao bem estar da vida, é algo muito significativo para
todos nós. Vamos divulgar o End Polio Now e fazer
a diferença junto aos atletas, organizadores e fãs da
modalidade”, afirmou Takata.

Entre as mulheres, a história não foi muito
diferente. A paulistana Fernanda Palma, a brasiliense
Nayara Lunieri e a santista Fernanda Garcia fizeram
um duelo intenso pela ponta da prova. Com um
desempenho bem acima da média, Fernanda Palma
chegou à frente na disputa, enquanto Nayara Lunieri
chegou em segundo e Fernanda Garcia em terceiro,
resultado suficiente para assegurar o título do
campeonato. “Analisei a classificação antes da prova e
sabia que, com essa colocação, conseguiria chegar ao
primeiro lugar do torneio. Procurei não forçar muito,
até porque o ano foi bastante duro. Vou comemorar
e relaxar ao máximo, já que no início do ano voltarei
aos treinos para 2018”, analisou Garcia, que no geral
ficou à frente de Nayara Lunieri e Bruna Cangini,
respectivamente segunda e terceira colocadas.

“Tivemos competidores em todas as etapas e
fechamos o ano com essa maravilhosa prova.
Sempre trabalhamos a responsabilidade social
com os atletas”.
- Núbio de Almeida -

END POLIO NOW
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Na última etapa do ano, os triatletas deram
o máximo por uma boa colocação
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Emoção na homenagem
a Leandro Macedo
O último evento de 2017 contou com uma
homenagem ao ex-triatleta Leandro Macedo,
campeão do circuito nacional no ano de 1993, e que
agora comemorou 25 anos da histórica conquista.
Considerado como um dos ícones da modalidade no
Brasil, Macedo participou de uma “largada especial”
apenas com os amigos de outrora. “Foi uma emoção
muito forte viver isso aqui de novo. É muito bacana
rever grandes amigos e relembrarmos histórias
interessantes de uma época onde a modalidade
estava ainda engatinhando”, disse o gaúcho, radicado
em Brasília desde criança. Leandro Macedo foi eleito
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o ‘Melhor
do Esporte’, em 1995 e ‘Atleta do Século’, em 2003.
Ele participou de das Olimpíadas de Sidney
(2000), onde foi 14º colocado (melhor Sul-Americano
e 2º melhor das Américas), e de Atenas (2004),
quando foi o melhor brasileiro na prova. Dentre
suas principais conquistas, destaque para a quinta
colocação no Circuito Mundial de Triathlon (1993),
a medalha de ouro nos XII Jogos Pan Americanos
(1995), a 3º colocação no Campeonato Mundial de
Triathlon (1996), o vice-campeonato do Ironman de
Porto Seguro (1998), a medalha de ouro nos VII Jogos
Sul-Americanos (2002) e o título do Mundialito de
Fast Triatlo (2003). Além disso, Macedo conquistou
o tetracampeonato Pan Americano, o tricampeonato
Sul-Americano e o heptacampeonato Brasileiro.

“Foi uma emoção muito forte viver isso aqui de
novo. É muito bacana rever grandes amigos e
relembrarmos histórias interessantes de uma época”.
- Leandro Macedo -

A organização da prova promoveu
homenagem ao ex-triatleta Leandro Macedo
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Resultados e
classificação final:
Profissional Masculino
5ª etapa:
1. Fernando Toldi (MPR) - 1h56min14seg.
2. Pedro Gordilho Apud (Pinheiros) - 1h57min42seg.
3. Marcus Fernandes (MF Racing) - 1h58min26seg.

Profissional Feminino
5ª etapa:
1. Fernanda Palma (EC Pinheiros) - 2h14min13seg.
2. Nayara Lunieri (BR Esportes) - 2h20min18seg.
3. Fernanda Garcia (Marinha) - 2h22min32seg.

Campeões do 27º Troféu
Brasil de Triathlon 2017
Profissional Masculino
1. Fernando Toldi (MPR) - 708,5 pontos.
2. Marcus Fernandes (MF Racing) - 628,5 pontos.
3. Henrique Siqueira (Y&S Swimming) - 573 pontos.

Profissional Feminino
1. Fernanda Garcia (Marinha) - 692 pontos.
2. Nayara Lunieri de Abreu Chagas (BR Esportes) - 657 pontos.
3. Bruna Cangini - 162,5 pontos.

END POLIO NOW
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Sobre a realização
do evento
O 27º Troféu Brasil de Triathlon é uma
realização NA Sports, com o patrocínio de Gatorade
e Santaconstância e o apoio da Porto Seguro Cartões
e da AquaSphere. A colaboração é da Sabesp,
Secretaria Municipal de Esportes de Santos (SEMES),
Governo do Estado de São Paulo, Hospital São Lucas,
Porto de Santos e Museu Pelé. A divulgação é do
Sistema A Tribuna de Comunicação, Revista TriSport,
Funf Sport e SantosPress Comunicação. A supervisão
é da Associação Brasileira de Triathlon.
Fundada em 1990 pelo empresário Núbio
de Almeida, a NA Sports realizou no ano de sua
criação o Circuito Santista de Triathlon. Já em 1991,
ela introduziu aquele que viria a se tornar o maior
evento da modalidade no País, o Troféu Brasil de
Triathlon. Hoje, as etapas santistas fazem parte do
Campeonato Santista Triathlon, uma homenagem ao
atleta Cláudio Clarindo. A empresa também organiza
o Triathlon Internacional de Santos, considerada uma
das principais competições da modalidade na América
Latina. Em 2018, ela vai acontecer em no domingo de
25 de fevereiro, na cidade de Santos/SP.

