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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Caros companheiros rotários,
Nos anos 30, Ole Kirk Christiansen, um carpinteiro dinamarquês, tinha uma placa de madeira pendurada na parede
onde estava escrito “Det bedste er ikke for godt” (apenas o melhor é bom o suficiente). Hoje, Christiansen é lembrado
como o inventor do LEGO, os coloridos tijolinhos de plástico adorados pelas crianças. Mas no começo, seu produto mais
conhecido era um pato de madeira – feito com o mais alto padrão de qualidade, construído com madeira envelhecida e
coberto com três camadas de verniz incolor. A história da empresa LEGO ilustra como Christiansen usou seus patos para
ensinar uma lição de qualidade ao seu filho, Godtfred Kirk:
Certa noite, quando cheguei no escritório, disse ao meu pai: “Tivemos um dia bom, pai. Ganhamos um pouquinho
mais”. Ele rebateu: “O que você quer dizer?”. Eu falei: “Bem, acabo de voltar da estação, para onde levei duas caixas
dos patinhos de madeira para a cooperativa dinamarquesa. Geralmente colocamos três camadas de verniz, mas como eles
eram para a cooperativa, aplicamos apenas duas. Então, economizei um pouquinho para a empresa”. Ele olhou para mim
desapontado e disse: “Godtfred, vá buscar as caixas e passe mais uma camada de verniz nos patos. Você só irá dormir
depois que tiver terminado, e fará o trabalho sozinho”. Com o papai não havia discussão. E foi assim que eu aprendi uma
lição sobre o significado de qualidade.
Hoje, os padrões de qualidade do Grupo LEGO são muito conhecidos e seus produtos são os brinquedos mais populares do mundo: existem 86 peças de LEGO para cada ser humano.
Todos reconhecemos que este sucesso está diretamente ligado às práticas da empresa – sua insistência em qualidade,
eficiência e inovação. Ao fazer uma comparação com o nosso empenho nas áreas de governança e prestação de contas,
percebo que, às vezes, não alcançamos os padrões esperados.
Os líderes do Rotary International, das zonas, dos distritos e dos clubes devem manter os maiores padrões de qualidade
no que diz respeito à governança. O presidente e os diretores do RI devem servir aos associados de maneira significativa;
os líderes zonais devem fazer com que o investimento do Rotary em sua capacitação valha a pena; os administradores
distritais devem demonstrar liderança e se concentrar em transparência na administração e na apresentação dos relatórios
financeiros; e os dirigentes dos clubes devem enviar à organização os relatórios exigidos e usar o Rotary Club Central.
Assim como Christiansen se recusou a enviar um produto de qualidade mais baixa aos seus clientes, nós também
devemos nos recusar a colocar menos empenho no nosso trabalho. Devemos sempre exigir o melhor de nós mesmos – na
nossa vida profissional e, especialmente, no nosso trabalho rotário.
Qual o produto da nossa organização? Não são patos de madeira ou tijolinhos de plástico. Nossos produtos são educação, água, saúde, paz, esperança e a própria vida. Para este trabalho, apenas o melhor é bom o suficiente. Peço a vocês
que se lembrem disso e se esforcem ao máximo para Serem um Presente para o Mundo.
K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International
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Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY

SEJA PROATIVO: CONQUISTE MAIS UM NOVO SÓCIO
Caros companheiros rotários,
Com certeza, você deve pertencer a um Distrito ou a um clube pujante e que possui em suas comunidades número
suficiente de profissionais capazes e conceituados, dotados do espírito de Servir, mas que ainda não conhecem e, consequentemente, ainda não são seus companheiros.
Devemos ser criativos, inovadores, decididos e proativos para nos tornar conhecidos para o grande público e daí partirmos para angariar novos companheiros. E não precisamos dizer que muito valioso tem sido o intenso trabalho reservado
aos grupos que cuidam da Imagem Pública do Rotary visando a tornar essa missão mais fácil.
A tarefa de arrebanhar novos companheiros não está reservada apenas aos Conselhos Diretores e às Comissões de
Desenvolvimento do Quadro Associativo. Se assim fosse, parte do problema já estaria resolvido, e muitos estariam orgulhosamente exibindo em sua lapela a roda rotária, essa que já foi denominada de denteada.
Você, caro companheiro, que tem orgulho de participar da nossa centenária instituição permita que seus amigos, colegas de profissão, vizinhos, etc. também o tenham, convidando-o para que nos conheçam e depois se tornem rotarianos,
com o seu mesmo entusiasmo.
Você ainda se lembra daquele dia tão especial em que você se tornou um rotariano? Você foi saudado por um mar de
novos rostos e vislumbrou um oceano de novas oportunidades para companheirismo e serviço. Seu padrinho no Rotary
fez a diferença – ele dedicou parte do seu tempo para fazê-lo sentir o espírito do Rotary.
Agora é chegado o momento em que você fará a diferença. Agosto é um mês dedicado ao Desenvolvimento e retenção
do Quadro Associativo, época ideal para se trazer um novo sócio para o nosso convívio. Todavia, não podemos limitar o
nosso trabalho somente ao recrutamento de novos sócios, mas, sim, à manutenção dos já existentes. Não nos esqueçamos
de que é sete vezes mais fácil manter um rotariano de que trazer um novo.
Imagine por um momento aonde poderíamos chegar se cada rotariano trouxesse um novo companheiro. Esse pequeno
esforço representaria um crescimento sem paralelo. Solicito aos rotarianos que sejam proativos nos seus esforços de
desenvolvimento e retenção do quadro associativo.
Novos sócios significam vida nova para os Rotary Clubs, pois eles trazem ideias novas, energia e entusiasmo. Novos
sócios têm ânsia de enfrentar novos desafios, empreender projetos inovadores e contribuir com enfoques modernos para
velhos empreendimentos.
José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Queridos (as) Presidentes Presentes e Família Rotária. O mês de agosto é dedicado ao Desenvolvimento do Quadro
Associativo e à expansão de novos clubes.
Neste mês devemos concentrar nossos esforços no crescimento do quadro associativo sem nos esquecermos de promover iniciativas para a criação de novos clubes e principalmente, a retenção de nossos queridos associados. Para que
isso aconteça, devemos realizar reuniões motivadoras, produtivas, com palestras interessantes, atividades variadas e
atraentes, treinamentos constantes, bons projetos humanitários e comunitários, dando atribuições aos novos associados,
praticando o companheirismo, apoiando nossos companheiros no dia a dia e mantendo nossos associados num elevado
nível de satisfação.
Podemos e devemos fortalecer o quadro associativo buscando lideranças profissionais locais e convidando-as para
integrar um Rotary Club.
Todos sabem que o Rotary nos proporciona meios de fazermos novas amizades, muito companheirismo e serviços de
grande importância às nossas comunidades.
Em nossas visitas oficiais temos percebido que nosso trabalho é de grande magnitude, com projetos humanitários
nas mais variadas áreas, tais como a saúde, inclusão social, apoio às escolas com crianças portadoras de deficiências e
cuidados especiais, apoio aos idosos e também com projetos voltados para o nosso meio ambiente. Também temos tido
a oportunidade de divulgar nossa maior bandeira que é a Erradicação da Poliomielite no mundo.
Vamos tornar nosso Rotary conhecido junto à nossa sociedade, divulgando esses trabalhos e assim, com certeza, iremos atrair novos sócios. Vamos também aproveitar esse momento, para pesquisar os locais que ainda não têm um clube
de Rotary, para não deixarmos espaços vazios que, certamente serão ocupados por outras organizações sociais.
Devemos apostar no nosso entusiasmo, no idealismo dos nossos jovens profissionais, pois, com certeza eles serão o
futuro da nossa organização.
Para o desenvolvimento do quadro associativo, além de nossas ações, convido os Governadores Assistentes que,
juntamente com as comissões Distritais, ajudem seus clubes a analisar e planejar seu desenvolvimento, com o uso de
ferramentas de avaliação.
Meus queridos (as) companheiros (as), vamos acreditar na nossa capacidade de atrair novos associados. Vamos à luta
para fortalecer nossos clubes, porque dessa maneira, estaremos fortalecendo também nosso querido Distrito 4.420.
Vamos sempre nos lembrar do nosso lema “Seja um Presente para o Mundo” e realizarmos assim, o melhor ano
Rotário de todos os tempos.
Abraços
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420

04 | CARTAMENSAL

Companheiras e companheiros,
a Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo elaborou um plano de ação para
esse Ano Rotário.
Plano apresentado, cartas colocadas, depende única e exclusivamente de cada um de nós a vitoria
neste jogo chamado servir para
sermos o melhor presente que o
mundo e nossas comunidades já
receberam em suas vidas!
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Sim, companheiros e companheiras, nós somos um grande presente
para o mundo, e neste mês de agosto quero chamar a todos e todas para
uma reflexão sobre nosso maior patrimônio: A rotariana e o rotariano!
Sim, nosso maior patrimônio, pois
sem nós, quem iria disponibilizar bolsas para que se evoluísse na prevenção

