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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Quando o exército canadense liberou a Holanda do nazismo em 1945, a população estava à beira da fome crônica.
Tocados por tamanho sofrimento, quatro soldados baseados nos arredores de Apeldoorn decidiram dar um Natal feliz ao
maior número de crianças holandesas.
Eles coletaram barras de chocolate, gomas de mascar, balas e gibis entre seus colegas de divisão. Nos momentos de
folga, os quatro trabalhavam com madeira e arames para fazer caminhõezinhos e blocos de montar. Um deles, arriscando
ser pego pela polícia do exército, vendeu seus cigarros no mercado negro e utilizou o dinheiro para comprar bonecas de
pano. Apesar da tristeza de não estarem com suas famílias em época tão especial, os soldados concentraram sua energia
em ações que poderiam alegrar o Natal dos pequenos.
Em 1° de dezembro, já havia quatro sacos cheios de presentes e os soldados aguardavam ansiosamente o dia 25 para
distribuí-los. Dois dias depois, eles foram informados que voltariam ao Canadá no dia 6, bem antes do feriado. Tomados
por uma mistura de emoções, eles resolveram que o melhor a fazer seria deixar os presentes no orfanato para serem distribuídos no Natal.
Na noite anterior à partida, os quatro se dirigiram ao orfanato, um deles com barba branca postiça e gorro vermelho.
No caminho, eles se surpreenderam ao ouvirem o som dos sinos e verem as casas iluminadas apesar do feriado só acontecer dentro de algumas semanas. Ao chegarem, eles viram pela janela cerca de 24 meninos e meninas à mesa do jantar.
A guerra havia acabado já há alguns meses, mas ainda havia escassez de comida e as crianças estavam magras e pálidas.
O “Papai Noel” bateu três vezes à porta. Como num passe de mágica, o burburinho que vinha de dentro do orfanato
cessou e um padre veio atendê-los. Sua expressão polida deu lugar a um ar de felicidade e as crianças correram alegres em
direção aos recém-chegados. Os soldados pensaram que faltava muito tempo até o Natal, mas mal sabiam que chegaram
na hora certa. Na Holanda, a véspera de Natal, dia de ganhar presentes do Papai Noel, é no dia de São Nicolau, celebrado
em 5 de dezembro!
Durante uma hora foi um alvoroço só, com a abertura de presentes e gritos de alegria. O último caminhãozinho de
madeira e a última barra de chocolate foram para um garotinho que esperou pacientemente o tempo todo. Com um sorriso no rosto, o menino agradeceu aos soldados e disse algo ao padre. O padre sorriu, concordando. “O que ele disse?”,
perguntou um dos soldados.
O padre olhou para eles com os olhos marejados e respondeu:
“Ele disse: não te falei que o Papai Noel viria esta noite?’.
Quando espalhamos alegria no mundo, multiplicamos a nossa própria alegria. Ao iniciarmos este mês especial, multipliquemos os presentes que recebemos, compartilhando-os com nossos semelhantes. Vamos espalhar carinho, gentileza
e generosidade por meio dos nossos clubes e da Fundação para que cada um de nós Seja 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