A briga pelo pódio foi intensa, mesmo sob
chuva fraca na prova de ciclismo
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Governadoria funda Rotary
Club de São Paulo-Cidade
Ademar e amplia quadro
associativo do Distrito 4420
Presidido por Donizetti Felício da Silva, que terá como missão fazer a diferença junto
às comunidades locais, clube inicia suas atividades com 30 novos rotarianos
Com o objetivo de fazer a diferença nas
comunidades onde atua, o Distrito 4420 do Rotary
International vem ampliando o seu quadro associativo.
A entidade conta agora com 30 novos associados,
que juntos ajudaram a fundar o Rotary Club de São
Paulo-Cidade Ademar. O novo clube será liderado
por Donizetti Felício da Silva, escolhido como
presidente-fundador. A reunião festiva de fundação
oficial aconteceu em 12 de dezembro, na Churrascaria
Estancia dos Pampas, na região de Santo Amaro, na
cidade de São Paulo/SP. O bairro paulistano é cenário
de grandes encontros rotários dos clubes da Área 5 do
Distrito 4420, como o Rotary Club de São Paulo-Cidade
Dutra, que é o clube padrinho do Cidade Ademar.

Sobre o desafio de fazer a diferença junto
às comunidades, Felício destacou a importância de
unir pessoas para fortalecer o grupo e trabalhar suas
interações, com propósito no ideal de servir. “Em
Rotary, podemos trabalhar entre amigos, estabelecer
amizades e nos encontrar semanalmente, algo que
numa cidade tão grande, parece difícil de acontecer,
mas em Rotary acontece. Somos novos 30 associados e
acredito que poderemos conhecer melhor a realidade
da nossa região e dessa forma criar novos projetos. A
Zona Sul, que é a nossa área, está carente de projetos
voltados para a questão ambiental, saneamento
básico e também não oferece, aos que mais precisam,
instrução e conhecimento sobre estes temas”.

Santina Puliafico, presidente do Cidade Dutra,
compôs a mesa diretora da cerimônia, ao lado de Silvia
Camisa Nova, Governadora Assistente da Área 5, e por
José Luiz Fonseca, Governador do Distrito 4420 no Ano
Rotário 2007-2008. Silvio Ramos, presidente do Rotary
Club de São Paulo-Interlagos, Solange Dias, presidente
eleita do Rotary Club de São Paulo-Parelheiros (será
fundado em 21 de janeiro), e a jovem Laura Camisa Nova,
presidente do Interact Club Monteiro Lobato, também
fizeram parte da mesa solene. Em seu discurso, Silvia
trouxe uma mensagem especial do Govenador Cláudio
Takata, que não pode comparecer ao evento por estar
em visita oficial ao Rotary Club de Praia Grande.

Segundo ele, o apoio de Takata foi fundamental
para que ele aceitasse o convite de fundar um novo clube.
“Não há investimento, por exemplo, em estudo técnico
para preparar novos valores, visando o crescimento da
nossa nação. Pretendo criar uma cartilha voltada para
o meio ambiente, que possa instruir o cidadão, algo
que seria focado na educação que é fundamental para
a qualidade de vida de todos. Me sinto em família e o
apoio do nosso Governador foi essencial para que eu
supere este desafio e desempenhe com muito prazer o
meu papel dentro da família rotária, algo que considero
motivador para continuar aprendendo e me encantando
em Rotary”, finalizou o presidente fundador.

A Governadora Assistente representou Takata
e deu as boas-vindas aos novos rotarianos, que foram
empossados com o distintivo rotário. O apoio do
associado Renato Jardim foi fundamental para que
tudo se concretizasse. Por essa razão, o presidente
do novo clube o homenageou com o primeiro título
de Sócio Honorário do Cidade Ademar. Para Felício,
fazer parte do Rotary é algo de grande importância.
“Conhecer o trabalho de alguns amigos rotarianos que
desenvolvem projetos grandiosos foi algo encantador.
Fiquei fascinado com a possibilidade de me sentir parte
desta grande família e acredito que posso aprender
mais sobre Rotary, junto aos meus companheiros de
clube”, ressaltou o novo presidente.

* Colaboração de Juliana Amorim - MTb 31.609.

“Somos novos 30 associados e acredito que
poderemos conhecer melhor a realidade da nossa
região e dessa forma criar novos projetos”.
- Donizetti Felício da Silva -
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Donizetti Felício da Silva terá a missão
fazer a diferença junto às comunidades
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A presidente do Cidade Dutra (ao centro),
compôs a mesa diretora da cerimônia
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Rotary Club de Mauá-8 de
Dezembro completa um
ano de atividades e publica
revista comemorativa
Clube mauaense celebra o primeiro ano de sua trajetória rotária e lança revista que
mostra as principais ações que fizeram a diferença na comunidade local.
Em 8 de dezembro, o Rotary Club de Mauá-8
de Dezembro completou um ano de fundação. Para
comemorar o importante ciclo, o clube entrou em clima
de solidariedade, companheirismo e união, realizando
com total sucesso um jantar festivo de aniversário. O
evento foi realizado em 15 de dezembro, no espaço
de eventos Edelweiss, na cidade de Mauá/SP. Para
completar a festa da noite, foi lançada uma revista
comemorativa de aniversário, contendo notícias e
ações do clube. O 8 de Dezembro foi o terceiro clube
de Rotary criado no município, o que foi considerado
um importante marco para a comunidade, já que ela
possui muitas demandas, inerentes à uma população
com mais de 400 mil habitantes.