áreas de enfoque e beneficiar milhões
de pessoas ao redor desse nosso maravilhoso planeta.
Ótimo saber que você pensa dessa maneira também, pois fazer parte
deste círculo mágico chamado Rotary nos dá o privilégio de trabalhar por
aqueles que precisam, e são tantos e
tantas espalhados por esse nosso planeta que ainda nos faltam braços.
É companheiro e companheira,
é sempre uma grande preocupação
trazermos mais braços para o servir,
pois a população não para de crescer.
Vamos olhar nosso distrito, temos
ao redor de 2 mil pares de braços há
aproximadamente 7 anos, mas nossa
população não parou de crescer, assim
como suas necessidades.

da paz, equipamentos para saúde materna, prevenção de doenças, desenvolvimento comunitário e preservação de recursos hídricos ou investir
na educação?
Você está correto! Somente esse
nosso patrimônio de 1.2 milhão de
rotarianas e rotarianos podem utilizar
as verbas arrecadadas pela The Rotary Foudation para gerar projetos nas 6
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Você já se perguntou porque não
estamos crescendo junto com a população? Eu acredito que sim e deve ter
encontrado um milhão de razões para
isto. Mas não é esta a reflexão que
procuramos. A reflexão que procuramos é: o que temos que fazer para
agregarmos mais braços e continuar a
prestar um serviço cada vez melhor?
Não meu amigo e minha amiga, eu
também não tenho esta resposta!
Nós temos que procurá-la juntos!
Este ano a Comissão Distrital de
Desenvolvimento do Quadro Associativo elaborou um plano de ação para
trabalharmos juntos e nos auxiliar a
encontrar essas respostas.

21-30 Atingir 25 ou Mínimo de 2 para
quem tem >=24
31-50 Atingir 35 ou Mínimo de 3 para
quem tem >=34
51-100 Atingir. 55 ou Mínimo de 4
para quem tem >=54
>100 Atingir o Mínimo de 6
4 - Reconhecimentos
Definimos 3 reconhecimentos distintos:

1º - certificado atingimos ou superarmos a meta, entregue ao clube
em reunião para reconhecimento do
fato.

1 - Mostrando Rotary
Neste tópico, estamos apresentando um fórum de Desenvolvimento de
Rotary por área, onde apresentamos
nossa instituição e o que fazemos,
fechando com o status da área e seu
potencial.
Durante julho e agosto já realizamos 3 fóruns, área 12 (Bertioga e
Guaruja), área 4 (São Caetano do Sul)
e área 8 Zona Sul de São Paulo, onde
tivemos a presença de 166 pessoas,
sendo 38 não rotarianos.
Os próximos fóruns já estão sendo
marcados, acompanhe no site do distrito.
2 - Incentivos
Nosso distrito, tradicionalmente,
mantém incentivos para a entrada
de rotarianos com menos de 35 anos
e ampliação da presença da família
(cônjuges). Estes só pagam 1/2 da
taxa distrital.

Para todos os novos associados,
o distrito estabelece uma política de
estreita colaboração com a TRF, depositando, da taxa distrital no nome
do padrinho e do associado, de 50%
(para todos novos sócios no final do
ano) a 100% (para clubes que superem a meta) .
3 - Metas
Nossa segunda pergunta da prova
quádrupla “É justo para todos os envolvidos” nos fez repensar as metas
lineares. Assim, foi ajustado com as
áreas metas relacionadas à quantidade
de associados existentes em cada
clube na data de 30/6/2015.
Faixa Meta

Clubes com <10 Atingir. 12

10-15 Atingir 15 ou Mínimo de 2 para
quem tem 14
16-20 Atingir 20 ou Mínimo de 2 para
quem tem 19

2º - Trofeu Nós Superamos a Meta,
a ser entregue na conferência distrital
ao clube que superar a meta e ao GA
cuja área superar a meta. A base de
avaliação será o DQA oficial de RI em
30/4/2016
3º - Premiação em Depósito na
TRF, crescimento absoluto e proporcional em 30/6/2016, para clubes e
áreas (GA).
1º lugar US$ 600
2º lugar US$ 400
3º lugar US$ 200
Com a confiança que os clubes
caminham firmemente para superação
de suas metas...
Forte abraço a todos e todos!
Marcos Luiz Zanardo

Presidente da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro
Associativo 2015-2016
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PETS

