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O brilho do papel
feminino em Rotary
Em julho de 1995, oito mulheres se tornam
as primeiras governadoras de distrito (Mimi Altman,
Gilda Chirafisi, Janet Holland, Reba Lovrien, Virginia
Nordby, Donna Rapp, Anne Robertson e Olive Scott.
Em 2005, Carolyn Jones começa seu mandato como
a primeira curadora da Fundação Rotária. Em 2008,
Catherine Noyer-Riveau torna-se a primeira mulher no
Conselho Diretor do RI. Em 2010, o Rotary conta com
mais de 200 mil mulheres em seu quadro associativo,
além de número cada vez maior de governadoras
distritais. Em 2012, Elizabeth Demaray começa seu
mandato como a primeira tesoureira do RI. Em 2013,
Anne Matthews começa seu mandato como a primeira
mulher vice-presidente mundial.
Em 4 de maio de 1987, a Suprema Corte dos
Estados Unidos decide que os clubes de Rotary não
podiam impedir a admissão de mulheres em seu quadro
associativo. O Rotary International (RI) declara que
qualquer clube nos Estados Unidos tem permissão de
admitir mulheres qualificadas. O Rotary Club de Marin
Sunrise, na Califórnia (EUA) foi fundado em 28 de maio,
tornando-se o primeiro a admitir mulheres depois da
decisão judicial. Sylvia Whitlock, do Rotary Club de
Duarte (Califórnia), foi a primeira mulher a ser presidente
de um clube. Em novembro de 1988, o Conselho Diretor
do Rotary reconhece o direito de clubes no Canadá
admitirem mulheres, com base em uma lei canadense
semelhante à norte-americana.
Por fim, a admissão de mulheres, foi decidida
por votação do Conselho de Legislação de 1989. Foi um
momento marcante em Rotary. "Meus companheiros
delegados, gostaria de lembrá-los de que o mundo
em 1989 é muito diferente do mundo em 1905. Eu,
francamente acredito que o Rotary precisa se adaptar
a este mundo em evolução", disse Frank Devlyn, que
foi Presidente do Rotary International em 2000-2001.
A votação foi resultado de décadas de esforços e de
votações em reuniões do Conselho de Legislação. A
resposta à decisão foi avassaladora, pois em junho de
1990, o número de rotarianas havia disparado para mais
de 20 mil. A revista The Rotarian publicou um extenso
artigo sobre as mulheres no Rotary.

Hoje, não é possível imaginar a continuidade
da nossa instituição sem a presença delas. Tem algo
mais alinhado com os nossos lemas oficiais, o “Dar
de Si Antes de Pensar em Si”, e o “Mais se Beneficia
Quem Melhor Serve”, do que as próprias mulheres? A
maternidade, a generosidade e a infinita capacidade
de acolher são provas disso, seja dentro ou fora do
universo rotário. O Distrito 4420 possui 511 mulheres,
o que representa 27% de seus associados. A média
mundial é de 22%, contemplando mais de 200 mil
mulheres. Abril é o “Mês da Saúde Materno-Infantil”
para o Rotary, além de uma vasta programação em
março, considerado o mês internacional das mulheres.
Foi neste clima que realizamos de forma pioneira o 1º
Prêmio Excelência Mulher Rotariana. Confira essa e
outras reportagens nesta edição.
Veja mais no site www.revistarotary4420.org.br.
Abraços e boa leitura!
Com dados de www.rotary.org.
Foto: Alyce Henson | © Rotary International.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
- Ian H.S. Riseley -

Ian H.S. Riseley
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2017-2018
Rotary Club de
Sandringham
Austrália

Este mês marca os 50 anos da fundação do primeiro Rotaract
Club, em 1968. Nesta edição especial sobre o Rotaract, vocês
conhecerão rotaractianos extraordinários e verão como eles estão
Fazendo a Diferença.Neste meio século de existência do Rotaract, o
mundo passou por mudanças marcantes. Os jovens foram os que mais
sentiram o enorme impacto destas transformações: a ascensão da
tecnologia e da economia da informação, a propagação da educação
e a tremenda influência da internet. Quando o Rotaract foi fundado,
seria praticamente inimaginável que um adolescente ou jovem em
seus 20 anos pudesse ser um empresário ou CEO.
Hoje, os jovens possuem uma capacidade sem precedentes de
obter êxito - e o Rotary precisa, mais do que nunca, de suas ideias
e entusiasmo. Por muitos anos, o Rotary subestimou o Rotaract ao
considerar os nossos jovens e os programas para a juventude meros
precursores da afiliação ao Rotary e não como os programas valiosos
e produtivos que são. Os rotaractianos são verdadeiros parceiros nos
serviços do Rotary. Atualmente, estima-se que 250.000 rotaractianos
servem em mais de 10.000 clubes em quase todos os países onde há
Rotary Clubs. O impacto dos serviços que eles prestam é admirável
considerando a limitação de seus recursos.
Os rotaractianos realizam inúmeros serviços com muito menos
verbas do que a média dos Rotary Clubs. A energia e a visão deles
adicionam algo valioso à família rotária e às nossas comunidades, e
valorizamos isso imensamente. Considerem realizar reuniões e projetos
conjuntos e cultivar o relacionamento com os rotaractianos - não
apenas para perguntar se eles precisam de ajuda, mas para descobrir
como vocês podem trabalhar juntos. Conheçam os seus Rotaract Clubs
e seus associados - e certifiquem-se de que todos os rotaractianos
saibam que podem contar com seu Rotary Club.
Na realidade, apenas 27% dos Rotary Clubs patrocinam Rotaract
Clubs, um percentual que tem se mantido estável ao longo dos anos.
Além disso, são poucos os rotaractianos que acabam entrando no
Rotary. À medida que comemoramos este aniversário do Rotaract, peço
que todos os Rotary Clubs considerem patrocinar um Rotaract Club ou
estreitar os laços com seus Rotaract Clubs. Durante 50 anos, o Rotaract
propiciou aos jovens um caminho para encontrar as mesmas conexões
em suas comunidades, e o mesmo valor nos serviços, que os rotarianos
encontram no Rotary. Os rotaractianos estão nos conectando com o
Rotary do futuro e ajudando a construir o Rotary de hoje.

MARCELINO SILVA
Jornalista MTb 47020/SP
Editor da Revista Rotary 4420
Rotary Club de Santos-Porto
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

- Paulo Augusto Zanardi -

- Claudio Hiroshi Takata -

Unidos pela saúde de
mães e bebês
Paulo Augusto
Zanardi
Diretor do Rotary
International
Gestão 2017-2019
Zonas 22 e 23
RC de Curitiba
Cidade Industrial
Paraná - Brasil

Dezesseis mil crianças com menos de cinco anos de idade
morrem todos os dias. Apesar do índice de mortalidade infantil
apresentar quedas contínuas desde 1990, o mundo ainda não está
fazendo o suficiente para prevenir novas mortes. Essa informação foi
revelada no lançamento do Relatório 2015 – Níveis e Tendências em
Mortalidade Infantil, divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância, a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial. O Brasil
foi um dos países que conseguiu alcançar o quarto dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, apresentando uma queda de 73% de
mortes. A redução também foi alcançada na esfera regional, porém o
relatório aponta que em 32 municípios brasileiros o índice de mortes
infantis supera 80 para cada 1.000 crianças nascidas.
O relatório destaca que o grande desafio continua sendo o
período do nascimento. Em torno de 45% das mortes infantis ocorrem
no período neonatal, que compreende os 28 primeiros dias de vida.
Prematuridade, pneumonia, complicações durante o trabalho de
parto, diarreia, sepse e malária são as principais causas de morte de
crianças menores de cinco anos. Cerca de metade são associadas à
desnutrição. O problema é que mesmo sabendo que tantas crianças
estão morrendo por falta de comida, nosso país é um dos que mais
desperdiçam alimentos, desde o campo até o consumidor final.
Segundo a Embrapa, do total das perdas, 10% ocorrem no campo;
50%, no manuseio e transportes; 30%, nas centrais de abastecimento e
comercialização; e 10%, em supermercados e junto aos consumidores.
Não podemos acreditar que em um mundo tão moderno ainda
aconteça isso. O que você e seu clube podem fazer para impedir essas
perdas? O Rotary realiza projetos sustentáveis e uma das nossas áreas
de enfoque incentiva o trabalho com as comunidades para apoiar a
saúde materna, neonatal e infantil. Fornecemos vacinas e antibióticos
para bebês, facilitamos o acesso a serviços médicos essenciais e
contribuímos para que mães e filhos recebam a assistência de agentes
da saúde bem treinados. Por meio de programas patrocinados pelo
Rotary, as mulheres aprendem como prevenir a transmissão do HIV, a
amamentar seus filhos e a protegê-los e a si próprias de doenças.
Nossos projetos capacitam as comunidades locais para que
possam assumir programas de treinamento na área da saúde pública.
O Rotary está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU que priorizam iniciativas para a redução da
mortalidade materna e neonatal. No Brasil, o Rotary já financiou vários
bancos de leite e treinou muitas pessoas para a pratica correta da
puericultura. Como se percebe, na área materno-infantil precisamos
estar atentos pois muitas necessidades ainda precisam ser atendidas.
Visitei um clube que tinha um projeto muito inteligente e barato..
Todos os anos, seus associados, com estagiários de bioquímica,
realizam exames de fezes nas escolas do município. Pasmem com
os resultados obtidos: 80% das crianças tinham verminose, algumas
delas com mais de um tipo de parasita – e os remédios para isso têm
rápido efeito e são eficazes e baratos. Estamos falando de crianças
malnutridas em que o pouco que seus organismos obtinham estava
sendo roubado pela verminose. Estou no Rotary porque podemos
fazer a diferença na vida dessas crianças. Comece já um projeto no
seu clube. As crianças o agradecerão um dia.

