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Mensagem do Governador

Caríssimos companheiros
do Distrito 4420,

M

ais uma vez, é com grande satisfação que esta
governadoria, por intermédio de sua comissão
de Imagem Pública, faz chegar até você e sua
família, uma nova edição de nossa Carta Mensal.
Além de reportar relevantes fatos ocorridos em nossos
clubes, a Carta Mensal tem por
objetivo disseminar os ideiais
rotários e oferecer visibilidade
aos maravilhosos feitos promovidos por Rotary.
Sei que muitos companheiros costumam colecionar os
exemplares da Carta Mensal,
entretanto, solicito que procurem fazer com que nosso periódico seja lido pelo máximo
de pessoas possível. Família,
clientes, parceiros, entre outros,
precisam conhecer mais a funRoberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420
do nossa instituição e, nossa revista é uma boa opção para tal.
Na edição deste mês, apresentamos as duas últimas visitas oficiais aos clubes do Distrito. Apresentamos ainda o Festival de Prêmios do RC de
Peruíbe, um grande evento que tem parte do seu resultado financeiro destinado à Fundação Rotária.
As homenagens referentes ao Dia do Rotariano e aos
105 anos de fundação de Rotary International, também
ganham o devido destaque em nossa edição deste mês.

Como já mencionei no editorial do mês passado, volto
novamente a conclamar todos os companheiros a efetuarem suas inscrições na Conferência Distrital o mais breve
possível. Como a cidade de Águas de Lindóia irá receber
uma série de outros eventos no mesmo período de nosso encontro, alguns rotarianos que deixarem para
reservar hotel, para última hora, podem ter problema e acabar não conseguindo ficar no local que desejam.
Por isso, entre hoje mesmo no site
do Distrito (www.rotary4420.com.br)
e faça sua inscrição.
Aproveitando a oportunidade,
quero enaltecer, agradecer e destacar o empenho de cada rotariano
de nosso distrito na realização das
ações em prol das comunidades nas
quais atuamos.
Faço questão de fazer esse registro frente às palavras elogiosas e de
incentivo que recebi em nome dos
rotarianos do 4420, durante a REGOESP e, principalmente, durante a visita do presidente de RI
John Kenny.
É uma grande satisfação e um imenso orgulho ter a
oportunidade de estar à frente de um grupo de companheiros altamente comprometidos com o Rotary. Comandados pelos presidentes dos clubes, os rotarianos do 4420
estão firmemente cumprindo o lema desta gestão de que
“O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos”.
Um fraternal abraço,
Roberto Luiz Barroso Filho.
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Mensagem do Presidente

Prezados companheiros
rotarianos

C

ada um de nós, em algum momento, já ouviu a
pergunta “o que é o Rotary”? Existem muitas maneiras de respondê-la, dependendo de quem estiver perguntando, do contexto e do tempo disponível.
A resposta mais curta e simples é que o Rotary é a organização humanitária mais antiga do mundo. Esta é, com
certeza, uma resposta acurada, porém incompleta, já que
qualquer explicação verdadeira deve incluir como através
do Rotary procuramos ir além dos objetivos de cada proje-

John Kenny
Presidente, Rotary International

to humanitário específico. Trabalhando juntos em nossos
clubes, distritos e internacionalmente, procuramos estabelecer as bases de uma sociedade melhor com amizade,
confiança, honestidade e esperança.
A estrutura do Rotary, juntamente com os nossos projetos internacionais de clubes, ajuda a estabelecer conexões entre rotarianos de países diversos. Nossa ênfase no
comportamento ético e honesto constrói relacionamentos
fortes e abertos entre indivíduos e nações. Nossos projetos humanitários de saúde e fome, água e alfabetização
ajudam a eliminar muitos dos obstáculos práticos à paz. E
nossa Fundação e os programas de intercâmbio preparam
os líderes de amanhã para serem construtores de um mundo mais pacífico.
Estes programas ajudam a formar cidadãos mais responsáveis de comunidades melhores – pessoas que têm
uma perspectiva mais ampla, com olhos e mentes abertas.
Eles serão permanentemente marcados pelas suas experiências e, em suas vidas pessoais e profissionais, compartilharão estas experiências. Estas são as pessoas que ajudarão a construir o tipo de futuro que nós, como rotarianos,
procuramos criar.
O que é o Rotary? É uma rede de pessoas que se importam com os outros. Pessoas realistas mas também otimistas, que reconhecem desafios e suas limitações, assim
como suas habilidades e responsabilidade por usá-las ao
máximo. Se conseguirmos realizar a visão de Paul Harris do
Rotary como uma organização que promove boa vontade
entre as nações, os corações dos homens serão tocados e
moldados para que a compreensão e boa vontade mútua
tomem o lugar do medo e ódio, como ele mesmo afirmou.
Neste Mês da Compreensão Mundial, lembremos destas
palavras e não nos esqueçamos de nossa meta maior de
companheirismo, compreensão e paz..
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Visitas