ENFOQUE DO MÊS: A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
São assombrosas as estatísticas mundiais relativamente ao número de pessoas que sofrem de doenças tropicais que
não são tratadas, como dengue e lepra, para citar apenas essas duas. Por ano, este número se eleva a mais de um bilhão
de pessoas.
Claro que nesses números se incluem populações brasileiras. Cabe aos rotarianos de todos os recantos do Brasil ajudar
a imunizar pessoas contra doenças, sobretudo contagiosas. Recomenda-se dar apoio a programas de saúde, desenvolvidos principalmente em comunidades carentes, que expliquem como as doenças são transmitidas e divulguem formas de
reduzir o risco de contágio.
Envolvam-se com rotarianos que tenham experiência em medicina ou saúde pública. Comuniquem-se com hospitais,
clínicas, universidades e secretarias de saúde da região para evitar duplicação de esforços e aproveitar ao máximo os recursos locais. Recrutem membros da comunidade e voluntários da área da saúde para ministrar vacinas. Formem parceria
com organizações comunitárias da área da saúde para fortalecer e expandir os serviços existentes.
As estatísticas mostram que o mundo precisa de mais 2,4 milhões de médicos, enfermeiras, parteiras e outros profissionais da saúde. Enquanto isso, 57 países contam com menos de 23 agentes de saúde para cada 10.000 pessoas. Uma
em cada 100 pessoas não tem condições de pagar por atendimento médico. 100 milhões de pessoas acabam na miséria
anualmente por causa de despesas médicas.
Espera-se que rotarianos forneçam apoio de longo prazo para postos de saúde. Formem parcerias com sistemas globais
de saúde para ampliar o acesso a equipamentos, instalações e programas de saúde. Melhorem e ampliem o acesso a atendimento médico gratuito ou de baixo custo em regiões carentes. Deem apoio a programas de saúde que expliquem como
as doenças são transmitidas e divulguem formas de reduzir o risco de contágio.
Ajudem a imunizar pessoas contra doenças contagiosas. Patrocinem treinamentos e educação continuada para funcionários da área da saúde através de bolsas de estudos, ajuda de custo e reconhecimento público.
Trabalhem com postos de saúde no desenvolvimento de programas que atraiam profissionais de diferentes áreas
médicas. A falta de trabalhadores com experiência em determinadas áreas sobrecarrega os outros profissionais e limita os
serviços oferecidos. Para aumentar os índices de retenção, certifique-se de que os locais de treinamento sejam na mesma
cidade em que os funcionários moram e trabalham.
Todas essas medidas de apoio envolvem cuidados médicos com crianças. Entrem em ação e criem ou apoiem programas que fornecem vacinas e antibióticos. Sarampo, malária, pneumonia, Aids e diarreia são as principais causas de
morte entre menores de 5 anos. Todo ano, 6,3 milhões de crianças menores de cinco anos morrem em decorrência de má
nutrição, assistência médica precária e instalações sanitárias inadequadas. Façam projetos relacionados a saneamento,
água e higiene para melhorar a saúde das crianças. Promovam a boa nutrição, incentivando a amamentação.
José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International
joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Queridos (as) Presidentes Presentes.
Um dos pilares de nossa organização está focado na juventude, com diversos programas que possibilitam sua participação ativa, como os Interacts e Rotaracts, e os programas de intercâmbio de jovens, que promovem a paz e a compreensão mundial. Acompanhamos e promovemos sempre de perto suas ações, e aqui mesmo na Carta Mensal, assim
como no site do Distrito, onde os jovens estão sempre presentes, podemos ver suas realizações.
Nesta edição destacamos o RYLA, prêmios rotários de liderança juvenil, que consiste em um treinamento para jovens
potenciais líderes. Mostramos como foi o RYLA I, para jovens de 12 a 18 anos, realizado em duas edições, uma no Planalto, em São Caetano do Sul, para jovens de São Paulo e do ABC, e outra em Santos, para os jovens da Baixada Santista.
O RYLA é coordenado pela companheira Maria Laiz Zanardo, que junto com sua equipe realizou um belo e empolgante
evento.
O tema rotário do mês rotário de dezembro é Prevenção e Tratamento de Doenças. O Rotary International define
temas para cada mês do ano rotário, e neste ano de 2015-2016 estamos estreando a nova designação, sendo que seis
desses meses são relacionados às Áreas de Enfoque utilizadas em nossos projetos da Fundação Rotária. As Áreas de
Enfoque tem grande importância, pois além de constituírem critério da Fundação Rotária para a aprovação de projetos
de subsídios, também servem de orientação para os projetos em geral dos clubes. Nesta edição iniciamos uma seção que
apresentará as seis áreas de enfoque, começando justamente pelo tema do mês, a Prevenção e Tratamento de Doenças.
Ainda em sintonia com o tema, em se tratando de prevenir doenças, abordamos também nesta edição um assunto que
tem causado especial preocupação no país, que é o vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, que também
transmite as doenças Dengue e Chikungunya. Nesta edição reproduzimos a campanha do Ministério da Saúde, mas você
pode em seu clube ampliar esta mensagem, promovendo a conscientização do assunto em sua região, organizar eventos
para divulgação, formar parcerias com o poder público, reunir voluntários para mutirões de orientação e caça aos focos
do mosquito, ou ainda promover a divulgação na mídia local.
Estamos também nos aproximando da Conferência Distrital, um momento especial que proporcionará a oportunidade
de estarmos juntos com nossos amigos, em um ambiente de companheirismo e entretenimento, e usufruirmos de ótimas
palestras e troca de informações rotárias. A Conferência será de 12 a 15 de Maio no Hotel Monte Real, em Águas de
Lindoia. Acompanhe pelo site do Distrito, pois em breve as inscrições serão abertas. Esse evento é feito para você, e por
isso contamos com sua participação!
Seja um Presente para o Mundo!
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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Rotary Club de São Vicente
Os associados do Rotary Club de São Vicente recepcionaram o casal
governador durante Visita Oficial ao clube que tem como casal presidente
José Claudio Carvalho Lopes e Maria Aparecida. A programação teve uma
passagem pela APAE de São Vicente, entidade que recebe apoio permanente do clube. A entidade, cujo mobiliário foi todo doado pelos rotarianos,
oferece curso de culinária, atendimento fisioterápico e pedagógico e até
espaço para moradia para alguns assistidos. Na festiva, houve a outorga do
Título Paul Harris à Josefa Maria Santos de Almeida, e a entrega de cinco
Cristais EREY também mereceu destaque, assim como a outorga de mais
uma Safira ao associado Carlos Soeiro, ambas as homenagens registradas
na história dos 63 anos do clube, comemorados durante o jantar festivo.

