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Mensagem

do Presidente de R.I.

U

ma das coisas de que mais gosto nas Convenções do Rotary é a Casa
da Amizade. Na 106ª Convenção do Rotary International, de 6 a 9 de
junho, a Casa da Amizade refletirá o entusiasmo e o caldeirão cultural
de São Paulo, a cidade anfitriã. Um ditado chinês diz que é maravilhoso ter
amigos de lugares distantes reunidos no mesmo local, e isto se aplica a este
grande evento.
Entre as plenárias e workshops você poderá degustar boa comida, fazer
compras e se divertir com o entretenimento de qualidade que teremos. Ao
caminhar pelo centro de convenções, é certo que você terá inspirações para
projetos e encontrará possíveis parceiros nos estandes de projetos e dos Grupos Rotarianos em Ação. Quer mais? Que tal os inúmeros momentos em que
você passará ao lado de velhos amigos e fará novas amizades?
A Casa da Amizade é o endereço certo para levar seus convidados. Digo
isto por experiência própria, já que minha família conheceu a verdadeira internacionalidade da nossa organização me acompanhando nas Convenções.
Como não poderia deixar de ser, minha esposa Corinna e nossos três filhos
acabaram virando rotarianos.
Você e seus convidados devem planejar comparecer ao 7° Encontro Mundial da Água, em 4 de junho, que tem o patrocínio do Grupo Rotarianos em
Ação pela Água e Saneamento. O Simpósio Rotary sobre Paz, nos dias 4 e 5,
também é outro evento imperdível.
O destaque do Simpósio deste ano é o ex-presidente da Costa Rica, o Dr.
Oscar Arias Sánchez. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter costurado o
acordo que colocou um ponto final nas guerras civis da América Central.
Os outros acontecimentos dos dias 4 e 5 de junho são o Encontro Rotaract
Pré-Convenção, Instituto Internacional e Encontro Pré-Convenção dos Dirigentes do Intercâmbio de Jovens.
Se você tiver alguns dias extras antes ou depois da Convenção, aproveite
para conhecer um lugar novo nas redondezas.
A nossa Convenção é uma injeção de ânimo. Sempre volto para casa motivado a trabalhar mais por nossa organização. Inscreva-se hoje mesmo em
www.riconvention.org/pt e até São Paulo!
Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem

da Diretora de R.I.
O exercício das vocações

N

os últimos tempos, rotarianos têm trabalhado para garantir que nossos
clubes sejam cada vez mais fortes, saudáveis e eficazes. Temos utilizado diferentes estratégias para que as reuniões sejam interessantes, os
horários adequados e a programação bem planejada a fim de que os projetos
de serviço se desenvolvam e tudo conflua de forma a atingir esse objetivo.
Devido à importância que lhes atribuo, hoje quero fazer uma reflexão sobre os clubes de Rotary. Já disse muitas vezes que Rotary é uma palavra de
seis letras que, sozinha, não tem significado. No entanto, ela nasce e ganha
vida quando surgem as pessoas e elas começam a florescer em relações que
são parte vital e insubstituível da organização.
Quando o escritor e jornalista Andrés Oppenheimer se dedicou a estudar o
fenômeno do Vale do Silício, na Califórnia, EUA, tive que aceitar que a resposta para a pergunta dele sobre o porquê do sucesso do lugar não estava nos
incentivos fiscais, nem nas facilidades; não estava em pactos, nem em interesses regionais; não estava na qualidade das universidades e nem mesmo
na infinidade de possibilidades que poderiam ter resultado naquele fenômeno. Tive que aceitar a mais simples das respostas: no que se refere ao sucesso
do Vale do Silício, “a diferença está nas pessoas.”
No Rotary também as pessoas fazem a diferença. São os rotarianos que
dão o caráter, a ética, a disciplina, o compromisso e a conduta que compõem o clube, que fazem germinar o espírito solidário do grupo e permitem
o trânsito do companheirismo à amizade por meio da comunhão e do ideal
compartilhado. Somente quando o amálgama entre caráter, espírito solidário
e amizade se manifesta, as primeiras luzes de um Rotary Club começam a
brilhar.
Por isso, para alcançar nossos propósitos, devemos confiar nas pessoas.
Gente é a palavra mais próxima do Rotary, porque sugere mãos que ajudam,
corações solidários e cabeças que pensam no outro. Gente é o que dá vida a
um clube, e se o queremos forte, saudável e eficaz, devemos nutri-lo com o
material humano necessário: pessoas comprometidas e dispostas a servir ao
próximo.
Para mim, um clube de Rotary se assemelha a um grande palco onde a
principal tarefa, o maior desafio de todos, é encontrar talento nas pessoas e
encher esse palco de atores, e não de figurantes.

As sociedades
devem se julgar
pela capacidade
de fazerem com
que as pessoas
sejam felizes.
Alexandre de Tocqueville

Saudações rotárias,
Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International
Período Rotário 2013-2015
Carta Mensal
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Mensagem

do Governador

E

stamos próximos de passar o bastão para nossos companheiros Presentes e digo com alegria que o distrito 4420 superou suas expectativas.
Uma das principais metas do Rotary International para 2014-15 era o
aumento do quadro associativo mundial. Fizemos a nossa parte com a abertura de quatro novos clubes com grande potencial. Apesar dos percalços comuns à qualquer administração, superamos desafios com otimismo e muito
trabalho.
Gostaria de ressaltar a importância de desenvolvermos nossos clubes criando condições favoráveis e de interesse aos membros. Nossa agenda atribulada do dia a dia, por exemplo, requer uma atenção redobrada por parte de
todos. Se nos atermos ao propósito do Rotary, de servir, e entrarmos em ação,
estou certo que não apenas iremos revigorar o ideal de pertencer ao Rotary,
mas também conquistaremos potenciais associados que tenham o real interesse de ajudar o próximo.
Atualmente, com tantas entidades que surgem todos os anos, algumas com
ideais nobres outras nem tanto, é nossa responsabilidade mostrar porque o
Rotary é uma instituição secular reconhecida, respeitada globalmente e diferenciada. Somos uma grande família onde apoiamos uns aos outros.
Este suporte pode ser observado na criação de novos clubes. Com muito
esforço conseguimos fundar quatro novos clubes em nossa gestão: Rotary
Club de São Paulo Paraíso, Rotary Club de Santo André João Ramalho, Rotary
Club de São Paulo Distrito São Luis e Rotary Club de São Paulo Brasil-Taiwan,
este último que contou com a inédita presença de nosso Presidente Gary
Huang em sua festiva de fundação. Pessoalmente, foi uma grande satisfação
poder atestar a força e solidez destes grupos.
Vamos incentivar a todos a Fazer o Rotary Brilhar hoje e sempre. A nossa
organização depende de nossa parte como rotariano e rotariana todos os dias.
Aos nossos novos companheiros e companheiras, o nosso muito bem-vindo!
Contem conosco e vamos juntos fazer a diferença. Como já disse o nosso PRI
Huang, vamos mostrar o Rotary ao mundo.

Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar
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MENSAGEM

ESPOSA DO GOVERNADOR

P

rezadas companheiras e companheiros,

Estamos em maio. Pelo nosso calendário distrital todas as visitas foram
efetuadas. Somos muito gratos pela atenção e carinho com que fomos recebidos pelos Rotary Clubs que visitamos. Só restarão lembranças de momentos
solenes durante as visitas a projetos e alegres nas festivas.
É no mês de maio que comemoramos o Dia das Mães: sempre no segundo
domingo de maio (de acordo com decreto assinado em 1932 pelo presidente
Getúlio Vargas).
As mães têm sido homenageadas desde os tempos mais antigos. Encontramos na Grécia Antiga os primeiros indícios de comemoração desta data.
Os gregos prestavam homenagens à deusa Reia, mãe comum de todos os
seres. Neste dia, os gregos faziam ofertas, oferecendo presentes, além de
prestarem homenagens à deusa. Os romanos, que também eram politeístas e seguiam uma religião muita parecida com a grega, faziam este tipo
de celebração. Em Roma, durava cerca de 3 dias ( entre 15 a 18 de março).
Também eram realizadas festas em homenagem a Cibele, mãe dos deuses.
Porém, a comemoração tomou um caráter cristão somente nos primórdios do
cristianismo. Era uma celebração realizada em homenagem a Virgem Maria,
a mãe de Jesus. Mas uma comemoração mais semelhante a dos dias atuais
podemos encontrar na Inglaterra do século XVII. Era o “Domingo das Mães”.
Durante as missas, os filhos entregavam presentes para suas mães. Aqueles
filhos que trabalhavam longe de casa, ganhavam o dia para poderem visitar
suas mães. Portanto, era um dia destinado a visitar as mães e dar presentes,
muito parecido com que fazemos atualmente. Nos Estados Unidos, a ideia
de criar uma data em homenagem às mães foi proposta, em 1904, por Anna
Jarvis. A ideia de Anna era criar uma data em homenagem a sua mãe que
havia sido um exemplo de mulher, pois havia prestado serviços comunitários
durante a guerra civil americana. Seus pedidos e sua campanha deram certo
e a data foi oficializada, em 1914, pelo congresso norte-americano. A lei,
que declarou o Dia das Mães como festa nacional, foi aprovada pelo
presidente Woodrow Wilson. Após esta iniciativa, muitos outros países
seguiram o exemplo e incluíram a data no calendário.
Após estes eventos, a data espalhou-se pelo mundo todo.
Um frase que diz tudo sobre o valor de uma mãe é:
“Deus não pode estar em todos os lugares e por isso fez as mães”.
(ditado judaico)
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SUBSÍDIOS

G LO B A I S

Realizando Projetos e Integrando Povos

Os Subsídios Globais da Fundação
Rotária constituem uma das modalidades de financiamento de projetos
sociais realizados com recursos provenientes das doações efetuadas por rotarianos e parceiros de todo o mundo, para
projetos a partir de 30 mil dólares. Uma
das particularidades desta modalidade
é a necessidade de participação de um
parceiro internacional, usualmente um
Distrito de outro país, que provê parte
da verba, juntando-se esta participação
aos recursos provenientes da própria
Fundação Rotária e do Distrito que está
realizando o projeto, em geral a partir
de seu FDUC – Fundo Distrital de Utilização Controlada.
Além de possibilitar a realização de
projetos de maior porte, e estimular a
migração de capitais de regiões mais capacitadas financeiramente para regiões
com mais demanda por recursos, os projetos trazem ainda o benefício da integração entre os países participantes, em
sintonia com a Paz Mundial que é um
dos objetivos do Rotary.
Vamos conhecer um pouco do projeto de Subsídios Globais realizado pelo
Rotary Club de São Paulo Aeroporto,
e como aconteceu essa integração. O
projeto foi iniciado anos antes, a partir
de uma palestra sobre queimaduras realizada no clube. O assunto despertou
o interesse dos rotarianos do clube, e
teve apoio do associado Carlos Bautzer, cirurgião plástico, que identificou
onde haveria possibilidade de atuação
do clube no tema. A demanda identificada foi a de um dermátomo, um equipamento para extração e expansão de
Carta Mensal
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pele para realização
de enxertos em pacientes de graves
queimaduras
no
Hospital do Tatuapé
(Hospital Municipal
Dr. Cármino Caricchio), em São Paulo,
hospital que apesar
de ser referência na
área de queimaduras ainda sofre com
carência de equipamentos.
O projeto foi
elaborado em duas
fases, que foram a aquisição do equipamento em si, para o tratamento dos
queimados no hospital, e a elaboração
de uma campanha de prevenção, que foi
concebida através de uma parceria com

a Mauricio de Sousa Produções, através de uma revistinha em quadrinhos
divulgando a campanha, e de carona o
próprio Rotary, em uma ação adicional
de Imagem Pública, e
ainda com a parceria
do Corpo de Bombeiros
da Policia Militar do
Estado de São Paulo.
O projeto tornou-se
realidade através da
parceria com o Distrito
2770, de Saitama, no
Japão, com o número
GG#26386.
Mas o relacionamento entre os rotarianos do Distrito 4420 com os rotarianos do Distrito 2770 foi muito além
do projeto. A pretexto da participação
na Convenção Internacional em São
Paulo, um grupo de onze rotarianos do

Distrito 2770 veio ao Brasil. Em um primeiro grupo vieram Minekichi Tanaka
(Presidente 2014-15 do RC Kawaguchi West), Ken Kawashima (Presidente 2015-16 da Comissão Distrital do
Polio Plus e Comissão de Subsídios da
Fundação Rotária 2014-15), Tomohiro
Abe (Comissão de Companheirismo),
Yoshimi Daito (Comissão de Serviços
Internacionais) e Hideo Oba (Comissão
de Serviços Internacionais). Em outro
grupo estavam Kiyoaki Satoh (Presidente 2014-15 do RC de Urawa), Hitoshi
Iwabuchi e sua esposa Miyoko (RC de
Urawa e Coordenador Regional da
Fundação Rotária na Zona 01), Kazuyoshi Watanabe (RC de Urawa North e
Governador 2013-14 do Distrito 2770).
A eles se juntaram Mayumi Ikemoto e
Koji Takayama (bolsista do Distrito 2770
que está cursando um programa de um
ano letivo na ECA-USP e ex-participante
do YEP).
Repetindo o encontro entre rotarianos dos dois distritos que já havia sido
realizado em Lisboa, na ocasião da Convenção Internacional em Portugal, pouco antes da abertura da Convenção de
São Paulo os associados do RC São Paulo Aeroporto participaram da reunião
de confraternização organizada para
boas-vindas ao grupo e uma apresentação sobre o projeto de Subsídio Global. O encontro, que aconteceu na Churrascaria Fogo de Chão, foi prestigiado
pelo Presidente de Rotary International
Gary Huang, sua esposa Corinna, e pelo