Rotary Club de Santos

Rotary Club de Santos

E

ncerrando a programação de visitas oficiais aos clubes do
Distrito 4420, no dia 24 de fevereiro, o governador Roberto Luiz Barroso Filho visitou o Rotary Club de Santos.
A programação teve início com um almoço de companheirismo oferecido ao casal governador e do qual participaram a
presidente do clube e mais alguns companheiros envolvidos na
organização da visita.
Na seqüência, o governador Barroso foi visitar a Casa da Esperança, instituição com mais de 52 anos de atividades e que
cuida de 260 crianças com comprometimentos motores e men-

tais. A casa, nos últimos tempos, vem passando por uma série
de reformas e ampliações visando oferecer ainda mais serviços
e opções de tratamento, tanto para as crianças (de forma gratuita), como para a área particular e atendimentos de convênios
(fisioterapia).
Durante o passeio pela Casa da Esperança, Barroso, que faz
parte da diretoria da entidade há diversas gestões, teve a oportunidade de verificar os projetos de subsídios no qual a instituição foi beneficiada e aproveitou a oportunidade para efetuar a
doação de R$ 3 mil.
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Dando prosseguimento à visita, Barroso foi conhecer
ações que o clube desenvolve na escola Maria Helena
Roxo, instituição de ensino da prefeitura de Santos, localizada no bairro do Mercado, uma área de grande concentração de famílias de baixa renda.
Nesta escola, o Rotary Club de Santos promove festas na
Páscoa, Dia das Crianças e Natal. O clube colaborou ainda na reformulação do playground e dos banheiros da referida escola.
A creche Irmã Dolores, também no bairro do Mercado, foi o
último projeto visitado por Barroso. Na oportunidade ele conheceu os brinquedos do playground e os espelhos doados pelo
clube à instituição.
Paralelamente à programação preparada para o governador, a primeira-dama, Eliane Manteck Godinho Barroso, foi visitar o Banco de Leite Humano, instalado no Hospital Guilherme
Álvaro, e também a creche Rotary, que atende os filhos dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Santos e, por fim, a
Creche São José, que atende crianças moradoras do bairro da
Vila Gilda, na Zona Noroeste de Santos.
Após a assembléia com os companheiros do clube, Barroso
participou do jantar em homenagem à sua visita oficial e em comemoração aos 83 anos de fundação do Rotary Club de Santos
e aos 105 anos de criação do Rotary International.

7

8

Carta Mensal • Fevereiro de 2010

Visitas

Rotary Club de
Santos - Gonzaga

N

o dia 05 de fevereiro, o governador Roberto Luiz
Barroso Filho realizou sua visita oficial ao mais
jovem clube de nosso distrito: o Rotary Club de
Santos – Gonzaga.
Durante a solenidade, que aconteceu em um café da
manhã, no clube Sírio e Libanês, o clube deu posse a novo
sócio e fez a outorga de títulos de Empresa Cidadã.
Vários companheiros, membros de outros clubes da cidade também foram homenageados por todo empenho e
dedicação nos trâmites de formação do novo clube.
O governador Roberto Luiz Barroso, o governador assistente da área 1, Roberto Coutinho, a presidente do Rotary Club de Santos (clube padrinho), Hortência Martinez
Soares Benette, o presidente do Santos Futebol Clube,
Luiz Álvaro de Oliveira, entre outras personalidades, foram
agraciadas com títulos de sócio honorário.
Os projetos em andamento no clube, que foram alvo
de breve explanação durante o evento, foram elogiados
pelo governador Barroso que ofereceu todo o apoio necessário do Distrito para a execução dessas ações.
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REGOESP

Reunião dos governadores
do estado de São Paulo

D

e 26 a 28 de fevereiro, aconteceu, em Lins, o XIII
REGOESP – Reunião de Governadores do estado
de São Paulo. O evento, que aconteceu no hotel
Blue Tree Park, foi organizado pelo Distrito 4480 e contou
com a participação de cerca de 140 pessoas.
Acompanhado de vários membros do colégio de governadores do Distrito 4420, nosso governador Roberto
Luiz Barroso Filho, foi um dos participantes, no dia 27, do
Painel “Que ferramentas você tem usado com sucesso, no
enfrentamento dos problemas do seu distrito?”.
“Durante pouco mais de 15 minutos, tive a oportunidade de explanar sobre vários projetos de sucesso que o
nosso distrito tem colocado em prática durante este ano
rotário. Foi gratificante ouvir palavras elogiosas e de incentivo”, comenta o governador.
A próxima edição da REGOESP acontecerá de 11 a 13
de fevereiro, em Águas de Lindóia.
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Aniversário do Rotary
Club de São Vicente -Antônio Emmerich
Eventos

N

o dia 25 de fevereiro aconteceu a festiva em comemoração aos seis anos de fundação do Rotary
Club de São Vicente – Antônio Emmerich. Apesar
do aniversário já ser mais do que um ótimo motivo para a
celebração, os companheiros, na presença do governador
Barroso, receberam a menção de clube 100% Paul Harris,
de Rotary International.