Rotary Club de Santos-Gonzaga

Os associados do Rotary Club de Santos Gonzaga receberam a governadora Maria Luíza Mendaçolli Zago, que esteve no clube acompanhada de Cláudio Zago, seu esposo, durante Visita Oficial. O encontro
aconteceu no Empório Bela Vila, em Santos - SP, onde os associados
do clube se reuniram em assembleia com a governadora durante o café
da manhã, que contou com a presença de autoridades rotárias e demais
convidados. O presidente presente Dárcio César agradeceu a presença
dos associados e do casal governador, que continua apoiando o clube
e conta com essa parceria para o ano presente.O presidente presente
e o associado Carlos Eduardo D. Santana, foram agraciados com o
Cristal EREY, simbolizando o comprometimento do clube com a
Fundação Rotária.

Rotary Club de São Paulo-Sudeste
Mantendo a sequência de compromissos rotários, o casal governador esteve em Visita Oficial ao Rotary Club de São Paulo Sudeste, realizada no
Clube Zahle, onde o casal presidente presente Celso Sampaio do Amaral Neto e Terezinha os recepcionou, junto aos demais associados e convidados. O almoço festivo promoveu momentos de companheirismo e
homenagens, como a outorga do Título Paul Harris ao presidente Celso Sampaio. A governadora participou da assembleia com os sócios e
na sequência visitou a Chama - Sociedade de Assistência à Pessoa com
Deficiência, que recebe apoio do clube. A entidade beneficente atende,
desde 1973, pessoas carentes com paralisia cerebral. No momento são
reabilitadas 35 crianças, jovens e adultos, através de serviços de Ortopedia, Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia e Fonoaudiologia.

Rotary Club de Santo André
O Rotary Club de Santo André, presidido por Ary Silveira Bueno, recebeu o casal governador durante Visita Oficial, que teve início na
Associação Projeto Crescer do ABC. A entidade, que em 2007 passou
a ser chamada de Casa Ronald McDonald ABC, é mantida por rotarianos. O casal também conheceu o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André e a APAE de Santo André, ambas as entidades também apoiadas
pelos rotarianos do clube. Na Casa da Esperança de Santo André, a governadora conheceu um pouco da história do hospital que é referência
na cidade e foi fundado pelo Rotary Club em 30 de Julho de 1954. Já
na reunião festiva, a posse da nova associada Tatiana de Moura Guerschman foi o destaque da noite.
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Rotary Club de Santos-Aparecida
Mantendo a programação de visitas aos clubes, o casal governador
esteve no Rotary Club de Santos Aparecida, que tem como casal presidente Giuseppe Tatavitto e Maria Cristina. O encontro aconteceu no Asilo São
Vicente de Paulo, onde o clube mantém parceria, organizando eventos
beneficentes com arrecadação de alimentos que tem dado grande suporte
a casa, além da aquisição de material para a cobertura da escadaria de
acesso aos quartos dos idosos e corredor de circulação, protegendo-os
da chuva. Na festiva, receberam homenagens o rotariano do RC Santos
Sergio André Carvalho, que através de sua empresa tem realizado excelente parceria com o clube, e o casal associado do clube, Cristina e
Gugu Barbosa, proprietários da Piccola Forneria, sede das reuniões do
clube.

Rotary Club de Santos-Ponta da Praia
O casal governador esteve no Rotary Club de Santos Ponta da Praia,
durante Visita Oficial ao clube presidido pelo casal José Lobo Lima e
Marisa, que apresentou a Santa Casa de Santos, onde a comitiva foi recebida pelo provedor da entidade, Felix Alberto Balerini. Na Ala da Pediatria o clube mantém uma Brinquedoteca. O Salão Autoestima, instalado no Abrigo Provisório, é outro projeto do clube em parceria com a
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santos, e o clube ainda
apoia uma Escola de Cabeleireiros, Manicuro e Pedicuro, que atende
a moradores de rua. Antonio Carlos de Lima e Silva foi empossado
na festiva e recebeu o Título Paul Harris dos associados, como boas
vindas. Destaque para a outorga de sete Cristais EREY.

Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada
O Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada recebeu o casal governador, que realizou Visita Oficial ao clube. O casal presidente presente Sandra da Silva Borges e Valdir Oliveira recepcionou o casal nas
dependências da Churrascaria Estância dos Pampas, onde foi realizada
a assembleia com os associados. Durante a reunião festiva, a presidente
Sandra, ladeada pela governadora, deu posse aos três novos associados Carlos Benssi, Ricardo Campbell e Márcio Garcia, que chegam ao
clube motivados pelo ideal de servir. O compromisso da presidente presente e seus associados de clube é continuar colaborando com as metas
da governadoria, e, para isso, cinco associados contribuíram com a
campanha “Todos os Rotarianos, Todos os Anos”, sendo agraciados
com o Cristal EREY entregue pela governadora.

