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Mensagem do Governador

Caríssimos companheiros,

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

C

omo é do conhecimento de todos, o mês de novembro é destinado à Fundação Rotária. Durante esses primeiros meses à frente do 4420, tive a
grata satisfação de acompanhar a abnegação dos companheiros, que não medem esforços para efetivarem suas
doações.
É importantíssimo destacar ainda que os recursos destinados à Fundação, além do caráter humanitário, acabam
beneficiando os projetos apresentados pelos clubes, voltados para atender as necessidades das comunidades
onde atuam.
Como governador, busco, no meu dia-a-dia, incentivar os
companheiros e mostrar a importância das contribuições
à Fundação. Por intermédio de palestras, seminários e outros tipos de eventos, nossa comissão distrital em prol da
Fundação vem trabalhando arduamente pelas metas estabelecidas no início desta gestão.

Nesta edição da Carta Mensal, publicamos uma página
comemorando o mês da Fundação Rotária, apresentando uma série momentos verdadeiramente especiais. São
solenidades com a entrega de vários títulos como aconteceu, por exemplo, na visita oficial ao Rotary Club São
Paulo - Aeroporto, quando, em uma única noite, foram
entregues 38 Paul Harris e dois títulos de Major Donnor.
É incrível poder acompanhar o trabalho dos clubes.
Esse é, sem dúvida, o ponto mais gratificante para quem
ocupa a função de governador de distrito. Nas próximas
páginas teremos bons exemplos do que estou destacando. São projetos nas áreas de educação, saúde, amparo
à criança ou ao idoso, bem-estar social, ecologia, entre
outros. É incrível ver os companheiros engajados e trabalhando em prol do próximo. Dando de si, antes de pensar
em si.
Nossas cartas mensais retratam sempre o mês anterior,
contudo, neste momento de reflexão, não poderia deixar
de, primeiramente, agradecer. Agradecer à minha família,
que tanto me incentiva e me dá forças: aos componentes
da equipe distrital, que estão trabalhando arduamente
para darmos sequência às excelentes gestões que nos
antecederam; aos presidentes dos clubes e companheiros, que diariamente elevam o nome do Rotary em nossa
sociedade e que fazem com que o 4420 tenha o seu destaque no cenário rotário mundial.
Quero ainda aproveitar a oportunidade para desejar a
toda a família rotária do 4420 um excelente Natal e um
2010 repleto de paz, saúde e realizações.
O FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM SUAS MÃOS!
Um fraternal abraço,
Roberto Luiz Barroso Filho
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Mensagem do Presidente

Caros
Rotarianos,

O

escritor George Bernard Shaw disse que “a imaginação é o início da criação; você imagina o que
quer, deseja o que imagina, e termina por criar o
que deseja”.
Não faltam pessoas no mundo capazes de imaginar um
futuro melhor. Mas no Rotary, não nos limitamos a imaginar o futuro – nós o desejamos e nos empenhamos para
criá-lo por meio dos Rotary Clubs e da Fundação Rotária.
Ao longo dos anos tive o privilégio de testemunhar
os frutos do trabalho feito pelos rotarianos no mundo inteiro com os programas da Fundação. Uma coisa que me
impressiona é que esses programas não enfocam apenas
a satisfação imediata. Os melhores programas e projetos
rotários visam construir o futuro – e tornar a vida melhor
para as próximas gerações.
Duas décadas atrás fizemos a promessa de eliminar a
pólio, algo ambicioso porém realista. E agora, graças à nossa Fundação Rotária, estamos quase lá.
Tenho esperança de que com a ajuda da Fundação Bill e
Melinda Gates e o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary, em breve poderemos dizer que a pólio é uma doença do
passado. Pois se falharmos agora estaremos decepcionando
todos que se esforçaram antes de nós e cada criança a quem
fizemos a promessa. Se falharmos, poremos em risco nossa
reputação e a reputação de todos os rotarianos do passado.

Por isso, não vamos falhar. Podemos e devemos vencer.
Eu sei que cada um de vocês reconhece que o Futuro
do Rotary está em Suas Mãos -- e o futuro da nossa Fundação também.

John Kenny
Presidente, Rotary International
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Eventos

SEMINÁRIO DISTRITAL
DE ALFABETIZAÇÃO

A

Governadoria do Distrito 4420 promoveu, dia 24
de outubro, Seminário de Alfabetização. O evento realizado no Edifício Rotary, em Santos, contou
com a participação de especialistas da área educacional
que debateram sobre o tema ‘Analfabetismo: Um desafio
para os rotarianos’. Um dos destaques do encontro foi à
presença de rotaractianos de diferentes clubes.
A abertura do encontro foi promovida pelo Governador do Distrito , Roberto Luiz Barroso Filho, que recepcionou os convidados e os participantes. Na ocasião, Barroso
fez questão de ressaltar a importância da discussão do
assunto proposto. “A implantação de novos projetos nos
clubes, relacionados à área educacional, é uma das prioridades desta gestão. Definimos pela realização deste encontro entre as muitas estratégias propostas para ampliar
a discussão sobre as ações efetivas de alfabetização na
área do 4420”, argumentou. Além de Barroso, o evento foi
prestigiado também pelo Governador Eleito 2010/2011,
Marco Franco, que integrou a mesa de honra.
A primeira palestrante do seminário foi a deputada estadual, Maria Lucia Prandi, que falou sobre o programa do
Governo Federal ‘Brasil Alfabetizado’. Questionada sobre
a realização do debate promovido pelo Rotary, a depu-