São Paulo Vila Mariana

T

ambém no dia 25, o governador Roberto Luiz Barroso Filho participou, na hora do almoço, de mais
uma reunião preparatória de formação do Rotary
Club de São Paulo – Vila Mariana. A fundação do clube
ocorrerá no próximo dia 18 de março.
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Rotaract

Fórum Distrital
Ressalta a importância de trabalhar
a imagem dos Rotaract Clubs

F

oi realizado em Peruíbe, dia 07 de fevereiro, o 3º Fórum Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 4420, que
abordou o tema “Imagem Pública do Rotaract”. O
evento, que contou com a presença do Governador Roberto Luiz Barroso Filho e palestra dos publicitários Fabiano
Caldeira e Eduardo Veronesi, foi fundamental para mostrar
aos rotaractianos a melhor forma de trabalhar a imagem de
seus Clubs. Com linguagem jovem e interação com o público, os palestrantes exaltaram a importância de associar a
imagem do Rotaract de forma correta, principalmente para
fora do Rotary, divulgando os projetos, mostrando o empenho, responsabilidade e espírito de servir dos jovens que
participam do programa Rotaract.

Investir no jovem é acreditar que o futuro está em boas
mãos. De acordo com Fernando Manes, RDR do Distrito
4420, “neste ano rotário de 2009-2010 temos dado muita ênfase e importância ao desenvolvimento profissional
do Programa Rotaract em nosso Distrito 4420, com muita seriedade e profissionalismo, oferecendo o melhor em
treinamentos, palestras, capacitação e instrução aos companheiros Rotaractianos de todos os Rotaract Clubs do Distrito 4420. O Rotaract é a melhor escola de formação de
jovens profissionais com ética e responsabilidade social."

Durante o evento, também foram apresentadas as
premiações que os Clubs do Distrito 4420 receberam. No
Enparc (Encontro Paulista de Rotaract Clubs), que aconteceu em setembro de 2009, o distrito levou 5 premiações,
entre elas a de Melhor Projeto Estadual de Serviços à Comunidade, com o projeto Quem tem cabeça protege, desenvolvido pela Representação Distrital. Já na Conarc (Conferência Nacional de Rotaract Clubs), realizada em janeiro de
2010, também foram conquistados 5 prêmios, incluindo o
mais importante para qualquer Rotaract Club: Melhor Projeto Nacional de Serviços à Comunidade e Multidistrital. Com
idealização e realização do Rotaract Club de Praia Grande
Forte Itaipu, o projeto Recicla Forte alcançou a maior pontuação e foi contemplado com este troféu.
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Visita do presidente de RI

Encontro Inter Cidades
recepciona Presidente de RI
em São Paulo

E

m visita a São Paulo, o presidente de Rotary International (RI), John Kenny participou, no dia 10 de fevereiro, do Encontro Inter Cidades promovido em parceria
pelos Distritos 4420, 4430 e 4610. Na ocasião, o líder internacional também prestigiou jantar, promovido na sede da Fundação dos Rotarianos, no Colégio Rio Branco, em que foram
homenageados os Major Donors.
Jonh Kenny destacou a importância dos trabalhos sociais
realizados em cada um dos clubes rotários. “Temos que fortalecer cada RC, que está perto da sociedade e sabe onde e
como atuar, desta forma fortaleceremos nossa Organização
como um todo”, afirmou, convocando os rotarianos para o

trabalho. John também abordou a questão ética da entidade.
“Demonstramos nos últimos 105 anos que o Rotary abriga cidadãos confiáveis, éticos e de bom coração e o que cada um
de nós faz, para o bem ou para o mal, reflete no Rotary. Nossa
boa reputação nos permite fazer muito e precisamos mostrar
o que nossa Organização faz. O Rotary deve ser visto como o
conjunto de homens de caráter e ação e, assim, vai atrair mais
e mais pessoas neste sentido”, destacou. Já com relação aos
projetos, o líder internacional enfatizou as áreas prioritárias
de atuação. “Hoje nossas ações devem ser direcionadas a preservação da água, investimentos em saúde, a erradicação da
fome e em prol da alfabetização”, completou.
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Apresentações

D

urante o Encontro Inter Cidades , John Kenny
conheceu as principais iniciativas desenvolvidas
pelos clubes dos Distritos 4420, 4430 e 4610. A
apresentação dos programas promovidos na área do Distrito 4610 foi feita pelo representante da Comissão Distrital de Imagem Pública, Aparecido Rodrigues Souza. Entre
os projetos de destaque estão um Centro de Implantes
(saúde), Eu sou responsável (ambiental) e a entidade Espro
- Ensino Social Profissionalizante (educação). De acordo
com o GD do D4610, Reinaldo Domingos, o encontro Inter
Cidades foi bastante relevante. “Aproveitamos a visita do
presidente de RI a São Paulo para reunir rotarianos de todo
o país. É uma oportunidade única de apresentar o que vem
sendo promovido em cada área distrital e mostrar que o
Rotary no Brasil está seguindo as ênfases de RI”, afirmou.