Rotary Club de Santos-Porto
O casal governador visitou o Rotary Club de Santos Porto, que tem
como casal presidente Rosane Rezende de Souza Giuliani e Miguel. O
casal presidente apresentou ao casal governador a Associação Esculpir,
que atende crianças e adolescentes que desenvolvem atividades lúdicas,
recreativas e sócio-culturais. As crianças puderam mostrar suas habilidades com instrumentos de sopro, corda e teclado, apresentando músicas
para os rotarianos. O casal também conheceu o Lar Espírita Mensageiros
da Luz, entidade que desenvolve desde 1963 um serviço de acolhimento
gratuito para pessoas com deficiência, direcionado a pessoas com paralisia cerebral. Na festiva, Isabella de Souza Giuliani, filha da presidente,
foi empossada e acompanhou a outorga de oito Cristais EREY. Também foram outorgados seis títulos Paul Harris e Elza Varella se tornou
Sócia Honorária.
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O RYLA é um programa oficial do Rotary International e significa Prêmios Rotários de Liderança Juvenil. Consiste em programas intensivos
de treinamento para jovens de 14 a 30 anos. Os
jovens selecionados participam de um evento,
seminário em imersão ou workshop, organizado pelos rotarianos do distrito. Todos os eventos
RYLA têm os seguintes objetivos:
- Capacitar os jovens selecionados a desempenhar um papel de liderança de maneira responsável e eficaz;
- Encorajar a liderança contínua e sólida de jovens por outros jovens;
- Homenagear publicamente jovens que prestam
serviços às respectivas comunidades atuando
como líderes;
- Desenvolver o potencial de liderança dos participantes, oferecendo-lhes oportunidades para
aperfeiçoar e praticar suas habilidades;
- Incentivar os participantes a desenvolver os
próprios talentos e habilidades;
- Lembrar os participantes de que têm responsabilidades para com a comunidade e o mundo;
- Detectar elementos éticos de liderança positiva;
- Demonstrar a importância da comunicação
no exercício da liderança;
- Prática na resolução de problemas e conflitos;
- O propósito do Rotary e seus serviços à comunidade;
- Fortalecimento da auto estima / auto confiança;
- Elementos da cidadania em nível comunitário
e global – voluntariado e solidariedade.
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Neste ano rotário já foram
efetuadas duas edições do
RYLA. A primeira foi realizada para jovens de 14 a 17
anos de São Paulo e região
do ABC, nas dependências
do Colégio Eduardo Gomes,
em São Caetano do Sul. Os
46 participantes puderam
aproveitar o dia desenvolvendo diversas atividades,
incluindo dinâmicas e palestras que abordaram as várias
formas de liderança, a importância da comunicação,
o comprometimento com o
meio ambiente e participação na sociedade com responsabilidade e motivação.
Os palestrantes Nicola Grecco, Priscila Vitorino, Leila Nakamoto, Leonardo Weissmann e Silvana Giannini
marcaram presença e fizeram a diferença nas atividades
especialmente preparadas para os adolescentes, que interagiram questionando, dando opiniões e trocando informações entre grupos formados nas dinâmicas, e que
agregaram muitos valores, além de estimular a relação
de amizade entre as turmas. Alguns sorteios de prêmios estimularam a participação de todos de maneira divertida, descontraindo e envolvendo os jovens durante
todo o dia. A equipe organizadora conseguiu oferecer
uma bela programação, que contou com a alimentação e
camisetas do evento.
A segunda edição foi no litoral, e reuniu mais de 50
jovens também na faixa etária de 14 a 18 anos, que puderam conhecer o Rotary e desenvolver suas habilidades
para se tornarem futuros líderes em suas comunidades.
Realizado no Colégio Passionista Santa Maria, em Praia
Grande - SP, o segundo evento realizado no ano rotário
presente teve como proposta instruir e preparar os jovens para um futuro promissor e cheio de esperança,
compreendendo também o ideal de servir, lema dos rotarianos.
A equipe de instrutores e palestrantes convidados
propiciou aos jovens momentos de descontração, e compartilhou muita informação, gerando boas discussões e
uma bela reflexão sobre valores, princípios, solidariedade, sustentabilidade e responsabilidade social.

O evento contou com a presença do casal governador
do Distrito 4420 Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que fez a abertura do evento e deixou sua mensagem
para os jovens. Entre os palestrantes, esta edição recebeu os seguintes colaboradores: Priscila Pereira Vitorino, Eduardo G. do Barreiro Jr, Leila Haruko Nakamoto,
Cleber S. Nogueira, Marcos Zanardo e Luciana Gusmão
C. Guimarães.
A coordenação do RYLA no ano
rotário 2015-2016 está a cargo de
Maria Laíz A. Marcondes Zanardo. Nos dias 02 e 03 de abril de
2016, será realizado o RYLA II,
para jovens de 18 a 30 anos de
idade. Iniciem a seleção de jovens
líderes da sua comunidade, para cada
vez mais sermos
um Presente para
o Mundo!
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YEP Distrito 4420

Escolhe países para intercâmbio de longa duração
A Comissão do YEP do Distrito 4420 – Programa
de Intercâmbio de Jovens, ou Youth Exchange Program
– realizou em novembro a reunião para a escolha dos
países onde os jovens irão fazer seu intercâmbio de longa
duração.
Após o processo de inscrição, apresentação do
programa, realização dos testes e entrevistas,
e
apresentação da tabela classificatória, a reunião para
a escolha dos países para onde os jovens irão fazer seu
intercâmbio de longa duração é um autêntico show. A
cada escolha de país, os aplausos e congratulações dão
tônica ao evento, realizado com muita alegria.

