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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Muitos anos atrás, na Índia, tive o privilégio de conhecer a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma mulher incrível,
com uma personalidade extremamente marcante. Quando caminhava pelas ruas, a multidão abria caminho à sua frente.
No entanto, em suas conversas, ela praticamente não falava sobre os seus grandes feitos. Quando alguém lhe perguntava
sobre a sua maior conquista, ela geralmente respondia: “Sou especialista em limpar banheiros”.
Apesar de engraçada, a resposta era absolutamente séria. Seu objetivo era cuidar do próximo. Então, se banheiros
precisavam de limpeza, ela os limpava. Nenhum trabalho era pequeno demais para essa grande mulher. Ajudar as pessoas
necessitadas era o seu dever, e nada no mundo era mais importante do que isso.
Certo dia, um homem muito bem vestido foi a Calcutá à procura da Madre Teresa. As freiras que abriram a porta o
informaram que ela estava no fundo da casa, limpando os banheiros. Elas indicaram o caminho e ele, de fato, encontrou
a beata esfregando o sanitário. Ela disse oi e, presumindo que ele estivesse ali para fazer trabalho voluntário, começou a
explicar como usar a escova de limpeza corretamente e não desperdiçar água. Ela lhe deu uma escovinha e o deixou ali,
em seu terno caro, sozinho no banheiro.
Mais tarde, o homem saiu, encontrou Madre Teresa novamente e disse: “Terminei. Posso falar com a senhora agora?”.
Ela respondeu que sim, claro. O visitante tirou um envelope do bolso e anunciou: “Madre Teresa, sou o diretor da
companhia aérea e aqui estão as suas passagens. Quis entregá-las pessoalmente”.
Aquele diretor de companhia aérea contou e recontou essa história pelo resto de seus dias. Ele disse que aqueles 20
minutos em que passou limpando o banheiro encheram seu coração com uma alegria que nunca havia sentido. Ao ajudar
a Madre Teresa, ele se tornou parte de seu trabalho. Naqueles 20 minutos, ele cuidou dos enfermos assim como ela: com
suas próprias mãos e com seu próprio suor.
E é exatamente esta a oportunidade que o Rotary nos dá. Podemos não fazer o que a Madre Teresa fez – renunciar
nossas próprias vidas, casas e famílias. Mas por 20 minutos, 20 horas ou 20 dias do ano, podemos ser como ela.
Podemos fazer o trabalho que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Podemos fazê-lo com nossas mãos, nossos
corações, nosso suor e nossa devoção, sabendo que esse trabalho é o mais importante do mundo.
K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International
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Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY
FUNDAÇÃO ROTÁRIA PROTEGE MÃES E CRIANÇAS CARENTES
Pretendemos enfocar o tema “Saúde Materno-Infantil”, deste mês, mostrando um pouco do que tem feito a nossa
quase centenária Fundação Rotária, especialmente em países subdesenvolvidos, ajudando a fornecer cuidados pré e pósnatal para mães em áreas carentes de assistência médica durante e após o parto.
A Fundação Rotária tem ajudado a melhorar o acesso a cuidados médicos essenciais para as mães e filhos, visando
reduzir o número de milhões de crianças com menos de cinco anos que morrem anualmente por causa de desnutrição,
falta de atendimento médico e saneamento precário, principalmente em países de extrema pobreza.
Estimativas registram que mais de 80% das mortes maternas podem ser evitadas com acesso a cuidados com a saúde
reprodutiva e tratamento médico. Para ajudar a atender a essas necessidades a Fundação Rotária oferece treinamento,
imunização, kits para parteiras e clínicas ambulantes. As mães aprendem a evitar a transmissão do HIV a seus bebês,
amamentar e combater doenças.
O objetivo da Fundação Rotária é reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças com menos de cinco anos; reduzir
a taxa de mortalidade materna; facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos; apoiar
estudos ligados à saúde materno-infantil. Para isso, ela capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde materno-infantil.