13

Projetos
Em seguida, o Governador do Distrito 4420, Roberto Luiz
Barroso Filho, fez um breve resumo dos dados da área distrital e explicou que a mostra dos cases de sucesso seria dividia em seis apresentações menores. “Tenho orgulho do que
está sendo feito no Distrito e, sem dúvida, vamos continuar
trabalhando para alcançar sempre mais”, afirmou.
Os projetos modelos do D 4420 nas áreas de educação,
saúde e social foram apresentados pelos seguintes clubes:
- RC Santos - Hortência Benette;
- RC Santo André – Marco Giacaglia;
- RC São Paulo Santo Amaro – Gisele Hipólito;
- RC Santo André Norte – Claudio Barberini;
- RC São Paulo Aeroporto – Cláudio Takata;
- RC Santos José Bonifácio – Virgílio Pina.
Sobre o Encontro Inter Cidades, Barroso fez questão de
enfatizar a questão do trabalho conjunto entre os Distritos.
“Aliamos a visita de um líder internacional e tivemos a oportunidade de compartilhar experiências de sucesso promovidas pelos diferentes clubes e Distritos e, isso, nos deixa mais
motivados para continuar nosso trabalho de servir a comunidade em prol dos valores rotários”, ressaltou.

Integração

Já os programas principais desenvolvidos na área do
Distrito 4430 contou com a explanação do próprio GD
Juvenal Antonio da Silva. Na ocasião, Juvenal comentou sobre os resultados obtidos. “O retorno do trabalho promovido nos dá motivação para realizar muito
mais e, com isso, atingir o ideal de servir”, enfatizou. O
Banco de Alimentos que já doou mais de 120 toneladas
de mantimentos para família carentes e iniciativas na
área de alfabetização de adultos foram os destaques
apresentados pelo Distrito. Para o Governador Juvenal,
o Encontro foi formidável. “Com certeza é a coroação
do treinamento para ações integradas. Tenho certeza
que todos aqui presentes foram recompensados com a
apresentação dos trabalhos desenvolvidos e pela união
dos Distritos. O que mostra também a força do rotarismo paulista”, complementou.

O resultado do trabalho integrado dos Distritos 4420,
4430 e 4610 para promover o evento Inter Cidades, também foi comentado pelo EGD 4430, José Luiz Toro da Silva.
Responsável pelo treinamento dos atuais Governadores,
no ano passado em São Diego/ Estados Unidos, Toro revela que a atuação dos GDs foi extraordinária. “O Barroso e
os demais Governadores desta turma, sem dúvida, são de
uma safra especial, só temos que comemorar os resultados
obtidos ao longo da gestão 2009/2010. Fico contente em
ver os frutos positivos destas sementes que foram lançadas há algum tempo e que superaram e muito todas as
nossas expectativas”, enfatizou.

Coordenação
Ainda sobre a realização do Encontro Inter Cidades, que
contou com a presença do presidente de RI, John Kenny,
o diretor de RI 2009/2011, Antonio Hallage fez questão de
ressaltar a relevância deste tipo de atividade. “Reunimos
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Visitasdo presidente de RI
Visita

Comemoração
os rotarianos para uma troca de informação e este encontro
foi aproveitado com muita intensidade e, por isso, saímos
daqui mais esperançosos para continuar nossa jornada junto às comunidades que mais necessitam”, destacou. Além
disso, Hallage anunciou a criação de uma Base de Dados
dos projetos promovidos no Brasil. “Que este encontro seja
o ponto de partido para a elaboração de Banco de Dados
de todos os nossos projetos, para que sirvam de modelo e
inspiração para mais e mais ações sociais”, concluiu.
O coordenador geral do Encontro, EGD Mário César de
Camargo também comentou sobre a iniciativa integrada.
“Foi um planejamento complexo, que envolveu muitos
detalhes, porém conseguimos alcançar o objetivo: mostrar
quem faz, o chão de fábrica mesmo. Reunimos as lideranças
e apresentamos mais de 20 projetos de sucesso de uma forma dinâmica e com esse contato intenso esperamos motivar
os companheiros para novos desafios”. Além disso, Mário
César lembrou que os projetos apresentados pelos Distritos
4420, 4430 e 4610 atendem aos temas prioritários definidos
por John Kenny que são: preservação da água, combate à
fome, erradicação do analfabetismo e investimento em saúde. “Estamos trabalhando no rumo certo”, finalizou.