De um total de 50 possibilidades de vagas, 42 jovens
escolheram seu país para realizar seu intercâmbio. A
etapa seguinte para cada um dos jovens é providenciar
toda a documentação, sob orientação e coordenação da Comissão do YEP - Distrito 4420, para que em julho ou agosto
de 2016 já estejam viajando para seus países de destino.
José Luiz Cabrino
Membro da Comissão do YEP do D-4420

DISTRITO TEM GOVERNADOR DESIGNADO
PARA 2018-2019

N

o último dia 12 de dezembro, no Colégio Eduardo
Gomes, em São Caetano do Sul, a Comissão de
Indicação do Governador Distrital, liderada pelo
ex-governador José Joaquim do Amaral Ferreira e tendo
como participantes os ex-governadores Marcos Anselmo
Ferreira Franco, Fernando Dias Sobrinho, Marcos Luiz
Zanardo e Hiroshi Shimuta, indicou, para exercer o cargo
de governador 2018-2019 do nosso distrito, o associado
do Rotary Club de São Vicente, Carlos Eduardo Estevam
Torci.
Não tendo havido candidato opositor indicado pelos
Rotary Clubs do Distrito dentro do prazo regulamentar,
Carlos Eduardo Estevam Torci passou a ocupar o cargo de
governador indicado designado 2018-2019 do nosso Distrito. Torci irá suceder aos Governadores Eleito 2016-2017
Ronaldo Varella e Indicado 2017-2018 Claudio Takata.
Torci é casado com Sonia Mara Marques Torci, e já
ocupou diversos cargos rotários em seu clube e na Equipe
Distrital, incluindo as funções de Presidente de seu Clube
e de Governador Assistente. Antes de servir como Governador do Distrito, Torci ainda atuará como Instrutor Distrital do Governador Eleito Ronaldo Varella no período
2016-2017.
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC de São Paulo-Aeroporto

RC de São Caetano do Sul

Foi realizada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a
“1ª Caminhada Contra a Poliomielite e o Câncer de Mama”
coordenada pelo RCSP-Aeroporto, com parcerias da Cruz
Vermelha Brasileira filial São Paulo, UNIFESP, Hospital
São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Nicom, e participação
dos RCSP-Saúde, Ponte Estaiada, Distrito São Luiz, Paraíso, E-Club 4420, Rotaracts SP-Aeroporto e Vila Mariana,
além da comunidade. Frequentadores do parque puderam
conheceram mais sobre o papel do Rotary na erradicação
da poliomielite e na prevenção do câncer de mama.

O RC de São Caetano do Sul fez a doação de 15 enxovais para bebês à APAMI (Associação de Proteção e Amparo à Maternidade Infantil de SC do Sul ). O presidente presente Vitorio Dal’Mas Neto entregou para a presidente da
APAMI, Elza Di Bella, 25 enxovais para recém-nascidos,
que foram entregues às grávidas carentes. A APAMI foi
criada em 1953 pelo RC de São Caetano do Sul, com o objetivo de atender às mães carentes, dando atendimento social e entregando enxovais, alimentos, produtos de higiene
pessoal e outros gêneros de primeira necessidade.

Dia Mundial do Combate a Pólio

11ª Caminhada Solidária

Caminhada no dia da Polio

Rotary Club de Itanhaém

O RC de Itanhaém participou do Dia Mundial do Combate à poliomielite. A poliomielite, doença viral aguda, se
manifesta de diferentes formas, desde infecções até formas
paralíticas ou fatais. Em 1989 o Brasil e muitos outros
países foram declarados livre da poliomielite pela OMS.
Através dos esforços dos rotarianos e seus parceiros, sua
ocorrência foi reduzida em mais de 99%, mas ainda existem dois países considerados endêmicos, Paquistão e
Afeganistão, o que justifica a atenção quanto à imunização
permanente das crianças, pois através da circulação internacional de pessoas existe risco de recorrência da doença.
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Doação de enxovais de bebê

Rotary Club de SP-Interlagos

Foi realizada a tradicional Caminhada Solidária da Academia Cristal Water, que tem o apoio do RCS-Interlagos.
Em sua 11ª edição, o evento arrecadou mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis que serão destinados ao
Orfanato Lar Casa do Caminho. Mais de 300 pessoas marcaram presença no evento. Após o percurso, todos os participantes se deliciaram com um saboroso café da manhã,
oferecido aos participantes nas dependências da academia.
Os rotarianos do clube agradeceram a todos os envolvidos
pelo empenho e dedicação, em especial aos patrocinadores,
que possibilitaram a realização do evento rotário.

www.rotary4420.org.br

Rotary Club de Praia Grande

RC Bertioga de S. Lourenço

Pelo quarto ano consecutivo o RC de Praia Grande, junto com a ONG Estrela da Mama, realizou a “Caminhada
do Outubro Rosa” pelas ruas do Boqueirão, na cidade de
Praia Grande, onde os participantes, com faixas e folhetos
que são entregues à população, orientam sobre os cuidados
e prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é um
dos que mais matam no Brasil, e, se diagnosticado precocemente, pode ser totalmente curado. A prefeitura de Praia
Grande apoia também a causa, iluminando a entrada da
cidade de rosa. A ideia é a conscientização da população
para a realização de exames preventivos.