Atualmente, o clube é liderado por Eduardo
Marques Ferreira da Graça, Presidente Que Faz a
Diferença 2017-2018. Ele diz que a maior dificuldade foi
a gestão financeira, diante dos custos existentes para
manter o clube. “Os nossos sócios têm uma média 35
anos de idade, e o quadro associativo está composto
por 40% de mulheres. Seguiremos fortes com essa
garra e juventude. Na revista que lançamos, contamos
um pouco da história do clube, colocamos informações
rotárias e divulgamos as principais ações do clube
durante o seu primeiro ano de existência. Nossa
intenção é divulgar os projetos do Rotary, atraindo
novos associados à causa rotária. Somos gratos a todos
que nos ajudaram neste ano”, valorizou Marques.

O clube nasceu da iniciativa de três ex-rotarianos.
Maria Ozélia Lourencini, Eduardo Marques e João Lopes
Neto se reuniram pela primeira vez em julho de 2016,
quando decidiram que trabalhariam para a fundação de
um novo clube mauaense. O primeiro passo foi planejar que
tipo de Rotary Club a cidade precisava naquele momento.
A conclusão foi que Mauá necessitava de um clube
jovem, dinâmico e de baixo custo para seus associados.
O trio buscou apoio da Governadoria do Distrito 4420 do
Rotary International, com a ajuda de Anésia Guzdinskas,
Governadora Assistente do Distrito 4420 naquele ano.
Organizaram reuniões periódicas para mostrarem aos
convidados o que o Rotary faz em prol da sociedade.
Mesmo antes de sua fundação, o clube já
atuava em diversos eventos, como por exemplo a
campanha do McDia Feliz em 2016, visando engajar
aqueles convidados que não conheciam o trabalho do
Rotary na cidade. Mas finalmente, em 8 de dezembro
de 2016, o sonho se tornou realidade, durante um
almoço realizado na ASFAR Mauá (Associação das
Famílias Rotarianas de Mauá). O clube era oficialmente
fundado por 20 associados. Sua mesa diretora foi
composta por Maria Ozélia Lourencini (presidente),
João Lopes de Carvalho Neto (vice-presidente),
Eduardo Marques Ferreira da Graça (secretário),
Roque de Aquino (tesoureiro) e Marlon Cortez Bigai
(protocolo), além de outros presidentes de comissões.

“Nossa intenção é divulgar os projetos do Rotary,
atraindo novos associados à causa rotária. Somos
gratos a todos que nos ajudaram neste ano”.
- Eduardo Marques Ferreira da Graça -
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Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro foi
homenageado no primeiro ano de fundação
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BOLSAS PELA PAZ

Distrito 4420 do Rotary
International divulga bolsas de
estudos e realiza Seminário da
Paz em Santos
Com foco em profissionais graduados, mas que desejam especialização subsidiada no
exterior, evento é aberto gratuitamente à comunidade da Baixada Santista
Anualmente, o Rotary International outorga
até 100 bolsas de estudo dos Centros Rotary pela
Paz a profissionais do mundo inteiro. Por meio de
treinamento acadêmico, aprendizado prático e
oportunidades de networking, o programa dos Centros
Rotary pela Paz capacita profissionais na área da paz,
prevenção e resolução de conflitos. Estas bolsas cobrem
as mensalidades, taxas, hospedagem, transporte de
ida e volta, e todas as despesas com estágios e estudos
de campo. Em um pouco mais de uma década, o
programa capacitou mais de 900 bolsistas em carreiras
relacionadas à paz. Muitos deles atuam em organizações
internacionais e possuem suas próprias entidades
filantrópicas no contexto da paz mundial.

As estatísticas do programa apontam que
os bolsistas dos Centros Rotary pela Paz atuam 36%
em ONGs, 15% nos governos, 8% em áreas de ensino,
8% fazendo estudos avançados, 8% em pesquisas
universitárias, 6% em agências da ONU, 3% em Direito,
3% nas polícias, 2% no Jornalismo, 1% no Banco
Mundial e 10% em outros lugares. “A Bolsa Rotary
pela Paz é uma ótima opção aos interessados que
atendam o perfil. O nosso Seminário da Paz é gratuito
pra todos os públicos. Os rotarianos terão livre acesso
ao evento e não precisam fazer a inscrição. Para quem
não é associado de um clube de Rotary, basta entrar
em contato por e-mail ou telefone para formalizar sua
participação”, finaliza Barroso.

Pensando em divulgar esta oportunidade de
formação internacional aos profissionais da Baixada
Santista/SP, o Distrito 4420 do Rotary International
organizou o Seminário da Paz, evento que será realizado
em 24 de fevereiro, na UNIP Santos (Campus II Rangel).
“Queremos mostrar os casos de sucesso e os detalhes
deste programa, além dos impactos positivos que as
bolsas de estudos estão causando em nossos bolsistas
pelo mundo. Teremos professores, doutores e ex-bolsistas
como palestrantes do seminário. É uma oportunidade
única à comunidade regional”, explica Roberto Barroso
Filho, responsável pela divulgação e arrecadação das
bolsas Rotary pela Paz na América Latina.
Anualmente, a Fundação Rotária outorga
até 50 bolsas para o mestrado e outras 50 para o
aperfeiçoamento profissional em universidades de
vários países. O mestrado dura de 15 a 24 meses e
exige estágio prático de até três meses nas férias
acadêmicas. O aperfeiçoamento tem duração de
três meses e até três semanas de estudos de campo.
As exigências são fluência em inglês, compromisso
com a paz mundial e habilidades de liderança. Para o
mestrado, é obrigatório ter bacharelado e três anos
de experiência voluntária ou profissional integral. No
aperfeiçoamento profissional, o candidato deve ter
cinco anos de experiência voluntária ou profissional,
além de histórico acadêmico exemplar.