Governador do Distrito 4420 Hiroshi
Shimuta e sua esposa Suma. O nosso
líder mundial, Gary Huang, junto com
o Governador Shimuta, proferiu com
entusiasmo palavras muito carinhosas
aos convidados que estiveram presentas
à reunião (rotarianos e familiares), que
puderam desfrutar de momentos muito
agradáveis e emocionantes. A reunião

ocorreu numa sala fechada e contigua
ao evento que reuniu cerca de 250 pessoas para homenagear o Presidente
Gary Huang, e durante a reunião tivemos a oportunidade de conhecer cada
um dos integrantes.
Após o cumprimento de boas vindas
da Presidente RC São Paulo Aeroporto,
Shigueko Shimba, na exposição dos integrantes do grupo do Distrito 2770 pudemos testemunhar alguns depoimentos
emocionantes, como a que o companheiro Ken Kawashima nos transmitiu em
nome da rotariana Teruko Kataoka (RC
de Kawaguchi West). No início do projeto Teruko foi o contato principal dos
parceiros internacionais neste projeto,
e por estar adoentada foi representada
pelo companheiro Ken Kawashima.
No dia seguinte ao encontro de confraternização aconteceu o ponto alto da

viagem – a visita ao Hospital, onde os
japoneses poderiam conhecer de perto o
projeto no qual participaram. A jornada
começou cedo, a partir de 7h30 da manhã, com o micro-ônibus reservado para
levar o grupo buscando os participantes
em diversos locais, para então chegarem
às 10h00 no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (HMCC - Tatuapé), com
uma comitiva de 23 pessoas.
No CTQ – Centro de Tratamento de Queimaduras, coordenado pelo Dr.
Vitor Buaride, o grupo foi
recebido pelo Dr. Paulo
Henrique, responsável
pelo plantão, e sua equipe. Em uma sala preparada no 9º andar do hospital, onde funciona o
Centro de Tratamento de
Queimaduras, todos ouviram atentamente como
se deu o envolvimento dos companheiros do RC São Paulo
Aeroporto com o projeto, a parceria de
Rotary Clubs do Distrito 2770 que viabilizou o Subsídio Global da Fundação
Rotária e a integração com a equipe do
CTQ na realização deste projeto, bem
como a dos demais parceiros.
Durante a apresentação foi explanado a todos os presentes que o projeto
foi beneficiado com o montante equivalente a USD 69.016 para aquisição de
um dermátomo elétrico, um expansor de
pele (graft mesher), lâminas de corte,
guias do expansor de pele, e a impressão
de material para divulgação da campanha de prevenção de acidentes com
queimaduras. Os participantes puderam
visi- tar as dependências do Centro de
Tratamento de Queimaduras, conversar
com a equipe de médicos e enfermeiros,
passar pelo Centro Cirúrgico e até mes-

mo ouvir o depoimento de alguns pacientes internados. Todos puderam testemunhar o quanto estão sendo beneficiados os pacientes que são recebidos
no CTQ, e certificar a melhoria que está
sendo proporcionada nas condições de
atendimento do hospital.
Na execução do projeto, fomos beneficiados por condições extremamente
favorecidas na aquisição dos equipamentos e acessórios, que foi viabilizada
com o entrosamento com a equipe do
CTQ, que se dispôs a pesquisar outras
alternativas baseadas em tecnologias
mais atualizadas, que permitiu reduzir
o investimento em equipamentos e as
despesas operacionais com aquisição
dos principais itens de reposição (lâminas de cortes e guias do expansor de
pele), o que representou uma economia
significativa no orçamento. Decorrente
desta economia, foi demonstrado que
ainda havia um saldo no fundo recebido
da Fundação Rotária, e os participantes
sugeriram que tal fundo fosse aplicado
na aquisição de laminas de corte adicionais e novos exemplares do material de
divulgação da campanha de prevenção
de acidentes com queimaduras. E, assim, o projeto prosseguirá por mais um
ano, com acompanhamento dos rotarianos do RC São Paulo Aeroporto.
Com a convicção de que a lembrança da visita será o presente a todos
os participantes neste projeto, todos esperamos que possamos encontrá-los em
breve, pois o exemplo de Viver Rotary
permanece nos nossos corações e mentes, e é isso que faz o Rotary Brilhar.
Yoiti Fujiwara
Membro da Sub-Comissão Distrital de
Subsídios da Fundação Rotária
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Distrito realiza RYLA conjunto
para jovens de 14 a 30 anos
No dia 23 de Maio de 2015 foi realizado o
RYLA “Prêmios Rotários de Liderança Juvenil”,
Ano Rotário 2014/2015 Distrito 4420, no CAMP São Bernardo do Campo.
Este ano, o RYLA I, para jovens de 14 a 17 anos, e o RYLA II, para jovens entre 18 a 30
anos, foram realizados no mesmo dia, simultaneamente.
Contou com a presença de 47 jovens inscritos para o RYLA II e 67 inscritos RYLA I,
além de convidados e família rotária.
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A organização ficou a cargo da
Presidente da Comissão do RYLA no
Distrito 4420 Denise Masselco, e contou com a colaboração de Semyramis
Dominghetti – Rotaract Ribeirão
Pires Estância, Leandro Taveira, Presidente do Rotaract Club de Santos
como Protocolo, além dos rotaractianos Fernando Marcate, Sueli Piovesan
Ruiz, Vinicius Marono e Irina Gomes.
A recepção ficou a cargo do Interact
de São Paulo Aeroporto, que entregou
um mimo de boas vindas aos participantes.
O evento contou no geral com a
presença de 133 pessoas, mais os palestrantes, e foi aberto com a presença do Governador do Distrito
Hiroshi Shimuta, e pela presidente do
RYLA Denise Masselco.
Entre as apresentações, Iberê Luiz
Di Tizio, Presidente do Rotary Club
Santo André Alvorada, falou sobre O
Rotary e seus projetos humanitários;
Mônica Diniz Araújo, Psicóloga, falou
sobre o que querem as gerações Y e
Z; Allan Douglas Oliveira, Presidente
do Rotaract Club Guarulhos, falou
sobre O Poder da Comunicação; Patricia Marchini discorreu sobre o tema
“Mãos que Cuidam”.
Após o almoço, novas apresentações foram realizadas para os
dois grupos. Taynã Rodrigues, atriz e
produtora cultural, falou sobre o tema
“Sem Medo e Sem Vergonha”. Anderson Bontorim fez mais uma magistral
apresentação sobre como lidar com
qualquer tipo de pessoa, e Vanderlei
Retondo discorreu sobre a Ética no
ambiente de Trabalho.

Ao final os representantes das
representações distritais de Rotaract
e Interact se manifestaram, e foi
realizada a apresentação de distritais
de Paula Priore, Presidente do Rotary
Kids de São Paulo Aeroporto. Concluindo a apresentação, Leandro Taveira
– Presidente do Rotaract Club de Santos, discorreu sobre a importância do
programa para os jovens, seguido da
exibição de um vídeo sobre voluntariado e outro sobre a entidade anfitriã,
o CAMP de São Bernardo do Campo.
Após o pronunciamento das autoridades presentes, a Presidente do
RYLA Denise de Oliveira Masselco encerrou o evento agradecendo a Deus
e todos os participantes , voluntários
e organização pelo sucesso do evento,
e desejando a todos muito sucesso,
realizações e compensações pessoais
e profissionais. O dia de intensas
atividades foi encerrado com as fotos
dos dois grupos participantes.