A Festa das Nações 2015 foi realizada pelo Rotary Club
Bertioga Riviera de São Lourenço, com apoio da Prefeitura de Bertioga. Toda a infraestrutura utilizada para a realização das festas da Tainha e do Camarão na Moranga, com
capacidade para cerca de mil pessoas de cada vez, ajudou
a contabilizar a passagem de 12.000 pessoas pelo local.
Vários shows abrilhantaram o evento, com gastronomia
espetacular oferecida pelos comerciantes locais. O casal
governador Maria Luiza M. Zago e Claudio esteve presente e elogiando, e ressaltou que o lema da gestão “Seja
um Presente para o Mundo” caiu muito bem para o evento.

Rotary Club de Guarujá

RC de Santos-Aparecida

Caminhada do Outubro Rosa

Festa das Nações

Projeto Rota 10 da Profissão

Ação Cuidador - Gente de Valor

O RC de Guarujá, em parceria com o SENAI de Santos
e o Exército Brasileiro, realizou na comunidade da Maré
Mansa, em Guarujá, o “Primeiro Rota 10 da Profissão”,
com palestras e workshops gratuitos para adolescentes e
jovens interessados em uma carreira profissional. O projeto
visa avaliar potencialidades dos educandos, com o objetivo
de prepará-los para a futura escolha das profissões, algo
que foi transmitido pelos palestrantes que expuseram suas
experiências, vantagens e desvantagens de cada profissão.
Os associados do clube parabenizaram a todos os envolvidos no projeto, parceiros que acreditam nas causas rotárias.

O RC de Santos Aparecida colaborou com o curso
“Cuidador - Gente de Valor”, promovido pela Prefeitura
Municipal de Santos. Com apoio irrestrito do casal presidente presente Giuseppe e Cristina, e do presidente brilhante Nilson, o clube fez sua parte com uma bela ação
social, fornecendo as camisetas, material para anotações,
mídia para armazenamento do conteúdo do curso e lanche
para manter os treinandos alimentados. A continuidade do
curso aconteceu por mais sete aulas, com promoção da
Prefeitura e total apoio dos rotarianos.
15 | CARTAMENSAL

Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

Rotary Club de Bertioga

RCSV-Antonio Emmerich

O RC de Bertioga, com apoio da “Clinicar - A Clínica
do Seu Carro”, realizou o Projeto Lenços do Bem. O projeto tem como objetivo fornecer lenços e echarpes, para
levantar a autoestima de mulheres que passaram por quimioterapia ou radioterapia e convivem com a queda de seus
cabelos decorrente dos tratamentos. O projeto contempla
também um workshop para mostrar a essas mulheres as diversas formas de utilizar essas echarpes, com laços, nós e
as mais belas e variadas maneiras para compor um bonito
visual. Os associados acreditam que esse incentivo pode
fazer a diferença, sendo um presente para estas mulheres.

Os Rotary Clubs de São Vicente Antônio Emmerich,
RC de São Vicente-Praia e RC de São Vicente, em parceria
com o Conselho Municipal do Idoso de São Vicente e a
Associação de Combate ao Câncer Genoveva Perez, entregaram material de higiene pessoal e fraldas descartáveis ao
Asilo Lar Cristão de Amparo ao Idoso. Localizada na Vila
Margarida, em São Vicente-SP, a entidade abriga cerca de
60 idosos. Os associados ficaram muito impressionados
com as instalações e estrutura do asilo. Além da comitiva
de rotarianos, o evento contou com a presença da primeira
dama do município, Sra. Valeria Lins da Silva.

Rotary E Club - Distrito 4420

Rotary Club de Itarirí

O Rotary E-Club D- 4420 tem realizado muitas parcerias e desenvolvido projetos em beneficio de muitas pessoas, principalmente na área da oftalmologia, com a doação de armações e lentes gratuitas. Em consequência da
divulgação deste trabalho, uma funcionária da Prefeitura de
São Vicente-SP localizou os associados do clube através da
página mantida no Facebook, e solicitou um atendimento
à Aldeia de Paranapuã, no Parque Estadual Xixova-Japuí,
no bairro do Japuí, com 72 indígenas que falam a língua
guarani e necessitavam de óculos de grau. Os indígenas
não tinham condições financeiras para fazer os óculos.

O RC de Itariri Pedro de Toledo realizou palestra para
a promoção da saúde bucal junto aos alunos da APAE, em
Pedro de Toledo. A palestra foi proferida pelo Dr. Francisco
Spagnuolo, coordenador do ”Projeto de Saúde Bucal Sorriso Brilhante”, com a colaboração dos associados do clube.
Na oportunidade, os estudantes receberam kits de higiene
bucal disponibilizados pelo clube, contendo escova, pasta
dental e fio dental, além de estojo, visando à prevenção
de cáries, problemas bucais, além da prática de higiene. A
ação atendeu cerca de 30 alunos que ficaram felizes com a
atividade e com o kit doado pelo Rotary.