“Teremos professores, doutores e ex-bolsistas como
palestrantes do seminário. É uma
oportunidade única à comunidade regional”.
- Roberto Barroso Filho -

BOLSAS PELA PAZ

35

Anualmente, 100 bolsas de estudos dos
Centros Rotary pela Paz são concedidas
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Temas e palestrantes
1 - BOLSAS ROTARY PELA PAZ.
- Roberto Luiz Barroso Filho.
2 - MISSÕES DE PAZ E A IMPORTÂNCIA DA
REFORMA DO SETOR DE SEGURANÇA.
- Nelson C. R. Vieira (ex-bolsista do Rotary).
3 - PANORAMA DO REFÚGIO NO BRASIL.
- Dr. William Torres L. da Rosa.
4 - DESENVOLVIMENTO PARA PAZ.
- Natália Muto (ex-bolsista do Rotary).
5 - É POSSÍVEL MEDIR A PAZ.
- Professor Gilberto M.A. Rodrigues.

Serviço e inscrições
• Data: 24/02/18 - sábado.
• Horário: das 7h30 às 12h45.
• Local: UNIP Santos - Campus II Rangel.
• Endereço: Av. Francisco Manoel, s/nº - Jabaquara
- Santos/SP.
•Contatos e inscrições: secretaria@rotarydesantos.
org.br / (13) 3234-5577.
• Obs.: o atendimento ao público será feito pela secretaria
do Rotary Club de Santos.

Sobre o Distrito 4420
O Distrito 4420 é o conjunto de clubes de
Rotary situados na zona sul da cidade de São Paulo/
SP, na região do ABCD (incluindo Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra) e na Baixada Santista/SP
(incluindo Itariri e Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira/
SP). Cada clube possui seu próprio conselho diretor
eleito, quadro social e autonomia para realizar projetos
sociais, eventos beneficentes e outras ações, atuando
individualmente ou em conjunto com outras entidades.
Cerca de 35 mil clubes formam o Rotary International.
Cerca de 2400 estão constituídos no Brasil. Eles
seguem princípios, regras e formas de atuação que
unificam mais de 1,2 milhão de rotarianos em todo o
mundo. A campanha End Polio Now pela erradicação
da poliomielite no mundo, a promoção da PAZ e
integração mundial estão entre os principais projetos
internacionais dos rotarianos. Mais informações estão
disponíveis no www.rotary4420.org.br.
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Os bolsistas atuam em organizações
internacionais ou entidades filantrópicas
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"Seja a Inspiração" será o
lema presidencial do Rotary
International para o Ano
Rotário 2018-2019
Slogan e identidade visual foral relevados durante a abertura da Assembleia
Internacional do Rotary, realizada de 14 a 20 de janeiro, na cidade de San Diego (EUA)
O evento mundial envolve governadores
distritais do Rotary International (RI) de 219 países,
no Manchester Grand Hyatt Hotel, em San Diego, na
Califórnia (EUA), totalizando cerca de 540 dirigentes
rotários de todas as partes do Mundo. “A Assembleia
Internacional oferece o treinamento, as informações
e a inspiração necessários para prepará-los para as
funções de gestores”, disse Ian Riseley, atual Presidente
do Rotary International. “Durante o evento, eles
ficarão por dentro dos desafios e oportunidades
à nossa frente e viverão a internacionalidade do
Rotary”, completou Berry Rassin, que assumirá a
presidência do Rotary no próximo mês de julho,
se tornando o líder máximo da instituição no Ano
Rotário 2018-2019.

O objetivo do evento em San Diego é fazer
com que os dirigentes retornem para seus distritos
com novas ideias, maior motivação e potencial
de empreendimento. O programa da Assembleia
Internacional foi elaborado com base no Plano
Estratégico do Rotary International, que visa o
fortalecimento dos clubes de Rotary por meio do
Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA), o
fortalecimento da instituição e a execução de serviços
humanitários por meio de parcerias com a Fundação
Rotária e a projeção da imagem pública do Rotary
em todas as localidades onde os rotarianos atuam.
Tradicionalmente, o evento é dividido em duas etapas,
contendo plenárias conjuntas e salas para debates de
temas específicos.

Foi neste clima de envolvimento e motivação
que Rassin revelou aos líderes mundiais de Rotary o
"Seja a Inspiração", seu lema presidencial para o Ano
Rotário 2018-2019. O evento contou com a presença
do engenheiro Carlos Torci, Governador Eleito do
Distrito 4420 do Rotary International neste mesmo
período. Torci já presidiu o Rotary Club de São Vicente,
exerceu diversas funções distritais e participou de
vários eventos nacionais e internacionais de Rotary.
Recentemente, ele participou do treinamento
preparatório de governadores, durante a 40ª edição
do Instituto Rotary do Brasil, o maior encontro anual
de lideranças da organização no País, ocorrido em
setembro de 2017, na cidade de Atibaia/SP.
Com a experiência de 17 anos como rotariano,
Torci acredita que o Rotary oferece infinitas oportunidades
de ajudar o próximo. Para ele, essa vocação ficou mais
evidente nos trabalhos em San Diego. “Ao lado de
Rassin, será uma honra servir como líder do Distrito 4420.
Estamos formando um grupo de trabalho para cuidar
da capacitação dos presidentes de clubes, governadores
assistentes e equipe distrital. Vamos compartilhar o
conhecimento adquirido aqui nos Estados Unidos. Temos
que manter o legado do Governador Claudio Takata e
seguir fazendo a diferença na promoção da paz, da
igualdade social e da erradicação da poliomielite em
todas as partes do mundo”.