Claudio Hiroshi
Takata
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2017-2018
RC de São Paulo
Aeroporto
São Paulo - Brasil

Queridos companheiros, agradeço por mais um mês ao lado
de vocês. Sou feliz por fazer parte de um time que faz a diferença
nas comunidades onde atua. E o mais importante disso tudo, é saber
que estamos no caminho certo pela construção de um mundo melhor
para se viver, seja no presente ou no futuro que estamos semeando
às futuras gerações. Tenho percebido que o meu desejo do início
do Ano Rotário 2017-2018, quando solicitei a todos que pensassem
de forma global, mas agissem localmente em suas comunidades,
tem se tornado real a cada dia dentro do Distrito 4420 do Rotary
International. A prova disso são as ações de relevante importância
que estamos testemunhando neste ciclo rotário.
Estou falando do empenho na manutenção, ampliação e
criação de projetos humanitários, do esforço na fundação de novos
clubes de Rotary, Rotaract, Interact e satélites, dos desdobramentos
para alcançarmos as metas da gestão, do espírito de liderança para
mantermos as arrecadações em prol da Fundação Rotária e da
campanha End Polio Now, da chama que se mantém acesa a favor do
programa Preserve o Planeta Terra, além dos recordes que estamos
batendo no plantio de árvores por todos os municípios da nossa
área de abrangência. Também não posso esquecer da ajuda que
todos deram para viabilizar as nossas parcerias privadas, como foi o
caso do Café 4420, da Confraria de Vinhos Grand Cru, entre outras.
São tantas realizações que fica impossível lista-las neste texto,
mas podem ter a certeza que todas estão parametrizadas no balanço
da nossa gestão que, diga-se de passagem, ainda não acabou. É neste
sentido que lembro dos desafios que temos no presente e nos
próximos meses. Se nos dias de março temos os “Recursos Hídricos
e Saneamento” como temática de atuação, em abril focamos nossos
ideais rotários no “Mês da Saúde Materno-Infantil”. As mulheres
são seres melhores, algo divino que equilibra a existência dos seres
humanos na Terra. Nossa singela homenagem às elas foi realizada no
1º Prêmio Excelência Mulher Rotariana do Distrito 4420. Sou muito
grato aos organizadores do evento.
Em maio temos o "Mês dos Serviços à Juventude". Os jovens
representam o futuro do mundo e da nossa instituição. E por falar
em juventude, volto a convidá-los para a nossa Viagem da Amizade,
rumo a Chicago e Evanston (EUA), com visita à sede mundial do
Rotary, e à cidade de Toronto (CAN), onde irá acontecer a nossa
Convenção Internacional. Também não posso esquecer da nossa
Conferência Distrital, que vai ocorrer de 31/05 a 03/06/2018, no
feriadão de Corpus Christi, no Hotel Monte Real, em Águas de
Lindóia/SP. O padre Marcelo Rossi, o historiador Leandro Karnal,
o professor Marco Antonio Villa e o jornalista Rodrigo Bocardi são
algumas das atrações. Confiram a programação destes eventos no
www.rotary4420.org.br. Juntos, vamos celebrar o sucesso do ciclo
2017-2018. Gratidão a todos!
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Distrito 4420 valoriza trabalho
feminino e realiza 1º Prêmio
Excelência Mulher Rotariana

As homenageadas pelo prêmio
receberam certificados e troféus

Em cerimônia realizada no CAMP SBC, Comissão Distrital de Serviços Profissionais
reconheceu o voluntariado daquelas que fazem a diferença nas comunidades
Na noite de 24 de março, o Distrito 4420 do
Rotary International realizou o 1º Prêmio Excelência
Mulher Rotariana. O encontro aconteceu no CAMP
SBC - Centro de Formação e Integração Social, em
São Bernardo do Campo/SP. A premiação encerrou
as comemorações distritais em homenagem ao
“Dia Internacional da Mulher”. O evento teve como
objetivo reconhecer mulheres que se destacam em suas
atividades, como forma de valorização de seu trabalho
e responsabilidade social. Representando Claudio
Takata, Governador do Distrito 4420, Marie Takata fez
a abertura da cerimônia de entrega dos troféus.
Num emocionante discurso, ela mencionou a
história da mulher rotariana. “No Conselho de Legislação
de 1972, um clube de Rotary norte-americano propôs
a admissão de mulheres à medida que elas fossem
adquirindo mais destaque em suas profissões. Em 1987,
o Conselho decidiu que as mulheres poderiam fazer
parte do quadro associativo de qualquer Rotary Club no
mundo. Hoje, somos mais de 200 mil rotarianas. Temos
511 mulheres no Distrito 4420. Isso é 27% dos associados.
A média mundial é de 22%. Somos uma grande força
que trabalha para fazer a diferença”, declarou.

Mulheres homenageadas

Os rotarianos Pedro Baptista e Nelson Ceschin,
ambos da Comissão de Serviços Profissionais do Distrito
4420, coordenaram a organização desta pioneira
premiação. Ao lado de Marie, eles realizaram a entrega dos
troféus e certificados para as 17 rotarianas homenageadas
na memorável noite. A confecção dos troféus foi realizada
pela empresa Inarco, patrocinadora do evento. As
governadoras assistentes Fernanda Rangel Seabra (Área 1)
e Patrícia Ishi (Área 10), também prestigiaram a premiação.
Assim como já ocorre com o Prêmio Excelência em
Rotary, que visa valorizar os principais projetos distritais
em prol da humanidade, o Prêmio Excelência Mulher
Rotariana também deverá ocorrer anualmente.

• Celi Paulino Carlota | RCSP Saúde - Área 1.
• Maria Helena Camargo | RCSP Parque Ibirapuera - Área 2.
• Dulce Aparecida Barbosa Lourenço | RCSP Independência - Área 3.
• Izabel Santana Bhering Ribeiro | RCSP Chácara Flora - Área 4.
• Joseana Pereira de Andrade Costa | RCSP Manancial Manacás da Serra - Área 5.
• Vera Lúcia Rocha | RC Diadema-Floreat - Área 6.
• Sueli Quinzane Juliatto | RC São Bernardo do Campo-Rudge Ramos - Área 7.
• Ignez Chedid Awada | RC Santo André - Área 8.
• Rosane Muraro | RC Santo André-Sul - Área 9.
• Neusa Toloi Lacava | RC São Caetano do Sul-Leste - Área 10.
• Camila Louro Mota Branco | RC Mauá-Barão de Mauá - Área 11.

“Temos 511 mulheres no Distrito 4420. Isso é
27% dos associados. A média mundial é de
22%. Somos uma grande força que trabalha
para fazer a diferença”.
- Marie Takata -

• Martha Reinisch Perdicaris | RC Santos-Boqueirão - Área 12.
• Iracema Maria Carneiro de Aguiar Menezes | RC Santos-Vila Belmiro - Área 13.
• Ireni Oliveira | RC São Vicente-Antônio Emmerich - Área 14.
• Cecília Mattos Ávila | RC Guarujá-Vicente de Carvalho - Área 15.
• Deise Rubini Baeta | RC Praia Grande - Área 16.
• Yolanda Hamashiro Taminato | RC Itariri-Pedro de Toledo - Área 17.
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Distrito 4420 realiza Assembleia
Distrital e reúne mais de
700 rotarianos em
São Bernardo do Campo

ANO ROTÁRIO 2018-2019

11

O CAMP SBC ficou lotado para receber as
equipes do Ano Rotário 2018-2019

Inspirar as lideranças e capacitar os presidentes das comissões de trabalho dos clubes
de Rotary foram os objetivos do Governador Eleito Carlos Torci durante o evento
Com a presença do Governador Claudio Takata,
líder do Distrito 4420 do Rotary International no Ano
Rotário 2017-2018, foi realizada a Assembleia Distrital
2018-2019, no sábado de 14 de abril, no complexo
educacional do CAMP SBC, em São Bernardo do Campo/SP.
Na oportunidade, o Governador Eleito Carlos Torci reuniu
pela primeira vez um grande número de rotarianos. Ao lado
da Equipe Distrital formada por ele, estes voluntários irão
compor o inspirador elenco que ajudará na realização dos
projetos humanitários durante o ciclo rotário 2018-2019,
período este que terá início em 1º de julho de 2018. Além
da plenária geral de abertura, o evento foi dividido em
salas temáticas para capacitação dos participantes.