O programa RYLA — Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil — oferece a pessoas de
14 a 30 anos de idade oportunidades de
desenvolver habilidades e aprender sobre
os valores do Rotary de prestação de
serviços, altos padrões éticos e promoção
da paz. O programa busca desenvolver
nos jovens a capacidade de liderança e
cidadania, bem como promover o crescimento pessoal.
As despesas são em geral pagas pelos
Rotary Clubs que indicam os participantes, que por sua vez, têm a oportunidade de desenvolver sua autoconfiança,
entrar em contato com novos assuntos
e pessoas, encontrar-se com líderes
comunitários e adquirir habilidades e
conhecimentos importantes para sua vida
profissional
Os eventos RYLA têm os seguintes
objetivos: Demonstrar o respeito e a
preocupação do Rotary com a juventude;
Capacitar os jovens a desenvolver o
papel de líderes de maneira responsável
e eficaz; Incentivar a liderança contínua e
significativa de jovens por outros jovens;
e Homenagear publicamente jovens que
prestam serviços à comunidade.
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No dia 16 de abril foi
realizada a cerimônia
em homenagem
aos novos membros
brasileiros da AKS –
Arch Klumph Society,
evento este
denominado Dia do
Brasil, onde foram
homenageados
os contribuidores
brasileiros!
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Foram homenageados com o
reconhecimento AKS, os casais Claudio
Takata e Marie, e Roberto Barroso e
Isa, representantes do Distrito 4420, e
também Valdemar Armensto e Neusa, e
Archimedes Baccaro e Samira, do Distrito
4430, todos com o reconhecimento nível 1
O casal governador do distrito
4420 Hiroshi Shimuta e Suma recebeu
o reconhecimento no nível 2 da AKS.
Ainda no reconhecimento nível 1, o
casal Jayme Garfinkel e Mônica – Jayme
é sócio da Seguradora Porto Seguro e
recebeu o reconhecimento pelas doações
acumuladas através do programa Seguro
Solidário, cuja empresa doa 5% dos
prêmios de seguros de automóveis pagos
por clientes rotarianos e seus familiares.
Na noite anterior ocorreu um jantar
em homenagem aos AKS brasileiros e de
outras nacionalidades com a presença dos
dirigentes do Rotary Internacional, onde o
Chair do Conselho de Curadores 2014-15
John Kenny e o Presidente de RI 2014-15
Gary Huang proferiram suas palavras de
agradecimento.
A programação
do dia 16 de abril
iniciou-se com a
visita ao prédio
da sede do Rotary
International, onde
foram apresentados
os escritórios
administrativos,
os gabinetes
do presidente
internacional do ano
rotário vigente e o
gabinete do presidente internacional do
próximo ano rotário. Foram realizadas
fotos na galeria das bandeiras e de
registros históricos dos dirigentes de
RI, e posteriormente ocorreu a visita à
Galeria Arch Klumph Society. Na Galeria
AKS, as fotos dos membros são impressas
em placas de cristal e expostas, fazendo
parte também de um terminal eletrônico
de consultas com os depoimentos dos
membros.

Novas fotos foram realizadas na
Galeria AKS com a presença de diretores
e curadores da Fundação Rotária, junto a
todos os membros da comitiva brasileira.
Em seguida foi apresentado o espaço
dedicado a Paul Harris, com uma réplica
de seu escritório. 			
Em uma sala de reuniões foram
realizadas palestras sobre os últimos
avanços no combate a poliomielite,

uma apresentação sobre projetos
humanitários desenvolvidos pela
Fundação Rotária, em especial sobre
recursos hídricos e alfabetização, e
apresentados dados atualizados dos
Fundos de Financiamento da Fundação
Rotária.
Houve uma pausa para o almoço
que ocorreu em uma sala privativa junto
ao Curador Antonio Hallage dirigindo
palavras de agradecimento aos presentes
e pontuando a importância da data para
o rotarismo brasileiro.

À tarde foi realizada uma
apresentação pelo Secretário Geral do
Rotary e uma rodada de perguntas,
sugestões e agradecimentos da
Fundação Rotária. Logo após houve
uma preleção sobre como seria a
cerimônia de reconhecimento.
A cerimônia teve início com o
Chair do Conselho de Curadores
2014-15 John Kenny, que nominou
individualmente os novos AKS,
convidando-os a ocuparem os seus
lugares no palco, e posteriormente
nomeou todas as autoridades rotárias
e não rotárias presentes e seus
convidados. A seguir o Gerente-Geral
e Chefe de Desenvolvimento John
Osterlund, responsável pela captação
de fundos da Fundação Rotária,
dirigiu palavras aos presentes,
indicando a importância da realização
do Dia do Brasil naquela data.
Posteriormente o Secretário-Geral
John Hewko discursou aos presentes
também, agradeceu a presença
e pelas doações, destacando a
participação do Brasil nos Fundos da
Fundação Rotária.

Teve início então a diplomação,
quando John Kenny chamou os
homenageados que realizaram breves
discursos de suas motivações para a
doação e agradecimentos, sendo na
sequência realizada a entrega dos
diplomas, pins e fotos.
No encerramento da cerimônia,
John Kenny agradeceu a presença
de todos e solicitou uma salva
de palmas aos homenageados, e
declarou encerrada a cerimônia, que
foi seguida por uma breve recepção,
oportunidade para conversas, trocas
de informações e experiência com
curadores, diretores e funcionários
executivos de RI sobre o movimento
rotário no Brasil e no mundo.
Na manhã seguinte foi realizada a
gravação dos depoimentos que se
tornaram parte do acervo da Galeria
AKS e que serão apresentadas nas
Convenções Internacionais de RI, nos
estandes do Rotary International.
A Arch Klumph Society é uma
sociedade onde são reconhecidos
os doadores que acumulam mais
de 250.000 dólares em doações
para a Fundação Rotária.
Seus membros são
homenageados com
uma foto permanente na
galeria e a manutenção de
informações e depoimentos
em forma eletrônica.
A AKS possui níveis de
reconhecimento, sendo

o nível 1 (“Trustees Circle”) para
contribuições que atingem 250.000
dólares, nível 2 (“Chair’s Circle”)
para 500.000 dólares, e nível 3
(“Foundation Circle”) para quem
atinge 1 milhão de dólares em
doações. O nome da galeria é dado
em homenagem ao presidente do
Rotary International em 1916-1917
Arch C. Klumph, que foi o criador da
Fundação Rotária.
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oi realizada no dia 02 de junho de 2015 a Festiva de Diplomação do Rotary Club de São
Paulo Brasil Taiwan, com as presenças do Presidente de RI Gary
Huang e sua esposa Corinna, que
prestigiaram a cerimônia, a convite do casal Governador do Distrito 4420 Hiroshi e Suma Shimuta.
O novo clube está sendo apadrinhado pelo Rotary Club de São
Paulo Aeroporto e pelo Rotary
Club de São Paulo Paraíso, representados por suas presidentes brilhantes Stela Shimba e Sol Martins,
respectivamente.
O representante especial do
Governador para fundação do
clube foi o rotariano Horácio Misawa. A reunião aconteceu no Centro Cultural Escritório Econômico
e Cultural de Taipei, e foi presidida pelo companheiro Arquelau
So, Presidente Eleito para o Ano
Rotário 2015-2016, representando
o Presidente Brilhante, fundador
do RCSP Brasil Taiwan, o companheiro Ricardo Chanwei Chen.