“Temos que manter o legado do Governador Claudio
Takata e seguir fazendo a diferença
na promoção da paz, da igualdade social e da
erradicação da poliomielite”.
- Carlos Torci -
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Torci e Rassin (à dir.) celebraram o lema
presidencial do Ano Rotário 2018-2019
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Seja a Inspiração
Para Torci, o lema apresentado na noite deste
domingo (14) traz uma grande responsabilidade às
lideranças rotárias dos quatro cantos do mundo. "Seja a
Inspiração pode ser traduzido como uma forma de liderar
pelos bons exemplos vivenciados, dentro ou fora das
fileiras do Rotary. E a partir daí, considerando a condição
de líder que existe dentro de todos os rotarianos, o
exemplo de cada um deve impactar positivamente
seu meio de influência, beneficiando diretamente
as comunidades locais. O rotariano, atuando como
referência social de características distintas na sociedade,
terá o importante papel de melhorar cada vez mais as
condições dos ambientes ao seu redor”.
Associado do Rotary Club de Nassau Leste
(Bahamas), Rassin passou muita motivação durante
seu discurso na Asembleia Internacional e enfatizou
a força do Rotary contida na declaração de visão da
instituição. "Eu quero que vocês inspirem os rotarianos
dos seus clubes a almejar o sucesso, a querer ser mais
e ir mais longe. Sejam a motivação que instiga os
outros a superar limites. Juntos, vemos um mundo
onde as pessoas se unem e entram em ação para
causar mudanças duradouras em si mesmas, nas
suas comunidades e no mundo todo. Isso descreve o
Rotary que seus líderes precisam construir”.
Para tornar essa visão em realidade, o
Presidente Eleito do RI falou que os rotarianos precisam
ajudar a cuidar do Rotary. "Nós somos, acima de
tudo, uma organização de associados. Se queremos
servir, se queremos atingir nossas metas, precisamos,
primeiramente, cuidar muito bem dos nossos
associados”. Ele ainda pediu aos novos governadores
que inspirassem os rotarianos de seus distritos a
desejarem promover mudanças, a desejarem fazer mais,
a desejarem desenvolver seu potencial ao máximo.
“Vocês têm a responsabilidade de incentivá-los, de
ajudá-los a progredir", enfatizou Rassin

“Eu quero que vocês inspirem os rotarianos dos seus
clubes a almejar o sucesso, a querer ser mais e ir mais
longe. Sejam a motivação que instiga
os outros a superar limites”.
- Berry Rassin -
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A nova identidade visual foi relevada na
abertura da Assembleia Internacional
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Progresso na luta
contra a pólio
Segundo Rassin, o trabalho do Rotary para a
erradicação da pólio é uma fonte imensa de inspiração.
Ele descreveu o progresso incrível alcançado nas
últimas três décadas. Em 1988, cerca de 350 mil
pessoas sofreram paralisia como resultado de infecção
pelo vírus da pólio selvagem. Em 2017, apenas 21 casos
foram documentados até 10 de janeiro. "Nós estamos
vivendo um momento incrivelmente empolgante na
erradicação da pólio, num ponto no qual cada novo
caso pode vir a ser o último", comentou ele.
Rassin enfatizou que mesmo após o último
caso de pólio tiver sido documentado, o trabalho
continuará existindo. "A paralisia infantil não estará
erradicada até que o comitê responsável confirme isso.
Para tanto, nenhum vírus da pólio deve ser encontrado
em rios, em esgotos ou em uma criança por pelo menos
de três anos. Até lá, temos que continuar trabalhando
exatamente como agora", explicou. Rassin é defensor
das atividades de vigilância em relação ao vírus da
pólio e da imunização contra doenças.

Sustentabilidade
ambiental
Nos últimos anos, o Rotary tem enfocado
fortemente no tema da sustentabilidade em seus serviços
humanitários. Rassin é da opinião de que todos devem
se conscientizar sobre os problemas reais derivados da
poluição, degradação ambiental e mudanças climáticas.
Ele observou que 80% de seu próprio país está a um
metro do nível do mar. "Considerando os estudos de que
o nível do mar subirá dois metros até 2100, em 50 anos
meu país desaparecerá, junto com a maioria das ilhas do
Caribe e cidades costeiras”, disse ele.
Rassin pediu aos líderes presentes no salão de
plenárias que encarassem todo o trabalho desenvolvido
pelo Rotary como parte de um sistema global maior.
Segundo ele, isso significa que os novos governadores
precisam ser uma inspiração não só para seus clubes,
mas também para todas as pessoas nas regiões onde
elas atuam, seja profissionalmente ou em seus domicílios
residenciais. "Queremos que o bem que fazemos seja
duradouro. Queremos tornar o mundo um lugar melhor
não apenas onde vivemos, não apenas para nós, mas em
todos os lugares, para todos e para as gerações futuras”.
Berry Rassin assumirá a presidência do
Rotary International em julho de 2018
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Perfil de Carlos Torci
Formado em Engenharia Industrial Mecânica
(Unisanta - 1986), desenvolveu sua trajetória por mais
de 30 anos na Petrobras (Refinaria Presidente Bernardes
de Cubatão/SP). Antes de ser eleito governador, foi
presidente do Rotary Club de São Vicente (2008-2009),
exerceu diversos cargos rotários e recebeu premiações. É
membro da Paul Harris Society e Major Donor - 1º Nível.
Participou das convenções mundiais do RI em Lisboa
(2013), São Paulo (2015) e Atlanta (2017), e do Instituto
Rotary Brasil, em Santos (2010), Foz do Iguaçu (2013),
Rio de Janeiro (2015), Recife (2016) e Atibaia (2017).
Tem várias participações em conferências e assembleias
distritais, além do Instituto de Liderança Rotária. Atua
como engenheiro consultor. É casado com Sônia Mara
Marques Torci, com quem tem as filhas Carla e Deborah.