Além de acompanhar o Encontro Inter Cidades, promovido no Colégio Rio Branco, sede da Fundação dos Rotarianos de São Paulo, o presidente de RI, John Kenny e sua
esposa June, visitaram as salas dos Distritos e participaram
de um jantar em comemoração a visita. Na ocasião, foi
inaugurada uma placa comemorativa pelo Distrito 4420, e
em seguida a entrega de homenagens aos Major Donors,
foi servido um jantar a todos os participantes.
Em agradecimento, John Kenny, afirmou: “É um prazer
estar aqui em São Paulo. Agradeço a todos por me convidarem para o jantar desta noite e pela honra conferida a
June e a mim. Jantares como este nos permitem desfrutar
o companheirismo e a amizade que são parte de nossas
vidas como Rotarianos. Porque o Rotary é muito mais do
que serviços. O Rotary significa incorporar os serviços em
nossas vidas. A amizade é a pedra fundamental sobre a
qual o Rotary foi construído e não devemos subestimar
sua importância no Rotary dos dias de hoje. Cada um de
nós, aqui, hoje, é um privilegiado e tem o potencial de usar
esses privilégios para realizar grandes ações. Afinal, o futuro do Rotary está em suas mãos”.

Histórico Jonh Kenny

R

otariano desde 1970, John é membro do Rotary
Club de Grangemouth. Atuou no Rotary International para a Grã-Bretanha e Irlanda em vários postos
e serviu no RI como Governador Distrital, membro de força-tarefa, membro de comitê, vice-presidente, presidente
do Comitê Executivo do Conselho, diretor de RI e Curador
da Fundação Rotária. Também foi representante membro
do Conselho de Legislação. Além disso, é Major Donor e
membro da Sociedade de Doadores Testamentários da FR,
recebendo a citação por Serviços Meritórios e o Prêmio por
Serviços Eminentes.
Casado com a senhora June desde 1965, John Kenny
é formado pela Universidade de Glasgow, foi reitor da faculdade de direito local, juiz e tabelião público. Também
presidiu a Forth Valley Junior Chamber of Commerce e
da Federation of Scottish Junior Chamber of Commerce e
atuou como diretor jurídico de Jaycees Internacional. Sendo também nomeado representante de seu distrito pela
Rainha Elizabeth II. Dignitário da Igreja da Escócia, John
serviu como funcionário do conselho local e Presbítero

Ancião. Ativo no Escotismo, recebeu Medalha de Mérito
da entidade por ajudar a formar novos grupos escoteiros
na Europa Oriental.
Presidente de Rotary International 2009 – 2010
Presidente da Assembléia Internacional de 2009
Curador da Fundação Rotária 2000- 2004
Diretor de Rotary International 1995 – 1997
Presidente de RI para a Grã-Bretanha e Irlanda 1992 – 1993
Vice-presidente de RI para a Grã-Bretanha e Irlanda
1991 – 1992
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Eventos

Shelter Box

L

ogo que começaram a surgir as primeiras notícias do
grande terremoto que devastou a capital do Haiti, no
último dia 12 de janeiro, um valoroso grupo – denominado Shelterbox - iniciou os seus trabalhos visando enviar aos desabrigados, o mais rápido possível, abrigo provisório e equipamentos que pudessem contribuir para os
momentos difíceis que essas pessoas estavam vivendo.
A ShelterBox é uma organização internacional de apoio
às vítimas de desastres naturais como; terremotos, furacões,
ciclones, tsunamis e, até mesmo, guerras e conflitos.
A ShelterBox nada mais é do que uma caixa com itens
essenciais para pessoas desabrigadas. Desenvolvida em
2000, por Tom Henderson, um mergulhador de resgate,
com o intuito de dar assistência para as pessoas nos primeiros dias, semanas e meses, enquanto tentavam reconstruir
suas vidas.
Seu projeto teve o apoio do clube de Rotary do qual
participava e logo se tornou um projeto internacional, com
filiais em oito países. Tom costuma dizer que cada clube de
Rotary espalhado pelo mundo é um de seus escritórios.
Atualmente o projeto não é considerado de um clube ou
distrito especifico e todos os rotarianos podem participar.
No Brasil, as doações podem ser feitas através do Banco Bradesco, Agência 122, Conta corrente 181604-7, em
nome do Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico - CNPJ
55.059.885/0001-96.

A Caixa - Além da barraca, as caixas contêm uma variedade de equipamentos de sobrevivência, incluindo cobertores
térmicos, um kit de ferramentas básicas que contenham um
martelo, machado, serra, pá de escavação, enxada, alicates
e cortadores de fio, além de panelas, talheres, taças, canecas
e recipientes para armazenamento de água.
No entanto, cada caixa pode ser adaptada de acordo
com as necessidades. Por exemplo, em 2006, após o terremoto na ilha de Java, alguns recursos ainda eram disponíveis e a necessidade principal era apenas do abrigo, então
a ShelterBox foi preparada com duas tendas em cada caixa.
Desde o início das atividades da ShelterBox já foram doadas 65.700 caixas para diversos pontos do planeta. Acesse:
www.shelterbox.org e conheça mais sobre este importante
projeto de ajuda humanitária.
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Conferência Distrital: faça
hoje mesmo sua inscrição!