tada elogiou a iniciativa. “Os rotarianos são multiplicadores e a entidade tem uma história de compromisso e de
experiência internacional no segmento educacional”, enfatizou. Além disso, Maria Lucia comentou sobre a participação da sociedade na luta pelo fim do analfabetismo.
“Considero que a educação é uma responsabilidade do
Estado, mas sabemos que o Governo não dá conta de tudo
e que o analfabetismo segue passo a passo as desigualdades sociais do Brasil, por isso, o apoio da sociedade civil, assim como faz o Rotary, é essencial”, disse a deputada que
ocupa o cargo de presidente da Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa Paulista.
Na sequência, a palestra de Ocléia Maria de Campos
Cattaruze da Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo
André também abordou ações públicas. A partir do tema
‘Política de Educação Para Jovens e Adultos – EJA’ Ocléia
apresentou aos participantes aspectos que devem ser levados em consideração quando se atua com a alfabetização.
“As escolas também têm criado os analfabetos funcionais. É
preciso salientar que o papel do educador é facilitar a aprendizagem. É preciso saber que os alunos têm vivência, uma
história, e isso deve ser respeitado, principalmente, nas iniciativas com jovens e adultos”, ponderou à educadora.
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Outro destaque do Seminário de Alfabetização foi a
participação de Paulo Eduardo de Barros Fonseca, coordenador de Alfabetização da Zona 22 de RI (Rotary International) e procurador da UNESP, que apresentou dados
e índices sobre a questão
da educação no Brasil. “O
investimento em jovens e
adultos é fundamental e
de extrema importância
para o desenvolvimento
de uma nação. No Brasil
um quinto da população
é analfabeta, sendo 18
milhões de pessoas acima
dos 15 anos. Isso é lamentável”. Além disso, Paulo
Eduardo fez questão de
destacar a atuação do Distrito com relação ao tema. “Eventos como este são exemplos a serem seguidos por todos e
que cada case de sucesso apresentado, hoje aqui, sirva de
motivação para dezenas de outras iniciativas”, enfatizou o
especialista. Paulo Eduardo ressaltou ainda os resultados
que os projetos na área de educação trazem para a socie-

dade. “Investir em alfabetização é fornecer base para os
demais segmentos. São investimentos no alicerce e que
servirão para mudar a realidade”, complementou.
Por fim, a presidente da Sub-Comissão Distrital de Educação, Tania Mesquita fez
uma explanação sobre o
planejamento dos trabalhos no Distrito. “Dos 70
clubes do 4420, apenas 12
desenvolvem trabalhos
ligados a alfabetização. A
meta estabelecida para
esta gestão é fazer com
que os 70 clubes tenham
projetos nesta área”, afirmou. Além disso, Tânia
citou projetos de sucesso
dos rotarianos e maneiras dos clubes buscarem parcerias
para promover tais iniciativas.
O encerramento do encontro foi marcado por muita
emoção, com a apresentação de um grupo de alunas com
idades entre 55 e 70 anos, que estão há oito meses em processo de alfabetização.

Cases de Sucesso

O segundo case foi o projeto ‘Vô Di - Leitores de Luz’
apresentado por Thais Faria Coelho do RC Santo André Alvorada. A professora Thais comentou que teve a ideia de
ampliar a leitura com seus alunos. Thais montou grupos e
seus alunos passaram, uma vez por mês, a visitarem asilos, orfanatos e demais entidades assistenciais para lerem
histórias aos internos. “A proposta cresceu e existe há seis
anos. ‘Leitores de Luz’ virou até uma disciplina no curso de
pedagogia em faculdade da região. É muito gratificante,
tanto como professora, quanto como cidadã”, destacou.
Por fim, Cleyton Soares e Augusto Zago do RC Santos
– Oeste comentaram sobre o projeto ‘Alfabetização na
Obra’. Proposta direcionada para o setor da construção
civil, em que os professores vão até a obra. “O objetivo é
resgatar a leitura, a escrita e as noções básicas de saúde
dos trabalhadores”, explicou Cleyton. Outra vantagem, de
acordo com o idealizador do projeto, é que o aluno está no
próprio local de trabalho. Além disso, os expositores informaram que o índice de analfabetismo neste segmento é
bem elevado, o que contribuiu para a realização do ‘Cons-

D

urante o Seminário de Alfabetização foram apresentados cases de sucessos desenvolvidos por
clubes do Distrito. Confira a seguir os projetos:
A primeira exposição foi de Denise Masseuco de Oliveira do RC Santo André referente ao projeto ‘Meio Ambiente’. Denise é escritora e já publicou dois livros infantis.
Como diferencial, em suas obras a parte interna é destinada para crianças colorirem. “Acredito que desta forma o
conteúdo é absorvido melhor, pois há uma interação entre
obra e leitor”, explicou. Além de visitar escolas e levar diversão às crianças, a autora decidiu criar um projeto mais
amplo na área de meio ambiente, tema, inclusive, de suas
obras. Neste sentido, além de comentar sobre seus livros
junto às crianças, Denise também ensina o processo de
montagem/produção de uma obra, destacando em todas
as fases, a questão da reciclagem. O projeto ‘Melhor Companheiro’ vem sendo promovido em diversas entidades
em Santo André.

truindo as Letras’ junto a este público.
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Visitas

Rotary Club de Mauá –
Barão de Mauá

O

Rotary Club Mauá – Barão de Mauá recebeu o
governador Roberto Luiz Barroso Filho, em visita
oficial, no último dia 29 de outubro.
Colaborando fortemente para a difusão da imagem
pública de Rotary e, consequentemente, de nosso distrito, os companheiros do Mauá – Barão de Mauá levaram o
governador para uma entrevista, ao vivo, na rádio Z FM,
freqüência 87,5 Mghz. Na oportunidade, Barroso também
foi entrevista por um representante do jornal Opinião Pública, que é distribuído gratuitamente às terças e quintasfeiras, com 30 mil exemplares.
Barroso visitou ainda o Lar Santa Terezinha – Asilo Zaíra. Abrigo para senhoras idosas, que atende 21 internas. A
instituição é mantida pelo convênio com a prefeitura local
e com a realização de eventos, bazares e doações.
O clube também colabora com uma creche e com o
projeto G.E.F. - Grupo Espírita Fraternidade, que orienta
grávidas carentes.
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Visitas

Rotary Club de
Santos – Monte Serrat

O

Rotary Club de Santos – Monte Serrat recebeu o
casal governador Eliane e Roberto Barroso Filho,
em visita oficial no dia 19 de outubro. Na oportunidade, os companheiros fizeram questão de apresentar
três grandes projetos que contam com os serviços à comunidade do clube.
O Centro Comunitário João Paulo II, foi um desses projetos. A instituição, dirigida por freiras, dá suporte social e
assistencial para meninas, com o centro de convivência, e
para a comunidade dos bairros da Vila Nova e do Mercado.
Oferece ainda cursos para gestantes, catequese, alfabetização para jovens e adultos, apoio psicológico e oficinas
de crochê, bordado e pintura em tecido.
O clube, com recursos próprios, ajudou na construção
de uma padaria que, hoje em dia, produz cerca de 1200
pães, de segunda a sexta. Colabora também com materiais
para o curso de alfabetização e, no Natal passado, distribuiu cerca de 400 cestas.
O GALP – Grupo Amigo do Lar Pobre – também recebeu a visita do governador. A instituição atende meninos
de seis a 16 anos de idade. Oferece reforço escolar, atividades especiais e alimentação. Os jovens assistidos ainda
recebem atendimento social, médico, odontológico, fonoaudiológico e psicológico.