Sobre o Distrito 4420
O Distrito 4420 é o conjunto de clubes de Rotary
situados na zona sul da cidade de São Paulo/SP, na região
do ABCD (incluindo Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra) e na Baixada Santista/SP (incluindo Itariri e Pedro
de Toledo, no Vale do Ribeira/SP). Cada clube possui seu
próprio conselho diretor eleito, quadro social e autonomia
para realizar projetos sociais, eventos beneficentes e
outras ações, atuando individualmente ou em conjunto
com outras entidades. Cerca de 35 mil clubes formam o
Rotary International. Cerca de 2400 estão constituídos no
Brasil. Eles seguem princípios, regras e formas de atuação
que unificam mais de 1,2 milhão de rotarianos em todo o
mundo. A campanha End Polio Now pela erradicação da
poliomielite no mundo, a promoção da PAZ e integração
mundial estão entre os principais projetos internacionais
dos rotarianos. Mais informações estão disponíveis no
www.rotary4420.org.br.
Fotos: Monika Lozinska / Divulgação Distrito 4420.

Ao lado da esposa, Rassin passou muita
motivação na Asembleia Internacional
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SACOLINHAS DE NATAL

Rotarianos em ação por um
Natal mais feliz
As sacolinhas de Natal nunca saem da pauta dos rotarianos. Elas traduzem o espírito natalino, a generosidade
e o amor ao próximo. Seja pelo esforço dos clubes de Rotary ou pelas doações de pessoas anônimas, o mais importante
é fazer com que os produtos alcancem quem mais precisa, fazendo do Natal um momento feliz. Por todo o Distrito
4420 do Rotary International, diversos locais foram visitados, entre creches, asilos, orfanatos, aldeias indígenas,
entidades beneficentes e comunidades carentes. Foram brinquedos, presentes, cestas básicas e muito carinho a
quem mais precisa. Parabéns a todos!

Os rotarianos do Distrito 4420 bateram
recorde na doação de sacolinhas de Natal
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RC Bertioga-Forte

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

DIA DE SOLIDARIEDADE

EDUCAÇÃO PÚBLICA

Em 9 de dezembro, os associados, voluntários e parceiros
do Rotary Club de Bertioga-Forte participaram do Dia
da Solidariedade, projeto desenvolvido em parceria
do Distrito 4420 do Rotary International com o
Instituto GPA. O clube bertioguense contou com
o apoio da entidade ABC Vida nas lojas do Pão de
Açúcar do bairro Riviera de São Lourenço e da padaria
Pão de Açúcar no Shopping da Riviera. Cerca de 15
voluntários participaram da ação, atingindo a meta
de 1184 quilos de alimentos arrecadados. Os produtos
foram destinados às entidades assistidas pelo clube e
pela ABC Vida em toda a cidade.

No dia 16 de dezembro, os associados do Rotary Club de
São Bernardo do Campo-Terra Nova participaram da última
reunião anual de pais e mestres da Escola Estadual Ayrton
Senna da Silva. Durante o encontro, o clube formalizou
sua Avenida de Serviços Profissionais como parceira oficial
daquele colégio, disponibilizando conhecimento para
alavancar a unidade ao nível de melhor escola estadual
do município. Por meio de formulação estratégica,
proposta pela Empresa Cidadã Magzen Desenvolvimento
& Educação, foram definidas as diretrizes de missão, visão,
valores, frase tema e política de gestão escolar.

RC São Paulo-Ponte Estaiada

RC Santos

INTERACT MONTEIRO LOBATO

MEMÓRIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

Os jovens empreendedores do Interact Monteiro
Lobato, clube patrocinado pelo Rotary Club de
São Paulo-Ponte Estaiada, não poderiam encerrar
o ano de 2017 sem mais uma generosa iniciativa
social. Repletos de carinho, solidariedade e amor
no coração, eles visitaram o asilo Mão Branca. Os
interactianos aproveitaram a oportunidade para
doarem produtos de higiene pessoal ao idosos que
residem na instituição. Come esta ação, eles valorizam
a trajetória das pessoas mais velhas e tentam retribuir
os aprendizados e lições de vida com muito afeto,
respeito e consideração. Parabéns!

Em 11 de dezembro, uma comissão de associados do
Rotary Club de Santos, em parceria com representantes
de entidades envolvidas com o ideal de José Bonifácio
de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência do
Brasil, visitaram o Palácio do Bandeirantes, sede do
Governo do Estado de São Paulo. Ao lado da Comissão
Especial de Vereadores da Câmara Municipal de
Santos, eles foram recebidos pelo vice-governador
Marcio França. Na oportunidade, ambas as instituições
firmaram uma parceria para adoção de projetos que
preservem a memória do histórico estadista que lutou
pela nação brasileira.

CLUBES EM AÇÃO

RC Santos-Ponta da Praia

49

RC Santos-Aparecida

PROJETO SALÃO AUTO ESTIMA

PROJETO DE SUBSIDIO DISTRITAL

Em 20 de dezembro, os 120 participantes dos cursos
de barbearia, cabeleireiro e manicure do Salão
Autoestima (Centro e do Morro São Bento), da
Secretaria de Assistência Social de Santos, em parceria
com Rotary Club de Santos- Ponta da Praia e com
o Educandário Santista, receberam os certificados
oficiais de formatura, em evento realizado no Teatro
Guarany, em Santos/SP. Com duração de seis meses
para cabeleireiro, e três meses para manicure e
barbearia, os cursos têm como objetivo incentivar a
geração de renda, inserção no mercado de trabalho e
exclusão da vulnerabilidade social.