O

governador Roberto Luiz Barroso Filho conclama todos os companheiros do Distrito 4420,
para estarem em Águas de Lindóia, entre 20 e
23 de maio, para a Conferência Distrital do ano rotário
2009/2010.
Apesar de ainda faltarem cerca de dois meses para o
evento é imprescindível que todos os rotarianos, familiares e convidados efetivem suas inscrições e reservas
de hotel o mais breve possível, pois, no mesmo final de
semana de nossa conferência, a cidade estará com uma
série de eventos paralelos e isso pode dificultar a escolha do hotel, para quem deixar para fazer sua inscrição
de última hora.

A comissão organizadora da Conferência está preparando uma programação que atenderá aos interesses
de todos os participantes. Os palestrantes que estão
sendo programados para o encontro abordarão temas
variados e atuais. Os maravilhosos momentos de companheirismo e as competições esportivas também estão
recebendo um cuidado todo especial.
“Conto com a participação de todos os companheiros em nossa Conferência. Além de coroar um ano de
muito trabalho e dedicação, com certeza, viveremos
dias agradáveis, nos quais o espírito rotário e o congraçamento entre os companheiros e toda a família rotária
estarão em evidência”, completa o governador Barroso.

Faça sua inscrição hoje mesmo! www.rotary4420.com.br
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8º Festival de Prêmios do RC
Peruíbe é sucesso de integração

O

Rotary Club Peruíbe realizou, dia 06 de
fevereiro, seu tradicional Festival de
Prêmios. Em sua 8ª edição este ano, o
festival aconteceu no período noturno no Centro
de Convenções da cidade e contou com a presença de, aproximadamente, 200 convidados.
Assim como nos anos anteriores, toda a arrecadação do evento será destinada a Fundação Rotária (FR) e aos programas sociais mantidos pelo
próprio clube.
Um dos destaques do Festival foi à presença e
participação do Governador do Distrito, Roberto
Luiz Barroso Filho, que em noite de sorte, foi o ganhador do automóvel zero quilômetro. Barroso
acompanhou, junto com os demais convidados,
com bastante expectativa, o sorteio dos diferentes prêmios. “Sou tão azarado que o número do
meu convite foi o último a ser sorteado, mas por
outro lado, tive muita sorte, ganhando o carro”,
comentou o Governador, que na oportunidade
elogiou a organização do evento, principalmente, quanto à integração e o companheirismo.
Já o presidente do RC Peruíbe, Mario Omuro,
muito dedicado em seu trabalho, fez questão de
recepcionar pessoalmente todos os convidados.
“Para nós do RC Peruíbe é uma satisfação organizar e realizar este evento, que já é tradição no
Distrito. Sem dúvida, poder receber e reunir companheiros de diferentes clubes e regiões é o mais
gratificante”, afirmou.
Na ocasião, os presentes desfrutaram de um
completo jantar, antes do início oficial do Festival, que teve como destaque, entre dezenas de
outros prêmios, o sorteio de um carro zero quilômetro Fiat/Palio, disponibilizado em parceria
com a concessionária Salomão Veículos.

Organização

Participação

O 8º Festival de Prêmios de Peruíbe reuniu representantes de diferentes clubes. Segundo o Governador Assistente da Área 4, Marco Antonio Cantuária, o principal
destaque conquistado com este tradicional evento foi um
maior reconhecimento do clube relativo à Fundação Rotária (FR). “Com certeza, a arrecadação direcionada à FR
faz diferença e nos possibilita promover novos projetos
na área social”. Neste sentido, Marco explicou ainda que a
elevação crescente da arrecadação colocou o nome do RC
Peruíbe em evidência e garantiu a oportunidade de mostrar o trabalho que é promovido. “Compartilhamos experiências e resultados, um dos ideais rotários”, destacou.

Entre os convidados, do Festival de Prêmios do RC
Peruíbe contou com presença da presidente do RC Praia
Grande – Forte Itaipú, Mariangela Russo, que falou sobre o festival. “Este evento é sempre um sucesso, tanto
de integração, quanto de arrecadação. Além disso, o RC
Peruíbe é um clube muito querido e que sempre marca
presença nas atividades dos demais clubes e, com certeza, a recíproca é grande”. Outra liderança da Baixada
que esteve prestigiando o evento foi o presidente do RC
Praia Grande - Novo Tempo, Daniel Coratti. “Considero
que este tipo de festival agrega todos os clubes. É uma
festa de união”, definiu.

Presenças

Trabalho

Além de Marco Antonio, o Festival de Prêmios deste ano
contou também com a participação de mais dois Governadores Assistentes (GA) do Distrito 4420: Luiz Carlos João
(Área 6) e Yoti Fujiwara (Área 9). Ganhador do automóvel
zero quilômetro em 2009, Luiz Carlos estava otimista com
os sorteios deste ano. “Esta ideia de realizar um evento
grande para arrecadar fundos é excelente, inclusive, nós do
RC São Bernardo do Campo – Norte a copiamos e há quatro anos promovemos uma festa semelhante. Sem dúvida,
a motivação dos companheiros é o mais importante nestas
iniciativas”, explicou. O companheirismo entre os organizadores e participantes também foi o aspecto destacado
por Yoti. “Iniciativas como esta ajudam na integração dos
companheiros do Distrito. Um exemplo disso, é que o nosso
grupo (do RC Aeroporto) que viemos em mais ou menos 20
pessoas, mas sabemos que no dia 25 de abril, em nossa ‘Tarde Beneficente’ vamos recebê-los em São Paulo com muita
satisfação. É o espírito de companheirismo, princípio fundamental do Rotary em sua totalidade”, comentou.