Seminário de Treinamento
dos Presidentes Eleitos

O Seminário de Treinamento
dos Presidentes Eleitos do Distrito
4420 foi realizado de 20 a 22 de
março de 2015 na cidade de Serra
Negra-SP. Trata-se de um evento
oficial do Rotary International que
fornece informações aos futuros
presidentes e também momentos
de companheirismo, integração e
motivação. O PETS deste ano contou com um modelo extremamente

participativo que muito empolgou
os presidentes eleitos.
O evento foi aberto pelo
Governador 2014-2015 Hiroshi
Shimuta. Durante a plenária a
Governadora 2015-2016, então
governadora eleita, Maria Luiza
Mendaçolli Zago, apresentou aos
futuros presidentes e governadores assistentes a mensagem do

ano rotário, proposta pelo Presidente de RI, “Seja um Presente
para o Mundo”. A plenária foi
encerrada com show humorístico
stand up.
A plenária de sábado foi aberta com a apresentação de Marcelo
Carvalho, presidente da Comissão
de Imagem Pública do Distrito,
que falou sobre o tema e também
sobre as ferramentas do Distrito
na Internet. Em seguida o Governador 2011-2015 do Distrito 4420
Fernando Dias Sobrinho, Instrutor
Distrital 2015-2016, apresentou
palestra sobre Planejamento Estratégico. Paralelamente aconteciam as atividades voltadas para
os cônjuges dos presidentes.
Durante o sábado, o treinamento foi realizado através de Grupos
de Discussão, proporcionando dinamismo e participação ativa dos
presidentes eleitos. Neste modelo,
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as oportunidades de realização de
projetos através dos recursos da
Fundação, bem como as possibilidades para arrecadação de recursos.
A governadora Maria Luiza
Mendaçolli Zago então encerrou
o evento com mensagem de motivação aos futuros presidentes.
Durante o evento os presentes
tiveram ainda a possibilidade de
auxiliar entidades locais através da arrecadação e distribuição de alimentos.
em lugar de uma palestra unidirecional, um “facilitador” estimula que os próprios participantes busquem
as respostas aos tópicos da sessão, e desta forma proporciona um aprendizado muito mais eficaz. Cada
grupo apresentava em torno de 8 a 10 presidentes.

Os futuros governadores assistentes tiveram no seminário a oportunidade de finalizarem o seu treinamento e estreitarem os seus laços
com os futuros presidentes.

Atuaram como facilitadores os seguintes rotarianos: GD 2008-2009 Sérgio Lazzarini, GD 2012-2013
Marcos Luiz Zanardo, GD 2016-2017 Ronaldo Tadeu
Caro Varela, GD 2017-2018 Cláudio Hiroshi Takata,
Leonardo Weissmann, Marcos Buim, Marcelo Carvalho e Yoiti Fujiwara.
No sábado, os facilitadores foram os seguintes rotarianos: GD 2008-2009 Sérgio Lazzarini, GD 20122013 Marcos Luiz Zanardo, GD 2016-2017 Ronaldo
Tadeu Caro Varela, GD 2017-2018 Cláudio Hiroshi
Takata, Leonardo Weissmann, Marcos Buim, Marcelo
Carvalho e Yoiti Fujiwara.
No sábado à noite, a grande
novidade ficou por conta da Festa
da Nações. Cada uma das 14 áreas
do nosso distrito teve os seus casais presidentes e governadores assistentes caracterizados de acordo com
determinado país. Foi muito divertido observar a entrada dos grupos
e as diferentes coreografias de cada
um no palco do Rádio Hotel Resort
& Convention.
No domingo, o tema foi Fundação
Rotária, apresentado pelo Presidente
da Comissão Distrital de Fundação
Rotária e Governador 2006-2007
do Distrito 4420, Marcelo Demétrio
Haick, que apresentou aos presentes
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GERAÇÕES
NOVAS

ROTARACT CLUBS DE
SANTOS E SÃO PAULOVILA MARIANA

IIº Bailão dos Avós em Casa de
Repouso
Na segunda edição do “Bailão dos
Avós”, na Casa de Repouso São
Vicente de Paula, os rotaractianos
contaram ainda com a colaboração
do Interact Club de Santos Professor Fuschini, o Rotary Club
de Santos, o time feminino de
basquete da cidade e a cobertura
dos canais locais afiliados da TV
Globo e SBT.
O objetivo dos jovens era oferecer
uma tarde com muita música e
descontração para os idosos, com um algo mais. Então através de doações de rotactianos,
amigos e pessoas que abraçaram a causa, eles conseguimos um valor aproximado de
R$ 2.500,00 quantia revertida na compra de itens de higiene pessoal, possibilitando a
montagem de kits que foram entregues aos idosos que lá residem.