O Rotary Club de Santos-Aparecida realizou
importante ação em 26 de dezembro. O clube
entregou à Sociedade São Vicente de Paulo, localizada
em Santos/SP, os materiais que serão utilizados na
troca da fiação e instalações elétricas da lavanderia da
entidade. A doação ocorreu via projeto de Subsidio
Distrital concedido ao clube, por meio do Distrito 4420
e da Fundação Rotária. A obra ajudará na segurança
e conforto do estabelecimento, seus internos e
funcionários. A colaboração técnica do associado do
clube Marcelo Ferraz e da empresa Voltluz foram
fundamentais para o sucesso da iniciativa.

RC Santos-Boqueirão

RCSP-Manancial Manacás da Serra

NOSSA CHUVA FAZ A DIFERENÇA

LAR DA TERCEIRA IDADE

Cisternas para armazenamento de águas pluviais. Este
é o projeto “Nossa Chuva Faz a Diferença”, do Rotary
Club de Santos-Boqueirão. A inciativa foi lançada
em 2016, com perfil de cisternas experimentais. O
trabalho se tornou projeto permanente em 2017, com
a construção de duas grandes cisternas. A primeira foi
inaugurada no Educandário Santista para armazenar
água de reuso para várias finalidades, além de reduzir
o valor da conta de água. A outra cisterna já tem
material comprado e será construída no Centro Espírita
Luiz Monteiro, com foco no atendimento de famílias
carentes do Centro de Santos/SP.

Fruto da parceria entre o Rotary Club de São
Paulo-Interlagos e o Rotary Club de São Paulo-Manancial
Manacás da Serra, o Lar da Terceira Idade Deus é
Fiel recebeu os equipamentos correspondentes ao
Subsidio Distrital da Área 5 do Rotary International.
Foram doados um forno industrial a gás para pizzas e
uma TV de led com 32 polegadas. Eles irão substituir
os aparelhos obsoletos e prover melhor produtividade
no preparo dos alimentos. A entidade funciona sem
fins lucrativos que atende cerca de 25 idosos que
vivem em situação de vulnerabilidade social. Os clubes
vão manter ações em apoio à causa em 2018..
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Interact Club de Praia Grande

RC Cubatão-Jardim Casqueiro

FEIRA DE LIVROS

COMBATE À FEBRE AMARELA

O Interact Club de Praia Grande realizou a terceira
edição da sua feira de livros, evento que se tornou
tradicional em Praia Grande/SP. No sábado de 27 de
janeiro, seus associados realizaram o projeto com
sucesso de público. Em apenas uma hora de exposição,
todos os exemplares foram cedidos à população
praiagrandense. Foram cerca de 350 livros doados.
Para que o projeto repita o sucesso na edição de 2019,
a diretoria do clube já confirmou o próximo evento,
e iniciou uma nova arrecadação de livros seminovos.
As doações podem ser feitas via inbox no Facebook
oficial do clube (@interactpg).

A convite do Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro, a
enfermeira Vanívia Pacheco Vasquez, servidora municipal
especialista em Saúde Pública, ministrou palestra sobre
a febre amarela. O aconteceu em 25 de janeiro, na
Sociedade de Melhoramentos do Jardim Casqueiro. Foi
uma oportunidade para esclarecer dúvidas da população
sobre a campanha preventiva à doença. Outras iniciativas
de orientação da Secretaria de Saúde de Cubatão são um
vídeo sobre a campanha e informes realizados nas mídias
sociais. A palestrante também informou sobre os locais de
vacinação à disposição da população local.

RC São Bernardo do Campo-Norte

RC Santos-Porto

DOADO COM SUBSIDIO DISTRITAL

NATAL NO LAR SANTO EXPEDITO

Em 13 de janeiro, o Rotary Club de São Bernardo do
Campo-Norte entregou dois novos freezers verticais
à entidade C.A.S.A (Comunidade de Amparo Social
Asilar). O estabelecimento cuida de aproximadamente
50 idosos e se mantém ativo por meio de doações e
do apoio da Prefeitura de São Bernardo. Essa não
é a primeira vez que o clube auxilia o local, pois já
realizadas outras doações e uma tarde de pizzas para
os idosos do lugar. Carlos Vicente, Presidente Que
Faz a Diferença 2017-2018, Maria Luiza Mendaçolli
Zago, Governadora 2015-2016 do Distrito 4420, e a
companheira Maria Antonieta realizam a entrega.

O Rotary Club de Santos-Porto promoveu uma festa de
Natal no Lar Santo Expedito. Além do delicioso lanche
da tarde, todas as crianças receberam a tradicional
sacolinha com roupas, calçados e brinquedos. O
engajamento dos companheiros e interactianos
do clube foi essencial para o sucesso da ação, que
contou com a cobertura da TV Santa Cecília. O local
presta atendimento para crianças e adolescentes,
em regime de abrigo e caráter provisório, de zero a
18 anos de idade. Ele trabalha o fortalecimento do
ambiente familiar em vulnerabilidade social e divulga
a importância da família na formação social.
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RC São Paulo-Aeroporto

RC Mauá-8 de Dezembro

PALESTRA FEBRE AMARELA

PRESERVE O PLANETA TERRA

Um dos atuais medos da população é febre amarela. O
aumento da procura por vacinas nos postos de saúde
tem gerado longas filas e muitas horas de espera,
mostrando a preocupação geral. Para entender
melhor os riscos, a importância de se imunizar e como
se prevenir, o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
convidou para palestrar o médico infectologista
Leonardo Weissmann, membro do Instituto de
Infectologia “Emílio Ribas” e assessor da presidência
da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele é associado
do clube e disponibilizou seu conhecimento para
abordar este importante junto aos companheiros

O Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro, o Rotary Club
de Mauá e o Rotary Club de Mauá-Pilar concluíram a
segunda etapa do Projeto Distrital Preserve o Planeta
Terra. Em 3 de dezembro, os associados destes clubes
semearam 100 novas mudas de árvores, na localidade
da Gruta Santa Luzia, contemplando o plano de
revitalização do lugar. Reconhecendo a importância
das áreas verdes do mundo, o australiano Ian Riseley,
Presidente 2017-2018 do Rotary International, lançou
um novo desafio aos rotarianos de todo o mundo. O
objetivo é que cada companheiro plante uma árvore
em sua comunidade.