No Brasil, podemos identificar que as políticas públicas de saúde materno-infantil têm sido definidas seguindo desde
os princípios meramente reprodutivos até aqueles mais amplos, voltados para garantir uma melhor condição de saúde e
de vida. Nas últimas décadas, com o auxílio do governo e da sociedade, houve uma progressão no atendimento da saúde
da mulher e da criança. No entanto, conclui-se que, apesar da evolução observada, o grande desafio ainda se encontra na
redução da mortalidade materna, neonatal e infantil.
Todavia, um problema de extrema gravidade na área da saúde materno-infantil tem preocupado as autoridades do nosso
país, tendo em vista que se intensificou a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, da chikungunya
e principal vetor de propagação do vírus da zika, causador da microcefalia.
Desde novembro de 2015, quando o Ministério da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública no país
por conta do aumento repentino do número de bebês nascidos com uma má-formação congênita no cérebro, o termo
microcefalia entrou no cotidiano de noticiários e conversas. Médicos e pesquisadores começam a falar em uma síndrome
congênita da zika, que inclui outros dados relatados, como calcificações no tecido cerebral, hidrocefalia, problemas nos
olhos, nos ouvidos e nas articulações e até membros com má-formação.
Diante desse quadro, de extrema gravidade, reuni-me recentemente com o Colégio de Diretores e com todos os
Governadores dos 38 Distritos, a fim de que possamos encontrar a melhor forma do Rotary participar dos esforços do
Governo para debelar esse grave problema. Estamos trabalhando nesse sentido.
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) Rotarianos(as) Presentes,
Tradicionalmente em nossa coluna sempre mencionamos os meses rotários. Esse calendário tem o propósito de focar
a cada mês uma das prioridades do Rotary, sendo que desde a sua reorganização iniciada neste ano rotário há seis desses
meses explicitamente relacionados às ênfases da Fundação Rotária. E é o caso do mês de abril, cujo tema é a ênfase na
Saúde Materno-Infantil. Trata-se de uma área essencial que tem relação com o bem-estar das nossas crianças e de suas
mães, desde a gravidez, e que recebe muitos projetos em todo o mundo.
Mas um assunto de grande destaque nesta edição é a oportunidade de darmos as boas-vindas a um novo integrante de
nosso Distrito, o Rotary Club de Itanhaém Benedito Calixto. É sempre uma grande satisfação verificarmos o crescimento
e desenvolvimento de nosso quadro associativo através de um novo membro – trabalho realizado junto com o Presidente
da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo Marcos Zanardo, em conjunto com a Governadora Assistente
Lucília Rodrigues e com a Presidente Ariádina Silva.
O crescimento do nosso quadro associativo, seja através da fundação de um novo clube, ou da admissão de novos
associados, ou ainda a partir de uma boa retenção do quadro existente, é sempre essencial para garantirmos nossos
trabalhos e projetos a longo prazo.
Também destacamos a realização do ILR, o Instituto de Liderança Rotária, pela primeira vez em Peruíbe, trazendo
informação rotária aos novos e futuros líderes, e a realização do RYLA 2, para jovens de 18 a 30 anos, realizado em São
Bernardo do Campo.
Na área da Fundação Rotária, o destaque vai para o governador 2014-2015 Hiroshi Shimuta, que conquistou o inédito
reconhecimento de chegar à Arch Klumph Society no seu nível 3. Esse desprendimento e envolvimento com a causa
rotária é maravilhoso, e nos inspira a cada vez colaborarmos com a Fundação, conforme a possibilidade de cada um, seja
através de um reconhecimento Major Donor, ou um Título Paul Harris, ou mesmo a participação do rotariano no EREY
– Todos os Rotarianos Todos os Anos. Estamos na reta final do ano rotário, e milhares de projetos no Brasil, ou em várias
partes do mundo, estão contando com nossa colaboração para tornarem-se realidade.
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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Rotary Club de Itanhaém - Benedito Calixto