Da mesma forma que fez para um número
menor de rotarianos durante o PETS, Torci explicou a
filosofia do encantamento para o grande público que
compareceu à Assembleia Distrital. Ela é baseada no jeito
Disney de encantar seus clientes. “Como líderes em nossos
clubes de Rotary, temos que encantar os rotarianos e as
pessoas das comunidades onde atuamos. O Distrito 4420
é diferenciado em âmbito nacional e tem uma ótima
estrutura para isso, composta por excelentes ferramentas
de imagem pública, voluntários competentes e pessoas
em ação. O nosso maior patrimônio é um elenco de
rotarianos talentosos. A prova disso é o nosso Colégio de
Governadores que multiplica expertise pelo Brasil”.

Após a execução do Hino Nacional do Brasil, o
Governador Takata abriu oficialmente a plenária, com a
presença de aproximadamente 700 pessoas. Ele deu as
boas-vindas a todos os rotarianos e solicitou uma salva de
palmas para as equipes de trabalho que fazem o Distrito
4420 funcionar perfeitamente em todas as gestões. O
público reconheceu o singelo pedido com uma calorosa
saudação rotária (aplausos). Em seguida, foi dada a palavra
ao jovem Paulo Dias, Representante Distrital de Interact, que
também realizava a Assembleia Distrital dos Interactianos no
CAMP SBC. Na sequência, o companheiro Ronaldo Varella,
Governador do Distrito 4420 em 2016-2017 apresentou o
currículo pessoal, familiar e rotário do Governador Eleito. Ao
lado da esposa Sonia Mara, Torci subiu ao palco para presidir
a Assembleia Distrital.
Depois do PETS (Seminário de Treinamento de
Presidentes Eleitos), realizado de 16 a 18 de março, em Serra
Negra/SP, foi a primeira vez que Torci teve contato com tantos
rotarianos que farão parte da sua gestão. A emoção estava
presente nas suas palavras. “É com muito orgulho que serei
o Governador do Distrito 4420. A origem do lema Seja a
Inspiração, escolhido por Barry Rassin, Presidente 2018-2019 do
Rotary International, tem perfeita sintonia com a nossa filosofia
de trabalho. Estamos trabalhando há meses na capacitação
e montagem da Equipe Distrital e, quando conheci o lema na
Assembleia Internacional do Rotary, em San Diego (EUA), vi que
estávamos no caminho certo”, revelou o Governador Inspirador.

“O nosso maior patrimônio é um elenco de rotarianos
talentosos. A prova disso é o nosso Colégio de
Governadores que multiplica expertise pelo Brasil”.
- Carlos Torci ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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Flexibilização das
atividades
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As salas temática receberam lotação
máxima na capacitação das equipes

Durante seu discurso, Torci falou das
experiências que teve em San Diego, em especial sobre
a flexibilização para locais de reuniões, formalidades e
protocolos. “Estamos testemunhando novos formatos
que acompanham o mundo moderno. São propostas
que temos que analisar, pois o sucesso da nossa
organização passa por uma análise interna do que
somos e o perfil cultural de cada clube de Rotary. Essa
é a proposta que trago da Assembleia Internacional
nos Estados Unidos, onde tive o prazer de dividir a
mesma mesa de trabalho com o companheiro John
Hewko, Secretário-Geral do Rotary International e da
Fundação Rotária. Parabenizo o Governador Takata
por trazê-lo em sua Conferência Distrital”.
O Governador Eleito também citou as principais
metas do Presidente Rassin, com base na Menção
Presidencial do Rotary International para o Ano Rotário
2018-2019. Ela irá manter o foco no aperfeiçoamento
da Imagem Pública, no Desenvolvimento do Quadro
Associativo e nas ações e em prol da Fundação
Rotária, além de ampliar o destaque aos programas
da juventude, como o Interact e Rotaract. “Estamos
orgulhosos pela presença de mais de 700 pessoas na
Assembleia Distrital, em especial aos 80 interactianos
que também compareceram. O Interact do Distrito
4420 realizou a sua assembleia em paralelo à nossa.
Tivemos o prazer de dividir a plenária de abertura.
Seguiremos juntos com os jovens”.
Ele ainda ressaltou a importância da cobertura
vacinal contra a poliomielite, mostrando dados estatísticos
no telão do ginásio poliesportivo do CAMP SBC. O
público pode acompanhar um resumo mundial da
doença e assistiu um vídeo da campanha End Polio Now,
protagonizado pelo conferencista Cesar Romão, associado
do Rotary E-Club 4420 e um dos principais palestrantes
do Brasil. “Dados coletados no dia de hoje mostram que
ainda temos sete casos de paralisia infantil no Afeganistão,
um no Paquistão e nenhum na Nigéria, país que consegui
controlar a doença depois de um árduo trabalho dos
rotarianos e das autoridades sanitárias. Com o apoio de
todos, vamos lutar para zerar os casos até 2019”.
Antes de encerrar a plenária e dar início aos
trabalhos nas salas temáticas, Torci entregou uma
placa em homenagem à diretoria do CAMP SBC, por
ceder o ginásio de esportes e o complexo educacional
para a realização do evento. “Quero que todos se
sintam parte do elenco do Distrito 4420. Conseguimos
realizar obras grandiosas, como o próprio local onde
estamos reunidos hoje. Vamos seguir assim, cultivando
as nossas tâmaras em prol das futuras gerações.
Agradeço a presença de cada um nesta manhã. Vocês
são capazes de superar, são nossos super-heróis. A
partir de agora, vamos todos juntos”, finalizou sob
aplausos do entusiasmado público e ao som de “Come
Together”, música tema do filme Liga da Justiça.

“Agradeço a presença de cada um nesta manhã.
Vocês são capazes de superar, são nossos
super-heróis. A partir de agora, vamos juntos”.
- Carlos Torci ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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O ginásio do CAMP SBC foi palco da
plenária de abertura do evento distital

Após a plenária da Assembleia Distrital
2018-2019, os rotarianos foram em encaminhados para as
respectivas salas temáticas, onde receberam capacitação
da Equipe Distrital do Governador Carlos Torci:
1. Sala dos Presidentes, Presidentes de Clubes Satélites
2018-2019 e Governadores Assistentes.
2. Sala do DQA - Desenvolvimento do Quadro Associativo.
3. Sala do YEP - Intercâmbio de Jovens.
4. Sala da Administração de Clubes.
5. Sala dos Projetos Humanitários.
6. Sala dos Serviços Profissionais.
7. Sala da Fundação Rotária.
8. Sala das Novas Gerações.
9. Sala dos Clubes Satélites.
10. Sala da Imagem Pública.
11. Sala dos Tesoureiros.
12. Sala dos Secretários.
13. Sala dos Protocolos.
14. Sala dos Cônjuges.
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Mais conhecimento na
formação de novas lideranças
Distrito 4420 reúne dezenas de participantes e realiza Instituto de Liderança Rotária e
Liderança Rotária Juvenil para aprofundar conhecimentos sobre o Rotary
Em 24 de março, o Distrito 4420 do Rotary
International realizou o Instituto de Liderança Rotária
(ILR) e Liderança Rotária Juvenil (LRJ). O encontro
aconteceu no CAMP SBC - Centro de Formação e
Integração Social, em São Bernardo do Campo/SP. A
abertura foi realizada por Marcos Buim, associado do
Rotary E-Club 4420 e coordenador do evento. Cerca
de 70 pessoas participaram do treinamento, que teve
início às 8h00 e terminou por volta da 17h00. O ILR foi
idealizado em 1992 e tem como objetivo desenvolver
conhecimentos sobre Rotary. Ele trabalha habilidades
de liderança, com informações atualizadas sobre
objetivos, programas e rotinas administrativas, com
foco no desenvolvimento de novos líderes.

Comprovando sua importância institucional, o
ILR reuniu lideranças rotárias do Distrito 4420, como
Fernando Dias Sobrinho, Governador 2011-2012;
Adriano Valente, Governador Indicado 2019-2020; além
dos governadores assistentes Sandra Camisa Nova (Área
5), Ary Silveira Bueno (Área 8), Ariovaldo de Freitas
Chacur (Área 9), João Simanke (Área 17) e integrantes da
Equipe Distrital, como Marcelo Carvalho, Presidente
da Comissão Distrital de Imagem Pública.