ROTARACT CLUB DE ITARIRIPEDRO DE TOLEDO
Campanha do Agasalho

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO CIDADE DUTRA
Festa Junina na Equoterapia
O Projeto de “Festa Junina na Equoterapia”, foi organizado
pelo Rotaract SP Cidade Dutra. Os jovens realizaram uma
maravilhosa Festa Junina, para crianças e adolescentes
especiais e toda arrecadação da festança foi 100% doada para
a Walking Equoterapia, para melhorar as Instalações do local.

O Rotaract Club Itariri Pedro de Toledo, o
Fundo Social de Solidariedade, a Prefeitura
Municipal de Itariri, Sabesp e Lions Club
de Itariri-Pedro de Toledo realizaram
a tradicional carreata da Campanha do
Agasalho.
Com muita animação os companheiros e
voluntários percorreram as ruas do centro
e zona rural pedindo doações de roupas,
calçados e cobertores. Toda a arrecadação é
destinada ao Fundo Social de Solidariedade
de Itariri, que fará a distribuição à
população.
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Os rotaractianos movimentaram o Arraiá da Walking
Equoterapia no intuito de ampliar a parceria e conseguir
mais colaboradores para melhorar as qualidades estruturais e
consequentemente, os serviços prestados,considerando que,
com as adequações necessárias, a entidade poderá atender a
demanda que carece desse serviço de reabilitação e inclusão.

ROTARACT CLUB DE MAUÁ
Mc Dia Feliz 2015

O Rotaract Club Mauá, o Interact Club
de Mauá e Rotarys, estiveram presentes
apoiando o McDonald’s no McDia Feliz
2015, auxiliando na venda dos produtos da
campanha (Tickets, Camisetas e bolsa).
Os Rotaractianos do Club Mauá também
fizeram um pequeno tour pelos outros
McDonald’s da cidade, onde estavam os
Rotarys Mauá e Barão de Mauá, para ajudar e
dar um gás aos padrinhos.
Contaram também com a presença de um
grupo de palhaços voluntários da região
chamado “Cheios de Graça”, além do pessoal
do Star Wars que fizeram do evento um
sucesso.

ROTARACT CLUB DE ITARIRI
42ª Festa do Okinawa Sobá

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
1º Treinamento de Cargos

O 1º Treinamento de Cargos para sócios do Distrito
4420 contou com a presença de Rotaractianos de
alguns clubes do Distrito e 6 palestrantes que falaram
sobre Presidência/Motivação, Secretaria, Tesouraria,
Protocolo, Serviços Internacionais, Serviços Internos e
mais um resumo de todas as comissões.

O Rotaract Club de Itariri teve a honra de
poder participar da 42ª Festa do Okinawa
Sobá, evento o qual, os roatractianos
puderam ajudar a entidade ACISOITA,
que acredita nesta equipe maravilhosa do
Rotaract.

Foi um sucesso! O Rotaract Itanhaém agradece aos
palestrantes, a todos os sócios que participaram e de
alguma forma contribuíram para que o evento fosse
um sucesso e ao Senhor Rodrigo Zanella, da Prefeitura
de Itanhaém, pelo empréstimo do data show que foi
utilizado.
Parabenizamos o Presidente Tony César por mais um
evento de sucesso em seu ano rotário que já coleciona
conquistas e vitórias.

A tradicional festa do Sobá foi realizada
na Cidade de Itariri, na própria entidade
e contou com a participação de muitas
pessoas da comunidade que fizeram questão
de prestigiar mais um belo evento que
integrou a comunidade.
Foi uma festa de grande sucesso e fazer
parte do evento trabalhando em equipe,
foi sensacional para os rotaractianos, que
senguem comprometidos com a idea de ser
um presente para o mundo!
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Rotary E-Club 4420

RC de SP-Ponte Estaiada

Campanha Big Mac - Doe Sorrisos

5ª Etapa do Campeonato de Kart

O Rotary E-Club 4420, entrou na campanha do Mc Dia
Feliz vendendo tickets. Doe sorrisos. Compre um big mac
e ganhe sorrisos. Participe, mesmo que você não coma,
compre um big mac e doe e ganhará sorrisos em dobro.
Parte da venda arrecadada, o Mac Donald’s destina ao
Graac e a campanha feita pelo E-Club a verba arrecadada
foi doada às crianças do Camacc.

A 5ª Etapa do Campeonato de Kart, evento realizado
tradicionalmente pelo clube, contou com a adesão de companheiros, amigos e parceiros que todos os anos prestigiam essa iniciativa. A etapa levou o nome do lema rotário
2015-2016, “Seja um Presente para o Mundo” e muita gente acelerou, para marcar presença e tornar possível mais
uma importante ação rotária. Como em todos os anos, a
renda arrecadada com as inscrições foram revertidas para a
Fundação Rotária, com objetivo de contribuir para a principal campanha da instituição, que é o combate a Pólio no
mundo e promover a Imagem Pública do Distrito 4420.