A semente que deu origem
ao clube veio de uma conversa
entre o Presidente de Rotary International Gary Huang, que é de
Taiwan, e o Governador Hiroshi
Shimuta, com o objetivo de estreitar o relacionamento entre as
comunidades rotárias dos dois
países. O clube poderia comportar membros da comunidade
chinesa de Taiwan, tendo o idioma chinês como um de seus
idiomas oficiais, e também membros
da comunidade brasileira ou de outras comunidades orientais. Através
da mobilização de grupos ligados à
colônia de Taiwan, como executivos a
serviço no Brasil, ou descendentes de
imigrantes taiwaneses, bem como de
outras pessoas interessadas na integração entre esses povos, foi formado
o grupo que deu origem ao clube, e a
missão delegada pelo Governador aos
dois clubes padrinhos.
O clube já nasceu com um grande
projeto: a construção de complexo
hospitalar para desenvolver a medicina tradicional, incorporando técnicas
milenares da medicina alternativa

chinesa, com o nobre propósito
de atender também a comunidade
brasileira em sinal de agradecimento ao acolhimento e oportunidade
de sucesso que a colônia taiwanesa
recebeu no país.
Em sua fundação o clube recebeu então a importantíssima e
rara deferência de ter o privilégio
de contar com o Presidente do
Rotary International em seu evento de diplomação. A fundação do
clube seria posteriormente também
motivo de destaque em uma das
apresentações do Presidente Gary
Huang durante plenária da Convenção Internacional, em São Paulo.

A mesa diretora dos trabalhos
foi composta por: companheiro
Horácio Yoshio Asanuma Misawa,
associado do Rotary Club de São
Paulo-Paraíso, representante especial do governador distrital para a
organização deste clube; Arquelau
So, representando os futuros associados do Rotary Club de São
Paulo Brasil-Taiwan; a Sra. Corinna
Huang, esposa do companheiro
e Presidente de RI Gary Huang; a
companheira Suma Imura Shimuta, esposa do governador Hiroshi
Shimuta e presidente eleita do
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto para o ano rotário 2015-16;
a companheira Sonilda Martins
Miranda – Presidente do Rotary
Club de São Paulo-Paraíso, clube
padrinho do Rotary Club de São
Paulo Brasil-Taiwan, no presente
ano rotário; o Deputado Federal
Willian Woo; o nobre companheiro
Gary Huang, do Rotary Club de
Taipei, Distrito 3480, Presidente
2014-15 do Rotary International;
o companheiro Hiroshi Shimuta,
do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto, governador do Distrito 4420
no atual ano rotário (2014-15); a
companheira Stela Shigueko Shimba – Presidente do Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto, também
clube padrinho do Rotary Club
de São Paulo Brasil-Taiwan, neste

ano rotário (2014-15); o Sr. Fernando
Wang, cônsul de Taiwan no Brasil e Sr.
Yoshio Kiyono, Coronel da reserva do
Exército Brasileiro e presidente da Associação Nikkey do Brasil.

nificativa com as causas rotárias,
em especial a paz e integração entre os povos, primando pelo ideal
de servir e fazer o Rotary brilhar!

O
evento
registrou ainda
a presença do
Sr. Luiz Carlos
de Carvalho e
Silva, Coronel
da reserva do
Exército Brasileiro, ex-chefe do
Estado Maior da
2.a Região Militar do Comando
Sudeste e o Sr.
Roberto Sekiya,
Subsecretário de
Empreendedorismo e da Micro e
Pequena Empresa do Governo do
Estado de São Paulo, representante
da deputada federal Keiko Ota.
O presidente de RI Gary Huang
fez questão de mencionar a presença de seus familiares, entre eles
sua mãe, de 96 anos de idade, de
irmãos e de seus dois filhos, que
foram homenageados pelos presentes com uma calorosa saudação
rotária. Muitos rotarianos do distrito prestigiaram o evento, celebrando a fundação de mais um clube
que vem contribuir de maneira sig-
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DISTRITO PATROCINA INTERCÂMBIO NO MÉXICO

O Programa de Intercâmbio de
Jovens (YEP - Youth Exchange Program) é o maior programa em Rotary International para a promoção da
solidariedade e da paz mundial, onde
todos os anos cerca de 8000 jovens

ajuda de custo oferecida para sua
manutenção no local, enquanto as
despesas com estudo, alimentação
e hospedagem ficam a cargo do anfitrião. Mas o programa funciona com
base em reciprocidade, e a mesma
família que envia um jovem
ao exterior deve recepcionar
um jovem estrangeiro provendo-lhe dos mesmos recursos.
Para ampliar o alcance do
programa, o Distrito 4420
possui uma bolsa que custeia
o intercâmbio para um jovem
carente a cada ano. Através de
um rigoroso processo seletivo,
um jovem de família carente
tem seus custos bancados pelo YEP
do Distrito 4420, e pode representar
o Brasil sem a necessidade de custear
sua viagem.
Para o período 2015-2016 o intercambista será o jovem Jean Carlo,
que foi selecionado
para vivenciar o intercambio de jovens pela
Comissão do YEP – Distrito 4420. Jean Carlo
embarcou no último dia
5 de maio com destino
à cidade de Chihuahua,
México, onde irá efetuar seu intercâmbio de
longa duração - 1 ano.

Youth
Exchange
Program
estudantes de 15 a 18 anos viajam
para o exterior sob responsabilidade
dos Rotary Clubs e dos Distritos.
O programa permite que milhares
de jovens estudantes tenham a oportunidade única de conhecer outros
países, seus habitantes, hábitos, costumes e cultura local, plantando desta
forma sementes para preservação da
paz, da harmonia e da compreensão
mundial. Os jovens passam um ano
morando em uma residência familiar
no exterior, possibilitando uma profunda integração e absorção cultural.
O custo para o intercâmbio para
a família do intercambiado está na
passagem aérea, e em uma pequena

Jean Carlo foi o melhor colocado
no processo seletivo para o intercâmbio de jovens carentes (bolsista). O
jovem contou ainda com o patrocínio
do CAMPS (Centro de Aprendizagem
e Mobilização Social) de Santos, que
custeará as demais despesas do jovem durante seu intercâmbio.
A Comissão do YEP-Distrito
4420, informa que continuam
abertas as inscrições para jovens
intercambistas participarem do
processo seletivo 2014/2015 do
Programa de Intercâmbio de Jovens
de longa duração.
Os clubes podem indicar jovens a
participar do processo seletivo, que
está previsto para ser realizado em
setembro de 2015. Para maiores
esclarecimentos, contatar a sede da
Comissão do YEP – Distrito 4420, no
telefone 013-3289-5572.