O Rotary Monte Serrat ajudou na ampliação da casa e
na compra do imóvel, doou uma Kombi, computadores e
seis máquinas de costura. Há seis anos realiza a Festa do
Nhoque para arrecadar fundos para a instituição.
Encerrando a programação, Barroso conheceu a ACES
– Assistência de Crianças Especiais de Santos. A entidade
oferece apoio educacional e de socialização a crianças e
adultos excepcionais. O clube doou computadores, duas
máquinas de costura, uma encadernadora e ajuda, eventualmente, com mantimentos.
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Visitas

Rotary Club de São Bernardo
do Campo – Jardim do Mar

N

o dia 20 de outubro foi a vez do Rotary Club de
São Bernardo do Campo – Jardim do Mar receber
o governador do Distrito 4420, Roberto Luiz Barroso Filho, durante visita oficial.
Acompanhado de sua esposa, Eliane, Barroso foi conduzido pelos companheiros do clube para conhecer a Associação São Luiz. A instituição é um abrigo para menores
abandonados ou que tiveram a guarda dos pais destituída
pela justiça. Atualmente possui 57 crianças, com idades
que variam de zero a 16 anos. O clube colaborou na funda-

ção e ajuda na gestão do abrigo. Realiza, esporadicamente, eventos em prol da instituição e procura colaborar com
doações.
Na seqüência, o governador e comitiva foram conhecer a Associação Beneficente Vital Onório, instituição de
amparo à criança e ao adolescente da favela do DER (Vila
das Paineiras). A entidade oferece aulas de reforço escolar
e inglês. Colaborar com esta associação é um dos projetos
permanentes do clube. Os companheiros promovem a doação de agasalhos, cestas básicas, brinquedos e livros.
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s companheiros do Rotary Club de Santo André –
Norte receberam o governador do Distrito 4420,
Roberto Luiz Barroso Filho, em visita oficial, no
último dia 21 de outubro.
A Casa do Jardim foi uma das instituições para a qual
os companheiros do Santo André – Norte levaram a comitiva do governador. A referida entidade acolhe crianças
que vivem em situação de vulnerabilidade. Para oferecer
aulas de reforço escolar, inglês, informática e atendimento psicológico e odontológico, a Casa do Jardim depende exclusivamente de doações e eventos, pois, não conta
com apoio da prefeitura do município.
O clube, por intermédio de um projeto simplificado de
US$ 2.500, doou uma geladeira, um freezer e um microondas para a entidade. O Rotary Kids, patrocinado pelo Santo
André – Norte, tem a casa como um projeto permanente,
com a doação de livros e brinquedos.
Outra entidade que foi visitada por Barroso foi o CAMP
– Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro – Piero Polloni,
organização comandada por rotarianos que oferece oportunidade para jovens de famílias de baixa renda ingressarem no mercado de trabalho.
No CAMP, os jovens, de 15 a 17 anos, têm aulas de
informática e gestão empresarial. A entidade já foi beneficiada com recursos da Fundação Rotária. Em 2008-09
– subsídio equivalente de U$ 37 mil, com os EUA, para o
aparelhamento da sala de informática, com 45 computadores completos e novos e em 2009-10 – subsídio equivalente de U$ 37 mil com os EUA e Turquia, para aquisição
de equipamentos para a montagem do auditório: 102 poltronas, audiovisual e ar condicionado.
Barroso conheceu ainda uma espécie de “base avançada” do CAMP na E. E. P. S. G. “Dr. Celso Gama”.
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Visitas

Rotary Club de Guarujá

O

casal governador Eliane e Roberto Barroso Filho estiveram,
no dia 22 de outubro, em
visita oficial ao Rotary Club de
Guarujá.
O primeiro ponto de parada da programação do
dia foi o N.E.I.C. “Benedito
Lellis”, creche da prefeitura
do município, localizada na
comunidade Maré Mansa,
que conta com a colaboração
dos companheiros do RC de
Guarujá. São, ao todo, 100 crianças, com faixa etária entre seis meses
e quatro anos e onze meses.
Casa da Visão – em um terreno de 1600m2 doado pela prefeitura, ao lado da creche “Benedito Lellis”,

o RC de Guarujá pretende implantar uma
Casa da Visão, aos moldes da que existe na cidade de Santos e é mantida
pelo RC de Santos – Oeste. O objetivo da nova entidade é colaborar no atendimento do grande
contingente de pessoas que
se deslocam do Guarujá para
atendimento em Santos. A
previsão de início das atividades é abril de 2011, com cerca
de 1200 pacientes/mês.
Antes da reunião com o presidente e o secretário e da assembléia
com os sócios, Eliane e Barroso ainda
visitaram o Golf Club da cidade, um dos
grandes parceiros do RC de Guarujá na realização
das ações em prol dos ideais de servir.
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Visitas

Rotary Club de
São Caetano do Sul

N

o dia 26 de outubro, os companheiros do Rotary
Club de São Caetano do Sul receberam o casal governador para a visita oficial deste ano rotário.
A programação do dia contou com uma visita à sede
do jornal ABC Repórter, onde o governador foi entrevistado e se encontrou com o dono do jornal, Walter Estevam
Junior, ex-presidente da ABRARJ – Associação Brasileira de
Revistas e Jornais.
O governador falou sobre Rotary, sobre o distrito 4420,
a influência do distrito na América Latina e no Brasil, além
dos projetos de ordem mundial e distrital, entre eles: a Pólio, a promoção da saúde, combate ao analfabetismo e à
fome, geração de renda e recursos hídricos.
Na seqüência, Barroso foi conhecer o Colégio Eduardo
Gomes, instituição de ensino particular, idealizada pela
Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, em 1981,
que atua desde a educação infantil até o ensino médio.
A escola funciona nos períodos da manhã e tarde e
tem 1600 alunos, numa área total de cerca de 8 mil m2.
Os quatro clubes da cidade participam da administração
da entidade.
Dos alunos, 30% têm bolsa estudantil, que vai de 10%
a 100%, deixando a média geral de mensalidades perto de
R$ 500 reais. Na escola, há aulas de balé, natação, ginástica
artística e rítmica, judô, biblioteca, inglês, horta, cozinha
experimental, laboratório de anatomia, entre outras atividades.
Foi apresentado ao governador o projeto de ampliação
das instalações, que terá academia, pisos de estacionamento subterrâneos, novo bloco, anfiteatro para 420 pessoas. A planta já foi aprovada e a administração pretende
começar a obra ainda este ano. A intenção é acrescentar
400 alunos ao quadro atual.
O Rotary Club São Caetano do Sul, exclusivamente, dá
uma bolsa para um aluno desde o infantil até o término
do ensino médio. Dois jovens já foram beneficiados com
este projeto.
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Visitas