Comprovando sua importância, o ILR
reuniu lideranças do Distrito 4420

O ILR mostra aos participantes o mundo do
Rotary fora do ambiente de seus próprios clubes.
O curso é composto por três diferentes módulos.
Individualmente, cada módulo é ministrado em um
único dia, com intervalos de seis meses entre eles,
sendo a participação em cada etapa, um pré-requisito
para participação da fase seguinte. “Os módulos estão
estruturados em simples e eficientes formatos, com o
propósito de maior interação entre seus participantes.
São criados grupos de discussão, trabalho,
planejamento e solução de problemas. Os rotarianos
que completarem todos os módulos receberão um
certificado de reconhecimento por sua formação
dentro do ILR”, explica Buim.
Ao longo do dia, os rotarianos dividiram-se
em seis diferentes salas. Dentro de num intervalo
de 50 minutos, trocaram ideias com os respectivos
facilitadores, com temáticas sobre Fundação
Rotária, Imagem Pública, serviços internacionais,
projetos e prestações de serviços, ética, civismo e
cidadania, estratégias de liderança, envolvimento
dos associados, meu mundo rotário, entre outros.
Os jovens que participaram do LRJ tiveram matérias
específicas, no mesmo formato dos adultos, mas
com o objetivo de contribuir para a capacitação
rotária juvenil, especialmente rotaractianos,
interactianos, intercambistas e líderes de projetos
rotários como CAMPS, Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário, entre outros.

“Os rotarianos que completarem todos os módulos
receberão um certificado de reconhecimento por
sua formação dentro do ILR”.
- Marcus Buim ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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Distrito 4420 funda Interact Club
de Santos-Vila Belmiro
Fundadores do clube santista vão unir sua força de trabalho e voluntariado juvenil a
mais de 400 mil interactianos que atuam em 159 países ao redor do mundo
Em 7 de abril, o Distrito 4420 do Rotary
International fundou o Interact Club de Santos-Vila
Belmiro, apadrinhado pelo Rotary Club de Santos-Vila
Belmiro. O novo Interact iniciou suas atividades com
a expressiva marca de 30 associados. A reunião
festiva de fundação aconteceu na Cruzada das
Senhoras Católicas e reuniu cerca de 50 pessoas, entre
convidados, familiares e lideranças rotárias. Claudio
Takata, Governador do Distrito 4420, participou
pessoalmente do evento, acompanhado por Antonio
Medeiros Duarte, Governador Assistente da Área 13,
e por outras lideranças locais, como o rotariano Elias
Júnior, presidente do Centro de Aprendizagem e
Mobilização Profissional e Social de Santos (CAMPS).
Edson Menezes, Presidente do Santos-Vila
Belmiro, comandou as nomeações, ao lado de Takata,
Júnior e João Victor Abranches de Freitas, primeiro
Presidente do Interact Vila Belmiro. “Há muito
tempo esperávamos por esse momento, um novo
clube com o ideal de servir, espelhado no Rotary Club
de Santos-Vila Belmiro. Estamos de portas abertas,
prontos para prestarmos o suporte necessário aos
jovens”, declarou Menezes. Em seguida, Abranches
foi empossado pelo Governador. Ele ocupou a
tribuna e iniciou o seu discurso agradecendo o apoio
recebido pelos companheiros do clube padrinho
em todas as reuniões e incansáveis orientações de
formatação do novo Interact Club.

O presidente do CAMPS também deixou
seu testemunho sobre o momento. “Hoje é um dia
mais que especial. Em 1998, eu tive a oportunidade
de presidir Interact. Depois, fiz parte do Rotaract
e, em seguida, ingressei em Rotary, exercendo
diferentes cargos. Nos tempos de Interact, eu tive a
oportunidade de construir amizades, que hoje atuam
ao meu lado no CAMPS. Parabenizo o amigo Edson
por fortalecer o movimento jovem. Essa é a melhor
forma da gente crescer, oxigenados com novas ideias e
preparados para vencermos os futuros desafios. Sejam
bem-vindos ao mundo dos projetos e ajuda mútua.
O CAMPS continua de portas abertas para receber
vocês. Eu tenho certeza que o João será um ótimo
líder, representando a nossa instituição em todos os
projetos desenvolvidos”, conclui

A festiva de fundação lotou o espaço da
Cruzada das Senhoras Católicas

O jovem afirma que a proposta é minimizar
as dificuldades locais. “Junto ao novo conselho
diretor, espero realizar grandes projetos, beneficiando
algumas instituições da cidade, como a Cruzada das
Senhoras Católicas, o Lar Espírita Mensageiros da
Luz, entre outras. Pretendemos concretizar parcerias
com os clubes de Rotary e de Interact da região”.
Ele encerrou o seu discurso com uma frase utilizada
por sua mãe: “Você é capaz de tudo, basta querer”.
Segundo Luciano Oliveira Fernandes, Vice-Presidente
do Interact, em conjunto com o CAMPS, o grupo irá
realizar a entrega de alimentos não perecíveis à Creche
Espírita Padre Bento. Esse será o primeiro projeto
colocado em prática pelo Interact Vila Belmiro.
“Junto ao novo conselho diretor, eu espero
realizar grandes projetos, beneficiando
algumas instituições da cidade”.
- João Victor Abranches de Freitas ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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O Governador Takata foi homenageado
durante a fundação do novo Interact

Takata foi homenageado pelos presidentes
Menezes e Abranches. Ele recebeu um certificado em
forma de agradecimento por sua presença na festiva
de fundação. “Essa fase da vida é feita de escolhas. Fico
feliz em saber que vocês escolheram fazer a diferença
na vida de outras pessoas. Infelizmente, esse tipo de
voluntariado, não é algo tão comum entre o público
jovem nos dias atuais. O líder é aquele que indica o
caminho, que une as pessoas e sabe o que é bom para
um grupo. O pin recebido individualmente hoje, os
uniu aos 460 mil interactianos ao redor do mundo.
Eu desejo que todos os jovens presentes sejam muito
felizes nessa instituição”, encerrou o Governador

Sobre o Interact
Une jovens de 12 a 18 anos de idade para desenvolverem
habilidades de liderança e descobrirem a força do
lema “Dar de Si Antes de Pensar em Si”. Os clubes de
Interact organizam pelo menos dois projetos ao ano,
um para ajudar sua escola ou comunidade, e outro
para promover a compreensão da paz mundial.
Durante a implementação de suas ações sociais e do
desenvolvimento da liderança, os interactianos são
orientados por seus clubes de Rotary patrocinadores.
Também tem como benefício conectar-se aos líderes
da comunidade, descobrir novas culturas, fazer
amizades no mundo e conhecer oportunidades
rotárias, como Rotaract, RYLA e Intercâmbio de
Jovens. O Interact existe há 54 anos. Atualmente,
ele possui mais de 400 mil interactianos, divididos
em cerca de 20 mil clubes de 159 países..

ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018

ROTARY DAY EM SÃO PAULO

24

ROTARY DAY EM SÃO PAULO

25

Áreas 1 e 2 do Distrito 4420
realizam o 7º Rotary Day
Em celebração ao “Dia Mundial da Saúde”, evento registrou cerca de 1200 atendimentos
à comunidade local, além de muita arte, música e diversão no Parque ibirapuera
Em 7 de abril, o Distrito 4420 do Rotary
International, em parceria com dez clubes de Rotary
(Áreas 1 e 2), com a Prefeitura de São Paulo e a
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
realizou o 7º Rotary Day, em celebração ao “Dia
Mundial da Saúde”. O evento aconteceu no Parque
Ibirapuera, em São Paulo/SP. O Dia Mundial da
Saúde foi criado pela OMS (Organização Mundial
de Saúde) em 1948, com o principal objetivo de
conscientizar sobre a importância da saúde na vida
das pessoas. Nas últimas sete décadas, o organismo
internacional tem liderado esforços para livrar
o mundo de doenças fatais, como a varíola e a
paralisia infantil, que está à beira da erradicação,
devido também ao esforço dos rotarianos.
O slogan deste ano foi “SAÚDE PARA TODOS,
EM TODOS OS LUGARES”. Segundo a OMS, o tema será
abordado ao longo do ano, por meio de atividades
pertinentes. De acordo com o conceito definido por
ela, “A saúde é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, e não apenas a ausência de
doença ou enfermidade”. Os rotarianos celebram essa
data em reconhecimento aos serviços filantrópicos
realizados nas comunidades. O mutirão é um evento
tradicional realizado pelos clubes do Distrito 4420
com apoiadores locais. A programação dura um dia,
dedicado à saúde e com atividades gratuitas.