Integração e arrecadação foram os dois fatores principais do Festival. Com relação à aplicação dos recursos
angariados pelo clube, o companheiro André de Paula,
integrante do RC Peruíbe e vereador da cidade, fez questão de enfatizar a atuação rotária no município. “Este festival já virou tradição, e se tornou a maior festa da cidade
e isso é de fundamental importância para o trabalho social que promovemos, auxiliando a prefeitura em diversas ações, principalmente, na área social e na melhoria do
serviço de saúde da cidade”, enfatizou.

Integração
A integração entre os rotarianos foi o diferencial da
8ª edição do festival de Prêmios do RC Peruíbe, entretanto, esta aproximação entre não se restringiu apenas aos
membros do 4420. Isso porque, o evento contou com a
presença do companheiro Aivars Kagis, integrante do RC
Tupã – Vanuiri que faz parte do Distrito 4510. “Participo
aqui em Peruíbe desta festa há três anos. É um grande
evento, muito animado”, destacou.
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Especial

Dia do Rotariano

N

o final do mês de fevereiro, ocorreram várias comemorações por conta dos 105 anos de fundação de Rotary International e pelo Dia do Rotary
ou do Rotariano, nos municípios que formam o nosso distrito.
A Câmara Municipal de São Paulo realizou, no dia 23
de fevereiro, sessão solene, no salão nobre do Palácio Anchieta. Os governadores dos Distritos 4420, 4430 e 4610,
o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
acompanhados do representante de RI, José Alfredo Pretoni, entre outras autoridades, fizeram parte da mesa que
conduziu os trabalhos.
As Câmaras Municipais de Ribeirão Pires e de Santo André também promoveram sessões especiais em homenagem ao Dia do Rotariano.
O Rotary Club de Guarujá – Vicente de Carvalho realizou reunião festiva, no dia 22 de fevereiro, que contou
com a participação do deputado estadual Bruno Covas. O
Rotary Club de Peruíbe também comemorou os 105 anos
de RI em sua reunião do dia 23.
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José Bonifácio

O
Notas
Cubatão

N

o dia 24 de fevereiro, o
Rotary Club de Cubatão
realizou reunião festiva,
nas dependências de sua sede.
Na oportunidade, além de excelentes momentos de companheirismo, o Conselho Diretor
do clube deu posse a dois novos
sócios.

O Rotary Club de Santos - José Bonifácio entregou equipamentos
para a Unidade Básica de Saúde,
localizada bairro Jardim Castelo.
Esta é a quarta UBS dentre
as doze que serão beneficiadas
pelo projeto Presença de Rotary na Saúde Pública. A entrega
é resultado da parceria firmada
entre o Rotary Club de Santos
José Bonifácio, o Distrito 6250
de Winsconsin - USA e a Secretaria de Saúde do município.
A Prefeitura Municipal de
Santos está construindo as unidades e o Rotary fornece os
equipamentos médicos e odontológicos, além de parte do mobiliário.

Santos

O

companheiro Marco Antonio de Almeida, sócio
do Rotary Club de San-

tos criou um blog onde conta a sua
experiência como pai de uma jovem
que está participando do Programa
de Intercâmbio de Jovens (YEP). A
experiência deve virar um livro após
o retorno da intercambista. Visite:
www.intercambiodaminhafilha.
blogspot.com/

O Rotaract Club Monte Serrat realizou, no dia 17 de janeiro, em parceria com a Unimonte e a ONG Amigos
do Mar Limpo, ações de preservação
do meio ambiente.
A iniciativa foi amplamente divulgada nas TVs da Baixada Santista
o que colaborou significativamente
para a imagem pública da instituição.

Ponta da Praia

N

Antônio Emmerich

O

Rotary Club de São Vicente - Antônio Emmerich, através de um projeto
de Subsídio Distrital Simplificado,
doou para a entidade CER Especial, que atende cerca de 60 adultos carentes portadores de deficiência metal, intelectual e física,
um equipamento de supino, cinco
colchonetes, um equipamento de

Monte Serrat

som e três camas elásticas, para o
fortalecimento e desenvolvimento
físico e motor.

o último dia 3 de fevereiro aconteceu, no Edifício Rotary, em Santos, a
formatura da 14ª turma do Salão
Auto Estima, projeto desenvolvido pela prefeitura municipal e
que conta com o apoio do Rotary
Club de Santos – Ponta da Praia.
O programa capacita pessoas
em risco social e, nesta oportunidade, formou 39 cabeleireiras e
nove manicures/pedicures.
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Antônio
Emmerich

O
N

o último dia 25 de fevereiro, o Rotary Club de
Santos – Boqueirão recebeu a visita da ex-primeira dama
do estado Sra. Lú Alckmin, para
a palestra sobre o tema: “Solidariedade um Gesto de Amor”.Com
muita simplicidade, a palestrante
emocionou ao público presente
com os relatos de suas vivências,
num verdadeiro testemunho da
prática da caridade e do exercício do amor ao próximo.