Rotary Club de Santos – Porto

N

o dia 27 de outubro foi a vez
dos companheiros do Rotary
Club de Santos – Porto receberem a visita oficial do governador
do Distrito 4420, Roberto Luiz Barroso
Filho.
Dentro da programação do dia,
Barroso visitou o Lar Espírita Mensageiros da Luz, entidade que atende jovens e adultos com paralisia cerebral.
A instituição se mantém com doações
e verbas das prefeituras de Santos e
Guarujá.
O RC de Santos – Porto, com recursos de projetos patrocinados pela
Fundação Rotária, já doou uma Kombi
(1996) e equipamentos de cozinha (2006).
A Esculpir foi outra instituição que estava na programação da visita oficial do governador. A entidade atende
cerca de 60 crianças, entre seis e 14 anos, oferecendo aulas
de reforço escolar, informática, esportes e duas refeições.
A Esculpir é mantida com doações e eventos. O RC de Santos – Porto está desenvolvendo um projeto simplificado
para a entidade.
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Rotary Club de
Santo André –
S

15

ul

N

o dia 03 de novembro, os companheiros do Rotary Club de Santo André – Sul receberam o casal
governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho,
durante visita oficial.
A programação do dia contou com uma visita à Instituição Assistencial “Nosso Lar”, entidade com 56 anos de atividade, que atende idosos carentes. Além de moradia, os
106 internos contam com assistência médica, odontológica e atividades lúdicas. A manutenção do lar, que em 2001
recebeu o prêmio “Bem Eficiente”, vem do convênio com a
prefeitura local, doações, eventos e do telemarketing.
O Santo André – Sul tem um projeto de subsídio equivalente em andamento, em parceria com os EUA, para
aquisição uma ambulância e equipamentos para o refeitório e manipulação dos alimentos.

Outro local visitado pelo governador Barroso foi o Espaço Infantil Cata Preta. Creche criada e administrada pelo
clube, atende 80 crianças em situação de vulnerabilidade.
No período das 7 às 16 horas, as crianças recebem
três refeições, atendimento médico e odontológico. A
manutenção da instituição se dá por intermédio de convênio com a prefeitura e com a mensalidade dos companheiros.
A creche já recebeu recursos da Fundação em duas
oportunidades: em 2005, por intermédio de uma parceria
com o Canadá, US$ 10 mil para equipamentos para a biblioteca, a videoteca e o playground e em 2009, aproximadamente R$ 2.700 (simplificado) para a aquisição de coifa
para a cozinha. A entidade recebeu ainda cerca de R$ 100
mil da Pirelli para a reforma da quadra.
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liches e roupas de cama.
Na seqüência, enquanto o governador realizava a assembléia com os sócios do clube, a primeira-dama, Eliane, visitava acompanhada da esposa do presidente do Chácara
Flora a instituição Gotas de Flor com Amor.
A instituição atua com jovens dos 6 aos 21 anos que vivem
em nível de vulnerabilidade social, nas favelas e cortiços
que existem nas redondezas da Av. Roberto Marinho.
A Gotas de Flor com Amor foi fundada há 17 anos e começou suas atividades com tratamento com florais de Bach
(continua essa ação até os dias de hoje). Oferece cursos
de inglês, espanhol, informática, entre outros, sempre no
contra-turno do período que os atendidos estão na escola
regular.
O clube ajuda pontualmente a entidade. Doaram um freezer e computadores. Ajudaram também na quitação do
seguro de um veículo para transporte de alunos, nos dois
últimos anos. A instituição está procurando voluntários
para atuar no consultório odontológico.

O

s companheiros do Rotary Club de São Paulo –
Chácara Flora receberam o casal governador
para sua visita oficial no dia 04 de novembro.
O primeiro projeto visitado foi a Associação Maria Helen
Drexel. A instituição funciona como um abrigo, lar substituto, para menores que tiveram o pátrio-poder de seus
pais destituído pela justiça.
São, no máximo, 12 crianças em cada lar. Atualmente, a associação, que tem 36 anos de vida, conta com 6 casas em
atividade, tendo, no total 73 crianças abrigadas.
O clube ajuda a associação pontualmente. Foram doados
eletrodomésticos (geladeira, fogão, freezer etc.) para montagem de um lar. Os companheiros também já doaram be-
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Festa dos anos

60/70/80

O

Rotary Club de São Paulo – Independência realizou, no dia 16 de outubro, no Clube Atlético
Ypiranga, a Festa dos Anos 60/70/80. Os cerca
de 450 convidados puderam recordar os maiores sucessos
dos tempos da discoteca e ainda apreciar uma apresentação do Michael Jackson c over.

O objetivo do evento é promover o Rotary na comunidade, consolidar a data como uma festa permanente do
clube, contribuir para o companheirismo e promover a arrecadação de recursos para a Fundação Rotária.

Fórmula 1

O

Rotary Club de São Paulo – Cidade
Dutra realizou, pelo quinto ano consecutivo, um grande evento, nas
proximidades do Autódromo de Interlagos,
no dia do GP Brasil de Fórmula 1.
Os convidados tiveram a oportunidade de
assistir à corrida em um grande telão e ouvir
o ronco dos motores que vinham do autódromo. O evento contou com a parceria da Schincariol e os recursos arrecadados serão destinados às entidades apadrinhadas pelo clube.
(Crédito fotos: www.aesul.com.br)
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ASFAR- Santos

N

o dia 28 de outubro, a ASFAR – Associação de
Famílias de Rotarianos de Santos – promoveu o
Rose Fashion Night. O evento contou com o desfile da coleção primavera-verão by Fátima Martins e com
espetáculo musical comandado pelo cantor e compositor
Toquinho e sua banda.
Os recursos arrecadados serão utilizados nos projetos
apadrinhados pela Associação.