RC de Santos-Boqueirão

RC de SP-Interlagos

O programa RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
é um programa que objetiva desenvolver a liderança inata
com discussões que envolvem fundamentos, ética, qualidade do líder, habilidades de comunicação, resolução de
conflitos, autoestima e o propósito de servir do Rotary para
a comunidade e para o mundo. O RC Santos-Boqueirão
enviou dois jovens, escolhidos por serem líderes no Movimento Escoteiro em Santos para o RYLA I - 2014-15, que
passaram o dia no CAMP São Bernardo do Campo entre
atividades com dinâmicas de grupo e a palestra de Anderson Bontorim.

O Rotary Club de São Paulo Interlagos realizou doação
de roupas para as crianças do Orfanato Lar do Caminho.
Juntamente com a entrega das roupas, os companheiros e
convidados levaram pizzas para celebrar uma noite tão especial e rica, tendo a companhia do gestor do orfanato, Sr.
Lúcio.
As crianças ficaram felizes, agradeceram e oraram por
todos aqueles que se empenharam com as doações, que
puderam estar presentes e fizeram daquela data uma noite
agradável.

Programa RYLA
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Noite de Pizza no Orfanato

www.rotary4420.org.br

RC de SP-Ponte Estaiada

RC de Itanhaém

Mais lacres para o projeto do banco de cadeiras.
A convidada Andrea Borges por meio do seu trabalho na
escola levou mais lacres que serão comprados pela IMAB
e revertidos na compra de cadeiras de rodas.
A Andrea também é um presente para o mundo e recebeu
o pin da gestão. Um projeto de sucesso apenas com um
simples gesto. Junte lacre. Junte-se a nós.

O Rotary Club de Itanhaém participou do Arraial
Solidário na praça da Igreja Matriz de Itanhaém, divulgando o trabalho do Distrito 4420 e o ideal de servir para o
púbico que prestigiou a animada festa.
O evento ocorreu durante todos os finais de semana do mês
de julho e como acontece todos os anos, os companheiros
do clube marcaram presença com a tradicional barraca do
delicioso big lanche de pernil.
Toda a verba arrecadada foi revertida em prol da comunidade local, graças à dedicação dos rotarianos que se engajaram em mais um projeto realizado com sucesso.

RC de São Caetano do Sul

RC Bertioga - Riviera

Projeto Lacre da Latinha

Arraial Solidário

Festa Italiana

Doação de Cobertores e Roupas

O Rotary Club de São Caetano do Sul participou com
uma barraca na Festa Italiana de São Caetano do Sul. As
melhores massas e doces da festa italiana são servidos na
barraca do clube, que de forma solidária e cheia de companheirismo, capricha no cardápio.
O evento aconteceu durante todos os finais de semana de
agosto (sábados e domingos).
A festa contou com shows musicais e é considerada a segunda maior festa italiana do Estado de São Paulo.

O Rotary Club de Bertioga Riviera de São Lourenço,
doou roupas e cobertores ao índio Wrykanã Pataxó, de
Porto Seguro (BA), que serão entregues aos habitantes de
sua aldeia.
O índio Wrykanã, atualmente divide seu tempo com os índios Guaranis, de Bertioga.
O RC Riviera tem como um dos seus prejetos, a construção
de uma oca em Bertioga, que servirá de base para resgate
da cultura indígena local, com venda de artesanatos.
Nesse dia os companheiros registraram a entrega de cobertores e roupas doadas pelos próprios companheiros.
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RC de SBC-Rudge Ramos

RC de SBC-Norte

João Caparrós, jornalista, fala sobre a modernização e
do planejamento da Imagem Publica e Comunicação do
clube para a nova gestão, cartão magnético dos sócios,
camisetas, Pin oficial do clube, nova flâmula, criação de
um site do clube, o sucesso da revista RRR News divulgando o Rotary Rudge Ramos em toda a cidade de São
Bernardo do Campo, criação e elaboração de Layouts para
Facebook, Site, Convites, Certificados, através desse trabalho de divulgação a ideia é influenciar diretamente no
aumento do quadro associativo e focar na Imagem Pública
da Gestão “Seja um presente para o Mundo”.

Em clima de alegria e companheirismo, familiares,
amigos e cônjuges dos companheiros, foram recebidos e
convidados a comemorarem o dia dos pais. A companheira
Marisa Capitanio, prestou uma homenagem aos pais.
O presidente aproveitou a ocasião para falar sobre a importância do programa de Intercâmbio e convidou a jovem
Vitória à tribuna, a incumbindo de ser a embaixadora da
instituição no México, país para onde irá e do qual em
breve o RC SBC-Norte estará recebendo um jovem no
mesmo programa de intercâmbio.