O

No dia 9 de fevereiro, o Rotary Club de São Paulo – Aeroporto realizou uma grande
festa de Carnaval, com a participação
do cantor Tobias e diversos integrantes da escola de samba Vai-vai.
A festa teve parte de sua arrecadação destinada à Fundação Rotária.

s companheiros do Rotary
Club de São Vicente - Antônio Emmerich promoveram um encontro com o Deputado
Estadual Paulo Alexandre Barbosa
para a entrega do projeto “Mãos que
Compartilham”.
O referido deputado deu total
apoio ao projeto, que contará com
a doação de duas mesas de massagem “quick”, que serão utilizadas
por massagistas deficientes visuais.

Convenção Mundial

A

famosa estrela da musica
country Dolly Parton será
uma das principais oradoras da Convenção Mundial de
RI, que acontecerá de 20 a 23 de
junho, em Montreal, no Canadá.
A fundação que leva o nome
da cantora promoveu uma parceria com Rotary para doação
de livros para crianças, desde o
nascimento até os cinco anos de
idade. Até o presente momento
a referida fundação já doou 23
milhões de livros.

Monte Serrat

N

o dia 2 de fevereiro, o Rotary
Club de Santos Monte Serrat
realizou uma reunião especial para dar as boas-vindas a três
novos companheiros. O governador
Roberto Luiz Barroso Filho esteve
presente à solenidade.

Centenário

V

O Rotary Club de São Paulo - Centenário, juntamente com o RCSP Santo Amaro e integrantes do Projeto Vida,
promoveu uma tarde especial, no
último dia 20 de fevereiro, para os
internos do Cantinho dos Idosos.
Os internos participaram de
uma sessão de exercícios e usufruíram de uma tarde de embelezamento. Os companheiros ainda doaram gêneros alimentícios,
material de limpeza e um aparelho de som.

SANTOS
SANTOS - BOQUEIRÃO
SANTOS - J. BONIFÁCIO
SANTOS - M. SERRAT
SANTOS - NOROESTE
SANTOS - OESTE
SANTOS - PONTA PRAIA
SANTOS - PORTO
SANTOS - PRAIA
SANTOS - V. BELMIRO
SANTOS - GONZAGA
CUBATÃO
CUBATÃO - JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SVIC. - A EMMERICH
SÃO VICENTE - PRAIA
BERTIOGA
BERTIOGA - CANAL
BERTIOGA - R. SLOURENÇO
GUARUJÁ
GUARUJÁ - I. S. AMARO
GUARUJÁ - V. CARVALHO
ITANHAÉM
MONGAGUÁ
PERUÍBE
PRAIA GRANDE
PR. GRANDECAIÇARA
PR. GDE FORTE ITAIPU
PR. GRA - NOVO TEMPO
P. GRANDE PEDRO TAQUES
MAUÁ
MAUÁ - BARÃO DE MAUÁ
RIB. PIRES
RIB. PIRES - ESTÂNCIA
RIO GRANDE DA SERRA
DIADEMA
DIADEMA - FLOREAT
S. B. CAMPO
S. B. CAMPO - JARDIM DO MAR
S. B. CAMPO - NORTE
S. B. RIACHO GRANDE
S. B. RUDGE RAMOS
SANTO ANDRÉ
SANTO ANDRÉ - ALVORADA
SANTO ANDRÉ - BELA VISTA
SANTO ANDRÉ - CAMPESTRE
SANTO ANDRÉ - NORTE
S. ANDRÉ - NOVO SÉCULO
SANTO ANDRÉ - SUL
S. CAETANO DO SUL
SCS. - LESTE
SCS. - OESTE
SCS. - OLÍMPICO
SP. AEROPORTO
SP. ANCHIETA
SP. INDEPENDÊNCIA
SP. IPIRANGA
SP. SAÚDE
SP. CHÁCARA FLORA
SP. NOVAS GERAÇÕES
SP. SUL
SP. NOVE DE JULHO
SP. SUDESTE
SP. PARQUE IBIRAPUERA
SP. CENTENÁRIO
SP. CIDADE ADEMAR
SP. CIDADE DUTRA
MANANCIAL MANACAS
SP. INTERLAGOS
SP. SANTO AMARO
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Relatório de Frequência / Janeiro 2010
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25
26
65
24
46
61
22
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09
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10
11
16

123
43
71
27
23
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11
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12
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10
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10
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O FUTURO DO ROTARY

ESTÁ EM SUAS MÃOS

Distrito 4420
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