Festa Alemã

N

o dia 23 de outubro, o Rotary Club de Santo
André – Norte realizou a décima edição de sua
tradicional Festa Alemã. Mais de mil convidados
tiveram a oportunidade de apreciar uma excelente comida
típica e apresentações de dança folclórica.
O clube conseguiu um número recorde de patrocinadores para o evento: 59 e o superávit da festa será utilizado
em 4 projetos:
- Pólio Plus;

- Aquisição de matéria prima para fraldas geriátricas
produzidas pela AFRSAN (Associação de Famílias de Rotarianos de Santo André - Norte);
- CAMP Piero Pollone; e
- Projeto Educando com Visão.
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Evento Maior

19º Conferência Distrital

A

s inscrições já estão abertas para a 19ª Conferência Distrital que acontecerá no mês de maio de
2010 (de 20 a 23), em Águas de Lindóia. É nesse
período que a região recebe muitos turistas para outras
festas que também acontecerão na cidade, por isso, é importante enfatizar que alguns hotéis já estão com as vagas
preenchidas. Quanto antes as reservas forem feitas, mais
comodidade os hóspedes terão para encontrar as vagas
desejadas. As inscrições podem ser efetivadas por intermédio do portal do Distrito, no www.rotary4420.com.br .
A Conferência Distrital é o ponto alto de cada ano rotário, onde os clubes e companheiros têm a oportunidade
de mostrar seus trabalhos e projetos realizados, tudo num
ambiente de muito companheirismo e descontração.
“Todos os distritos do mundo realizam eventos semelhantes e o 4420 prima pelas extraordinárias conferências,
sendo sem dúvida, a maior Conferência Distrital da Améri-

ca Latina. Este ano, estima-se cerca de 2700 participantes,
entre rotarianos, convidados e familiares”, acrescentou
o coordenador geral da conferência distrital 4420, Mário
Soncini.
O objetivo é reunir a família rotária e estimular o companheirismo. “Na última Conferência, o companheirismo
entre os rotarianos foi marcante para mim. É um evento
muito inspirador para unir a família rotária. É uma grande oportunidade para que possamos discutir assuntos
rotários e temas de grande relevância para toda a sociedade”, comentou o segundo secretário da governadoria e
responsável pelo conteúdo das palestras da Conferência
Distrital 4420, Roberto Luiz Barroso.
A Conferência, como de costume, realiza uma série de palestras com temas rotários e busca também debater diversos
aspectos sobre fatos de interesse geral. A programação da
Conferência será divulgada nos primeiros meses de 2010.
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N

o dia 30 de outubro, nas dependências da Associação dos Advogados de Santos, aconteceu a
solenidade de fundação e a posse do Conselho
Diretor e dos companheiros do Rotary Club de Santos –
Gonzaga. O mais novo clube rotário do Distrito 4420.
O clube tem como padrinho, o Rotary Club de Santos, o
mais antigo clube do Distrito e o terceiro Rotary do Brasil,
fundado em 1927.

Na presença do governador Roberto Luiz Barroso Filho,
do governador-assistente da área 1, Roberto Coutinho, da
presidente do clube-padrinho, Hortência Martinez Soares
Benette e de um grande número de rotarianos, Orlando
Galante Rollo assumiu a presidência do novo clube para o
ano rotário 2009-2010.Como forma de dar as boas-vindas
e homenagear o novo clube, segue a lista dos novos companheiros do Rotary Club de Santos – Gonzaga:

Como forma de dar as boas-vindas e homenagear o novo clube, segue a lista dos novos companheiros do
Rotary Club de Santos – Gonzaga:
Orlando Galante Rollo – presidente
Vinícius Aurélio Constantino – 1º secretário
Alex Sandro Ochsendorf
Alexandre Monteiro Armuch
Antonio Carlos Lobo Filho – 2º protocolo
Carlos Alberto Indame
Claudio Alberto Santos
Cleber Leo Bortolomasi – 2º Relações Públicas
Cleber Oliveira de Souza
Dagmar Francisca Guimarães
Daniela Lousada Villaverde de Toledo Leite – 1º protocolo
David Gregores Cruces Filho – 1º Tesoureiro
Dennis Queiroz
Dolores Gonzalez Fontes
Douglas Blum Lima
Eliane Monica Maria Vogelaar

Erika Costa DA Silva Gaudeoso
Fabiano Chinen – 2º Tesoureiro
Gerson Carlos Rolim
Gerson Eli Ávila
João Luiz Pereira
Jorge Kwok
José Luis Camaz Moreira
Leandro Weissmann – 1º Vice-presidente
Lia Renata Câmara Fernandes
Lívia Aparecida Borges de Souza
Luciana Knudsen Boto de Freitas
Luis Carlos Ferraz – 1º Relações Públicas
Marcilio Macedo de Andrade
Marcio Azevedo Barbuy
Manoel Messias Galvão
Marcos Cesar Jesus dos Santos
Maria Carolina Fernandes Pereira Lisboa
Milton Barbosa Rabelo – Presidente 2010-2011
Nilo Nóbrega dos Santos – 2º Secretário
Orlando Moralez Rodrigues
Sergio Roberto Martins
Vera Lucia Mautone
Wagner Da Cunha Silva
Waldir Pereira Nóbrega Junior – 2º Vice-presidente
William Paixão Perez
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Comunique seu
Seguro em três cliques
Você pode fazer em instantes a comunicação de seu
seguro diretamente no site do distrito, assim:
Entre no site do Distrito 4420: www.rotary4420.com.br e:
1 - Clique no menu em "Associação Brasileira da The
Rotary Foundation"
2 - Clique na opção "Seguro Solidário"
3 - Clique no botão "Informe seu Seguro Aqui"

Então é só preencher o formulário com os dados de seu
seguro, apertar "ENVIAR" e pronto!
Não se esqueça de que SOMENTE efetuando a comunicação do SEU seguro é que a doação da Porto Seguro
chegará até a Fundação Rotária! Mais informações você
encontra na página do Seguro Solidário na seção ABTRF
do site do distrito.

SELEÇÃO PARA
GOVERNADOR 2012- 2013

C

onforme artigo 13.010 do Regimento Interno de RI,
no uso de minhas atribuições como Governador do
Distrito 4420, declaro aberto, a partir de 20 de Dezembro de 2009 o processo de indicação do Governador
Indicado do Distrito 4420 para o ano rotário 2012-2013.

Este processo para seleção do Governador Indicado do
Distrito e presidente a Associação de Rotarianos do Distrito
4420 observará integralmente o Artigo 13 do Regimento
Interno de Rotary International e o Capítulo VII do Estatuto
da Associação de Rotarianos do Distrito 4420.