RC Bertioga-Canal

Rotary E-Club 4420

ROTARY NAS ESCOLAS

PROGRAMA ROTARY NA TV

Em 13 de dezembro, o Rotary Club de Bertioga-Canal fez
a premiação do Concurso de Redação do Projeto Rotary
nas Escolas. Com o tema “O que é Empreendedorismo”,
baseado na temática da revistinha da Turma da
Monica, a iniciativa foi realizada na Escola Municipal
Jardim Vista Linda. O concurso envolveu 96 alunos
do 5º Ano do Ensino Fundamental. A premiação foi
patrocinada pelas empresas JR Contabilidade e Bye Bye
Paper. O primeiro colocado, Gustavo da Silva ganhou
um tablete; o segundo, Marceli Gabriela levou uma
camisa oficial de futebol; e o terceiro, Rayane Andrade
recebeu uma bola de futebol.

Na edição de 21 de janeiro, o programa Rotary Na
TV - Distrito 4420 - recebeu o médico Fernando
Dias Sobrinho, Presidente da Comissão Distrital de
Desenvolvimento do Quadro Associativo e associado
do Rotary E-Club 4420. Durante a entrevista, ele falou
sobre suas experiências em Rotary, sua trajetória
profissional e o trabalho realizado junto aos clubes de
Rotary. 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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COLUNA DE IMAGEM PÚBLICA

Concursos de Imagem Pública
Para estimular o desenvolvimento da Imagem Pública entre os clubes, o Distrito 4420 está promovendo
QUATRO CONCURSOS que terão premiação durante a Conferência Distrital em Águas de Lindóia, evento que
acontecerá de 31/05 a 03/06/2018. A premiação para cada um dos concursos será de US$ 1.000,00 (mil dólares),
sendo US$ 500,00 para o primeiro colocado, US$ 300,00 para o segundo e US$ 200,00 para o terceiro, na forma de
depósito na Fundação Rotária em nome do clube ganhador.

1 - Concurso de VÍDEOS (Meu Clube em Ação): Concurso
de vídeos produzidos pelos clubes do Distrito 4420, com
até 2 minutos, mostrando projetos. Os vídeos finalistas
serão exibidos na Conferência Distrital. Os vídeos
deverão ser enviados até 15/05/2018.
2 - Concurso de ANÚNCIOS: Consiste na publicação
de anúncios preparados pelo Rotary International,
para divulgação da campanha End Polio Now ou
do próprio Rotary (Imagem Pública). Podem ser
publicados os anúncios da campanha Falta Só
Isso, ou da nova campanha do RI. Os registros das
publicações obtidas deverão ser enviados no período
entre 01/05/2018 a 15/05/2018.
3 - Concurso de NOTÍCIAS: Consiste na publicação de
NOTÍCIAS de eventos e projetos dos clubes em jornais
e revistas impressos. Os registros das publicações
obtidas deverão ser enviados no período entre
01/05/2018 a 15/05/2018.
4 - Concurso de SITES: Consiste na premiação dos clubes
que mais contribuírem na publicação de conteúdo em
seus próprios sites (mini-site provido pelo Distrito) e no
site do Distrito 4420. Valem notícias, agenda, vídeos e
álbuns de fotos. Valerão as publicações efetuadas até
30/05/2018, e neste caso a verificação será automática,
não sendo necessário enviar nada.
IMPORTANTE: Cada concurso tem seu próprio regulamento fique atento às regras e PRAZOS, disponíveis no site do Distrito
4420: www.rotary4420.org.br. Os clubes poderão participar
em quantos concursos desejarem. A participação é aberta
e independente para Rotary Clubs, Rotaracts, Interacts e
Rotary Kids. Em caso de dúvidas, contate o Marcelo Carvalho,
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, pelo
e-mail webmaster@rotary4420.org.br.

Marcelo R. S. Carvalho.

Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420.
E-mail: webmaster@rotary4420.org.br.
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Distrito 4420 escolhe
Governador Designado
Watson Uliana Travassos, associado do Rotary Club de Santos-Ponta da Praia, terá a
missão de liderar os rotarianos durante o Ano Rotário 2020-2021
A Comissão de Indicação do Distrito 4420
do Rotary International definiu o seu Governador
Designado 2020-2021. O escolhido foi o engenheiro
Watson Uliana Travassos, associado do Rotary Club de
Santos-Ponta da Praia, desde 2001. Depois de todos
os trâmites e treinamentos oficiais que são aplicados
a um governado de Rotary, o indicado ocupará o
cargo de Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário
2020-2021. Antes disso, ele ainda passará pelas fases
de Governador Indicado e Governador Eleito.

Ele é casado com Maely Caxias Travassos, com
quem teve os filhos Willer e Daphine. Formado em
Engenharia Civil, ocupa o cargo de diretor da Engetal
Engenharia e Construções Ltda, empresa que atua em
obras públicas, industriais e comerciais. Ingressou em
Rotary em 2001, se tornando presidente do seu clube
na gestão 2004-2005. No Ano Rotário 2007-2008,
atuou como secretário da Área 4, e em 2010-2011
exerceu a função de Governador Assistente da Área
2 do Distrito 4420. Travassos é membro da Paul Harris
Society e Major Donor nível dois. Mais informações:
www.rotary4420.org.br/santospontadapraia

Watson e Maely Travassos vão representar
o Rotary Club de Santos-Ponta da Praia
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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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