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
ROTARACT CLUB DE SP - PARAISO

Rotaract Club DE S. C .DO SUL

festiva de fundação

FESTIVA DE FUNDAÇÃO DO ROTARY KIDS

O Rotary Club de São Paulo Paraíso, realizou a festiva
de fundação do Rotaract São Paulo Paraíso - Distrito
4420. A cerimônia de posse contou com a ilustre presença do Governador Hiroshi Shimuta.Vários companheiros foram homenageados e o Rotaract concedeu o
título de Sócio Honorário para o governador, que ficou
lisonjeado com a outorga feita pelo presidente eleito,
Raphael Frassini, que comemorou a posse, ladeado por
seus pais José Carlos e Walquíra Frassini, associados
do RC Praia Grande Forte Itaipu.

O Rotary Club de São Caetano do Sul comemorou seus
64 anos de fundação e a formação do “Rotary Kids“.
A festiva contou com a presença do governador Hiroshi Shimuta e do prefeito da cidade, Paulo Pinheiro. A
Casa da Amizade de São Caetano do Sul comemorou
o primeiro aniversário do seu projeto “Ser Feliz”, de
acolhimento e introdução à vida social de pessoas com
necessidades especiais. Foram homenageados os sócios
mais antigos e a pequena Isadora Riera Lima,
que assumiu a presidência do Rotary Kids.

ROTARACT club DIADEMA FLOREAT

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM

Campanha de Doação de Sangue

Páscoa Solidária

Mais uma parceria na campanha “#Chamapradoar”.
O Grupo de Capoeira Gira Mundo, representado pelos
mestres Panda e Paçoca, realizou uma apresentação no
Hemocentro São Lucas, onde foram realizadas as coletas de sangue, que mobilizaram rotaractianos e público
abordado no movimento. Os jovens arrecadaram cerca
de 200 bolsas de sangue e a campanha continuou na
Cidade de São Caetano do Sul. Saiba mais: https://
www.facebook.com/events/1594932007389376/.

Mais uma vez o Rotaract de Itanhaém chegou aonde
muitos não chegam e deixou a Páscoa das crianças
da Vila Rica (Coronel - Itanhaém) mais doce, alegre e
especial. Os jovens doaram ovos de chocolate, fazendo dessa data, mais um projeto inesquecível que,
através da receptividade dos pequenos, enriqueceu
as experiências dos jovens, que observam cada ação
realizada, como aprendizado. Os Rotaractianos agradecem a todos que ajudaram no sucesso do projeto.
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NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
ROTARACT CLUB DE
Itariri-Pedro de Toledo
Festividade de Fundação

Com o objetivo de fazer o Rotary Brilhar, foi realizado
o evento de festividade de fundação do Rotaract Itariri-Pedro de Toledo. O Rotaract é um programa para
pessoas entre 18 e 30 anos de idade que consiste de
clubes dedicados à prestação de serviços. Geralmente,
são formados por jovens da comunidade ou que
fazem parte de universidades. O patrocínio do Rotary
torna-os verdadeiros parceiros no servir e componentes importantes da família rotária, promovendo a paz.

ROTARACT club PRAIA GRANDE
Projeto Dia Mundial da Saúde

Rotaract Clubs de osasco,
peruibe e itanhaém
Projeto praia ecológica

Jovens do Rotaract Club de Itanhaém participaram do
“Projeto Praia Ecológica”, ação de autoria do Rotaract
Club Grande Osasco, parceria que permitiu um trabalho
conjunto, na preservação do meio ambiente. O objetivo
do projeto é promover a educação e conscientização
sobre questões ambientais. Os rotaractianos de
Itanhaém agradeceram os companheiros do Rotaract
Club de Grande Osasco do D- 4610, pelo convite para
integrar essa parceria e manifestaram a alegria e prazer
em poder participar de projetos de outras cidades.

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
festiva de Posse dos novos sócios

Tendo em vista a importância do tema Saúde, a necessidade de divulgar o programa para a comunidade e
a facilidade de utilizar as redes sociais, jovens do Rotaract Club de Praia Grande realizaram um projeto na
categoria Imagem Pública, atrelado a serviços comunitários (área de saúde). O foco principal foi a divulgação de sete dicas de saúde, sendo compartilhadas,
curtidas e comentadas uma por dia, alcançando maior
público e divulgando o Rotaract Club de Praia Grande.
Cada dia foi publicado na página do facebook
https://pt-br.facebook.com/rotaractpg, uma dica
diferente, explicando o assunto. O resultado do projeto foi um sucesso e superou expectativas.

No Rotaract Itanhaém, em uma reunião conduzida pela
Presidente Brilhante Tabata Ladeiro, foram empossados
novos sócios rotaractianos do Distrito 4420.
Numa noite de muito companheirismo, foram recebidos
rotaractianos de clubes amigos do distrito, e a
maravilhosa presença de rotarianos do Rotary Club
de Itanhaém. Destaque para a presença das senhoras
que integram a AFRI, que foram prestigiar
os jovens e novos associados.
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ACONTECE NOS CLUBES
RC DE S.B.C .- NORTE
realiza Maratona da Saúde
O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte realizou
na Escola Estadual Antônio Caputo, a 18ª Maratona da
Saúde e Cidadania. Os companheiros do clube conseguiram levar ao evento, quatorze especialidades da área
da saúde e cidadania, entre elas oftalmologia, cardiologia, ortopedia, avaliação de glicose, corte de cabelo e o
Cartório de Registro Civil do Riacho Grande. Foi um dia de
muita atividade onde os rotarianos tiveram a grata oportunidade de atender a comunidade carente da região.
Os companheiros agradecem a todos os voluntários que
participaram deste evento, especialmente a direção da escola que forneceu toda estrutura e divulgação do projeto.

RC DE S.C. DO SUL - OLÍMPICO
realiza Projeto Rumo
O Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico promoveu
a sua sétima edição do projeto RUMO, em parceria com
a Escola Estadual Dona Idalina Macedo Costa Sodré, em
São Caetano do Sul, local em que o evento foi realizado.
O evento reuniu mais de 500 jovens, alunos de escolas de
Ensino Médio da cidade, que puderam participar de doze
palestras, com profissionais de diversas áreas, selecionadas
a partir de uma sondagem feita com os próprios alunos.
Representantes de várias universidades da região estiveram
presentes permitindo que os alunos pudessem conhecer os
cursos nelas oferecidos e escolher assim, uma profissão.

RC DESANTOS - PRAIA
ROTARY DAY
O Rotary Club de Santos-Praia realizou importante ação
solidária na entidade Toca de Assis, no final de 2014,
evento esse considerado o “Rotary Day”, organizado
pelos companheiros do clube. Cerca de 250 pessoas
carentes e moradores de rua, foram atendidas e beneficiadas pelas seguintes doações feitas pelos rotarianos:
300 unidades de creme dental; 300 unidades de escova
dental;300 unidades de barbeadores; 300 unidades de
toalhas de rosto e outros produtos alimentícios, para os
assistidos. Essa foi mais uma bela iniciativa do clube presidido pelo casal Orlando Viscardi Jr. e Maria Estela, que
vem se empenhando para fazer o Rotary brilhar!
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RC DE SANTOS - BOQUEIRÃO
Subsídio Gobal
A presidente do Rotary Club de Santos - Boqueirão, Marinilza Monteiro Alves Pereira, juntamente com a presidente
da Comissão de Fundos Rotários do clube, Valéria França
Garcia, estiveram na Santa Casa de Misericórdia de Santos
para uma reunião com o Provedor do Hospital, Dr. Felix Alberto Ballerini, onde comunicaram a doação de verba obtida
através de Subsídio Global. As rotarianas conseguiram verba
através de emparceiramento, no valor de US$ 30 mil que será
destinada ao hospital. O principal objetivo dessa doação é a
aquisição de aparelhos cardiológicos, que serão destinados
à ala SUS - Sistema Único de Saúde da Santa Casa.