No Portal do Distrito estão disponibilizados:
- Recomendação sobre - Eleições no Rotary: Providências Importantes;
- Diretrizes Eleitorais de Rotary International;
- Formulário H, que deverá ser totalmente preenchido
pelos(as) candidatos(as) a Governador Indicado 2012-2013.
Juntamente com o formulário solicito que o(a)
candidato(a) encaminhe Currículo Vitae e Rotários sumarizados.
Estes documentos, Formulário H e Currículos devem
ser encaminhados via correspondência registrada, prefe-

rencialmente via SEDEX, até 19 (dezenove) de Fevereiro de
2010, data final para inscrição, para a Sede do Distrito 4420,
localizada a Av. Higienópolis, 996 - sala 518 - CEP 01238-910,
São Paulo - Capital em atenção do Presidente DA Comissão
de Seleção.
Entrevistas pessoais e individuais com todos(as)
candidatos(as) serão pré agendadas para horários definidos
pela Comissão de Seleção, e devidamente informados aos
interessados pelo Presidente desta Comissão, para serem
realizadas na primeira quinzena de Março de 2010 a Av. Higienópolis, 996 - 5º Andar - sala 504 - São Paulo - Capital.

Roberto Luiz Barroso Filho - Governador Distrito 4420 - 2009-2010
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Mês da Fundação Rotária

N

ovembro é o mês da Fundação Rotária. Os clubes
do Distrito 4420, sem dúvida alguma, estão plenamente conscientes de que as doações efetuadas geram o devido retorno para os projetos apresentados
dentro da formatação exigida por Rotary International.
A seguir, apresentamos alguns bons exemplos do que os
clubes de nosso distrito estão fazendo em prol da Fundação Rotária.

Notas

Notas
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Monte Serrat

Santos

N

o último dia 24
de outubro, o
Rotary Club de
Santos realizou o Chá da
Primavera para os internos do Asilo São Vicente
de Paula. Além de uma
tarde agradável, os idosos
receberam kits com produtos de higiene pessoal.
Esse evento é realizado anualmente e faz parte do calendário de projetos permanentes do clube.

O

Rotary e Rotaract Club de Santos - Monte Serrat,
em parceria com o Cine Roxy, realizaram, no dia
15 de outubro, mais uma edição do Cinema Solidário. Na oportunidade, os presentes puderam assistir à
pré-estréia do filme “A verdade nua e crua” e ainda colaborar com os projetos promovidos pelos dois clubes.

Preserve o Planeta Terra

E

m comemoração à chegada da primavera, os Rotary Clubs dos Distritos
4420 e 4610, de São Paulo (Aeroporto, Anchieta, Imigrantes, Independência, Ipiranga, Jabaquara e Saúde), Rotaract Clubs de São Paulo (Aeroporto,
Anchieta e Ipiranga) e o Rotary KIDS São Paulo Aeroporto; realizaram, no dia 17
de outubro, o plantio de 300 mudas de árvores no CECL-PEFI (Centro de Esporte,
Cultura e Lazer do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. O evento contou com
a parceria da Subprefeitura do Ipiranga.

São Vicente

O

s Rotary Clubs de São Vicente, São Vicente – Praia e São Vicente Antonio Emmerich, juntamente com dois Lions da cidade, realizaram, no último dia 24
de outubro, o Dia da Saúde. O evento aconteceu simultaneamente em três
praças, realizando, entre outros serviços: teste de glicemia, pressão arterial, prevenção
ao glaucoma e DST.

Pedro Taques

C

erca de 160 alunos, de oito escolas da rede pública de Praia Grande,
tiveram a oportunidade de conhecer os cursos profissionalizantes
oferecidos pelas Etecs e Fatec da Baixada Santista, durante o Projeto Rumo, promovido pelo Rotary Club de Praia Grande – Pedro Taques. O
evento recebeu grande divulgação no jornal A Tribuna, colaborando para a
Imagem Pública de nossa instituição.

Santos – Praia

P

elo sexto ano consecutivo, o Rotary Club de Santos – Praia realizou a Campanha de Prevenção ao Glaucoma. O evento, que aconteceu no dia 17 de
outubro, atendeu 645 pessoas. O projeto contou com a parceria da Secretária Municipal de Saúde de Santos, Colégio Novo Tempo, Instituto de Olhos Dr.
Eduardo Paulino (Equipe Médica: Dr. Marcelo Boaventura de Souza, Dr. Rodney
Willians de Castro e Dr. Leonardo Paulino) e Gráfica Avaron.
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Joinville

N

os dias 23, 24 e 25 de outubro, os companheiros do Rotary Club de
São Paulo – Sudeste realizaram uma viagem de companheirismo até
a cidade de Joinville.
Na oportunidade os companheiros do Sudeste foram prestigiar o 75º aniversário do RC de Joinville e para marcar a participação na referida festiva,
doaram seis cadeiras de rodas para o clube aniversariante.

Novo programa

M

ais um projeto surge com o intuito de colaborar com a divulgação da Imagem Pública de Rotary. O
programa Rota do Rotary é produzido por Paulo Othoniel Martins e conta com o apoio do Rotary Club
de Peruíbe. Os programas podem ser assistidos pelo Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=01wT7TkVDNM

São Bernardo – Norte

N

o dia 17 de outubro, o Rotary Club de São Bernardo – Norte
realizou solenidade para marcar o recebimento de doação
da Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo, através de emenda parlamentar do deputado Orlando Morando, para compra de um veiculo Van, para transporte de alunos
aprendizes, entre o CAMP e as empresas conveniadas.
No mesmo dia, o clube, em parceria com as Casas Bahia, doou
uma Kombi ao Grupo de Apoio Amor e Vida, instituição de amparo a
portadores HIV/Aids.

Fórum Distrital

N

o dia 8 de novembro, aconteceu em Diadema, o 2º Fórum Distrital de Rotaract Clubs - Ano Rotário 2009-2010. O
evento contou com duas palestras: “O papel do jovem na sociedade com ética e responsabilidade social”, ministrada pela ex-deputada estadual Mariângela Duarte, e “Recrutamento e manutenção de associados”, ministrada pelo
Presidente da Comissão de DMQS do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo.