RC de Santos-Oeste

RC de São Vicente

A equipe multidisciplinar de professores da Escola
de Educação Infantil Dr. José da Costa e Silva Sobrinho,
desenvolveu o Projeto “Piraler” para fomentar a leitura aos
seus 385 alunos. Com o apoio do Rotary Club de Santos
Oeste e o LER - Centro de Leitura e Educação Rotary D4420 que são os patrocinadores, o projeto prevê inúmeras
atividades e brincadeiras para atrair todos os alunos da escola e promover o gosto pela leitura.
Foram entregues 480 livros, Baús, Fantoches e Dedoches
Essa experiência será a base para a implantação desse projeto nas 80 Escolas de Santos.

O Rotary Club de São Vicente realizou a Festiva do
Dia dos Pais, e teve o privilégio de contar com a presença
do Governador 2011-12, Fernando Dias Sobrinho, que na
oportunidade se tornou o mais novo sócio honorário do
Clube. Foi uma noite muito agradável, com participação
de convidados, filhos e esposas dos companheiros. O presidente José Claudio de Carvalho Lopes agradeceu o comparecimento de todos os que nos prestigiaram.
Sem Vocês Nada acontece,vocês são muito importantes,juntos faremos o Rotary Club de São Vicente forte e digno
de sua história!!!!

Palestra do Jornalista João Caparrós

Projeto Piraler fomentará a leitura
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Homenagem aos pais

Festiva do Dia dos Pais

Menção Presidencial
Como presidente do clube, cabe
a você checar regularmente seu progresso e verificar a exatidão dos dados
fornecidos. Para este fim, você poderá
ver se o seu clube está alcançando as
metas da Menção em tempo real através do Meu Rotary a partir de 1° de
julho. Se descobrir alguma discrepância, comunique o Rotary imediatamente quanto à correção a ser feita.

A Menção Presidencial é
um reconhecimento efetuado pelo Presidente do Rotary
International aos presidentes
dos Rotary Clubs de todo o
mundo que cumprirem determinadas metas.
Todos os anos, com a entrada do novo presidente do
Rotary International, há uma
nova Menção, com novos e
diferentes desafios.
As metas devem ser cumpridas e os dados enviados
até o dia 01/04/2016.
Ao final do prazo os dados
devem ser encaminhados à
equipe da Governadora para
serem avaliados.
Atenção que neste ano as
informações devem ser enviadas eletronicamente, através
da página do Rotary Club
Central.
No folheto disponível no
link do site do distrito: www.
rotary4420.org.br, estão todas as informações, as metas
para este ano rotário, etc.
Não esqueçam de considerar a Prova Quádrupla ao
preencher os dados.

Na elaboração da minha Menção,
selecionei metas mensuráveis que,
quando alcançadas, indicarão que nossa organização está mais forte, eficaz,
conhecida e respeitada pelo público
em geral. Este folheto explica como
cada clube pode ganhar a Menção
Presidencial de 2015-16.
Para melhorarmos nossa aferição
de metas, temos que contar com melhores meios de coleta e análise de
dados. Tais meios possibilitarão que
todos os níveis da nossa organização,
dos clubes à Sede Mundial, meçam e
avaliem a sua performance com mais
exatidão.
Numa era em que o uso de papel
está desaparecendo cada vez mais,
os incontáveis formulários e relatórios impressos exigidos dos clubes e
distritos estão sendo substituídos por
versões digitais. No entanto, a precisão destes dados depende de nós, no
sentido de alimentarmos o banco de
dados do Rotary.

Os governadores poderão acompanhar o progresso de seus clubes
através do Meu Rotary também. Além
de pedir a eles que deem todo apoio
aos respectivos clubes no alcance das
metas, eu os desafiarei a ganharem a
Menção Presidencial para Governador.
Com seu trabalho, poderemos causar impacto positivo na vida de muitas pessoas.
Cordialmente,

Ravi Ravindran
Presidente do Rotary
International, 2015-16

Para se qualificar à Menção Presidencial, o clube precisa completar
duas atividades obrigatórias e atividades extras descritas em cada categoria. Algumas delas serão confirmadas
pelas informações colocadas no Rotary Club Central; outras, verificadas
automaticamente quando você fizer
uma ação específica. A menos que
informado o contrário, todas as atividades devem ser completadas entre 1°
de julho de 2015 e 1° de abril de 2016.
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POSSES
01. Posse Conjunta Área 8
RCSP-Santo Amaro, RCSP-Centenário, RCSP-Interlagos, RCSP-Cidade Dutra, RCSP-Ponte
Estaiada, RCSP-Mananciais
Manacá da Serra, Rotary E-Club
4420 e RC Distrito S. Luis.

