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Mensagem

do Presidente de R.I.

E

stou mais empolgado do que nunca nestes últimos quatro meses em que
estamos Fazendo o Rotary Brilhar. Nos 22 países que visitei até agora,
tive o prazer de conhecer muitos companheiros rotarianos e projetos
fantásticos feitos por eles. Tive o privilégio de participar de vários eventos,
como reuniões de clube, Institutos Rotary, jantares da Fundação e Rotary
Days.
Sinto uma grande honra quando sou convidado a uma celebração, o que
vejo como um convite a uma festa de um membro da minha família rotária
para ocupar um lugar de destaque. A nossa é, sem dúvida, a maior família do
mundo!
Há quem diga que o Rotary foi construído no servir, onde cada projeto é mais um tijolo em nosso edifício rotário. Se o serviço que prestamos
é representado por tijolos, então não resta dúvidas de que a amizade é o
cimento que segura estes tijolos. Vejo isto diariamente, principalmente nas
celebrações de centenário dos clubes.
Ocupar a cadeira de presidente no 110° aniversário da nossa organização
é uma sorte muito grande. Quando visito clubes antigos, nada mais natural
do que satisfazer a minha curiosidade sobre o segredo de tanta longevidade.
Um fato curioso é que estes clubes costumam estar entre os mais produtivos.
Eles são grandes, atraentes e fazem um excelente trabalho, e o melhor, os
associados se divertem.
O segredo está justamente aí. No Rotary, as amizades verdadeiras e o bom
servir caminham lado a lado. Quando gostamos do que fazemos, queremos
fazer mais e melhor. Temos vontade de ir às reuniões, mesmo que nossas
vidas sejam atribuladas, pois procuramos fazer com que o Rotary seja uma
prioridade. Isso porque queremos estar entre amigos e queremos aprender e
ser úteis.
É por esta razão que ainda estamos aqui, depois de mais de 109 anos.
Tem um ditado chinês que diz que uma vida sem amigos é uma vida sem sol.
Nossas amizades em Rotary são como um sol em nossas vidas, e são estas
amizades e o servir que nos motivam a Fazer o Rotary Brilhar.

Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem

da Diretora de R.I.

O

s seres humanos utilizam diferentes caminhos para demonstrar sentimentos destinados a fazer o bem. Alguns lançam mão da filantropia,
“esse ato sustentado pela decisão pessoal de entregar ou oferecer
algo a outros sem esperar algo em troca, ou qualquer recompensa”. É um
gesto de uma via, sem retorno – e que geralmente é expresso por meio de um
aporte econômico que ao longo da história se mostrou a serviço de realizar
tarefas que beneficiaram a humanidade.
Outros são mais voltados à solidariedade, que é “um conjunto de gestos e
ações que unem as pessoas para que elas colaborem com uma solução para
problemas que, em sua maioria, são inerentes à existência humana”.
E várias pessoas utilizam o serviço pessoal, que tem um pouco de tudo isso
acima, mas que agrega o compromisso ético ao ato de servir. Servir significa
“colocar para funcionar as virtudes que os seres humanos trazem em
si quando nascem, para que atendam de forma personalizada, valiosa
e constante o legítimo interesse dos demais”.
A humanidade seria muito diferente se não tivesse recebido todas essas expressões de generosidade. O bem que buscamos e a felicidade a que
aspiramos somente podem ser alcançados quando renunciamos ao próprio
egoísmo e trabalhamos por e para os demais.
Nós, rotarianos, temos consciência disso e concretizamos nossos propósitos
por meio da Fundação Rotária, uma das mais importantes em nível mundial
no apoio a projetos educativos, humanitários e de paz. A grandeza da nossa fundação se resume em uma simples equação: receber por intermédio da
generosidade dos rotarianos e, com muita responsabilidade, dar a quem
precisa. De um lado, a oferta generosa; do outro, a mão estendida para
ajudar.
Com essa simples equação, nossa fundação nos brinda com a oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, permite-nos construir
pontes para a educação, a saúde e a paz para as pessoas que precisam.
Possibilita-nos compartilhar recursos e conhecimentos e construir um mundo
no qual a oportunidade de viver uma vida melhor não será negada a nenhum
homem, mulher ou criança.

❝

É possível encontrar
felicidade em
momentos obscuros,
quando somos
capazes de usar
bem a luz.

❞

Albus Dumbledore

Espero que os extraordinários resultados alcançados nos estimulem a seguir contribuindo com ela, porque apoiá-la é enaltecer o Rotary, honrar nossas origens e trabalhar por um futuro de compreensão e paz.
Saudações rotárias,
Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International
Período Rotário 2013-2015
Carta Mensal
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Mensagem

do Governador

C

om mais de 80 anos de criação, a Fundação Rotária é hoje um dos principais braços do Rotary International
e um dos grandes responsáveis em transformar nossas contribuições em ações e projetos que seguem os
ideais de nossa organização e mudam vidas por todo o mundo.

Hoje, nosso país ocupa uma ótima colocação mundial sendo o 10º maior contribuinte da Fundação. É um número
de destaque que nos prestigia. Contudo, por que não aumentar nossa arrecadação? Afinal, sabemos onde e como
esses recursos são utilizados. Tomemos o exemplo do país de nosso presidente Gary Huang, Taiwan. Segundo dados da gestão 2011-2012 enquanto cada brasileiro contribuiu com USD 64, cada companheiro taiwanês colaborou
2,7 vezes mais, USD 179.
Como Rotarianos, temos uma oportunidade única de participar de movimentos
que fazem a diferença. Imagine sua doação feita em sua cidade ajudando a imunizar crianças contra a pólio no Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Com apenas
10 centavos de dólar, podemos disponibilizar uma dose da vacina antipólio para
meninos e meninas. Como o tratamento necessita de seis doses em três anos, a
colaboração contínua é essencial.
Além da principal missão do Rotary em tornar a pólio a segunda doença a ser
erradicada, os recursos da Fundação criam oportunidades e auxílio em nossas
seis áreas de enfoque, a saber: Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos, Prevenção e Tratamento de Doenças, Recursos Hídricos e Saneamento, Saúde Materno-Infantil, Educação Básica e Alfabetização e Desenvolvimento Econômico e
Comunitário.
Estes e outros fatores permitem que a Fundação Rotária conte com uma invejável
avaliação de transparência e governança corporativa certificada por reconhecidas instituições de classificação, como
Charity Navigator, American Institute of Philantropy e BBB Wise Giving
Alliance. Podemos dizer com orgulho que nosso Rotary desfruta de nota
máxima nesses rankings.
Gostaria ainda de destacar o próximo curador da Fundação Rotária, nosso
EGD Mário César Camargo. Nosso companheiro substituirá o EDRI Antonio Hallage que ocupa a vaga desde 2011. Nossos votos de muita sorte e
uma ótima gestão ao companheiro nessa importante jornada!
Vamos continuar mostrando a força do 4420. Para isso, vamos manter a
Fundação um braço forte de Rotary. Para continuar suas atividades e possibilitar projetos pelo mundo todo, ela depende da contribuição de cada
um de nós. Vamos fazer a nossa parte e Fazer o Rotary Brilhar!

Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar
Carta Mensal
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MENSAGEM DA ESPOSA DO GOVERNADOR

P

rezadas rotarianas e rotarianos, estamos no quinto mês
de governadoria, com intensas atividades, além das
visitas oficiais desta gestão
2014-2015. Foram 39 visitas a
Rotary Clubs até o dia 18/ nov.
É com tristeza que relato aqui
que por motivos de saúde pude
acompanhar somente as visitas
realizadas até 30 de outubro.
É sempre um prazer e gratificante verificar que os projetos são
desenvolvidos com muito interesse
e dedicação dos rotarianos sendo de
grande importância às comunidades
locais. Um dos muitos eventos (Rotary Days) que participamos com
muita alegria
foi o dia Mundial da Polio,
celebrado em
todo planeta
como o “Dia
Mundial para
a Erradicação
da
Pólio”.
O dia 24 de
outubro
é
comemorado
com eventos,
seminários, atividades, somado à
projeção do logo END POLIO NOW
em diversas localidades com visibilidade pública. Pólio Plus, o programa mais ambicioso da história
do Rotary, é a representação máxima
dos trabalhos voluntários na campanha global para erradicação da
polio no mundo. Devemos parabenizar o presidente brilhante Marco
Antonio Fernandes Ribeiro e sua
cônjuge Maria Claudia A. Gomes
Ribeiro do RC de Santos Oeste,
que grandemente contribuiram
nesse dia Mundial da Pólio com arrecadação de fundos para a erradicação da pólio com o evento “Gol
de Pelé contra a pólio”.
O Distrito 4420 está lançando uma campanha para divulgação

da END POLIO NOW com a venda de camisetas. Essas camisetas serão distribuídas aos clubes
e controladas pelos governadores
assistentes e coordenada pela
presidente da subcomissão distrital da Pólio: Rosangela Grechi
Santos. Nosso objetivo é mobilizar os rotarianos e divulgar junto
a comunidades nossas atividades
em relação à erradicação da Pólio.

Esposa do GD 4420
Ano Rotário 2014-2015

Como disse Dr. Robert Scott,
presidente da Comissão Internacional Pólio Plus do Rotary International. “Estamos trabalhando para assegurar que o vírus da
polio seja encontrado apenas nos
livros de história, NÃO em crianças”.
Um
outro
evento, preparado
com
carinho pela
governadoria
ocorreu no dia
6 de novembro quando
foi realizado o
Encontro com
Presidentes,
em Magic City
com cerca de
150 participantes. Foi um dia de intenso companheirismo. Nesse clima
de amizade e alegria, o governador
pôde estreitar ainda mais as relações
com os seus presidentes e sua equipe distrital e agradecer por tudo que
eles têm feito para o bom andamento do ano rotário no distrito 4420.
Companheiras
e
companheiros, com energia renovada
e muito motivados, vamos continuar trabalhando,
promovendo a importância da erradicação.
Como disse Bill Gates,
cofundador da Fundação Bill e
Melinda Gates: “O Rotary continua sendo o coração e a alma
da iniciativa de erradicação.”

Estamos trabalhando
para assegurar que
o vírus da pólio
seja encontrado apenas
nos livros de historia,
NÃO em crianças
Dr. Robert Scott
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www.rotary4420.org.br

Colégio Rio Branco, 29 de Novembro de 2014

Cerca de 230 rotarianos compareceram ao Seminário Distrital da Fundação Rotária
do Distrito 4420, evento que reuniu autoridades rotárias, apresentou projetos e experiências
de sucesso e inovou, com propostas de incentivo às campanhas de arrecadação.

O governador Hiroshi Shimuta fez
a abertura do evento, acompanhado
de Marcelo Demétrio Haick, presidente da Comissão Distrital da Fundação
Rotária, que juntos, prestigiaram o
reconhecimento feito aos ex-presidentes da Comissão Distrital da
Fundação Rotária, os companheiros Flávio Farah, o primeiro
governador do D-4420 após
o redistritamento do D-461
com uma gestão voltada para
a Fundação Rotária, Mário
César Martins de Camargo, que
deu continuidade a esse trabalho conseguindo grandes arrecadações e, José Luiz Fonseca
que implantou o Plano Visão
de Futuro, o que agilizou a arrecadação.
O Painel de Inovação trouxe muitas
explanações, abordando temas importantes como ”CADRE D-4420, estado
atual e desafios”, apresentado pelo
companheiro Adriano Valente, presidente da subcomissão de subsídios.

Fernando Tadeu Otoline e Emiliana,
apresentaram a página de gestão de
arrecadação no website do distrito
- www.rotary.org - abordado por
representantes da subcomissão
de arrecadação.

Cláudio Takata, presidente da subcomissão de arrecadação, lançou uma
campanha de arrecadação “Faça o seu
clube brilhar”, proposta que busca
motivar mais rotarianos a contribuir
com as ações da instituição, seguindo
etapas e cumprindo metas propostas
para o sucesso da arrecadação nos
clubes.
Sobre o tema Bolsa Educacional
Pró-Paz, o Governador 2009-10 Roberto Luiz Barroso Filho, falou como
a Fundação Rotária financia esse programa, criado em 1997, no mundo inteiro, incluindo o número de pessoas
comtempladas com essa bolsa integral e seus trabalhos.