São Bernardo – Norte

N

No dia 24 de outubro, o Rotary Club de São Bernardo – Norte,
com o apoio da Casa Santa Clara (instalada no Bairro do DER),
realizou a segunda edição do Mutirão Infanto Juvenil.
Cerca de 1500 jovens, de 0 a 16 anos, foram examinadas pela Liga
de Dermatologia da FMABC, Liga de Hebiatria, Pediatria, Oftalmologia,
Obesidade e Nutrição. As crianças ainda receberam lanches, participaram de diversas brincadeiras e ainda tiveram a oportunidade de cortar
os cabelos.

Vila Belmiro

N

o dia 07 de novembro, o Rotary Club de Santos – Vila Belmiro
realizou mais uma edição de seu Passeio Ecológico. O evento, que é realizado anualmente, levou as crianças do projeto
“UACEP – Minha Comunidade” para conhecer o Parque Estadual da
Serra do Mar Itutinga – Pilões.
O objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva (caminhada
em trilha), e a conscientização ecológica, por intermédio de palestras
sobre a Mata Atlântica e a importância da preservação.
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Empresa cidadã

EMPRESA CIDADÃ
LISTAGEM DAS EMPRESAS
PARTICIPANTES
ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ - ALVORADA

ROTARY CLUB DE SANTOS - NOROESTE

Abcplus Propaganda; Lampadas e Cia Ltda

Amoi - Abreu Manutenção e Operação Industrial Ltda.

Luel Encad. Empresarial; Prime Papelaria e Encadernadora.

ROTARY CLUB DE SANTOS - OESTE

ROTARY CLUB DE SANTOS

1ºserviço de Registro Civil de Santos; Barcelona Distribuidora Ltda; Clã

Angelo da Costa Eng.; Casa do Encanador; Eletrica Sanchez Ltda.; Eng.

Publicidade; Embraps-Empr.Bras.Prest.Serv.Ltda

Comercio Inst. e Manu Ar; Engeplus Constr. Incorp.

Fm Corretora de Seguros Ltda; Freios e Peças Lobo Ltda

Enzafer - Emprens. Imob.; Grupo Aguiauno

Hgv Comunicações Ltda; Line Transportes Ltda

Maia Lojistica Ltda; Onix Assessoria Aduaneira; Tectools

Russo Equipamento Ltda; Sangraf Serviços Gráficos; Thema Telefonia

Vertice Construções Civis; Via Home.

Ltda.

ROTARY CLUB DE SANTOS - BOQUEIRÃO

ROTARY CLUB DE SANTOS - PORTO

27 Praia Hotel Ltda; Ápice Participação e Adm. de Bens Imóveis

Aurora Diag. O.N. Gargant; Cataldo Bombas Injetoras

Arcobaleno By Doris Casabona; Arte Plena Molduraria

Interneg Intermediação de Negocios; Litoral Perfis e Com de Chapas

Centro Santista de Culinária Ltda; Costa Jr Assessoria Comercial Sc Ltda;

Ltda; Nassau Transp e Serviços.

Daniela Zucchini Rodrigues Móveis Epp

Super Trans Transportes

Dapevel Com.de Motocicletas Acessórios Ltda; Dapevel Distribuidora de

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - AEROPORTO

Veículos Ltda; Denis Buffet Ltda

Arquivo da Propaganda

Ferro & Ferro Comércio de Calçados Ltda; Flie Comércio de Roupas Ltda-

Centro de Reabilitação das Deformidades Faciais; Helix; Inter Commerce;

Me; Goodcar de Santos Veículos Ltda

Lefisk; Nicom; Orquidário Astrea; Takata Engenharia; Tarjab.

Greghi & Paiva Ltda; Iso Instituto Santista de Oncologia

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - IPIRANGA

Kfr Engenharia e SeRviços Ltda; Kirsti Aagesen Garcia

Silton Flex Móveis e Objetos Ltda.

Kokimbos Bar e Restaurante Ltda-Me; Luís João dos Santos Ótica-Me;

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - SUL

Mainah Restaurantes

Azevedo Rios, C., S. e Presta-Soc. Adv; Casa Leão Joalheria Me Ltda; Ds

Maramar Veículos Ltda; Marlin Bar & Food Ltda

Consultoria Emp. Educ. S/S; Novatech Engenharia Ltda; Maxim´S Viagens

Melius Agência de Viagens e Turismo; Orepasse Viagens e Turismo; Priel

e Turismo S/A; Samaia Arquitetos Assoc. S/C Ltda.

Indústria Eletrônica Ltda; Saluton Consultoriatreinamento em Idiomas;

ROTARY CLUB DE SÃO VICENTE

Siapo Clínica de Fisioterapia Ltda; Spazio Ligia Blanco; Tóffoli Bolsas &

Apa Soeiro Ltda

Acessórios; Unimed Santos; Coopertiva Detrabalho Médico; Vasconcelos

Grande Estilo Consultoria de Imóveis E Seguros

& Vasconcelos S/C Ltda; Verine Empreendimentos Imobilíarios Ltda

ROTARY CLUB DE SÃO VICENTE - ANTONIO EMERICH

Vita Plat Israel & Cia Ltda.

Silva Automóveis

ROTARY CLUB DE SANTOS - JOSÉ BONIFÁCIO

Truckcargo Transportes E Log Ltda

Bento, G.Moreno e Costa; Coimbra&Silva; Companhia Bandeirantes;
Contabilidade José Alves Ltda.; Denis Eventos & Buffet
Grupo Flipper; Instituto Zorovich; Link Travel; Mtf Global Logistics; N&C
Logística; Olparra Construções; Rizzieri Eventos
T-Grão Cargo Terminal de Granéis S/A; Vg Moreno Imóveis
Zanethi Advogados; Zorovich&Maranhão
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Relatório de frequência

ROTARY CLUB

Relatório
de
frequência

31/10/2009

SANTO
SANTOSANDRÉ
SANTO
- ALVORADA
SANTOSANDRÉ
- BOQUEIRÃO
SANTO
- BELA VISTA
SANTOSANDRÉ
J BONIFÁCIO
SANTO
CAMPESTRE
SANTOSANDRE
- M SERRAT
SANTO
- NORTE
SANTOSANDRÉ
- NOROESTE
S
ANDRÉOESTE
- NOVO SÉCULO
SANTOS
SANTO
SANTOSANDRÉ
PONTA- SUL
PRAIA
SANTOS - PORTO
SANTOS - PRAIA
S
CAETANO
DO SUL
SANTOS
- V BELMIRO
SCS - LESTE
SCS - OESTE
CUBATÃO
SCS
- OLIMPICO
CUBATÃO - JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SP
AEROPORTO
SVIC
- A EMMERICH
SÃO
VICENTE - PRAIA
SP
ANCHIETA
SP INDEPENDÊNCIA
SP IPIRANGA
BERTIOGA
SP
SAUDE
BERTIOGA - CANAL
BERTIOGA - R SLOURENÇO
GUARUJÁ
SP
CHÁCARA FLORA
GUARUJÁ
I S AMARO
SP
NOVAS -GERAÇÕES
GUARUJÁ
- V CARVALHO
SP
SUL
SP NOVE DE JULHO
SP SUDESTE