Outubro Rosa - Clinicar

Projeto Visão do Futuro em tribo indígena
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Apoio ao Asilo dos Idosos

Projeto Sorriso Brilhante

www.rotary4420.org.br

RC de Sto. André-Campestre

RC de Santos-Boqueirão

O RC de Sto. André-Campestre realizou a 1ª Caminhada Contra o Sedentarismo, reunindo rotarianos e pessoas
da comunidade para promover qualidade de vida e saúde
para todos. Saindo do Parque Celso Daniel em Santo André, percorreram 5 km pelas avenidas e ruas da cidade.
Todos puderam se beneficiar se exercitando e se mobilizando pela causa abraçada pelos rotarianos do Distrito
4420. Com animação de um professor de educação física e
com olhar atendo da equipe de saúde, todos completaram o
trajeto em plena forma! Os rotarianos agradeceram a participação de em massa!

O Projeto sobre HPV, idealizado pelo RC Santos Boqueirão, em nova fase, retoma a idéia inicial de ir às escolas, orientar, esclarecer, prevenir e provocar uma reflexão.
Rotarianas dividiram-se em pares, visitando escolas, fazendo palestras e conduzindo à pesquisas de aprofundamento
e conhecimento. O clube propõe uma pesquisa monitorada pelo professor de ciências que levará à apresentação de
trabalhos e participação em um concurso entre escolas da
região. O projeto tem sido muito bem recebido pelas escolas e pelos alunos, que fazem perguntas e relatam fatos
ocorridos o que tem aproximado o Rotary da comunidade!

Rotary Club de Cubatão

RCSP-Ponte Estaiada

A Casa da Amizade de Cubatão realizou a entrega de
sete Cadeiras de Rodas e três Cadeiras de Banho ao Banco
de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Cubatão, que vem
há muito tempo beneficiando a comunidade do município.
Essas cadeiras foram adquiridas através de recursos alcançados por ocasião da realização do Chá Beneficente pela
ASFAR-São Vicente e Casas da Amizade, num evento que
movimentou esposas de rotarianos dos clubes da área 11
do Distrito 4420 e os próprios rotarianos, com a venda de
convites. A arrecadação foi dividida entre os Clubes da
Área 11 de São Vicente e Cubatão.

O RCS-Ponte Estaiada, em parceria com a Fraternidade Aliança Aca Laurência, rotarianos do E-Club 4420
e jovens do Rotaract Cidade Dutra, realizaram ação que
celebrou o “Outubro Rosa”. Um encontro de mais de 50
mulheres, com palestras, atividades como maquiagem,
massagem e dança, teve como principal objetivo a arrecadação de lenços que serão doados para o Instituto
Oncoguia. O saldo do evento foi positivo e o número alcançado foi de 420 lenços. Os responsáveis pelo evento
agradecem as contribuições.

Caminhada Contra o Sedentarismo

Banco de Cadeiras de Rodas

Projeto HPV

Ação Outubro Rosa
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GERAÇÕES
NOVAS

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO - INDEPENDÊNCIA
Campanha de arrecadação de recursos para projetos

Foi realizada a entrega
da bicicleta ao ganhador
da rifa do Dia das
Crianças, promovida pelo
Rotaract Club de São
Paulo Independência. Os
rotaractianos promoveram
a iniciativa da rifa para
mobilizar mais parceiros
para os projetos e ações
que vem sendo realizadas
pelos jovens, que seguem
trabalhando pelo servir
no ano rotário presente. A
entrega foi feita durante reunião do clube padrinho, o Rotary Club SP Independência, que
incentiva os jovens rotaractianos a realizarem várias ações voltadas para a comunidade.
Os rotaractianos agradeceram a todos que contribuíram com a realização do projeto em
apoio a mais uma ação presente!

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
Dia das Crianças no Campo Vila Nova

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO CIDADE DUTRA
Campanha Contra a pólio

O Rotaract Itanhaém participou de duas festas que
celebraram o Dia das Crianças. Uma delas foi na AMBASA
do Suarão e a outra pela Prefeitura, no Campo do Vila
Nova, em Itanhaém. Em ambas as festas os rotaractianos
atenderam cerca de 300 crianças. Foram realizadas pinturas
faciais nas crianças, e os sócios estavam fantasiados para que
pudessem interagir ainda mais com elas! Foram entregues
ainda, em ambas as festas, estalinhos para que as crianças
pudessem se divertir. O Rotaract Itanhaém agradece a
AMBASA Suarão e a Michelle Poitena pela oportunidade
de participar dos dois projetos, que foram um sucesso!