A

governadora do Distrito 4420, Maria Luíza Mendaçolli Zago, teve a honra de participar da reunião solene
de admissão do Rotary Club de Itanhaém Benedito
Calixto, mais um clube de Rotary International que
vem ser um presente para o mundo.

Acompanhada de Cláudio Zago, seu esposo, a governadora iniciou
a reunião realizada na Câmara Municipal de Itanhaém, que recebeu autoridades civis e rotárias, rotarianos representando clubes
da área e do distrito, familiares e amigos dos sócios fundadores do
novo clube.

A
presidente
Ariádina, já empossada, fez seus
agradecimentos
às autoridades, ao
clube padrinho e aos
companheiros que
formam o clube, e que ela acredita serão grandes
representantes do servir, representando o distrito
e o Rotary em suas ações. Com a oração dos rotarianos ela encerrou a parte protocolar da reunião,
entregando mimos e convidando a todos para celebrar a fundação do clube, na Pizzaria Casa da Sogra, onde aconteceu o momento festivo.

O Rotary Club Itanhaém Benedito Calixto será presidido por
Ariádina Cristina da Silva e tem como clube padrinho o Rotary
Club de Itariri, que representado pela vice-presidente presente Denise Ribeiro, através dos seus associados e orientação da governadora assistente da área, Lucília Assis Nogueira, tornou-o realidade.
O governador 2012-2013 e Presidente da Comissão Distrital de
Desenvolvimento de Rotary, Marcos Luiz Zanardo, parabenizou
a todos que se envolveram nessa iniciativa e deu as boas vindas
aos 33 novos sócios que passam agora a integrar o
Distrito 4420.

A governadora também fez seus agradecimentos, em especial ao presidente do DQA Marcos Zanardo, por sua brilhante atuação ao longo
de sua gestão, contribuindo significativamente
para o crescimento do quadro associativo. Ela
parabenizou a presidente Ariádina pela coragem
e determinação em fundar um novo clube e por
seu compromisso com o servir. Para a governadora, todos os novos sócios são um presente para
o distrito, mas acima de tudo, para o mundo que
precisa de suas ideias e esforços para continuar
trabalhando pelo ideal de servir.
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Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil
O RYLA II, para jovens de 18 a 30 anos, reuniu 57 inscritos, em São Bernardo do Campo nos dias 02 e 03 de abril,
mostrando o compromisso do Rotary com o futuro da juventude brasileira, representada por participantes indicados pelos clubes do Distrito 4420.
A governadora Maria Luíza Mendaçolli Zago fez a abertura oficial do evento, deixando sua mensagem sobre o ano
rotário presente e seu desejo de sucesso para a vida dos
jovens participantes.
Os programas de Rotary para a juventude, liderança e
formas de se relacionar em equipe, ética nas organizações
pessoais, empreendedorismo jovem, sustentabilidade
do planeta terra, profissionalismo, network, motivação
e comunicação foram alguns temas abordados durante o
RYLA.
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O Rotaract e sua atuação na comunidade através de projetos humanitários também foi pauta para o evento que contou o desenvolvimento de atividades dinâmicas propostas
por expositores muito bem selecionados pela presidente do
RYLA para 2015-2016, Maria Laiz A. Marcondes Zanardo
e sua equipe formada por rotarianos e rotaractianos do distrito.

A governadora compareceu no segundo e último dia
de atividades, para desejar sucesso aos jovens e agradecer
pela participação de todos e pelo trabalho desenvolvido
por toda equipe organizadora, que contou com o apoio do
governador 2012-13 Marcos Luiz Zanardo, integrando o
grupo.

O sorteio de brindes e o clima de integração e companheirismo reinaram nas salas de atividades disponíveis no
Pampas Palace Hotel, local do evento que reuniu jovens,
expôs sonhos, novas ideias e despertou em todos o verdadeiro sentido de ser um presente para o mundo!

O

Distrito 4420 conquistou um reconhecimento
inédito com a conquista do Foundation Circle, ou
nível 3 da Arch Klumph Society pelo rotariano do
Rotary Club de São Paulo Aeroporto e Governador 20142015 do Distrito, Hiroshi Shimuta, e sua esposa Suma
Shimuta. Este reconhecimento especial é uma homenagem
aos doadores que atingiram doações acumuladas de um
milhão de dólares para a Fundação Rotária!