Na edição deste ano, a população participante
contou com informações e atendimentos sobre a
prevenção de câncer bucal, aferição de pressão arterial,
medição de glicemia, teste de hepatite C, optometria
com teste visual, dermatologia, massoterapia,
reflexologia, avaliação da pisada (palmilhas ortopédicas),
reiki, assistência jurídica e orientação sobre planos de
saúde. Cerca de 140 voluntários realizaram os serviços.
Os kits utilizados nos testes de diabetes foram doados
pela Cruz Vermelha. Já os kits de hepatite C, foram
fornecidos pela ABPH (Associação Brasileira dos
Portadores de Hepatite).
Segundo Márcio Watanabe, coordenador
geral do evento, o Rotary Day registrou cerca de 1200
pessoas. “Gostaria de enaltecer o trabalho conjunto
do Governador Claudio Takata, das áreas 1 e 2, dos
presidentes de clubes e dos governadores assistentes
envolvidos, além do setor de administração do Parque
Ibirapuera. Agradeço também a Associação Taichi Pailin
e o Dino Samaja, embaixador e presidente de honra da
instituição Cruz de Malta. Esse é um parque de grande
circulação, poder fazer a diferença, trazer informação
e beneficiar os visitantes com atendimentos na área
da saúde é muito gratificante. Desta forma, seguimos
com a força do lema rotário, onde temos que dar de si
antes de pensar em si”, encerrou.

Evento celebrou o “Dia Mundial da Saúde”
com serviços, alegria e animação
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Plantio e apresentações
Durante o evento, dentro do programa
“Preserve o Planeta”, os rotarianos realizaram o
plantio de quatro novas mudas de árvore. O projeto
tem como finalidade realizar o plantio de pelo menos
uma árvore para cada um dos associados dos clubes
de Rotary do Distrito 4420, no período compreendido
dentro do Ano Rotário 2017-2018, em homenagem
também ao Dia Internacional da Terra. A banda do
Comando do 8º Distrito Naval, regida por Marcelo
Pereira Estephanin, fez a abertura do evento, tocando
o Hino Nacional. Em seguida, tocaram músicas
populares e finalizaram com a canção “Cisne Branco”.

Segundo a coordenação, o Rotary Day
registrou cerca de 1200 pessoas atendidas

O público ainda ganhou uma divertida aula
de zumba, ministrada pelos professores da academia
Planet Sport. Para finalizar, integrantes da academia
SAI FUNG KUNG FU apresentaram a “Dança do
Dragão”. O Governador Takata fez o encerramento
e agradeceu o empenho de todos nesta importante
ação em prol da saúde comunitária. Os governadores
assistentes Fernanda Rangel (Área 1) e Álvaro Taiar
(Área 2) estiveram presentes e apoiaram os clubes
envolvidos na ação. José Alfredo Pretoni, fundador
e Governador do Distrito 4420 (1985-1986), também
prestigiou o evento ao lado da esposa Magnólia.

Clubes realizadores
Os presidentes e associados do Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto, Rotary Club de São
Paulo-Brasil-Taiwan, Rotary Club de São Paulo-Novas
Gerações, Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho,
Rotary Club de São Paulo-Saúde, Rotary Club de
São Paulo-Sudeste, Rotary Club de São Paulo-Sul,
Rotary Club Satélite de São Paulo-Sudeste Confraria
de Negócios, Rotary Club de São Paulo-Parque
do Ibirapuera e Rotary Club de São Paulo-Paraíso
participaram da organização e execução do evento
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Governador Takata presenciou atendimento
para aproximadamente 5.500 pessoas

Em sua 21ª edição, tradicional evento rotário promoveu atendimento multidisciplinar
para aproximadamente 5.500 pessoas no município da região do ABCD Paulista
Em 7 de abril, o Distrito 4420 do Rotary
International, em parceria com o Rotary Club de São
Bernardo do Campo-Norte, Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo e as secretarias da Saúde,
Educação e Cultura, realizou a 21ª Maratona da Saúde
- Dr. Cláudio Zago, em celebração ao “Dia Mundial
da Saúde”. O evento aconteceu no estacionamento
do Walmart, em São Bernardo do Campo/SP. Como
já ocorre em outros eventos distritais deste tipo, a
população contou com informações sobre prevenção
e diagnóstico preliminar para várias doenças. Vale
ressaltar, caso alguma pessoa seja diagnosticada com
problemas graves de saúde, a organização do evento
encaminha o caso a um hospital parceiro da região.

“O Distrito 4420 fez a doação de 600 kits
de higiene bucal. O laboratório Aché forneceu 270
medicamentos para uso pós-avaliação médica. Durante
a jornada, os participantes degustaram pipoca, algodão
doce e água, fornecida pela Sabesp, empresa apoiadora
do evento”, revela o coordenador. Márcia Silva de
Oliveira garantiu avaliações ao chegar bem cedo. “Eu
tenho bursite e estava com muita dor. Acordei cedo e fui
uma das primeiras a receber atendimento médico. Com
a receita, eu consegui amostra grátis da medicação,
pois eu não tenho condições de pagar. Passei pelo
oftalmologista, clínico geral, aferi a pressão e cortei
o meu cabelo e do meu filho. Aqui o tratamento é
completo. Estou feliz em participar deste evento”.

Entre os serviços prestados na Maratona da
Saúde, os principais eram as informações sobre câncer
bucal, câncer de mama, aferição de pressão arterial,
medição de glicemia, testes de hepatite C, exames de
acuidade visual, audiometria, fisioterapia, ortopedia,
osteoporose, otorrinolaringologia, eletrocardiograma,
HPV, ultrassom abdominal e triagem com o clínico
geral, além de cortes de cabelo, assistência social e
orientação jurídica. “Estamos apoiando as ações do
Rotary há três anos. Além de se aperfeiçoar nos cortes
de cabelo, os nossos alunos têm a oportunidade de
aprender a importância do voluntariado em eventos
beneficentes como este”, declarou Rafael Teodoro,
professor do Instituto Embelleze.

Segundo o Dr. Fúlvio Bechelli, diretor
médico do IFOR Hospital, essa já é sua quarta
participação como voluntário. “Trabalhar num
hospital da rede particular. Num evento beneficente
como esse, eu tenho a oportunidade de trazer aos
pacientes que não possuem condições financeiras
um atendimento de melhor qualidade. Isso é muito
gratificante”, afirma o especialista. Há 19 anos, Vera
Teruel, Thereza Pontes e Maria Medeiros, que são
fundadoras da Associação Viva Melhor - Mulheres
Mastectomizadas, participam da ação. “De forma
incondicional, nós damos apoio em todos os sentidos
para as pacientes e seus familiares. Inclusive, nós três
já fomos diagnosticadas com a doença”, revela Vera.

Segundo Luiz Carlos João, coordenador do
evento, foram realizados 5.447 atendimentos, sendo
100 exames de audiometria, 150 higienizações de pele,
662 testes de glicemia, 402 testes de Hepatite C, 574
aferições de pressão arterial, 190 avaliações em ortopedia
e fisioterapia, 420 cortes de cabelo, 133 consultas com
clínico geral, 62 consultas oftalmológicas, 74 exames
de câncer bucal, 70 exames de eletrocardiograma, 242
orientações sobre câncer de mama, 86 consultas com
o otorrinolaringologista, 110 pinturas faciais infantil
e 32 atendimentos jurídicos, além da doação de 80
brinquedos feitos com material reciclável. Cerca de 160
voluntários realizaram os serviços durante todo o dia.

A entidade atende pacientes de diferentes
regiões e tem como objetivo facilitar a reabilitação física,
emocional e estética de mulheres com câncer de mama.
Por meio de eventos como esse, a associação realiza
um trabalho de conscientização na sociedade sobre a
importância de realizar os exames periódicos como
prevenção da doença. Claudio Takata, Governador
do Distrito 4420, prestigiou pessoalmente o evento e
agradeceu o empenho de todos os envolvidos nesta
importante ação de saúde pública. Ele parabenizou a
coordenação do evento, as empresas patrocinadoras, os
rotarianos, os apoiadores voluntários e os associados do
Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte
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Clubes de Rotary de Mauá
realizam Projeto Rumo
Iniciativa é considerada um marco para a juventude local, já que o município possui
demandas características de uma população com mais de 400 mil habitantes
De 2 à 6 de abril, clubes de Rotary da cidade
de Mauá/SP, entre eles o Rotary Club de Mauá, o
Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá e o Rotary
Club de Mauá-8 de Dezembro, uniram forças para a
realização do Projeto Rumo. Com a coordenação do
engenheiro Eduardo Marques, Presidente do Rotary
Club de Mauá-8 de Dezembro, o projeto levou 20
palestrantes para a escola estadual João Paulo II. O
objetivo foi levar conhecimento sobre os profissionais
de diversas áreas e proporcionar aos alunos do Ensino
Médio algumas referências na escolha da faculdade
ou profissão. O Projeto Rumo também faz parte do
Projeto Rotary nas Escolas do Distrito 4420, e atendeu
cerca de 500 alunos deste colégio mauaense.
Os três clubes de Rotary envolvidos na iniciativa
ainda têm como objetivo levar o projeto para todas as
escolas estaduais do município de Mauá, transformando
a ação em um projeto conjunto e permanente. Entre
as profissões que passaram pelos cinco dias de palestras
estão Arquitetura, Direito, Biologia, Psicologia, Medicina,
Publicidade, Geografia, Jornalismo, Educação Física,
Odontologia, Marketing, Administração de Empresas
e diversas áreas da Engenharia. O empreendedorismo
também recebeu enfoque em uma das palestras, onde
foi apresentado aos alunos o gibi da Turma da Mônica,
que aborda a temática dentro da parceria estabelecida
pelo Distrito 4420 com os estúdios Maurício de Souza.