RC DE S. ANDRÉ - JOÃO RAMALHO
Paella Mineira Beneficente
Mais de 200 pessoas estiveram na festiva no Espaço Força
Viva, em Santo André. Num de clima descontração, rotarianos
e convidados, fizeram seu almoço dominical saboreando uma
deliciosa Paella Mineira em um momento de congraçamento
e fraternidade. Os recursos arrecadados serão destinados aos
projetos sociais apoiados pelo clube, com o objetivo de beneficiar os projetos sociais mantidos pela Fundação Rotária.
O clube foi fundado na gestão brilhante e já está engajado
com o compromisso de servir a comunidade,
através de iniciativas como essa.

RC DE CUBATÃO
Projeto de Subsidio
Foi entregue mais um Projeto de Subsídio Distrital: O Ateliê
da Inclusão na Casa da Esperança e Cidadania Leão de Moura. O projeto traduz os principais enfoques de RI – Prevenção
e Tratamento de Doenças (saúde de crianças e adolescentes)
e Economia Solidária. Trata-se da instalação de um espaço
para aulas de artes e artesanato na instituição beneficente,
privada, sem fins econômicos, fundada em 1980 por iniciativa de rotarianos cubatenses e apoio do poder público, que
hoje atende 356 pessoas com deficiência, gerando em média
2.020 atendimentos mensais feitos pela instituição, única a
oferecer atendimento especializado na cidade.

RC DE PERUIBE
Festival de Prêmios 2015
O Rotary Club de Peruíbe realizou mais um Festival de Prêmios,
que na edição 2015, reuniu rotarianos, amigos, familiares e
diversas pessoas da cidade, que já participam do tradicional
evento. O sucesso da iniciativa conta com apoiadores e
empresas parceiras que acreditam na credibilidade dos
rotarianos e investem nos prêmios, tornando a festa, um
grande sucesso. Com renda revertida para Fundação Rotária e
Projetos do Clube, foram entregues 24 prêmios maravilhosos
entre eles um carro zero quilômetro, prêmio que atrai a maior
parte dos convidados também comprometidos em
apoiar as causas rotárias mantidas pelo clube.
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RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO
horta comunitária
Com o subsidio da Fundação Rotária, o clube é
patrocinador do projeto, “Primeira Horta Comunitária
de Santos”, que se tornou possível através da doação
de recursos financeiros para ferramentas e materiais,
realizando o sonho da União da Comunidade,
formado pelos moradores do Caminho da União –
Santos. A implantação do projeto aconteceu graças
a parcerias, entre elas a CPFL, que fez a cessão do
terreno e o grupo “Cidades Sem Fome”, contratado
para dar consultoria no projeto.

RC DE S. CAETANO DO SUL
Baile Beneficente
Em apoio ao Núcleo de Convivência Menino Jesus,
aconteceu o baile “Uma Viagem ao Túnel do Tempo“,
A renda do evento será revertida aos seus projetos sociais e ao Núcleo Menino Jesus. O baile, animado pela
banda “Sena Sopra Metais”, teve ainda um delicioso
jantar, reunindo mais de 250 pessoas, entre rotarianos
e convidados. Destaque para a presença do Governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, que parabenizou
os rotarianos e disse ser apreciador da arte da dança.

DISTRITO 4420
ITFR - 3º Sul Americano de Tênis
Companheiros do Distrito 4420 participaram do
ITFR - 3º Sul Americano de Tênis de Rotarianos,
realizado em Buenos Aires, ocorridos entre 21 a 24
de abril de 2015, tendo como clube anfitrião Rotary
Club Villa Adelina – Distrito 4895, no Tenis Club
Argentino - Sede Olivos. Parte da arrecadação financeira obtida foi destinada à campanha da erradicação da Pólio: U$2,5 mil. Do D-4420, participaram,
Antonio Carlos da Silva Dueñas, Marcos Nóbrega,
Adela Russo Franco e Marcos Franco.

RC DE S. V. ANTONIO EMMERICH
BANCO DE CADEIRA DE RODAS
Os companheiros do Rotary Club de São Vicente Antônio
Emmerich através de seu Banco de Cadeiras de Rodas e Andadores
realizou mais um atendimento à pessoa carente e necessitada,
da comunidade de São Vicente. A iniciativa rotária teve boa
repercussão graças à divulgação nas páginas do jornal Expresso
Popular, veículo de grande circulação na Baixada Santista. A ação
integra o Projeto de Imagem Pública de Rotary movimentado pelo
clube, que mantém esse projeto permanente, visando atender a
comunidade e promover com isso, o trabalho dos rotarianos, sempre
comprometidos com o ideal de servir em São Vicente e na região.
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Visitas Oficiais
Rotary Club de Santos - Praia
As boas vindas ao governador Hiroshi Shimuta, aconteceu
no Marco Rotário do clube, localizado no Jardim da Praia
do Boqueirão, local onde os companheiros plantaram uma
árvore. A comitiva visitou o gabinete do Vice-Prefeito de
Santos e rotariano do clube, Eustázio Alves Pereira Filho,
que apresentou algumas ações da prefeitura e ressaltou a
disponibilidade do município para receber projetos do Rotary, opinião compartilhada com o Prefeito Paulo Alexandre
Barbosa, que também agradeceu ao governador pela visita
e parcerias dos clubes do distrito, mantidas com a cidade,
como o termo de cooperação técnica, mantidos com a instituição, visando a erradicação à Pólio.

Rotary Club de Santos - Porto
O Rotary Club de Santos Porto recebeu visita do governador Hiroshi Shimuta, que foi recepcionado pelo casal presidente, Sylvia Regina M. G. de S. Storte e Marcos Storte,
que apresentou o projeto Esculpir, onde cerca de 30 crianças são assistidas, e recebem apoio pedagógico e cultural.
Conhecendo o Lar Espírita Mensageiros da Luz, o governador ficou comovido com a história de todos os assistidos,
a maioria deficiente, com paralisia cerebral, hidrocefalia,
entre outras limitações. O Trailer Odontológico Prevenção
de Saúde Bucal é mais um projeto apoiado pelo clube, em
parceria com a Faculdade de Odontologia da Universidade
Santa Cecília. Na festiva, foram outorgados Títulos Paul
Harris a Raphael Vita Costa e Cecília Helena Andrade,
além da 3ª Safira à presidente Sylvia.