Carta Mensal
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O lançamento do “Hall of Fame”
trouxe para o palco, os Governadores
com maior arrecadação per capita no
mundo, o governador com maior arrecadação per capita no Distrito, além
dos companheiros membros da Arch
Klumph Society (AKS).
A exposição de experiências e resultados positivos de ações rotárias
continuou com a participação de
Celso Garagnani, líder do VTT - Vocational Training Teams que falou sobre
o VTT de recursos hídricos em Honduras. Falou a equipe de profissionais
que participaram dividindo experiências e troca de informações sobre o
assunto. Estiveram nas regiões de
Nacaomi, Choluteca e Trojes, num ambiente difícil e desafiador de transformar uma realidade social, ambiental
e econômica de forma a garantir o
pleno desenvolvimento das pessoas e
das sociedades.
O bolsista
do D 4420
Yuri Haasz,
abordou
o
tema “Como
desenvolver
projetos na
área de enfoque”

Colégio Rio Branco, 29 de Novembro de 2014

Um vídeo apresentado pelo governador emocionou e trouxe
reflexão aos companheiros presentes que puderam vivenciar
mais um belo momento em Rotary.
O companheiro Marco Antônio Fernandes Ribeiro, presidente 2014-15
do Santos-Oeste apresentou o “case”
da iniciativa do clube como forma de
arrecadação para a Fundação Rotária,
escolhendo o gol nº 865 do Pelé como
tema do evento.
Hipólito Ferreira, diretor de Rotary International
1999-2001, atual
presidente da ABTRF
- Associação Brasileira da The Rotary
Foundation, falou
sobre a impotância
dessa Associação, o
quanto o Distrito 4420 é reconhecido
internacionalmente como grande arrecadador e por suas formas inovadoras e criativas de arrecadação, iniciativas como o seguro solidário. Disse que
o D-4420 é um centro formador de
liderança para o País e para o mundo
e ressaltou a importância da Convenção Internacional acontecer no
Brasil, agora em 2015 e que talvez
seja uma oportunidade
única para muitos rotarianos.
A
governadora eleita Maria Luíza
Mendaçolli Zago parabenizou o evento,
apresentou-se aos participantes e desejou ao
governador 2014-2015 Hiroshi Shimuta um ano rotário maravilhoso.
A apresentação e palavra do curador da Fundação Rotária Mário Cesar
Martins de Camargo emocionou a todos, pelo depoimento do Governador
1983-84 Octávio Leite Vallejo, que é
seu padrinho em Rotary e mostrou-se

orgulhoso por sua conquista, que com
certeza, terá muito a acrescentar para
o distrito e a credibilidade de suas
ações. Mário Cesar que assumirá a
curadoria da Fundação Rotária em
2015, agradeceu a surpresa assim
como, agradeceu ao
Diretor e Tesoureiro
de Rotary International 1995-1997,
José Alfredo Pretoni
por acreditar e confiar em seu trabalho
ao indicar-lhe para
esse cargo tão importante. Agradeceu
a todos e falou que
antes disso está totalmente envolvido com a Convenção Internacional
no Brasil e lembrou a todos que as
inscrições estão abertas, ainda com
desconto, e a importância da participação de todos os rotarianos do
Brasil.
O governador Shimuta fez suas
considerações finais, agradecendo
a presença de todos e ressaltando a
importância da participação dos rotarianos do distrito, nos
grandes
eventos
que serão realizados
durante a g e s t ã o
b r i l h a n t e.
Com seu peculiar
entusiasmo e motivação, mostrou-se disposto a continuar incentivando os rotarianos através
da liderança e do amor ao Rotary, instituição que ele integra há 28 anos
e que o inspira a seguir contribuindo
com causas que mudaram e poderão
mudar a vida de muitas pessoas.

Convenção do
Rotary International

A Convenção Internacional é o maior evento de
Rotary, uma oportunidade de se sentir a organização
plenamente. Durante a convenção temos muitas oportunidades de conhecer pessoas de todo o mundo. Uma
dessas oportunidades é na área de troca de banners
da Casa da Amizade – um painel onde rotarianos podem afixar suas flâmulas, ou trocá-las – podemos trocar
também pins, bonés e chapéus, e até iguarias típicas
(um rotariano de nosso distrito levava paçoquinhas
para as convenções internacionais!).
A Casa da Amizade é uma grande feira, com stands
de clubes, distritos e entidades parceiras. É sempre um
local para se passar horas agradáveis, de se conhecer
projetos e atividades de clubes e distritos de todo o
mundo, visitar os diversos stands oficiais do RI e ainda
fazer compras de bugigangas rotárias – uma infinidade
de pins, trajes e souvenirs. Em geral a Casa da Amizade
é o ponto de encontro favorito dos rotarianos.
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As grandiosas plenárias são outra atração, com
palestras de altíssimo nível – já tivemos apresentação do Bill Gates, da Rainha Noor da Jordânia,
a Princesa da Tailândia, a Madre Teresa de Calcutá, e
muitos outros palestrantes memoráveis. As plenárias
são oferecidas com tradução simultânea para todos os
idiomas oficiais do Rotary, incluindo o português.
Paralelamente às plenárias e exposições, temos os
workshops – são várias salas temáticas que apresentam diversos assuntos rotários, como discussão sobre projetos, imagem pública, assuntos da Fundação
Rotária, ações para a juventude, tecnologia aplicada à
organização, e muitos outros treinamentos. E há ainda os shows – sempre shows de padrão internacional.
E esta convenção será especial porque estaremos
mostrando um pouco de nossa cultura para os rotarianos convidados.

SÃO PAULO
BRASIL
6 A 9 DE JUNHO DE 2015
MENSAGEM DO
GOVERNADOR DO D-4420
Companheiros e companheiras do 4420,
Como sabem, 2015 será um grande ano para o Rotary no Brasil por ocasião da Convenção Internacional
em São Paulo. Além de ser uma oportunidade única de
comparecer e prestigiar o maior evento de Rotary em
nossa própria casa, será uma satisfação ainda maior
poder receber rotarianos de todo o mundo em nossa
cidade.
Gostaria de conclamar todos do distrito 4420 a participar e poderão verificar pessoalmente a internacionalidade de Rotary. Imagine um evento com mais de
30 mil pessoas de todos os cantos do mundo. Conhecer
companheiros e companheiras de outras cidades, países,
continentes. Trocar experiências e contatos, sentir outras
culturas e suas peculiaridades. Este é um evento de rotarianos para rotarianos, onde nos sentiremos em casa,
literalmente.
Além disso, a Convenção contará com incríveis apresentações paralelas de renomados artistas nacionais
como Ivete Sangalo e maestro João Carlos Martins, e
claro, uma noite inesquecível com uma típica festa de
carnaval no belo sambódromo do Anhembi.
Rotaractianos, Interactianos e até mesmo nossos
kidianos também podem aproveitar essa chance com
condições especiais de inscrição. Para Fazer o Brasil
Brilhar, contamos com a presença de todos.
Aproveitem e antecipem suas inscrições!
Hiroshi Shimuta – Governador 2014-2015
Carta Mensal
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Instrução Rotária
Gestão com Qualidade

O

s Rotary Clubs escolhem para seus
quadros, voluntários com características de liderança, dotados de princípios
éticos e que ocupam posição de destaque
em suas profissões. No entanto, essas características não
significam capacitação para tornar essas pessoas em
dirigentes. Considerando a alternância, ano a ano, das
lideranças empossadas, o Rotary International sempre
se preocupou em difundir informação a cerca da instituição e capacitar todos os seus membros para dirigi-la.
Os observadores mais atentos, com certeza, enxergam
no vasto material disponível e treinamentos (seminários,
conferências, PETS, GATS, GETS, etc) as mais diversas
teorias administrativas.
Em textos já trazidos aqui anteriormente, muito
foi falado da importância de se planejar estrategicamente
a gestão de um clube, e aqui não se atrela “gestão” ao
período compreendido por um “ano rotário” e sim a sua
governança, a sua administração, com visão perene e
atemporal. Agora, a intenção é garantir qualidade no
processo como caminho para o sucesso dos clubes espalhados por todo o mundo. E o que se propõe é a gestão
baseada em princípios, como um norte às lideranças.
Muito eficazes, o estabelecimento de princípios pode
auxiliar na condução da instituição, se interiorizados pelas lideranças como condutores de pensamento coletivo
em favor da razão de existência e dos objetivos a serem
alcançados. Isso também já foi discutido em artigo anterior quando falou-se de Missão, Visão e Valores.
Assim, propomos abaixo alguns princípios muito
saudáveis que podem ser adotados pelos nossos clubes.
Eles podem ser adaptados, acrescidos de outros ou reduzidos, porém recomenda-se que sejam elencados com
maciço envolvimento e participação de seus sócios e
sempre visando sua abrangência por um longo período.
1. Pensamento Sistêmico: Conhecimento pleno dos
processos da instituição e suas relações de interdependência, bem como seu papel de inserção no
ambiente externo, no caso as comunidades onde se
insere o clube.
2. Aprendizado Organizacional: Compartilhamento de
todo conhecimento e experiências, possibilitando o
avanço nas ações por quem quer que esteja à frente
da liderança.

3. Cultura de Inovação: Repetir ações leva a resultados conhecidos, para evoluir é preciso sempre estar
aberto à experimentação e implementação de novas ideias.
4. Liderança e Constância de Propósitos: A alternância
da liderança empossada deve estar calcada em um
alinhamento entre os líderes que se sucedem, considerando o prévio estabelecimento da Missão e
Visão baseadas em valores pétreos acordados por
todos.
5. Orientação por Processos e Informações: Ampla compreensão das atividades e posturas que agregam
valor a todas as partes interessadas. Esse conhecimento auxilia nas etapas de análise e medição do
desempenho do clube e contribui para o replanejamento sempre necessário.
6. Visão de Futuro: Conexão das ações presentes com
a perenidade da organização, internamente e externamente. Bem como a observância dos valores que
contribuem para tal.
7. Geração de Valor: Busca por resultados consistentes com vista ao aumento de valores tangíveis
e intangíveis de forma sustentada. Um excelente
caminho é o investimento na imagem pública da
organização.
8. Valorização de Pessoas: Capacitação, delegação
e reconhecimento. Isso contribui para fixação do
quadro associativo.
Estes são só alguns princípios. Essa compilação
foi extraída da Fundação Nacional de Qualidade, muito semelhante a de instituições similares do exterior.
Esses princípios também são encontrados em várias
teorias administrativas de renomados autores e universidades, e são efetivamente empregados por grandes
corporações. E no Rotary não é diferente. Ao estudar
o Manual de Procedimentos e os diversos manuais que
todos os anos são indicados aos dirigentes entrantes, esses princípios podem ser encontrados, não todos juntos
e nem com a mesma formatação, mas sempre presentes.
Aqui, apenas ganharam uma organização para provocar
uma reflexão e mostrar que todo rotariano, líder por natureza, pode ter elementos para promover uma gestão
com qualidade.
Carlos Eduardo Estevam Torci
Rotary Club de São Vicente
Carta Mensal
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Carta Mensal entrevista:

Mário César de Camargo

Rotariano desde 1980 do
Rotary Club de Santo André,
presidente 1992-93,
governador assistente,
governador do D-4420, 1999-00,
training leader 2004-07,
seminar trainer 2009,
chairman da Fundação
Rotária do D-4420,
curador indicado da
Fundação Rotária 2015-2019.
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		 A Fundação Rotária é administrada por 14
curadores que, com a aprovação do Conselho Diretor
do Rotary International, são nomeados pelo Presidente. Ditos treze curadores representam as seis regiões
do mundo rotário. Quatro curadores são ex-presidentes
de R.I., outros, são rotarianos nomeados devido à sua
experiência em finanças ou em Setores da Fundação
Rotária. Os curadores desempenham suas funções independentemente de remuneração. O mandato dos curadores é de quatro anos.
		
Mário Cesar conversa com a Carta Mensal sobre a grande responsabilidade do cargo que assumirá
em 2015.

dos em programas, tudo aprovado pelo conselho.
O conselho de curadores, por exemplo, aprovou na
reunião de junho de 2014 na Austrália a continuidade
do programa Visão do Futuro, cuja implementação foi
autorizada anos atrás pelo próprio conselho. Essa decisão partiu de um relatório de uma auditoria externa
que constatou o seguinte quadro, o custo administrativo de um subsídio era de US$ 2.800,00 em média. E a
maioria dos projetos era muito inferior a esse valor. Ou
seja, o custo burocrático estava sufocando os projetos,
atrasando-os, indignando companheiros e clubes. Daí a
decisão do conselho em liberar os projetos até determinado valor, para decisão dos governadores. Pode parecer
algo distante do dia-a-dia do rotariano e do clube, mas
as decisões dos conselheiros formatam os programas da
TRF.

Carta Mensal: Como aconteceu o convite para assumir
a curadoria da TRF?
CM: Quais serão os desafios da gestão 2015-2019?
Mário César de Camargo: O convite para curadoria
MCC: Primeiro, bem representar o Brasil e nossa região.
da TRF foi completamente inesperado. Enviei o currículo, a
A
América
Latina não tem presença sempre assegurada no
pedido do José Alfredo Pretoni, em agosto, e esqueci o fato.
conselho
de
curadores. A sucessão de um trustee brasileiro,
Sou um rotariano das antigas, onde servir era um chamado,
Antonio
Hallage,
por outro, é incomum. É óbvio que a visão
não uma carreira. Não tinha ilusões, os nomes colocados
do
curador
é
global,
mas também é natural que represente
à apreciação do presidente Ravi eram de máxima qualifios
interesses
de
sua
região
de origem.
cação, todos ex-diretores de Rotary.
Segundo,
aprender com os curadores,
Achei que minha chance seria como o
quase
todos
ex-diretores
e presidentes de
crescimento do PIB brasileiro, próxima de
Rotary, os caminhos para bem executar os
zero.
Cada cargo,
programas da TRF. Aprender a estratégia
CM: A função de curador não é privativa
um encargo,
da TRF no seu segundo século, visto que o
de ex-diretor de Rotary ?
primeiro se encerra em 2017. Do ponto de
um aprendizado.
MCC: Essa era minha concepção. Só
vista estratégico, colaborar para que noshavia conhecido uma EGD que se tornara
so principal programa corporativo tenha
M. César de Camargo
trustee sem ter sido diretora, Carolyn Jones.
êxito. O fim da pólio. E, como privilégio,
Não tenho certeza se a Anne Matthews,
participar do debate que certamente
minha mentora como treinadora dos training leaders em acontecerá sobre qual sequela da humanidade Rotary se
2009, foi curadora antes de ser vice-presidente mas, o Pre- debruçará em seguida.
toni acreditou, e me afiançou que não era um pré-requisito.
Do ponto de vista operacional, ajudar a TRF a manter
De qualquer forma, é um evento raro. Desconheço se há sua posição de líder entre fundações no mundo, como
outros casos fora dos EUA. Mas o mérito é do presidente relação custo-benefício.
2015-2016 K. R. Ravindran, ele me enviou um e-mail dizenCM: E a participação do Brasil?
do que o principal critério para sua gestão são os resultaMCC: Naturalmente, o curador carrega os interesses
dos apresentados nos diversos cargos.
de seu país, como afirmei anteriormente. Mas também as
CM: Quais brasileiros foram trustees da TRF?
responsabilidades. Como aumentar nossas contribuições
MCC: Atualmente há três, Archimedes Theodoro, José à TRF, por exemplo? Como motivar mais companheiros a
Alfredo Pretoni e Antonio Hallage. Comigo serão quatro. executar projetos?
Mas no passado houve naturalmente os presidentes de RoO Brasil tem chances de crescer em companheiros e contary International, Ernesto Imbassahy de Mello 1975-1976 tribuições. E, como contrapartida, receber mais dotações
e Paulo Viriato Corrêa da Costa 1990-1991, que exerceram para mais projetos. Este é o círculo virtuoso da TRF. Fui roo cargo de chairman da TRF.
tariano do chão de fábrica, comandando o 4420 em três
CM: Quais as funções de um curador da TRF?
anos de arrecadação como chairman da TRF no distrito, e
MCC: Os curadores são quinze, com mandato de quatro contribui para que os governadores Marcelo Haick, o José
anos cada. Na equipe do próximo ano rotário, em julho de Luiz Fonseca e o Sérgio Lazzarini fossem os campeões de
2015, haverá quatro presidentes de R.I. no conselho, Ray arrecadação brasileira nas suas gestões.
Quero levar essa experiência do 4420 ao alto escalão da
Klinginsmith 2010-11, Ron Burton 2013-14, Kalyan Banerjee 2011-12 e Sakuji Tanaka 2012-13. Haverá outros onze TRF, compartilhando nossos “cases” de sucesso, e aprenconselheiros, entre os quais o humilde servidor Mário César. dendo com outros conselheiros de outras plagas suas
As funções são estratégicas, aprovam as políticas da TRF, o histórias de sucesso. Se o rotariano tem humildade para
orçamento, as configurações dos programas, a concessão aprender a cada passo de sua história rotária, o aprendizado o tornará um ser humano melhor. Mais global, mais crítide subsídios.
O orçamento é significativo : US$ 297 milhões em re- co, mais participativo, mais solidário.
E isto não é exatamente Rotary?
ceitas para o próximo ano rotário, US$ 123 milhões aplica-

Carta Mensal

16

ACONTECE NOS CLUBES
RC SANTOS - BOQUEIRÃO
leva crianças ao cinema
RC de Santos-Boqueirão, em parceria com a SEDUC
e CINE ROXY, levou 350 crianças para assistir a preestreia de A lenda de OZ. A alegria e vibração dos
pequenos foi realmente contagiante, proporcionando a
todos, um momento especial, de muita alegria! O clube
tem realizado diversas ações educativas, culturais e de
entretenimento, visando oferecer melhores oportunidades de lazer para crianças e adolescentes, elevando
o nome do Rotary na comunidade e inserindo sua
mensagem brilhante na vida de todos os assistidos.

RC DE PERUIBE
DIA DO IDOSO
Com o intuito de promover um dia especial para os
idosos da Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida, rotarianos do Rotary Club de Peruíbe e as Sras. da
Casa da Amizade Lourdes Moleiro Arrais, celebraram
o Dia do Idoso, na entidade, fazendo o Rotary brilhar.
Os rotarianos patrocinaram um delicioso almoço e
delicadas lembrancinhas, aos 35 internos, que foram
agraciados com a presença da equipe de voluntários
da Escola Fenix de Cabeleireiros, grande parceira
dos companheiros, com um dia de estética, cortes de
cabelo e unhas com muitas histórias emocionantes!

RC DE SANTOS
Projeto “Coração Alerta”
O RC de Santos lançou o Projeto “Coração Alerta” que tem como
coordenador local, o companheiro Luiz Cláudio Mendes Carvalho, que
juntamente com os médicos Prof. Dr. Marcelo Cantarelli, Cardiologista
e coordenador nacional da Campanha Coração Alerta e Prof. Dr.
William da Costa, Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - Regional Santos, apresentaram aos presentes as
estatísticas e as formas de prevenir, reduzir e identificar sintomas do
infarto agudo do miocárdio. A ideia da Campanha é conscientizar a
comunidade sobre a importância da educação cardiovascular, por
intermédio de palestras educativas e distribuição de Cartilha que
auxiliará no reconhecimento de sinais, sintomas, fatores de risco,
prevenção, entre outras orientações, inclusive noções de reanimação
cardiopulmonar.
Carta Mensal
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RC DIADEMA FLOREAT
Festival de Massas Beneficente
O RC de Diadema Floreat realizou um Festival de Massas.
O evento foi prestigiado por muitos companheiros e
convidados, entre eles a ilustre sócia honorária do clube
e Governadora eleita do Distrito 4420, Maria Luiza M.
Zago. Contou também com a presença do Presidente
Brilhante Adelmo Capitanio, do RC SBC Norte, clube da
governadora eleita. A animação ficou por conta da dupla
sertaneja Rafael Nogueira e Romualdo.

RC GUARUJÁILHA DE SANTO AMARO
entrega de mÁquina overloch à APAAG
No 11º aniversário, a APAAG (Associação de Pais e Amigos
dos Autistas do Guarujá) recebeu a visita dos companheiros
do Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo Amaro, que entregaram mais uma máquina de costura, desta vez, uma
overloch profissional, para que as mães dos autistas confeccionaem bolsas, panos de prato, bolas de natal, etc. para
ajudar a entidade e para gerar renda familiar. Essa compra
foi posssível com a arrecadação feita pelo clube, através das
ações rotárias, desenvolvidas pelos companheiros.

RC DE SANTOS - OESTE
marca um gol de Pelé contra A Pólio
O gol 865 de Pelé, foi o tema escolhido para celebrar o
Rotary Day na campanha contra a Pólio. Houve um belo
jantar e muitos prêmios. O evento reuniu rotarianos do
Distrito 4420 e vários convidados, com sorteios de
camisetas da campanha contra a Poliomielite, sorteio
de uma cabine no MSC Precioza, onde será realizada a
Conferência Distrital 2014-2015. O Diamante do Pelé, no
valor de R$18.000,00, prêmio mais cobiçado do evento,
foi para o companheiro Roberto Luiz Barroso.

RC Praia Grande Pedro Taques
doaÇÃO DE 2600 camisetas
O RCPG Pedro Taques, entregou 2.600 camisetas para a
Secretaria de Educação de Praia Grande, que foram doadas
para as creches da região. A Presidente Brilhante, Denise Mendonça, fez a entrega à secretária Claudia Maximino Meirelles,
que agradeceu a colaboração do clube e ressaltou a importância da parceria com o Rotary, nas ações da cidade.
O clube tem se mobilizado para promover a Imagem Pública
de Rotary e do distrito, trabalhando por causas sociais e humanitárias, que possam atender à comunidade.
Carta Mensal
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RC DE CUBATÃO
XXIII Festa Alemã
A XXIII Festa Alemã, que integra o calendário oficial do
município determinado pela Lei Municipal n.2969 de
29/12/2004, teve origem em 1992, na cidade de Lindóia,
quando os rotarianos do RC de Cubatão, participavam
de uma Conferência Distrital.
Desde então, a Banda Tureck participa dessa festa e,
com a camiseta da campanha End Polio Now, animou as
quase 800 pessoas presentes no evento. A arrecadação
foi repassada para entidades beneficentes da cidade.

RC DE SÃO VICENTEANTONIO EMMERICH
5ª Noite da Carne Seca
A 5ª Noite da Carne Seca, tradicional evento organizado pelo
clube, reuniu companheiros, familiares e amigos para celebrar
Rotary. A venda dos convites promove significativa arrecadação
para colaborar com a manutenção das ações e projetos mantidos pelo clube. Na ocasião festiva, o presidente Douglas e sua
esposa Rose aproveitaram o maravilhoso evento realizado,
para colaborar na campanha da Fundação Rotária, que combate a erradicação da Poliomielite, com o gesto “Falta Só Isso”.

RC DE SANTOS - PONTA DA PRAIA
E RC DE CUBATÃO - JD CASQUEIRO
Show de Stand Up com Célo Bechert no Coliseu
O evento, fruto de uma parceria entre os Clubes Cubatão
Jardim Casqueiro e Santos Ponta da Praia, contou com o apoio
do Fundo Social de Solidariedade de Santos.
Companheiros e convidados fizeram questão de prestigiar o
evento solidário, que proporcionou boa arrecadação para os
projetos dos clubes de Rotary que celebraram o
companheirismo e o ideal de servir.
A renda será dividida entre os clubes participantes para a
realização de projetos humanitários.

RC Santo André - Campestre
FEIJOADA SOLIDÁRIA
No mês de outubro, mês dos “Serviços Profissionais”,
foi feita uma homenagem a 3 membros da comunidade,
que demonstraram excelência profissional,
dentro dos padrões éticos do dia a dia.
Foram homenageados o Sr. Élcio Naves dos Reis –
Cozinheiro, Agenor Domingos – Alfaiate e,
José Leopoldo da Silva – Porteiro Predial.
Os homenageados receberam do Presidente Brilhante
Walter Y. Fukushima, o certificado de honra ao Mérito.
Carta Mensal
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NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
HISTÓRIA DE VITÓRIA

ROTARACT DIADEMA FLOREAT
ação solidária no Lar São José

A Vitória, mais conhecida como Vivi tem uma doença
chamada Hidranencefalia, ela só tem o tronco
encefálico. Ela se alimenta através de sonda, ligada
por um orifício no estômago. Com isso a Vivi precisa
de uma dieta especial. Essa história foi divulgada pela
internet e como resultado, a entrega de leite , através
da prefeitura, para a Vivi está normalizada.

O Rotaract Club Diadema FLoreat levou big macs para
as crianças da instituição Lar São José (Diadema).
Foram mais de 40 lanches distribuidos em uma tarde
gostosa com a garotada. A arrecadação dos lanches
foi feita com a ajuda dos Rotary Clubs Diadema e
Diadema FLoreat, com o Rotex e vários amigos
que apoiaram a causa.

ROTARACT CLUB DE SANTO ANDRÉ

ROTARACT CLUB DE MAUÁ

MC DIA FELIZ

nova edição do Playeract

Um dia especial como esse nós não poderíamos
deixar de participar, não é mesmo?
Estávamos presentes no Mc Donald´s da Avenida
Prestes Maia, em Santo André.
A campanha, coordenada nacionalmente pelo
Instituto Ronald McDonald, reverte a renda com a
venda dos sanduíches Big Mac
(descontados os impostos) em São Paulo.

Playeract 3 é um campeonato de Videogame anual,
com diversos jogos em diferentes plataformas no Nintendo Ds, entre outros. Para quem não entrou no
campeonato, aproveitou o Free Play com vários jogos.
Teve sorteio de Prêmios e brindes aos participantes.
Com um público de umas 60 pessoas, foi arrecadado,
1 lt. de leite por convidado que foram doados à
Associação Casa do Senhor, em Mauá-SP.
Carta Mensal
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Visitas Oficiais
Rotary Club Santos-Noroeste
O casal governador esteve em Visita Oficial ao RotarySantos
Noroeste, clube presidido pelo casal brilhante Agostinha
Ambrósio Ferreira e Maurício. Em parceria com a
Associação Comunitária Pró-Moradia Ilhéus Baixada Santista- Ilhéu Baixo, com a Escola Municipal Prefeito Esmeraldo Tarquínio, o clube inaugurou a Sala de Leitura do
Projeto LER. Em parceria com o SESI de Santos-SP,
os rotarianos realizam o Programa ” Ensinar a Capacitar”,
promovendo cursos de geração de renda para as mulheres
da Zona Noroeste. Na festiva, foram empossadas as
companheiras Sandra Regina Ramos e Elza P. dos Santos.

Rotary Club São Paulo - Interlagos
O casal governador visitou o Rotary Club de São Paulo-Interlagos, clube presidido por Gilberto Oliveira Andrade
e Josileide, que ofereceu um café na Doceria Ofner e
apresentou o Marco Rotário do clube. A parceria com o
Hospital e Maternidade Interlagos tem tornando a ação
permanente do clube, uma grande referência para a comunidade que precisa do Banco de Leite.
O clube doa os vidros que armazenam o leite recebido
das mães doadoras. Na festiva, João Batista de Santiago
tornou-se Sócio Honorário.Os irmãos Fernanda Médici
Cândido e Rodrigo, que é companheiro do clube, foram
homenageados com Títulos Paul Harris.

Rotary Club de Santos-Oeste
O Rotary Club de Santos Oeste, clube presidido pelo casal
Marco Antonio Ribeiro e Maria Cláudia, recebeu o casal
governador no Centro Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social CAMPS, onde o contato com os jovens
aprendizes foi repleto de energia e o governador deixou
sua mensagem. Na Casa da Visão, o casal conheceu a sede
administrativa do clube, as salas de fisioterapia e reabilitação e a sala musical, onde os alunos do grupo Sopro
Novo - Música Transformando Vidas, conduzido pelo
companheiro Paulo Mauá,
tocaram clássicos com flautas.
Na festiva, foram empossados quatro novos sócios
e celebrado o 42º aniversário do clube.

Rotary Club de São Vicente
O casal governador realizou Visita Oficial ao Rotary Club
de São Vicente, clube presidido pelo Casal Presidente Sonia
Mara Marques Torci e Carlos E. Torci.
A comitiva apresentou ao casal os projetos permanentes
mantidos pelo clube, como a APAE - Associação de Pais e
Amigos de Excepcionais de São Vicente e Creche Rotary,
ambas beneficiadas pelas ações dos companheiros nas duas
entidades. Na festiva, destaque para o Título Paul Harris
outorgado ao jovem Guilherme Augusto Gomes Padeiro.

Visitas Oficiais
Rotary Club Guarujá - Vicente de Carvalho
Durante Visita Oficial, o governador Hiroshi Shimuta esteve
no Projeto “Roda Dançante”, ação que conta com apoio do
Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho, que tem como
casal presidente Alexandro Felix dos Santos e Fabiana.
Hoje, a Ong administra o Projeto Ballet Cooperativo, onde são
realizadas aulas de ballet clássico, jazz, contemporâneo, baby
ballet, sapateado americano, entre outras atividades, para
crianças com idades à partir de 4 anos, moradoras da Vila
Baiana. Na festiva, o companheiro Sergio Takehara, fez a
outorga de dois Títulos Paul Harris a Paulo Gameiro,
Jorge Xodó e Jorge Castelão.

Rotary Club de Santos - Aparecida
O casal presidente Nilson Barreiro e Ruth, recebeu a Visita
Oficial do casal governador, que visitou a Casa
Dia Mãezinha Joana, entidade assistida pelo clube.
O governador foi recebido com muito entusiasmo pelos
idosos, que foram agraciados com um delicioso chá da tarde.
O casal esteve com a comitiva, em frente ao Marco Rotário,
onde conheceu um pouco mais da história do clube.
Já na festiva, destaque para a posse do novo sócio
Giuseppe Tatavitto. O GD 2009-10, Roberto Luiz Barroso
Filho foi homenageado por seu apoio permanente ao clube e
Enor Cesar - Palhaço Pudim, também foi homenageado.

Rotary Club de Santo André-Norte
O casal presidente do Rotary Club de Santo André Norte,
Marcelo Aparecido Cândido e Patrícia, recepcionou o casal
governador e iniciou a programação da Visita Oficial apresentando o Tiro de Guerra - Projeto Criança Cidadã, onde
os rotarianos do clube desenvolvem atividades educativas e
culturais com crianças do Ensino Fundamental. Também
visitaram a E.E. D. Celso da Gama - CAMP Piero Pollone Unidade II, na Vila Assunção e, na sede principal, realizaram
Assembléia e Festiva. Na ocasião, o companheiro Rodenei
Lemes Júnior, recebeu o reconhecimento Major Donor das
mãos do governador 2010-11, Marcos Franco e do
governador 2014-15 Hiroshi Shimuta.

Rotary Club Santo André - Bela Vista
O Rotary Club de Santo André Bela Vista recebeu Visita
Oficial do casal governador Hiroshi e Suma Shimuta, para
conhecer os projetos e ideais de servir dos companheiros que
tem como presidente brilhante Fábio dos Santos Lopes.
A reunião festiva contou com a participação especial de
Ronaldo Denardo, jornalista cadeirante desde os 22 anos.
Ele é autor do livro “Andando Sem Poder Andar” e já
escreveu seu segundo livro, desta vez um romance, intitulado
“Latitude de Klare”. Em seu depoimento, Denardo
ressaltou a importância de existirem projetos como o
Banco de Cadeiras de Rodas, mantido pelo clube.
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Marcelo Carvalho | Presidente da Comissão de Imagem Pública do D-4420
Escrever de forma clara, lógica e sucinta é vital em relações públicas. O texto deve prender a
atenção de quem o lê, sendo para tal recomendado o uso do estilo pirâmide invertida, ou seja, com a
informação mais importante no começo e dados menos relevantes a seguir.

Como escrever um comunicado à mídia
O cabeçalho e a primeira sentença de um comunicado à mídia são as partes mais importantes, e é
primordial que sejam convincentes para despertar o interesse do repórter ou redator. Crie um título que
seja curto e tenha verbos que demonstrem ação.

Imagem Pública

A Redação em Relações Públicas

- Escolha uma razão forte pela qual o artigo deve ser veiculado, e use-a para dar direcionamento ao
resto do texto.
- Não deixe de informar que o Rotary é uma rede global de voluntários.
- Defina quem será a pessoa que estará disponível para dar mais detalhes sobre o relatado no texto,
e coloque seu nome, e-mail e telefone no canto superior esquerdo para aumentar a possibilidade de um
repórter ou redator entrar em contato. Insira também o endereço do website do clube ou do Distrito.
O primeiro parágrafo
A sentença inicial deve responder às seguintes perguntas básicas:
- Quem? O enfoque principal. A pessoa ou grupo de pessoas principal do caso relatado.
- O quê? O evento ou projeto no qual o clube está envolvido.
- Onde? Endereço completo do local do evento.
- Quando? Horário e data do evento ou o período de tempo envolvendo a pessoa ou projeto.
- Por quê? Motivo que faz o evento, pessoa ou projeto relevante o suficiente para que o público tome
conhecimento.
Os demais parágrafos
As próximas sentenças devem prover detalhes sobre o evento ou projeto, ou sobre como a pessoa
realizou algo extraordinário.
O comunicado deve ser conciso e objetivo, com um ou dois pontos principais, não ultrapassando uma
página. Opiniões pessoais de líderes de clube, beneficiários ou pessoas homenageadas devem ser colocadas entre aspas. Despreze informações desnecessárias e concentre-se no que é vital para que o relato
seja acurado e completo.
Se estiver enviando comunicado a um canal de televisão, considere os recursos visuais necessários.
Vídeos com eventos incomuns, cenas vibrantes, crianças risonhas ou aparições de celebridades despertam interesse.
Fotografias
Uma boa ilustração é fundamental para a publicação de sua matéria. Evite fotos posadas, e mostre
imagens fortes, que denotem ação, e de fato ilustrem o assunto tratado. Envie sempre imagens com boa
qualidade e boa resolução.
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ILR

Instituto de
Liderança Rotária

O Instituto de Liderança Rotária do Distrito 4420
aconteceu no sábado, em São Caetano do Sul, nas dependências do Colégio Eduardo Gomes, onde os rotarianos participaram da programação de treinamentos sobre
lideranças, metas e serviços internacionais, entre outros
importantes temas abordados pela equipe de instrutores,
nesta primeira etapa realizada na gestão 2014-2015.

instrutores formada pelos
Fernando
companheiros:
Dias Sobrinho, Antonio Carlos
S. Dueñas, Marcelo Carvalho,
Carlos E. Torci, Yoiti Fujiwara, Ricardo A. B. Moraes,
Lenice Matheus, além de Marcos Buim e Adelaide M.
Priami.

Após darem as boas vindas aos participantes,
os instrutores iniciaram as atividades, dividindo as
equipes em salas que acompanharam a exposição
de assuntos como: Retenção do Quadro Social; DQA
- Recrutamento; Liderança - Relações Públicas, Rotary
Externamente ao Clube; Liderança - Conduzir Reuniões;
Estratégias Eficazes Liderança - I; Introdução à Fundação
Rotária; Serviços Profissionais-Ética; Oportunidade
Rotária; Liderança e
Trabalho em Equipe;
Fundação Rotária Sistema Share; Estratégias Eficazes Liderança
II; Projetos de Prestação
de Serviços; Analisando
um Rotary Club e Fazendo a Diferença, além
de avaliação e encerramento.
O evento contou com a equipe de

O envolvimento dos companheiros nos debates e exposições dos variados temas, possibilitou a integração e
o esclarecimento de dúvidas diante de cada assunto, com
discussões que pontuaram questões importantes sobre o
comportamento e ações em Rotary.

Reconhecimento
		
Dia 16 de outubro de 2014, o
Governador 2014-2015 Hiroshi Shimuta
esteve na sede do Rotary International
onde recebeu uma homenagem ao
alcançar o nível 2 de Arch Klump Society,
o Chair´s Circle.
		
O distintivo foi entregue por
John Kenny, Presidente 2009-2010 de R.I.
e Chair da Fundação Rotária 2014-2015.

Carta Mensal

26

Durante a programação, foram servidos café da manhã
e delicioso almoço no colégio. Todos os participantes receberam material com
conteúdo programático,
garantido nas inscrições
para o evento.
O evento reuniu rotarianos em busca de
informações rotárias
que serão aplicadas no
aperfeiçoamento das
ações desenvolvidas
nas gestões dos clubes.
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