97
126
25
41
13
73
25
27
49
23
8
67
20
18
50
59
29
17
21
38
28
31
19
51
52
10
35
23
16
20
10
24
17
14
34
20
13
18
24
19
45

Sócios
Saída

Entrada

2

1

1

2
1
1

2
1

1

1

2

Média
de Freq

4
5
5
3
3
5
4
4
5
4

65,10%
83,00%
38,90%
53,00%
52,18%
55,00%
76,60%
56,50%
58,37%
64,70%

4
5
4
4
4

85,00%
97,00%
78,00%
88,00%
79,00%

4
4
5
5

93,00%
76,47%
56,16%
73,00%

2

CUBATÃO
CUBATÃO - JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SVIC - A EMMERICH
SÃO VICENTE - PRAIA

31
19
51
10
35

1
1

BERTIOGA
BERTIOGA - CANAL
BERTIOGA - R SLOURENÇO
GUARUJÁ
GUARUJÁ - I S AMARO
GUARUJÁ - V CARVALHO

10
17
14
34
18

4

66,00%

ITANHAÉM
MONGAGUÁ
PERUIBE
PRAIA GRANDE
PR GRANDECAIÇARA
PR GDE FORTE ITAIPU
PR GRA- NOVO TEMPO
P GRANDE PEDRO TAQUES

15

4

96,25%
72,00%

MAUÁ
MAUÁ - BARÃO DE MAUA
RIB PIRES
RIB PIRES - ESTÂNCIA
RIO GRANDE DA SERRA

31
11
26
21

Reuniões
mês

Média
de Freq

5
4
5
4
5
3
4
3
5
4
4
5
3
4
4

65,10%
71,00%
83,00%
80,00%
38,90%
49,32%
53,00%
79,20%
52,18%
80,00%
55,00%
77,60%
76,60%
79,00%
56,50%
58,37%
64,70%
72,33%
82,00%
67,20%
85,00%
73,00%
97,00%
78,00%
88,00%
79,00%
85,10%
94,57%
72,50%
93,00%
81,67%
76,47%
89,50%
56,16%
73,00%
70,00%
66,00%
78,00%
61,00%
74,44%

4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4

Reuniões
mês

126
41
73
27
23
67
18
50
59
17

24
12
30
37

SANTO ANDRÉ

31/10/2009

Entrada

SANTOS
SANTOS - BOQUEIRÃO
SANTOS J BONIFÁCIO
SANTOS - M SERRAT
SANTOS - NOROESTE
SANTOS OESTE
SANTOS PONTA PRAIA
SANTOS - PORTO
SANTOS - PRAIA
SANTOS - V BELMIRO

1

S CAETANO DO SUL
SCS - LESTE
SCS - OESTE
SCS - OLIMPICO

SP AEROPORTO
SP ANCHIETA
SP INDEPENDÊNCIA
SP IPIRANGA
SP SAUDE
ROTARY CLUB

2
1

1

1

31

SANTO ANDRÉ - ALVORADA
DIADEMA
20
SANTO ANDRÉ - BELA VISTA
DIADEMA - FLOREAT
20
SANTO ANDRE CAMPESTRE
S B CAMPO
48
SANTO ANDRÉ - NORTE
S B CAMPO - JARDIM
DO MAR
13
S ANDRÉ
- NOVO SÉCULO
S B CAMPO - NORTE
22
SANTO ANDRÉ - SUL
S B CAMPO - RIACHO GRANDE
5
S B CAMPO - RUDGE RAMOS
16

ROTARY CLUB

Sócios
Saída

1

2

2

2

4
5
4

3
5
5
4

97
25
13
25
49
8
20

29
21
38
28

52
23
16
20
24
31/10/2009

SP
CHÁCARA FLORA
SANTOS
SP
NOVAS
GERAÇÕES
SANTOS
- BOQUEIRÃO
SP
SUL J BONIFÁCIO
SANTOS
SP
NOVE-DE
JULHO
SANTOS
M SERRAT
SP
SUDESTE
SANTOS
- NOROESTE
SP
PARQUE
IBIRAPUERA
SANTOS
OESTE
SANTOS PONTA PRAIA
SANTOS - PORTO
SP
CENTENÁRIO
SANTOS
- PRAIA
SP
CIDADE
SANTOS
- VADEMAR
BELMIRO
SP CIDADE DUTRA
MANANCIAL MANACAS
SP
INTERLAGOS
CUBATÃO
SP
SANTO -AMARO
CUBATÃO
JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SVIC - A EMMERICH
SÃO VICENTE - PRAIA

20
126
13
41
24
73
19
27
45
23
67
18
50
16
59
6
17
24
11
19
31
23
19
51
10
35

BERTIOGA

10

4
5
5

1

3
4
5

Entrada

1

1

68,00%
75,00%
56,00%
60,00%
5
5
4
78,80%
3
60,00%
4
54,70%
5
59,80%
4

75,00%
55,00%
3
51,24%
4

2

1
1

56,16
60,00%
68,33%
78,00%

4

2

Sócios
Saída

4

2
1

71,00%
80,00%
49,32%
79,20%
80,00%
77,60%
79,00%

72,33%
82,00%
67,20%
73,00%

4
4
5
4
4
Reuniões
mês

85,10%
94,57%
72,50%
81,67%
Média
89,50%
de
Freq

4
4
5
4
5
4
3
4
3
5
4
4
4
5
3
4
3
4
4
3
5
4
4
4

65,10%
70,00%
83,00%
78,00%
38,90%
61,00%
53,00%
74,44%
52,18%
87,00%
55,00%
80,00%
76,60%
56,50%
58,37%
58,00%
64,70%
83,00%
51,30%
50,00%
85,00%
43,86%
97,00%
81,00%
78,00%
88,00%
79,00%

4

93,00%