Rotary Club de P.G. - Novo Tempo
O presidente do Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo,
Márcio Alves de Souza, acompanhado do Governador Assistente da Área 13, Marco Antonio Ferreira de Ávila, recebeu o governador do D- 4420, Hiroshi Shimuta, na sede do
Clube de Praia São Paulo, onde acontecem atividades como
a bocha adaptada, projeto que assiste crianças e adolescentes especiais, apoiado pelo clube. O governador também
conheceu o Ônibus da Saúde, outro projeto apresentado
pelo clube, que visa atender a comunidade carente de Praia
Grande e região, oferecendo serviços nas áreas de odontologia, oftalmologia, entre outros. A Brinquedoteca instalada
no Hospital Irmã Dulce também é uma ação do clube, que
auxilia no processo de recuperação das crianças internadas
na ala da Pediatria, apresentada ao governador.

Rotary Club de Diadema
A presidente brilhante, Maria Marlene Machado, recebeu
Visita Oficial do governador Hiroshi Shimuta, que esteve na
SODIPROM - Centro de Formação de Aprendizes de Diadema - projeto apoiado pelos rotarianos do clube. Ao conhecer a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema, o governador Shimuta ficou satisfeito com a atuação dos rotarianos em
mais um projeto que eleva o nome do Rotary na comunidade.
Na festiva, destaque para a posse do novo companheiro Marcel Lacerda Soffner, ex-chefe da divisão de imprensa da PM, o
tenente-coronel é responsável pelo Batalhão de Diadema e
mostrou-se muito honrado em poder representar o Rotary.
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Rotary Club de Santo André
O casal presidente do Rotary Club de Santo André, Gustavo
Faé Vallejo e Eliane, recebeu visita do governador Hiroshi
Shimuta ao clube que apresentou a Casa Ronald do ABC/
Projeto Crescer (Casa de Apoio à Criança com Câncer). O
governador esteve no Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André e visitou as salas de aula, onde deixou sua mensagem.
A Apae de Santo André também foi apresentada ao governador, através do contato direto com os alunos e toda as limitações que alguns deles vivenciam diariamente. Já na Casa
da Esperança de Santo André, os rotarianos apresentaram
um hospital de referência para a comunidade que usufrui os
mais modernos equipamentos. Na festiva, foram prestadas
homenagens e outorgados 11 Títulos Paul Harris.

Rotary Club de S. Bernardo do Campo
O Rotary Club de São Bernardo do Campo, presidido pelo
casal brilhante Lars Charles Vandevelde e Laís, recebeu visita do governador Hiroshi Shimuta, que conheceu o CAMP
São Bernardo do Campo, instituição fundada e administrada
por rotarianos, que tem como atual presidente Sílvio Marola, GD 2002-2003 do distrito. Já na festiva, a posse de
quatro novos sócios foi o destaque da noite.
A outorga de um reconhecimento Major Donnor Nível 1,
foi o ponto alto da festiva que viu a companheira Célia
Ceschin, acompanhada de Nelson, seu esposo, receber a
outorga do governador que também outorgou um Major
Donnor Nível 2 ao companheiro Laércio Giglioli, ladeado
por Malú, sua esposa. A Empresa Cidadã Digital
Soluções, também foi homenageada.

Rotary Club de S. B.C. - Terra Nova
Os companheiros do Rotary Club de São Bernardo do Campo Terra Nova, receberam o governador do Distrito 4420,
Hiroshi Shimuta, que fez questão de saudar os rotarianos
do clube, de maneira brilhante, celebrando os trabalhos já
desenvolvidos pelos rotarianos. Atividades como doação de
350 camisetas para alunos da oficina de capoeira de uma
ONG, Campanha do Agasalho, participação no McDia Feliz,
Projeto Rumo e Mini-Rodada de Negócios, foram algumas
das ações já realizadas pelo clube.
Durante a festiva, os companheiros deram boas vindas ao
novo associado, Josenilson Celestino da Cunha, empossado
por sua madrinha, a companheira Alexandra e apoiado pelo
companheiro Silvio, que o incentivou a ingressar em Rotary.

Rotary Club de S. Paulo - Sudeste
O casal presidente Sarkis Joud Bayeh e Denise, recebeu visita do governador Hiroshi Shimuta, que reencontrou grandes
amigos, associados do Rotary Sudeste, clube em que começou
sua vida rotária. A programação contou com uma passagem
emocionante, na Associação dos Moradores e Amigos da Vila
Santo Estefano, onde o clube teve atuação efetiva, na reforma da sede, que foi cenário de homenagens aos rotarianos
Oswaldo Takata, presidente Sarkis e governador Shimuta.
Seguiram em visita à Escola Estadual Valentim Gentil, onde
o clube mantém projetos permanentes, como atendimento
odontológico, equipamentos de recreação - mini-parque de
diversão - promovendo entretenimento para as crianças além
do Projeto Nossa Horta, que recebe o nome de
Paulo Viriato Corrêa da Costa.
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SEMINÁRIO CAPACITA
CLUBES PARA A
REALIZAÇÃO DE PROJETOS
No sábado, 23 de maio, o Seminário de Gerenciamento de Subsídios da Fundação Rotária
reuniu no CAMP de São Bernardo do Campo
Presidentes e representantes das Comissões de
Fundação Rotária dos clubes do Distrito, além
de autoridades rotárias que contribuíram para
o sucesso de mais um evento rotário de treinamento e capacitação.
O governador brilhante Hiroshi Shimuta fez
a abertura do evento, saudando todos os presentes e ressaltando a importância da capacitação e troca de informações que tem muito a
agregar nos projetos dos clubes. A governadora
eleita para o ano rotário 2015-2016, Maria Luíza Mendaçolli Zago, também deu as boas-vindas aos participantes, deixando sua mensagem
otimista para os muitos projetos que serão
desenvolvidos pelos rotarianos durante sua
gestão, como resultado dos treinamentos e
ações dos clubes.
A capacitação, que é obrigatória para todos
os clubes, aconteceu das 8:00 às 12:00 horas,
e destacou a importância da participação dos
clubes nos programas de subsídios da Fundação
Rotária, sendo requerida a presença dos seus
representantes que puderam conhecer o novo
modelo de subsídios da Fundação Rotária, que
implantou a utilização dos subsídios financeiros para projetos humanitários e educacionais pelos clubes e distritos.
O novo sistema pressupõe que os clubes devam ser considerados como qualificados para
participação neste processo. O processo de
qualificação envolve o PETS, treinamento para

os presidentes eleitos, a Assembleia Distrital,
treinamento para dirigentes dos clubes, e este
Seminário de Gerenciamento de Subsídios.
O evento contou com a colaboração dos
representantes do CADRE, Adriano Valente, associado do RC Santo André, Rui Cabral, do RC
SP Sudeste, Yoiti Fujiwara, do RC SP Aeroporto,
e a coordenação do Presidente da Comissão de
Fundação Rotária do Distrito, Marcelo Demétrio
Haick.
Foram abordados os seguintes temas durante as apresentações: Conceitos Básicos de
Projetos de Subsídios; Gerenciamento de Subsídios; Projetos de Subsídios Globais; Projetos
de Subsídios Globais – Plano de Execução; Exercício Coletivo – Inserção de Dados no Portal;
Como Buscar Parceiros Internacionais; e Apoio
CADRE aos Projetos de Subsídios Globais.