O Instituto de Liderança Rotária – ILR –
Módulos I,II e III - aconteceu nas dependências da Escola Técnica Dimensão, em Peruíbe,
tendo os associados do Rotary Club Peruíbe
como anfitriões dos 64 rotarianos que compareceram a mais um evento rotário que tem
como finalidade formar novos líderes no Distrito 4420.
Iniciado em 1992 e já organizado em 153
Distritos, divididos em 36 Divisões e cobrindo
80 países, tem como principal objetivo desenvolver o melhor conhecimento sobre Rotary
e habilidades de liderança rotária. A grande
movimentação anual de líderes de nossa Organização requer cada vez mais rotarianos
comprometidos com a capacidade e disponibilidade para liderar.
Os clubes são estimulados a identificar
futuros e potenciais líderes e motivar sua
participação, financiando a participação dos
indicados em todas as etapas de capacitação
oferecidas pela Divisão São Paulo do Instituto de Liderança Rotária. O propósito é o de
oferecer para estes líderes potenciais a possibilidade de conhecer mais sobre Rotary e que
estes conhecimentos sejam postos em prática
e por eles transmitidos a todos os demais companheiros de seus respectivos clubes.

Os formandos que concluíram o Módulo
III nesta edição do ILR foram: Mariângela
Fortes Veiga, do RC de Santos Boqueirão, Denise Ribeiro da Silva, do RC de Itariri Pedro
de Toledo, Mario Omuro, do RC de Peruíbe,
José Rubens Nogueira de Souza, do RC de Peruíbe, Silvio Luis dos Anjos, do RC de Praia
Grande, Sebastião Cláudio Rocha da Silva,
do RC de Praia Grande, e Eleni Chacur, do
RC Santo André 8 de Abril. Os facilitadores
que conduziram as sessões foram: Marcos Anselmo Ferreira Franco, Antonio Dueñas, Jaime Itchiro Uehara, Fernando Dias Sobrinho,
Marcos Buim, Lenice Matheus e Roberto Luis
Barroso Filho.
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Rotary Club de São Paulo-Centenário
O Rotary Club de São Paulo Centenário recebeu visita do casal
governador, que compareceu à Churrascaria South’s Place, onde foi
realizada assembleia com os sócios e reunião festiva, conduzida pelo casal
presidente presente Sirlei Pinto da Fonseca e Carlos Tominaga. A Visita
Oficial foi marcada por momentos de companheirismo e homenagens,
como a outorga de dois Títulos Paul Harris aos agraciados Álvaro Siviero
Jr. e a presidente Sirlei, que ficou muito feliz com o reconhecimento. A
presidente agradeceu a presença de todos os convidados e associados
rotarianos que prestigiaram a reunião, que celebrou a visita do casal
governador e o ano rotário presente. Já a governadora agradeceu pela
receptividade e parabenizou as ações mencionadas pela presidente
durante a visita.

Rotary Club de São Paulo-Sul

  A Visita Oficial do casal governador ao RCSP-Sul teve início no Centro
Comunitário Sinhazinha Meirelles, entidade que recebe apoio permanente
do clube presidido pelo casal Paulo Roberto Crepaldi e Marilúcia. A
comitiva de rotarianos apresentou as dependências da casa que aproveitou
a ocasião para celebrar a Páscoa, realizando junto aos rotarianos a entrega
de ovos de chocolate para as crianças assistidas pela entidade, que já
recebeu do clube equipamento para a cozinha e brinquedos. A assembleia
com a governadora aconteceu no Edifício Rotary, onde também foi
realizada a reunião festiva, que foi cenário da posse de dois novos
associados, ambos recebidos pela governadora. Um vídeo com projetos
e ações rotárias do clube foi apresentado pelo presidente.

Rotary Club de Santos-Vila Belmiro
O Rotary Club de Santos Vila Belmiro recebeu Visita Oficial do
casal governador, que foi recebido pelo casal presidente Danilo Busse
Spironelli e Paula. Na Cruzada das Senhoras Católicas, onde o clube
mantém projeto permanente junto à “Creche Cantinho Alegre”, a
governadora conheceu as crianças lá assistidas, alunos do curso
de panificação, assim como os adolescentes que participam das
aulas de música do Projeto Sopro Novo, e que tocaram flauta para
o casal e comitiva. Na Câmara Municipal de Santos, aconteceu
a assembleia com os sócios e reunião festiva que registrou a
renovação de a parceria como Empresa Cidadã, outorga de uma
Safira e quatro Cristais EREY, sendo as posses de Rejane Franco
e Marcelo Adriano o destaque da festiva.

Rotary Club de Praia Grande-Boqueirão
O Rotary Club de Praia Grande Boqueirão recebeu Visita
Oficial do casal governador, que foi recepcionado pelo casal presidente
presente Sergio Roberto Ramos e Rita de Cássia. A assembleia
com os sócios aconteceu nas dependências do Restaurante Pizzaria
Michelangelo, no Shopping Litoral Plaza, onde também foi realizada
a reunião festiva. A posse da nova associada Bárbara Maria Richard
foi o destaque da noite festiva, considerando que a nova associada foi
um presente para a governadora, que solicitou aos clubes a posse de
uma mulher no mês de março, quando se comemora, no dia 8, o Dia
Internacional da Mulher. O presidente agradeceu a presença de todos
os convidados e também a oportunidade de poder servir em Rotary,
apoiado pela governadoria.
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Rotary E-Club 4420
O Rotary E-Club 4420 recebeu Visita Oficial do casal governador,
que conheceu um pouco mais sobre a história do clube presidido por
Silvia Camisa Nova e Ramiro. Reunidos na Churrascaria Estância dos
Pampas para assembleia e festiva rotária, os associados puderam expor
suas idéias e receber orientações da governadora, que prestigiou a
outorga de nove Cristais EREY, um deles à esposa do associado Carlos
Braghini, recentemente falecido, que recebeu homenagem póstuma.
A associada Márcia, filha do associado falecido e proprietária do
Colégio Monteiro Lobato recebeu uma placa para colocar na entrada
do colégio, sede das reuniões do Interact e Rotaract patrocinados pelo
E-Club. A posse dos três novos associados foi o ponto alto da festiva
e um presente para a governadora.

Rotary Club de São Bernardo do Campo-Terra Nova
      O casal governador realizou Visita Oficial ao RCSC-Terra Nova,
presidido por Junior Moreira. A assembleia e reunião festiva aconteceram
nas dependências do CAMP de São Bernardo do Campo. Os associados
se reuniram no auditório principal, onde foi realizada a parte protocolar
do evento. Celebrando o mês de março, quando se comemora o Dia
Internacional da Mulher, o presidente Junior atendeu a um pedido da
governadora e empossou a nova associada Vanessa Mateus, advogada,
que vem agregar novas idéias e entusiasmo pelo servir. A outorga de sete
Cristais EREY também mereceu destaque. O presidente homenageou
as mulheres associadas do clube e demais senhoras presentes, com
um mimo, representando a importância da mulher.

Rotary Club de Mongaguá
Em mais uma jornada de Visitas Oficiais, o casal governador esteve
em Mongaguá-SP, onde foram recepcionados pelos associados do Rotary
Club de Mongaguá. A assembleia e reunião festiva foram realizadas
na sede do clube, onde os associados puderam conhecer melhor
a governadora e receber orientações sobre o ano rotário presente,
considerando que o clube aproveitou a ocasião festiva para oficializar
também a Transmissão e Posse do ano Brilhante 2014-15 para o Presente
2015-16. O presidente presente Dorismundo Bucanas aproveitou a
ocasião para empossar dois novos associados, um gesto muito positivo
para as metas da governadoria que incentiva o crescimento do quadro
associativo, e com isso a ampliação de projetos e surgimento de novas
idéias vindas dos novos associados servindo em Rotary.

Rotary Club de Bertioga-Riviera de São Lourenço
O casal presidente presente do Rotary Club de Bertioga Riviera de São
Lourenço, Osmar Alves de Moura e Lya, recebeu o casal governador, que
realizou Visita Oficial ao clube. A programação contou com a inauguração
de uma Placa Comemorativa do 111º aniversário do Rotary International,
que celebrou também o registro oficial dos três clubes no Marco Rotário
da cidade. O casal teve a oportunidade de conhecer a instituição 10 de
Agosto, entidade constituída em 1993, que recebe apoio permanente do
clube, através de cursos gratuitos de música, atividades esportivas e
artes manuais. No Hotel Amarilis, onde aconteceu a festiva, houve a
outorga do título Paul Harris à associada Sonia Patrício Saltão, que
também representou a Empresa Cidadã SSP Brasil.
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

Rotary Club de Cubatão

Roytary Club de Santo Amaro

Durante a 38ª Reunião Ordinária, o RC de Cubatão,
através do seu Banco de Cadeira de Rodas, entregou mais uma
Cadeira de Rodas e uma Cadeira de Banho. O Rotary segue
no caminho do servir, proporcionando conforto, melhoria
da qualidade de vida e a auto-estima das pessoas menos
favorecidas. Na ocasião, a representante da requisitante da
cadeira recebeu a doação das mãos do associado do clube,
Sidnei Cerca, que representou os demais associados e o
presidente Sergio Roberto de Oliveira, que se sensibilizou
com a causa e impulsionou a ação.