O coordenador do projeto conta que
buscou palestrantes que, além de serem excelentes
profissionais em suas áreas de atuação, tivessem
identificação com os alunos de escola pública. “As
palestras foram diversificadas e emocionantes.
Tivemos uma jornalista que fez sua primeira
viagem internacional pelo Rotary à Indonésia, aos
22 anos de idade; um publicitário que emocionou
os alunos ao contar sua história de vida, onde
venceu desafios pessoais como o alcoolismo e um
caso de câncer na família para conseguir fazer
a faculdade e seguir na carreira; e um biólogo
que mostrou a profissão na prática, levando uma
jiboia e um sapo cururu à palestra. Enfim, foram
palestras de alto nível”, disse marques
O Projeto Rumo dos clubes de Rotary da
cidade de Mauá já tem período estimado para
continuar. A programação prevê que a iniciativa ocorra
novamente no mês de maio. Os três clubes pretendem
levar a próxima edição para outra escola estadual
do município. “A meta do nosso projeto é ousada.
Em aproximadamente três anos, a nossa equipe de
voluntários pretende levar este modelo de capacitação
juvenil para cerca de 60 escolas estaduais da região”,
finalizou o coordenador do projeto

O projeto trouxe palestrantes com
excelente nível em suas áreas de atuação

“Nossa equipe de voluntários pretende levar
este modelo de capacitação juvenil para
cerca de 60 escolas estaduais da região”.
- Eduardo Marques -
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Terra” com plantio de novas
árvores na cidade de São Paulo
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A ação ajudou na soma de 7314 árvores
plantadas no Ano Rotário 2017-2018

Ao semear mais 30 mudas na maior metrópole da América do Sul, Governador Claudio
Takata supera meta e totaliza o plantio de 7314 árvores no Ano Rotário 2017-2018
Na agradável manhã de 22 de abril, o Distrito
4420 do Rotary International, em parceria com o Rotary
Club de São Paulo-Parelheiros, a Prefeitura Regional de
Parelheiros e a Secretária Municipal do Trabalho, realizou
o plantio de 30 novas mudas de árvores das espécies
Ipê Roxo, Amarelo e Manacá-da-Serra, espécies típicas
de regiões de Mata Atlântica. A inciativa ocorreu em
comemoração ao “Dia Mundial da Terra”, celebrado
mundialmente em 22 de abril. O plantio aconteceu
no CEU Parelheiros (Centro Educacional Unificado),
localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo/SP. Cerca
de 40 pessoas, entre voluntários, rotarianos e familiares
participaram desta ação de preservação ambiental.

Após o plantio, a voluntária Solange Dias,
Presidente do São Paulo-Parelheiros, fez a leitura da
“Carta da Terra”, ao lado dos associados do seu clube. O
documento foi proposto durante na Eco-92, realizada no
Rio de Janeiro/RJ. Trata-se de uma declaração de princípios
fundamentais para construção de uma sociedade justa,
sustentável e pacífica. Após oito anos de processo
participativo em todos os continentes, que contou com
a contribuição de milhares de pessoas de todas as raças,
credos, idades e profissões, incluindo especialistas em
ciências, filosofia, ética, religiões e leis internacionais, a
versão final foi lançada em 2000, no Palácio da Paz, em
Haia (Países Baixos), quando foi assumida pela UNESCO.

A inciativa do São Paulo-Parelheiros está
dentro do programa “Preserve o Planeta Terra”, que
tem como objetivo plantar pelo menos uma árvore
para cada um dos associados aos clubes de Rotary do
Distrito 4420. Cláudio Takata, Governador do Distrito
4420 no Ano Rotário 2017-2018, convidou para que
todos abraçassem a causa ambiental no início da sua
gestão, em julho de 2017. Sua meta era realizar o
plantio de 2.222 mudas ao longo do seu mandato,
culminando em números finais em abril de 2018. Ele
pediu para que todos os clubes inserissem programas
ambientais em suas ações, defendendo a preservação
do meio ambiente e o combate aos problemas
causados pelas mudanças climáticas no mundo.
Ao longo deste ano, o Governador takata
fortaleceu o pensamento “pensar global e agir local”.
Desta forma, o Distrito 4420 conseguiu colaborar com
as metas Ian Riseley, Presidente de Rotary International,
totalizando 7314 novas árvores nos municípios de
abrangência do Distrito 4420, no período de 1 de julho de
2017 a 22 de abril de 2018. Takata agradeceu à Prefeitura
Regional por viabilizar o projeto, pelo local cedido e pelos
funcionários convocados para apoiar o plantio. “Estou
feliz por estarmos reunidos prol do meio ambiente. É
nossa responsabilidade deixar um mundo melhor às
próximas gerações. Agradeço também pela presença do
deputado federal Antonio Goulart”, encerrou.

“Estou feliz por estarmos reunidos prol do meio
ambiente. É nossa responsabilidade deixar um
mundo melhor às próximas gerações”.
- Claudio Takata ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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A Carta da Terra
“Estamos diante de um momento crítico na história
da Terra, numa época em que a humanidade deve
escolher o seu futuro. À medida que o mundo
torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o
futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos
e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos
reconhecer que, no meio da uma magnífica
diversidade de culturas e formas de vida, somos uma
família humana e uma comunidade terrestre com
um destino comum. Devemos somar forças para
gerar uma sociedade sustentável global baseada
no respeito pela natureza, nos direitos humanos
universais, na justiça econômica e numa cultura
da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo
que nós, os povos da Terra, declaremos nossa
responsabilidade uns para com os outros, com
a grande comunidade da vida, e com as futuras
gerações”.

Sobre o Dia da Terra
O Dia da Terra foi criado pelo senador norte-americano
Gaylord Nelson. Em 22 de abril de 1970, o político
convocou o que foi considerado o primeiro protesto
contra a poluição. De acordo com dados divulgados
na época, mais de 20 milhões de pessoas participaram
do ato nos Estados Unidos. A data foi adotada
internacionalmente em 1990, e celebrada anualmente
em 22 de abril. Esse dia refere-se à tomada de
consciência dos recursos naturais da Terra e seu
manejo, à educação ambiental e a participação como
cidadãos ambientalmente conscientes e responsáveis.
Atualmente, ela é celebrada cerca de 190 países
Ao semear novas mudas em São Paulo,
GovernadorTakata supera meta da sua gestão
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Inscrições abertas para as
bolsas de estudos dos Centros
Rotary pela Paz em 2019-2020
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O programa capacitou centenas de bolsistas
em carreiras relacionadas à paz no mundo

Com apoio da Fundação Rotária, programa do Rotary International oferece
oportunidades aos profissionais graduados que desejam
especialização subsidiada no exterior
A nualmente, o Rot ar y International
ou torga até 10 0 b ol s as de es tudo dos Centros
Rot ar y p ela Paz a prof issionais do mundo
inteiro. Por meio de treinamento ac adêmico,
aprendizado prático e op or tunidades de
ne t working , o pro grama dos Centros Rot ar y
p ela Paz c apaci t a prof issionais na área da
paz, prevenç ão e resoluç ão de confli tos .
Es t as b ol s as cobrem as mens alidades , t axas ,
hosp edag em , transp or te de ida e vol t a, e
to das as desp es as com es t ágios e es tudos de
c amp o. Em um p ouco mais de uma déc ada,
o pro grama c apaci tou mais de 9 0 0 b ol sis t as
em c arreiras relacionadas à paz. Mui tos deles
atuam em organizaçõ es internacionais e
p ossuem suas próprias entidades f ilantrópic as
no contex to da paz mundial.
Agora, chegou o momento do Distrito
4420 do Rotary International dar as boas-vindas
aos candidatos que desejam ingressar no universo
dos Centros Rotary pela Paz e dos programas
humanitários da Fundação Rotária. Os bolsistas
sairão como especialistas na Paz e Resolução
de Conflitos, seguindo carreiras de sucesso em
estatais, ONGs, órgãos de segurança pública, forças
armadas, organizações nacionais e internacionais
como a ONU (Organização das Nações Unidas),
o Banco Mundial, entre outras. O prazo para os
pretendentes entregarem suas inscrições a um
clube de Rotary vai até 31 de maio. O clube deverá
encaminhar ao Distrito 4420 assim que receber a
solicitação preenchida pelo candidato.
O Distrito 4420 tem até 1° de julho para
examinar as candidaturas e enviar as inscrições
à Fundação Rotária, ratificadas pelo clube que
indicou o candidato e o respectivo distrito
rotário. O resultado final será informado até
dezembro de 2018. Atenção para o processo
de inscrição no quadro a seguir. Ele deverá ser
feito pelos próprios candidatos, com o apoio do
respectivo clube de Rotary indicador.
ROTARY 4420 - MAR/ABR 2018
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Processo de inscrição
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Os bolsistas seguirão carreiras de sucesso
em estatais, segurança pública, entre outras

1. Abra o site My Rotary: Meu Rotary (https://my.rotary.org/pt).
2. Leia todas as instruções e informações sobre elegibilidade
antes de começar a preencher.
3. Pesquise sobre o currículo acadêmico oferecido nos
Centros Rotary pela Paz antes de iniciar a inscrição.
Analise, pois você deverá indicar sua ordem de preferência.
4. Candidatos ao programa de Mestrado: incluir ao
formulário de inscrição todos os históricos acadêmicos,
resultados de testes e outros documentos necessários
para admissão às universidades de sua preferência,
conforme mencionado no formulário de inscrição.
Todos os documentos referentes à inscrição e materiais
suplementares devem ser entregues em inglês.
Candidatos ao programa de Aperfeiçoamento
Profissional não precisam incluir históricos acadêmicos
nem resultados de testes.
5. Apresente-se ao clube de Rotary (mais próximo ou
que tenha afinidade). Peça que informem ao Distrito
4420 sobre sua candidatura à Bolsa Rotary pela Paz
e solicite uma entrevista em nível distrital. Aproveite
também para marcar entrevista e obter a ratificação
desse clube. A ratificação do Distrito e do clube rotário
são obrigatórias.
6. Antes da entrevista, preencha o formulário de inscrição.
Anexe materiais suplementares (resultados de testes,
recomendações, dissertação etc.). Entregue tudo para
o Distrito até 31 de maio.
7. O Distrito deverá entrevistar e entregar as inscrições
ratificadas à Fundação Rotária até 1° de julho.
8. Os selecionados serão informados até dezembro de
2018. O nome do Centro Rotary no qual você estudará
também já será indicado.
9. Providencie sua própria admissão à universidade que
lhe foi designada. Observe que sua escolha como
bolsista não implica necessariamente uma admissão
àquela universidade.
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Critérios de elegibilidade
Programa oferece estudos aos profissionais
que desejam especialização no exterior

A Bolsa Rotary pela Paz é para profissionais com
experiência de trabalho em relações internacionais
ou em paz e prevenção/resolução de conflitos. Os
candidatos deverão ter compromissos com temas
comunitários internacionais e com a instauração da
paz no mundo. Eles também deverão possui:
• Ser fluente em inglês.
• Possuir sério compromisso com a paz e compreensão
mundial, demonstrado por meio de atividades na
prestação de serviços comunitários e/ou realizações
pessoais, acadêmicas e profissionais.
• Ter excelente liderança.
• Para o Mestrado: possuir bacharelado e no mínimo 3
anos de experiência voluntária ou profissional na área,
em período integral.
• Para o Certificado de Aperfeiçoamento Profissional:
mínimo de 5 anos de experiência profissional na área
e histórico acadêmico exemplar.

Regras de restrições
A bolsa não pode ser usada para obtenção de PhD/
doutorado. Não são elegíveis:
• Rotarianos representativos e honorários.
• Funcionários de clube, de distrito, de qualquer entidade
rotária ou do RI.
• Nenhum cônjuge, descendente direto (filhos ou netos
consanguíneos ou legalmente adotados), cônjuge de
descendente direto, ascendente direto (pais ou avós,
mesmo que não consanguíneos) de pessoa viva que
se enquadre nessas categorias.
• Ex-rotariano ou parente que tenha se desligado do
Rotary há menos de 36 meses.
• Quem já recebeu Bolsa Educacional da Fundação
Rotária, ou Bolsa Rotary pela Paz para obtenção do
Certificado de Aperfeiçoamento Profissional, deverá
aguardar pelo menos três anos após o término dessa
bolsa para se inscrever no programa de Mestrado.
• Quem já completou o programa de Mestrado como
bolsista Rotary pela Paz deverá aguardar pelo menos
cinco anos para se inscrever no programa de
Aperfeiçoamento Profissional.

ROTARY4420
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Contatos e informações
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O apelo humanitário dos Centros Rotary pela
Paz foca na Paz e Resolução de Conflitos

• EGD Samir Nakhle Khoury.
• Coordenador da Bolsa Rotary pela Paz.
• Distrito 4420 do Rotary International.
• E-mail: samir.psicologia@uol.com.br.

• Associação dos Rotarianos do Distrito 4420.
• Avenida Higienópolis, 996 - Higienópolis.
• CEP: 01238-910 - São Paulo/SP.
• E-mail: secretaria@rotary4420.org.br.
• Telefone: +55 (11) 3822-0680

Regras de restrições
A bolsa não pode ser usada para obtenção de PhD/
doutorado. Não são elegíveis:
• Rotarianos representativos e honorários.
• Funcionários de clube, de distrito, de qualquer entidade
rotária ou do RI.
• Nenhum cônjuge, descendente direto (filhos ou netos
consanguíneos ou legalmente adotados), cônjuge de
descendente direto, ascendente direto (pais ou avós,
mesmo que não consanguíneos) de pessoa viva que
se enquadre nessas categorias.
• Ex-rotariano ou parente que tenha se desligado do
Rotary há menos de 36 meses.
• Quem já recebeu Bolsa Educacional da Fundação
Rotária, ou Bolsa Rotary pela Paz para obtenção do
Certificado de Aperfeiçoamento Profissional, deverá
aguardar pelo menos três anos após o término dessa
bolsa para se inscrever no programa de Mestrado.
• Quem já completou o programa de Mestrado como
bolsista Rotary pela Paz deverá aguardar pelo menos
cinco anos para se inscrever no programa de
Aperfeiçoamento Profissional.
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RC Guarujá-Vicente de Carvalho

RC Santos-Porto

RC Santos-Ponta da Praia

CONCURSO DE REDAÇÃO

PROJETO TOCANDO VIDAS

SALÃO ESCOLA AUTOESTIMA

MEDALHISTA NA EUROPA

Os três clubes de Rotary da cidade de São Vicente/
SP, RC São Vicente, RC São Vicente-Praia e RC São
Vicente-Antônio Emmerich, lançaram o concurso de
redação na Escola Prof. Constante Luciano Clemente
Houlmont. O tema foi “Sustentabilidade” para os
alunos da 5º Ano do Ensino Fundamental. A Revista
da Turma da Mônica, que fala de empreendedorismo,
foi distribuída às crianças como fonte de inspiração,
dentro da proposta do Projeto Rotary nas Escolas,
oriundo da parceria com o Instituto Mauricio de
Sousa. Os presidentes dos clubes, rotarianos, alunos
e educadores prestigiaram a cerimônia.

No sábado de 14 de abril, os alunos do Projeto Tocando
Vidas, desenvolvido pela Associação Esculpir, realizaram
um lindo concerto no alto do Monte Serrat, em Santos/
SP. A instituição é apadrinhada pelo Rotary Club de
Santos-Porto. A regência do grupo é feita pelo maestro
Antonio Manzione, que conta com crianças de cinco a 16
anos de idade, todas residentes no entorno do Mercado
Municipal de Santos e outras áreas de risco social. Por
meio do Subsídio Distrital 2017-2018, eles receberam
novos equipamentos musicais, como caixas e mesa de
som, microfones, aparadores de partituras, entre outros.

Andrea Vilela Ferraz Dueñas, Presidente Que Faz a
Diferença 2017-2018 do Rotary Club de Santos-Ponta
da Praia, ao lado de alguns companheiros do clube,
visitou as instalações do Projeto Salão Autoestima,
localizado no morro do São Bento, em Santos/
SP. Eles estavam acompanhados do Secretário de
Desenvolvimento Social de Santos, Flávio Jordão; e
da Coordenadora da Vila Criativa Mercado, Andréa
Marques. O Salão Autoestima é uma parceria do
Santos-Ponta da Praia com a Prefeitura de Santos.
O projeto capacita para atuar profissionalmente nas
áreas de manicure, cabeleireiro e barbeiro.

Nicolas Dias, atleta da Associação Esportiva de Guarujá,
compareceu no Rotary Club de Guarujá-Vicente de
Carvalho no mês de fevereiro. Na época, ele solicitava
apoio do clube para arrecadar recursos para competir
na Europa. Em 10 de março, ele ganhou a medalha
de bronze no Circuito Europeu Sub-18, em Zagreb
(Croácia). A conquista veio na repescagem, após
derrotar o ucraniano Vladyslav Kazimirov. Depois da
vitória na capital croata, Dias virou líder do ranking
nacional de judô. Cristiano Dias, pai do atleta,
agradeceu pessoalmente a colaboração que o clube e
os rotarianos deram a seu filho.

RC São Paulo-Independência

RC Bertioga-Forte

RC São Caetano do Sul-Leste

RC São Paulo-Saúde

IMAGEM PÚBLICA

APOIO AO TEATRO E CULTURA

31 ANOS DE FUNDAÇÃO

Objetivando informar a todos os companheiros sobre
os canais de divulgação das ações do clube, bem
como os links necessários para se obter informações
oficiais sobre o Rotary, a presidente Olga Tamashiro
realizou reunião de trabalho para cadastro de todos
os companheiros no site My Rotary (Meu Rotary). Ela
também promoveu ampla discussão sobre os principais
mecanismos para divulgação dos projetos do clube.
Foram exibidos o site do Distrito 4420, o mini site do
clube, boletins informativos e maneiras de se produzir
notícias em geral. Também foi amplamente debatido
o papel da Imagem Pública em Rotary.

O clube apoia o espetáculo da Turma 58 da Escola de
Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul/
SP, parte da celebração de 50 anos da instituição. A
peça “Ontem será Solidão” é uma adaptação inspirada
em “Cem anos de solidão” e na obra poética de Gabriel
Garcia Márquez. Os rotarianos parabenizam o elenco
de formandos e desejamos sucesso em suas carreiras
profissionais. A escola da cidade de São Caetano é
referência no ensino e na pesquisa desde sua criação em
1968. Também oferece formação nas modalidades livre e
técnico, o que possibilita o registro profissional na carreira.

Em 17 de abril, o clube comemorou os 31 anos de
fundação. Entre as homenagens preparadas estavam
o Prêmio Excelência Mulher Rotariana, à companheira
Dione Seripierri; homenagem ao vice-presidente
da Associação Comercial de São Paulo, José Maria
Chapina Alcazar; e a posse de Paulo Medeiros, o
mais novo associado do São Paulo-Saúde. Após as
homenagens, o rotariano Samir Khoury, fundador do
clube, fez um breve histórico da instituição até os dias
atuais. Em seguida, todos cantaram o tradicional coro
de parabéns pra você. Um animado baile encerrou
com chave de ouro as comemorações.

RC São Vicente-Antônio Emmerich

DIA DO ROTARACT
Em 17 de março, em comemoração ao Dia Internacional
do Rotaract, os jovens associados do Rotaract Club
de São Paulo-Independência participaram da ação
“Rotaract na Rua”, O evento foi organizado pelos
Distrito 4420 do Rotary International, em parceria
com os distritos 4430 e 4610. Na ocasião, foi exposto
um varal com diversos projetos e um banner em
branco com a seguinte frase: O que podemos fazer
para transformar a nossa comunidade? No local, as
pessoas que ali passavam deixavam ideias sobre como
fazer essas mudanças no mundo. Elas aproveitavam
para conhece um pouco sobre o Rotaract.
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RC São Bernardo do Campo-Norte

RC Diadema

HOMENAGEM PROJETO SEART

DECLARAÇÃO SOLIDÁRIA

RC Santos-Boqueirão

ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Em 11 de abril, o Rotary Club de Santos homenageou
o associado José Roberto Ferreira Montoro Filho. O
reconhecimento se deu por sua dedicação ao projeto
SEART (Semeando Escritores e Artistas, Revelando
Talentos), ao longo dos dez anos de existência. Em
outro momento, a companheira Clarice Olivé Esteves
se apresentou no “Momento Profissional”, tradicional
espaço dado pelo clube. Em seguida, foi a vez da
palestra “Aprendizagem Social”, ministrada por Elias
Francisco da Silva Junior, presidente do CAMPS de
Santos/SP. Cerca de 110 pessoas, entre convidados e
rotarianos, participaram do evento.

Na reunião ordinária de 9 de abril, os associados do Rotary
Club de São Bernardo do Campo-Norte tiveram a presença
de Carla Morando, primeira-dama de São Bernardo
do Campo/SP. Ela veio acompanhada de Greici Picolo,
presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.
Elas apresentaram a “Declaração Solidária”, ferramenta
que os contribuintes municipais podem solicitar em
suas declarações de Imposto de Renda, em prol de um
percentual ao Fundo de Solidariedade. O potencial de
arrecadação é de R$ 33 milhões, mas somente R$ 500 mil
foram destinados até o momento pelo programa

Em 22 de abril, os associados do Interact Club de
Diadema e do Rotary Club de Diadema visitaram a
instituição Lar Mãos Pequenas para entregarem ovos
de chocolate às crianças assistidas. O local oferece
o serviço de acolhimento institucional, com espaço
de proteção provisório e excepcional. O trabalho
é destinado às crianças e adolescentes privados da
convivência familiar, em situação de risco social ou que
tiveram seus direitos violados. Os próprios jovens do
Interact produziram e embalaram os ovos de páscoa
com muito carinho, amor e gratidão. Foi uma linda
manhã de aprendizado e respeito ao próximo.

O clube entregou 611 quilos de alimentos à Cruzada
das Senhoras Católicas, entidade que atende
comunidades em vulnerabilidade social na cidade
de Santos/SP. Ela atende cerca de 370 crianças
integralmente com café da manhã, almoço, lanche e
jantar todos os dias. A doação foi possível graças à
parceria do Santos-Boqueirão com o supermercado
Pão de Açúcar, que culminou na arrecadação durante
a campanha solidária de Páscoa. Os produtos foram
bem recebidos pela direção da entidade, enquanto as
rotarianas que fizeram a entrega ficaram encantadas
com o carinho dado às crianças do lugar.

RC São Paulo-Aeroporto

RC Mauá-8 de Dezembro

FEIJOADA DO ROTARACT

RC Santos-Gonzaga

Rotary International

SÓCIO HONORÁRIO

NOVOS ROTARIANOS

PROGRAMA ROTARY NA TV

A 9ª Feijoada Beneficente do Rotaract Club de São
Paulo-Aeroporto reuniu rotaractianos, rotarianos,
familiares e amigos em apoio ao projeto Edificando
Sonhos, parceria dos clubes de Rotaract do Distrito
4420 com o projeto TETO, inciativa que pretende
construir 22 casas para famílias de baixa renda. O
evento aconteceu em 8 de abril, no Espaço Nicom,
em São Paulo/SP. A arrecadação foi destinada ao
projeto, que conta com mão de obra voluntária
para a construção das casas, ao custo material de R$
4.900,00 por unidade. É neste sentido que os eventos
do Rotaract Aeroporto podem fazer a diferença.

O prefeito da cidade de São Paulo/SP, Bruno Covas,
comemorou seus 38 anos idade no Villa Country, no
bairro da Barra Funda. Marcada para o meio-dia de 8
de abril, a festa foi até as 17h00. Por horas seguidas,
o anfitrião ficou em pé recebendo mais de 1.500
cumprimentos dos convidados. Dois deles foram de
Cléber Léo Bortolamasi e Maria Angela Prado Pinheiro,
Casal Presidente do Rotary Club de Santos-Gonzaga.
Como presente ao aniversariante, eles entregaram o
diploma de sócio honorário do clube, renovado na
primeira reunião do Ano Rotário 2017-2018. Covas
recebeu a honraria com carinho e gratidão.

Em 26 de março, o Rotary Club de Mauá-8 de
Dezembro empossou três novos rotarianos,
mantendo proativo o desenvolvimento do seu
quadro associativo. Os novatos são Felipe Silfie,
empresário do ramo do vestuário; Abilio Mathiolli,
conselheiro tutelar; e Gabriel Bagio, empresário
no setor da construção. Os companheiros recém
chegados foram empossados durante a reunião
festiva do clube mauaense, realizada de forma
conjunta com os demais clubes da cidade de Mauá.
Eduardo Marques Ferreira da Graça, Presidente do
Mauá-8 de Dezembro, desejou boa sorte aos novos
companheiros do clube.

O jornalista Márcio Cavalca Medeiros, Coordenador
da Imagem Pública do Rotary International - Zonas
22A e 23A - Brasil, foi o entrevistado da edição de
25 de março. Ele contou um pouco sobre suas
experiências em Rotary e de sua trajetória profissional
e familiar. Não percam este agradável bate-papo.
A apresentação foi do jornalista Marcelino Silva.
As edições inéditas vão ao ar todos os domingos
(22h00), pela TV COM Santos, no Canal 11 da NET e
no Canal 8 da VIVO TV, ambos na Baixada Santista/
SP. É possível assistir no www.tvcomsantos.com ou as
reapresentações no YouTube da “Emissora TV COM”.
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