01

03

02

04

02. Rotary Club de PG-Pedro Taques
A Presidente Brilhante
Denise M. dos Santos e a
presidente Presente Cláudia
Bissacot.
03. Rotary Club de S. Paulo-Parque do Ibirapuera
O Presidente Brilhante Rodolfo Vecchio coloca o pin
na lapela do Presidente
Presente José Carlos Camargo.
04. Rotary Club de São
Paulo-Sudeste
O Presidente Brilhante
Sarkis Bayeh coloca o pin
na lapela do Presidente Presente Celso Amaral Neto.
05. Rotary Club de PGForte Itaipu
O Presidente Brilhante Carlos Ananias Lobão, toca o
sino com o Presidente Presente José Carlos Frassini.

05

06

06. Rotary Club de Itariri
A Presidente Brilhante
Marisa Miyashiro , coloca
o pin na lapela da Presidente Presente Débora de
Almeida.
07. Rotary Club de Santos-Boqueirão
A Presidente Brilhante Marinilza M. Pereira coloca o
pin na lapela da presidente
Presente Rosimeire B. M.
Sant’Anna.

07

08

08. Rotary Club de Santos
O Presidente Brilhante
Theo N. B. Macchi coloca o
pin na lapela do Presidente Presente Heitor E. L. de
Moraes.
09. Rotary Club de Bertioga-Riviera de S. Lourenço
O Presidente Brilhante
Hugo Gomes coloca o pin
na lapela do Presidente
Presente Osmar de Moura.

09

10

10. Rotary Club de Santos
-Aparecida
O Presidente Nilson Barreiro coloca o pin na lapela do Presidente Presente
Giuseppe Tatavitto.

D-4420
11. Rotary Club de
Itanhaém
Transmissão e Posse do
Conselho Diretor do Rotary e da Associação de
Famílias de Rotarianos de
Itanhaém.

11

12

12. Rotary Club de Santos-Oeste
O Presidente Brilhante
Marco Ribeiro coloca o pin
na lapela do Presidente
Presente Hamilton Costa Jr.
13. Rotary Club de São
Paulo-Aeroporto
A Presidente Brilhante Stela Shigueko Shimba coloca
o pin na lapela da Presidente Presente Suma Shimuta.

13

14

14. Rotary Club de Santos-Vila Belmiro e Santos-Gonzaga
realizam
posse conjunta em grande
festa com a presença da
Governadora Maria Luiza
Zago.
15. Rotary Club de São
Paulo-Anchieta
O Presidente Brilhante
José Carlos L. S. Campos
coloca o pin na lapela do
Presidente Presente Arcangelo Pisano.

15

16

16. Rotary Club de Santo
André-Bela Vista
Casais Presidentes, Brilhante e Presentes em noite Festiva de Transmissão
e Posse.
17. Rotary Club de Santos-Noroeste
A Presidente Brilhante
Agostinha A. F. de Souza
coloca o pin na lapela do
Presidente Presente José
Luis Trevisan.

17

18

18. Rotary Club de Santos-Ponta da Praia
O Presidente Brilhante
Eduardo T. Salazar coloca o
pin na lapela do Presidente
Presente José Lobo.
19. Rotary Club de Bertioga-Canal
O Presidente Brilhante
Enio Xavier coloca o pin na
lapela do Presidente Presente João Alexandre.

19

20

20. Rotary Club de Mongaguá-Centro
A Presidente Brilhante Rita
de Cássia de Bernardi e a
Presidente Presente Iris L.
C. Pires trocam pins.

POSSES

D-4420
21. Rotary Club de São
Paulo-Ipiranga
O Presidente Brilhante
Paulo Moura coloca o pin
na lapela do Presidente
Presente Paulo Sales.

22

21

22. Rotary Club de Bertioga
A Presidente Presente
Mirian Vasconcelos Martinez e o Presidente Brilhante Roberto Rodrigues de
Lima.

ROTARACTS, INTERACTS E KIDS
Rotaract, Interact Club e Rotary
Kids São Paulo-Aeroporto

Rotaract Club de SBC-Rudge Ramos

Rotaract e Interact Club de Mauá

Rotaract Club de São Paulo-Independência

Rotaract Club de Itariri

Interact Club Praia Grande

Rotaract Club de Itanhaém

Rotaract Club de São Paulo-Cidade Dutra

Interact Club de Santo André-Sul
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