O Projeto LER, de incentivo à leitura por meio da troca
de livros do RCSP – Santo Amaro, disponibilizou um novo
lote de obras literárias. Novos títulos foram colocados na
estante instalada no Mercado Municipal de Santo Amaro.
Clientes e funcionários do mercado, já familiarizados
com o projeto, animaram-se com a renovação do acervo.
Enquanto alguns visitantes folheavam, liam e retiravam
livros, outros se informavam sobre como doar novas obras
literárias. O Projeto LER é promovido pelo Distrito 4420 e
objetiva fomentar o desenvolvimento destes centros.

RC de S. B. do Campo-Norte

Rotary Clubs da Área 7

A 14ª Noite da Pizza do RCSBC-Norte foi um sucesso.
Mais uma vez, com o salão cheio, o evento foi realizado com
muito carinho, num clima bem familiar e de companheirismo.
O presidente Luiz Carlos João e os rotarianos do clube
receberam outros rotarianos e convidados, servindo pizzas
em. A renda revertida auxiliará nos projetos do Clube na
Casa Transitória Servidores de Maria, no projeto Viva
Melhor e na organização da 19ª Maratona da Saúde, que
é realizada todos os anos, oferecendo serviços gratuitos à
comunidade.

Os clubes da Área 7 do D-4420 realizaram o 5º Mutirão
da Saúde no Parque do Ibirapuera. O evento, coordenado
pela governadora assistente Nídia Caivano, proporcionou
atendimento a mais de 1500 pessoas que passavam pelo
local. Disponibilizaram serviços de medição de glicemia,
pressão arterial, hepatite, exame de vista, e até sobre
primeiros socorros. Os clubes que participaram do evento
foram: RCSP-Aeroporto, RCSP-Brasil/Taiwan, RCSPNovas Gerações, RCSP-Nove de Julho, RCSP-Paraíso,
RCSP-Parque do Ibirapuera, RCSP-Saúde, RCSP-Sudeste
e RCSP-Sul, além de Rotaracts e Interacts da Área.

Entrega Cadeiras de Rodas à Comunidade

Pizza Beneficente
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Disponibiliza livros para Projeto LER

Mutirão da Saúde

www.rotary4420.org.br

RCSP-Parque do Ibirapuera

Rotary E-Club D-4420

Quinto Mutirão da Saúde

Campanha de Doações de Alimentos

O 5º Mutirão da Saúde aconteceu sob a Coordenação
do RCSP-Parque do Ibirapuera. Foram disponibilizadas
diversas barracas onde o público pode realizar vários
e rápidos exames, como Hepatite C e Glicemia. Os
associados contaram com as apresentações da AACD,
com a presença de várias crianças jogando Capoeira,
dentre elas, várias portadoras de deficiências, e do Coral
Infantil do Colégio Rio Branco. A abertura foi abrilhantada
pela Banda do Comando Militar do Sudeste, regido pelo
Maestro Sargento Venâncio e seus 45 músicos. Foi um dia
em que os rotarianos presentes fizeram a diferença!

O Rotary E-Club do D-4420 se mobilizou numa
campanha de arrecadação de alimentos a serem doados
para a CAMACC – Casa Modelo de Apoio as Crianças
com Câncer, entidade assistida pelo clube. A entrega dos
alimentos ocorreu graças aos esforços dos associados e
parceiros do clube. A CAMACC promove assistência
psicossocial, médica e financeira a crianças com câncer
de famílias carentes de todo Brasil. Propiciona condições
necessárias ao tratamento médico adequado no combate ao
câncer, evitando o abandono do tratamento, visando apoiar
os atendidos e seus familiares.

Rotary Club de SP-Interlagos

RCSP-Ponte Estaiada

O presidente do RCSP-Interlagos, Rodrigo Médici
Cândido, fez a entrega de dois equipamentos adquiridos
com o Subsídio Distrital do Rotary para o Banco de Leite
Humano do Hospital e Maternidade Interlagos. A Diretora
de Saúde do hospital, Roberta F. Trevisan, recepcionou
os equipamentos. Com capacidade de atendimento, em
média, de 390 crianças por mês, os equipamentos (freezer
e refrigerador) serão destinados ao correto armazenamento
dos potes de vidro com o leite doado pelas mamães. Essa
já é uma demanda antiga, ora solucionada com o apoio dos
associados do clube. O Hospital é uma referência na região.

O RCSP-Ponte Estaiada formalizou, mais uma vez,
o projeto “Bolsa de Estudo”, em parceria com o Colégio
Magister, oferecendo melhores oportunidades a jovens
estudantes. A parceria continua crescendo e estimulando
estudantes a participarem dessa iniciativa do clube. Em
2016, mais sete bolsistas foram registrados. Rotarianos
estiveram presentes no colégio para conhecer essa nova
turma e seus pais, aproveitando a ocasião para motivá-los e
falar sobre o que é Rotary e sua importância na comunidade.
Para os rotarianos do clube, a educação é o futuro do país.

Entrega Equipamento

Projeto Bolsa de Estudo

13 | CARTAMENSAL

www.rotary4420.org.br

Rotary Club de SBC-Norte

Rotary Club Santos-Boqueirão

Os associados do Rotary Club de São Bernardo do
Campo Norte fizeram a doação de tecidos para confecção
de lenços e bandanas para as mulheres mastectomizadas
assistidas pela entidade Viva Melhor, que recebe apoio
do clube. A representante da entidade, Neusa Lago
Subero, recebeu também diversas peças de bijuterias
para fazer montagem de kits para estas mulheres. O clube
da governadoria se mobilizou para prestar mais uma
homenagem às mulheres, celebrando o seu dia especial,
comemorado no mês de março. A doação representa um
presente para elas e para o mundo!

O RC de Santos-Boqueirão cooperou doando um lote de
calças jeans de tamanhos variados que havia sido recebido
também como doação, mas sem destino pré-determinado,
para ajudar refugiados no Estado de São Paulo. Pensando
nisso, a associada Márcia Atik movimentou a busca por
ajuda aos refugiados no estado e dentre muitas doações
recebidas de amigos e parceiros do clube. As doações foram
entregues no Centro de Referência para os Refugiados da
Caritas Arquidiocesana de São Paulo, na Rua Major Diogo.
Esta entidade é parceira da ACNUR. O Padre e diretor do
Centro, Marcelo Monge, recebeu as doações.

RC Bertioga-Riviera

Rotary Club de Itariri

O RC Bertioga-Riviera de São Lourenço juntamente com
a Fundação 10 de Agosto, fez a entrega de bebedouro de água
doado pelos associados do clube, que se mobilizaram para
atender à ONG Boracéia Viva. Também foram entregues à
entidade cestas básicas remanescentes do Natal Solidário
do Grupo Pão de Açúcar. A ONG Boracéia Viva é parte
integrante dos pólos da Fundação 10 de Agosto, entidade de
grande destaque na cidade, pela atuação e credibilidade. O
Rotary Riviera é um dos parceiros da Fundação 10 de Agosto
que visa proporcionar educação e qualificação profissional
para a população de Bertioga.

O Rotary Club de Itariri Pedro de Toledo realizou palestra
para a promoção da saúde bucal junto aos alunos da Escola
Municipal Padre Leonardo Nunes, em Itariri. A apresentação
foi proferida pelo Dr. Francisco Spagnuolo, coordenador do
Projeto de Saúde Bucal Sorriso Brilhante. Os estudantes
receberam kits de higiene bucal disponibilizados pelo clube,
contendo escova, pasta dental e fio dental, além de estojo.
“Explicamos aos alunos métodos adequados sobre como
manter a higiene bucal. A ação abrangeu cerca de 40 alunos
que ficaram muito felizes com a atividade e com o kit do
Rotary”, enfatizou o coordenador.

Projeto para Mulheres Mastectomizadas

Entrega Bebedouro e Cestas Básicas
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Doação para Refugiados Sírios

Projeto Sorriso Brilhante

INTERACT SP AEROPORTO
Mutirão da Saúde no Ibirapuera
O Interact Club de São Paulo Aeroporto esteve
presente no 5º Mutirão da Saúde no Parque do
Ibirapuera, realizado pelos Rotary Clubs da
Área 7. No evento foram realizados exames de
glicemia, aferição de pressão arterial, testes de
hepatite, exames de vista e até treinamentos de
RCP (reanimação cardiopulmonar) gratuitamente.
A Presidente 2015-2016 do Interact Caroline Carvalho também experimentou o treinamento,
que pode salvar vidas. Essa iniciativa fortalece a Imagem Pública de Rotary, aproximando
os rotarianos da comunidade que, além de beneficiada pela gratuidade dos serviços, passa a
conhecer melhor o trabalho dos rotarianos, rotaractianos e interactianos do Distrito 4420.

GERAÇÕES

O Rotaract Club de São Paulo Cidade Dutra participou
ativamente e de maneira muito bem-sucedida do Projeto
Dia da Solidariedade. A ação rotária aconteceu em 2015 e
despertou nos jovens a sensação de um grande desafio a ser
cumprido e eles conseguiram! Através deste projeto, foi
possível arrecadar 1 tonelada de alimentos, o que permitiu
aos rotaractianos ajudarem várias famílias carentes.
Ainda no final do ano foram entregues cestas básicas
para algumas famílias carentes da Comunidade Jardim
Iporanga, localizada na Zona Sul. A motivação continua
e o Rotaract Club SP Cidade Dutra segue envolvido em
diversas ações pelo servir!

NOVAS

ROTARACT CIDADE DUTRA
Entrega Cestas Básicas em Comunidade

INTERACT CLUB MAUÁ
Páscoa em Abrigo Municipal

ROTARACT E INTERACT MONTEIRO LOBATO
Oficina de Bombons

O Interact de
Mauá
vem
se
fortalecendo muito
através de várias
ações dos jovens
que o integram, que
se motivam mais e
mais em trabalhar
pelo ideal de servir.
Pensando
nisso,
durante a Páscoa os jovens visitaram o Abrigo Municipal
da Cidade de Mauá-SP, onde puderam celebrar o momento
festivo. Os rotaractianos doaram ovos de chocolate, feitos
pelos próprios jovens artesanalmente e promoveram
gincanas com as crianças, proporcionando momentos muito
especiais. O abrigo tem uma medida de proteção provisória
e excepcional, para encaminhar crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade.

Celebrando a Páscoa, o Rotaract e Interact Monteiro Lobato,
juntamente com o E-Club 4420, participaram da Oficina de Bombons
realizada no Colégio Monteiro Lobato, que fez a arrecadação dos
ingredientes. O objetivo
da ação foi integrar jovens
e beneficiar 250 crianças
com esta ação rotária
voltada para a comunidade.
Na sequência de atividades,
os rotaractianos e os
interactianos foram visitar
o Lar Mãos Pequenas, em
Diadema/SP. No local, os
jovens realizaram a entrega
de ovos de chocolate
elaborados por eles e
arrecadados para a campanha Páscoa Solidária!

ROTARACT ITANHAÉM
Semana Mundial de Rotaracts
O Rotaract Itanhaém participou da Sessão Solene em Comemoração ao Dia
do Rotaract, na Cidade de São Paulo e em comemoração a Semana Mundial
de Rotaract Clubs 2016. O Presidente Tony Cesar recebeu homenagem do
Vereador Gilson Barreto e do RDR Vinicius Marono pelo excelente trabalho
realizado no ano Rotário 2015-2016. No início dos anos 60, Rotary Clubs
de todo o mundo começaram a patrocinar grupos de jovens universitários,
como uma atividade da Avenida dos Serviços à Comunidade. Em 1968, o
Conselho Diretor e o presidente do Rotary International 1967-68, Luther
Hodges, aprovaram o Rotaract como um programa oficial do RI.
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