O Rotaract São Paulo Cidade Dutra entregou doces
para as crianças que estavam no Posto de Saúde Jardim
Clipper, atualizando a carteira de vacinação e tomando
a vacina contra a poliomielite. Os rotaractianos
marcaram presença, incentivando as crianças e seus
familiares a continuarem contribuindo com o combate
a poliomielite, que no Brasil já está erradicada, mas
onde a vacinação é mantida para prevenção de seu
retorno. Por essa razão, a participação dos rotaractianos
foi fundamental para mostrar o comprometimento do
Rotary junto à causa, ressaltando a importância de se
continuar vacinando as crianças brasileiras.
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INTERACT CLUB DE SÃO PAULO - AEROPORTO
Coleta lacres para cadeira de rodas
O Interact SP-Aeroporto tem arrecadado
lacres para troca por cadeiras de rodas para serem
doadas para a comunidade. A campanha contou
com um reforço, ao receber cerca de 30 garrafas
de lacres coletados. A coleta foi organizada na
empresa Arquivo da Propaganda, por iniciativa
de sua diretora Lucy Rodrigues, mobilização de
amigos, colaboradores e parceiros. A presidente
do Interact SP-Aeroporto, Caroline Carvalho,
disse que “essa prática, ainda que vagarosa para
a obtenção de resultados, já é comum em muitos
clubes juvenis, e vale a pena pelo seu efeito
mobilizador e pela quantidade de pessoas que
une para fazer o bem”.

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO CIDADE DUTRA
Plantio de Mudas

ROTARACT CLUB DE SANTOS
Projeto Rotariso

Com enorme satisfação, o Rotaract Santos
promoveu o Dia das Crianças - “Projeto Rotariso”,
evento que pôde propor uma quebra da rotina
hospitalar, visitando alguns baixinhos nas alas
pediátricas públicas, particulares e oncologia
infantil da Santa Casa de Santos, levando-lhes
algum motivo para o riso através de abraços,
musicas, teatro, mágicas e muitos brinquedos.
Lá foi possível doar brinquedos e materiais de
papelaria que irão compor a brinquedoteca do
hospital. O clube também promoveu a “Semana
da Criança”, na Creche Hilda Papa, com uma
semana de atividades e brincadeiras em piscina de
bolinhas, escultura de balões, teatro de fantoches e
guloseimas!

O plantio de mudas tem um papel fundamental
para manter o equilíbrio da temperatura no
planeta, principalmente por causa do aumento das
atividades humanas do cotidiano, como a emissão
de gases na atmosfera. Para criar consciência
ambiental e preservar o meio ambiente, o Rotaract
SP Cidade Dutra apoia o plantio de mudas. Foram
entregues pequenas mudas para crianças e adultos,
em um Projeto na Represa. É saudável se observar
o crescimento das plantinhas e muito importante
ensinar às crianças desde cedo a plantarem
uma árvore ou regarem as plantas, mostrando a
importância de cuidar e preservar a natureza.
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Como fazer um Comunicado à Imprensa

O trabalho de Imagem Pública no
Rotary é efetuado de forma coletiva pelos
rotarianos e seus clubes. Cabe ao Rotary International e ao Distrito prover material de divulgação e orientar os clubes sobre a forma de efetuar essa divulgação, mas
é missão de cada clube divulgar para os meios de comunicação de sua área de atuação seus projetos e eventos beneficentes. E o meio para se executar essa tarefa é o comunicado à imprensa, também chamado de “press-release”.
É essencial que a cada entrega de equipamento doado
em um projeto, ou a cada inauguração, ou ação beneficente, haja duas ações de comunicação: uma antes e outra depois de sua realização. A ação prévia tem o objetivo de tentar atrair os meios de imprensa para a cobertura do evento.
Se for bem-sucedido neste convite, e houver a presença
de jornalistas já no evento, a probabilidade de divulgação
da ação é muito alta. E ao fim do evento, sua divulgação
ainda é possível através de comunicado contando como foi
o evento.
Nos dois casos é importante pensar em como atrair a
atenção do veículo para sua ação. Crie um título que seja
curto e contenha verbos que demonstrem ação. Escolha
uma razão forte pela qual o artigo deve ser veiculado, e
use-a para dar direcionamento ao resto do texto – em geral
algum gancho para a emoção, ou destacando sua relevância, surtem efeitos. Não deixe de informar que o Rotary é
uma rede global de voluntários – mantenha um parágrafo
padrão para ser colocado no final com um pequeno resumo
do que é e o que faz a organização. 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
para aumentar a possibilidade de um repórter ou redator
entrar em contato. Insira também o endereço do website
do clube ou do Distrito.
O cabeçalho e a primeira sentença de um comunicado
à mídia são as partes mais importantes. A sentença inicial
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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? 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.
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. Procure escrever o texto em terceira pessoa, nunca
em primeira pessoa, e capriche no português. Evite também jargões rotários muito específicos, que possam não
ser entendidos por quem não conhece a organização.
A matéria também deve ser ilustrada, especialmente
quando enviada após sua realização. 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. No caso de fotos para revistas,
jornais e sites, 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, a entidade beneficiada, a pessoa atendida
pelo projeto. Envie sempre imagens com boa qualidade e
boa resolução.
Devemos ainda trabalhar com os estereótipos do Rotary, que ainda é visto por muitos como entidade de pessoas
que “só fazem festa”. Assim, ao divulgar um evento beneficente, evite a coluna social e foque sua comunicação
menos na festa em si (na comida ou entretenimento) e mais
em quem será beneficiado e como os recursos obtidos no
evento serão utilizados.

Por: Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública

