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7º Festival de Prêmios
arrecada fundos para a Capi
Casa de Amparo e Proteção à Infância atende 24 crianças no município
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Editorial

Alfabetizar adultos:
um ato de cidadania e
amor ao próximo

A

taxa de analfabetismo é um indicador da síntese educacional de um país. O Brasil, em 2005,
data do último levantamento divulgado, contava com cerca de 14,9 milhões de pessoas de 15 anos
ou mais analfabetas, segundo dados da PENAD – Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios, daquele
ano, correspondendo a 11% da população. A cidade de
São Paulo apresenta o mais expressivo continente de
habitantes que não sabem ler nem escrever: 383 mil (a
população de 42 milhões de habitantes).
Diante desta realidade, podemos refletir que o analfabetismo ou baixa escolaridade é o grande entrave ao
progresso social, familiar e cidadão. A pessoa com seu
potencial de compreensão reduzido por falta de estímulo social é levada, muitas vezes, a atitudes antissociais e, até a marginalidade.
Entretanto, oferecer ao adulto carente e com pouca
alfabetização, a oportunidade de equiparação cidadã,
é dar-lhe condições concretas de opinar, buscar seus
direitos, conhecer seus deveres, compreender todos
os objetivos de todas as pessoas que o rodeia, uma vez
que, a ignorância e a falta de oportunidade só aumentam a distância das classes sociais.
Aprender a ler e a escrever pode devolver a autoestima negada e fazer com que todo cidadão possa
participar efetivamente da criação de uma sociedade
evolutiva e produtiva. Os adultos quando alfabetizados revelam que passam a ter uma vida mais digna. O
mundo da informação e a elaboração do pensamento
mais consciente os tornam mais independentes. A autoestima auxilia na luta para conseguir um emprego,
prestar concursos, ou construir a própria autonomia
financeira.
Todavia, no Distrito 4420 contamos com poucos
clubes envolvidos na elaboração e conscientização de
projetos relacionados a diminuir o analfabetismo de
adultos. Em certos momentos, podemos pensar que
este problema não cabe a nós. Concordamos que esta
afirmação se procede até certo ponto. Porém, como

Tania Maria de
Andrade Mesquita
Presidente da SubComissão Distrital
de Alfabetização

instituição forte, composta por pessoas solidárias; Rotary deve contribuir estimular e organizar parceiros,
projetos que objetivem ajudar a diminuir o quadro entre pessoas adultas.
Visitar as secretarias de educação é um ponto de
partida e, aos poucos, a parceria poderá se tornar eficaz. Entretanto não podemos ficar só nas secretarias
de educação: o importante é pesquisar quais as comunidades que necessitam de projetos que combatam
o analfabetismo. Não podemos maquiar a realidade,
constantemente observamos nos meios de comunicação os altos índices de analfabetos em todo nosso
País.
Vamos evoluir e compartilhar os resultados com os
clubes que oferecem este trabalho em comunidades,
escolhendo uma pessoa ou um grupo do nosso clube para garimpar, conhecer e pesquisar onde há mais
analfabetos, após elaborarem no clube reflexões, propostas e ações.
Encorajemos nossos companheiros. Essa é a chave
para o início de um projeto desafiador, porém gratificante! Ousadia é uma palavra que deve ser refletida.
Sabemos que o envolvimento no processo educacional das secretarias de educação é um procedimento
que exige disciplina, entendimento e ética; porém, é a
única maneira de conhecermos, de fato, de que maneira podemos ajudar e sermos parceiros mostrando que
somos sempre capazes de cumprir nossa mais nobre
missão: “Dar de si sem pensar em si”!
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Mensagem do Presidente

Prezados
Companheiros
Rotarianos,

Dong Kurn
(D.K.) Lee
Presidente
do Rotary
International

B

ill Gates nos deu a honra de fazer uma
apresentação, em plenária da assembléia
internacional deste ano, sobre o envolvimento da Fundação Bill e Melinda Gates com o
programa Pólio Plus. A platéia comemorou efusivamente quando ele anunciou que o Desafio
100 Milhões de Dólares do Rotary agora passaria
a ser de 200 Milhões, já que a Fundação Gates irá
doar mais US$255 milhões além dos 100 milhões
iniciais, e o Rotary se comprometeu a levantar o
total de $200 milhões até 30 de junho de 2012.
Este é um tremendo voto de confiança em
nosso trabalho, e os resultados disso serão espetaculares. Quando conseguirmos vencer o desafio equiparando a parte que nos cabe, o Rotary
e a Fundação Gates terão destinado US$555 milhões adicionais à luta contra a pólio. Apesar de
a doença ser endêmica em somente quatro países, estes representam os maiores desafios práticos e epidemiológicos que temos que superar.
Estamos próximos da linha de chegada, porém
o último obstáculo é o mais difícil de todos e irá
requerer que nos esforcemos ao máximo.
O dinheiro será usado para viabilizar atividades operacionais, de vigilância e de mobilização social, vitais ao sucesso da campanha.
Para que o mundo se livre da poliomielite devemos permanecer alertas aos sinais de novos
casos, coordenando Dias Nacionais de Imunização com esmero e concentrando esforços de
modo organizado para a eficácia máxima dos
trabalhos. Contratação de anunciadores locais,

compra de megafones, transporte de vacinas
e amostras laboratoriais, mapeamento de vilarejos para garantir a imunização de todas as
crianças — tudo isto será feito com este novo
aporte de recursos.
Já levantamos mais da metade dos primeiros
US$100 milhões e nos próximos três anos devemos, e teremos, arrecadado o total de US$200
milhões. O ideal é que todo Rotary Club empreenda pelo menos um evento de captação de recursos em cada um desses três anos. Devemos
pedir especialmente a novos rotarianos e novos
clubes para participarem maciçamente desta
campanha.
Estamos perto de erradicar a pólio. Estamos
perto de concretizar este sonho rotário. Vamos
juntos escrever a última página deste incrível
feito do Rotary.
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Parceria

RCSP-Sudeste e Fecap:
parceria garante bolsas de
estudos a intercambistas

Tânia Aguiar, diretora do
Colégio Fecap e Clayton Ucci
de Carvalho, presidente do
RCSP 2008/2009

*Por Juliana de Moraes - jornalista e sócia do RCSP Sudeste

O

RCSP-Sudeste firmou parceria com a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) para o
oferecimento de uma bolsa de estudos integral para
a intercambista equatoriana Paola Carolina Tello Morales, recebida pelo clube no último dia 22 de janeiro. Ela frequentará o
Colégio Fecap ao longo de 2009.
O acordo com a instituição de ensino visa a garantia de
que a jovem vinda pelo Programa de Intercâmbio de Jovens
(Yep) do Distrito 4420 contará com o compromisso da escola
em oferecer suporte e apoio a um dos projetos de maior relevância para o Rotary. Já os alunos do Colégio Fecap terão a
oportunidade de conviver com uma adolescente estrangeira,
agregando conhecimento e cultura ao dia-a-dia dos estudantes do Ensino Médio.

Primeiro passo para outros projetos
Para Tânia Aguiar, diretora do Colégio, a parceria equivale
a um primeiro passo para um trabalho conjunto e que pode
ser expandido. "Entendemos que Educação não é um processo de massa, por isso a diversidade a que nossos alunos
terão pelo contato com a jovem Paola permitirá que adquiram uma visão ampliada por meio do aprendizado de outra
cultura", afirma.
Ainda de acordo com diretora, a intercambista terá a oportunidade de se relacionar com adolescentes de várias partes da
capital e do litoral paulista. "Temos estudantes de várias regiões paulistanas
e também de fora de São Paulo devido à facilidade de acesso pela rede de
metrô paulistana. Esse convívio trará
ganhos para todos", define.
Clayton Ucci de Carvalho, presidente do RCSP Sudeste 2008/2009,
afirma que o estabelecimento do
acordo é uma conquista para o cluPaola Carolina Tello de Moralles
na chegada ao aeroporto
be. "Ter uma instituição de renome
internacional de Guarulhos (SP)
e com a tradição da Fecap, que foi
em 22 de janeiro de 2009
fundada em 1902, como parceira, é

uma honra para nós", descreve, ressaltando que a pronta aceitação da direção do
Colégio Fecap em receber a
jovem equatoriana demonstra a credibilidade dos programas de intercâmbio do Rotary.
RCSP Sudeste e o Programa de Intercâmbio de Jovens
Após alguns anos sem participar do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4420, o Rotary Club de São PauloSudeste, retoma as atividades de forma paulatina, mais consistente, com o objetivo de consolidar sua atuação como parceiro
e contribuinte de fundos para a Fundação Rotária.
O clube recebeu a jovem equatoriana Paola Carolina Tello
Moralles no País no último dia 22 de janeiro, "em troca" da participação de Marcela Brito, que partiu para a cidade de Baía de
Caráquez, no Equador, em 24 de janeiro.
Breve histórico da Fecap
Uma das mais antigas instituições de ensino do País, a
Fecap foi fundada em 1902 com o intuito de formar especialistas necessários ao desenvolvimento da economia paulista.
Na época, o professor Horácio Berlinck propôs a abertura da
Escola Prática de Comércio, recebendo apoio de um grupo de
empresários, dentre os quais se destacava o conde Antônio
Álvares Penteado.
A instituição foi declarada de utilidade pública em 1905 e
obteve o reconhecimento oficial de seus diplomas. Em 1923,
transformou-se na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e, paralelamente à manutenção de cursos técnicos, passou a atender também às necessidades de Ensino Superior.
Hoje, a Fecap oferece cursos de Mestrado em Administração de Empresas e em Contabilidade e Controladoria. O
colégio, por sua vez, além do pioneiro curso técnico em Contabilidade, conta com formação em Administração, Comércio
Exterior, Informática, Publicidade, Turismo e Hotelaria. A instituição também atua no Ensino Médio voltado para a continuidade de estudos em nível superior.
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Notícias de RI

Rotary International e USAID:
parceiros na Colaboração Internacional H2O

O

Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março
de 1992, destinado a discussão sobre os diversos
temas relacionadas a este importante bem natural.
Sendo assim, esse é o momento certo para uma reflexão:
a quantidade de água no mundo é suficiente para atender de
seis a sete vezes, o mínimo anual, que cada habitante do Planeta precisa. Daí vem a expressão Planeta Água. Porém, apesar
de parecer abundante, esse recurso é escasso, representando
apenas 0,3% do total de água no mundo.
Atentos a isso, o Rotary International/Rotary Foundation
e a USAID - Agência Norte-Americana para Desenvolvimento
Internacional estabeleceram um protocolo de colaboração em
países em vias de desenvolvimento de projetos auto-sustentá-

Tanque para
distribuição de água
no Distrito de Choir,
Mongpolia

veis nas áreas de recursos hídricos, saneamento e higiene.
Atualmente, no mundo, mais de um bilhão de pessoas carecem de acesso a água potável e mais de dois bilhões não têm
saneamento básico. Isso, combinado com hábitos precários de
higiene, resulta em 1,8 milhão de mortes anuais, a maioria das
quais, crianças.
No Brasil, embora seja o primeiro país em disponibilidade
hídrica em rios do mundo, contando com 12% da água doce
superficial, a poluição e o uso inadequado comprometem esse
recurso em várias regiões. A população carente é a mais atingida, o que acaba por perpetuar o ciclo de doença e pobreza.
Além disso, muitas mulheres e meninas gastam várias horas
todos os dias buscando água para suas famílias em vez de se
dedicar a educação ou atividades produtivas.
Inicialmente, a Colaboração Internacional H2O, que vem
repercutindo nos Rotary Clubs de todo o mundo, deve inicialmente implementar projetos na República Dominicana, Gana
e Filipinas, países que foram selecionados com base em seu
grau de necessidade, assim como, na habilidade e experiência
de RC´s locais e da USAID nas regiões.
Com o passar do tempo, a aliança pretende expandir seus
esforços a outros países. Por isso, é fundamental a participação
na iniciativa do projeto. Acesse o site do Rotary International e
saiba mais sobre a Colaboração Internacional H2O.
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Case de Sucesso

RC de Santo André - Bela Vista:
Banco de Cadeiras de Rodas é exemplo
de ação solidária

O

Rotary Club de Santo André - Bela Vista, desde janeiro de 2008, tem como
caso de sucesso o projeto ‘Banco de
Cadeiras de Rodas’. A iniciativa, em apenas um
ano, já beneficiou entidades como APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais),
Pastoral da Pessoa Idosa, Centro Hospitalar
de Santo André, Casa do Caminho Ananias,
Gappa (Grupo de Apoio aos Portadores de
Parkinson), e recentemente, o Hospital Estadual Mário Covas, de Santo André. Além das
instituições sociais, o “Banco de Cadeiras de
Rodas”, atendeu, diretamente, 130 portadores
de deficiências.
De acordo com a presidente idealizadora
2008/09 do RC de Santo André – Bela Vista,
Carmen Silvia Amaral Ramos, o projeto conta com o apoio de parceiros, mas seu sucesso
se deve, prioritariamente, pela participação
ativa dos sócios do RC de Santo André – Bela
Vista. “Sem dúvida, trabalhar para a continuidade e ampliar, cada vez mais, a atuação
do “Banco de Cadeiras de Rodas” é um orgulho para mim.
Isso porque, a interação dos
demais companheiros nesta
iniciativa representa a solidariedade e nos incentiva à dar
continuidade a proposta”, destacou Carmen.
Banco de
Já com relação a organizaCadeiras de
ções que auxiliam no projeto, a
Rodas funciona
há um ano

presidente comentou sobre o apoio recebido
pela Casa do Caminho Ananias. “Porém, não
podemos esquecer das doações feitas por
companheiros de outros clubes como: Rotary
Club de Santo André - Norte, Rotary Club de
Santo André e Rotary Club de Oarkurst - Califórnia, que também contribuíram para ajudar
as pessoas necessitadas”.
Além disso, Carmen enfatizou a importância da Fundação Rotária (FR) na consolidação
do trabalho junto à sociedade. “Buscamos
conseguir mais cadeiras de roda por meio do
Programa de Subsídios Equivalentes da FR,
para ampliarmos
ainda mais nossa
contribuição não
só às entidades,
mas também, a
um número maior
de pessoas físicas”, finalizou.

Carmen Ramos
,
presidente idea
lizadora
2008/09 do RC
Santo
André – Bela Vi
sta
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Evento

RC de Peruíbe:
7º Festival de Prêmios
arrecada fundos para a Capi

Churrasco reuniu convidados
antes do início do sorteio

O

Rotary Club de Peruíbe realizou, no início de fevereiro, o 7º Festival de Prêmios, evento beneficente em prol da Capi (Casa de Amparo e Proteção
à Infância) do município. A edição deste ano foi realizada
no Centro de Convenções Manoel Marcondes Sodré, na região central de Peruíbe e contou com a presença de rotarianos de diversos clubes do Distrito 4420, outros distritos
e de autoridades Rotarias e locais.
De acordo com o presidente do RC de Peruíbe,
Yuko Yamakawa, “o Festival tem o objetivo principal
de arrecadar recursos para manter em atividades todos os programas sociais desenvolvidos pelo clube”
e que já se consolidou como uma das iniciativas mais
tradicionais, entre os eventos do Litoral. Além disso, o
presidente explicou que o RC de Peruíbe há anos vem
se destacando em arrecadação per capita, segundo a
Fundação Rotária. Yuko comentou ainda que, como
participante ativo desta iniciativa desde da primeira
edição, “a cada ano o envolvimento dos rotarianos é
maior e esta é a receita do sucesso”, opinou.
Na ocasião, os convidados saborearam um diversificado churrasco antes do início oficial do Festival,
em que foram sorteados, câmeras digitais, televisores de plasma, entre outros prêmios e um automóvel

Marco Cantuá
ria destacou ap
oio da
Fundação Rotá
ria nas ações so
ciais
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Presidida por Ricardo Cichello, a Capi atende
mais de 20 crianças de zero a 10 anos

Fiat/Pálio zero quilômetro. Sendo parceiros do RC de
P eruíbe nesta ação as Casas Pernambucanas, Cervejaria I taip avae a Concessionária Salomão Fiat.
Investimento
Já o presidente da Capi, Ricardo Cichello, destacou a
importância da entidade apoiada pelo RC de Peruíbe. “Atualmente, a Casa abriga 24 crianças de zero a 10 anos, que
são atendidas 24 horas por dia e que recebem não só assistência social, mas também médica e escolar”, explicou.
Além disso, Cichello fez questão de enfatizar o quanto o
Festival é essencial para a manutenção deste trabalho. “A
Capi depende de doações e, com certeza, os valores angariados neste evento são um suporte de grande valia para
nossa atuação junto às crianças atendidas”, avaliou.

ena Bargieri
Prefeita de Peruíbe, Mil
no
aria
rot
nto
eve
o
iou
stig
pre

Organização
Envolvido diretamente na organização, o presidente
do Festival de Prêmios, Antonio Carlos Habib, ressaltou a
credibilidade conquistada por esta atividade, tanto junto
a rotarianos de outras cidades, como de toda a sociedade.
“Nestes sete anos conseguimos consolidar esta iniciativa e
envolver a comunidade e amigos de toda a região do Litoral Sul na participação”. Habib lembrou ainda a questão da

12
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Evento

transparência deste projeto, uma vez que, toda
a premiação é acompanhada por integrantes da
sociedade civil e que os valores arrecadados são
destinados exclusivamente para ajuda assistencial de crianças carentes do próprio município.
Já Marco Cantuária, integrante do RC de Peruíbe, comentou sobre a atuação da Fundação
Rotária quanto às iniciativas sociais. “Considero fundamental promover e divulgar todas as
ações e projetos da Fundação Rotária. Com isso
fortalecemos e divulgamos o que é o Rotary,
tornando possível um maior envolvimento da
comunidade em prol do social, ao mesmo tempo, que conseguimos garantir recursos para a
manutenção dos trabalhos já em andamento e
criar a possibilidade de novas iniciativas”, complementou.
Reconhecimento
O evento contou também com a presença
da prefeita de Peruíbe, Milena Bargieri, que fez
questão de enfatizar a parceira entre o poder
público e o Rotary Club. “É um belíssimo trabalho que os rotarianos fazem junto a Capi. Sem
dúvida, nossa cidade só tem a ganhar com iniciativas como esta. Em nome do município e de
toda a população só tenho a agradecer”, disse.
Milena comentou ainda sobre a doação de um
carro para o Banco de Leite do município, que
também foi uma ajuda rotária. “Por todo empenho nas mais diversas ações sociais desenvolvidas pelo Rotary com a população mais carente
do nosso município, prestigiar este evento, hoje,
é uma pequena forma de reconhecer e demonstrar nossa gratidão”, finalizou.

Yuko Yamakawa, presidente
do RC de Peruíbe, comentou
sobre consolidação do
Festival junto á sociedade
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DQS

Distrito chega à marca dos

2011 companheiros

F

oi com muita honra e emoção que o Governador
2008/09 Sérgio Lazzarini recebeu, no dia 25 de março de 2009, a notícia do Escritório de Rotary International confirmando a admissão de mais um novo clube no
Distrito: O Rotary Club de São Paulo - Parque do Ibirapuera,
que conta com 23 companheiros. Com isso, o Distrito chegou à marca dos 2.011 associados.
A conquista é muito grande, pois o Distrito batalha por
este número desde 2000, quando o EGD Mário Cesar Martins de Camargo era Governador.
De acordo com o GD Sérgio Lazzarini, o trabalho é de
todos. “Meus sinceros destaques vão para Marcos Franco,
Presidente da Comissão do DMQS que vem se empenhando muito para o crescimento do Distrito com a Gincana dos
Sonhos, o Samir Nakle Khoury, Presidente da Comissão de
Expansão - criação de novos clubes e para Fernando Sobrinho, Instrutor Distrital que tem ajudado demais no cresci-

mento e motivação do Distrito”.
Tendo como presidente o companheiro fundador
Luciano Neves Segura Júnior (Coordenador de Tecnologia - Gestão 2008-09), o RCSP – Parque do Ibirapuera tem
o RCSP – Sudeste como clube padrinho e o EGD Altimar
Augusto Fernandes, do RCSP – Anchieta como representante especial.
As reuniões do RCSP – Parque do Ibirapuera são realizadas às sextas-feiras no Restaurante e Pizzaria Esperanza, localizado na Avenida Sabiá, 786, Moema. Mais informações,
acesse o site do Clube: www.rcparquedoibirapuera.com.br.
“Em nome do Companheiro Fundador Presidente Idea
lizador, Luciano, cumprimento todos os seus integrantesfundadores, na certeza de que o Parque do Ibirapuera fará
um grande trabalho social e rotário, dignificando ainda mais
o bom nome do Distrito 4420 e de Rotary International. Parabéns a todos!”, finaliza Sérgio Lazzarini.
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Disputa

Gincana dos Sonhos:
Projetos em Revista é tarefa de abril

C

om o objetivo de estimular os sócios na participação de ações e companheirismo dos clubes,
a Gincana dos Sonhos tem a seguinte tarefa em
abril: receberá 100 pontos a equipe que enviar duas
fotos do seu principal projeto, com um texto em, no
máximo, três linhas.
À medida que forem encaminhadas, as fotos e o
texto serão inseridos em uma página especial em nosso website: www.rotary4420.com.br, ao qual, todos os
rotarianos têm acesso.
As mensagens podem ser encaminhadas para tecnologia@rotary4420.com.br, aos cuidados de Luciano,
mencionando tarefa de abril.
Exemplo de texto para fotos: BANCO DE LEITE MATERNO

A procura de sócios
com valores rotários
• Liderança
• Integridade
• Companheirismo
• Diversidade
• Prestação de Serviço
Estes são os nossos valores, definidos inclusive oficialmente, no último Conselho de Legislação. É dessa
forma que a sociedade mundial nos vê. Somos uma legião de profissionais preocupados em prestar serviços
humanitários, com integridade, agindo com ética, líderes em seus negócios, que através do companheirismo
entre as mais diversas raças, crenças, origens e diferenças, fomentam o ideal de servir, nosso grande objetivo.

- RC dos Sonhos - Realizado em/ou a partir de 30/2/00 Atende 1000 crianças anualmente.
RETA FINAL
A Comissão organizadora está preparando um final
empolgante. Muitas equipes poderão ultrapassar os
atuais líderes, para isso os presidentes deverão mobilizar os sócios dos seus clubes.
A participação na Conferência contará pontos preciosos, bem como mais uma tarefa especial que deverá
contar com a participação de todos os rotarianos. Todas as equipes que tiverem participado em pelo menos
60% da Gincana receberão um troféu de participação e
as três primeiras equipes com maior número de pontos
ganharão os troféus de campeão, vice e 3° lugar.
Aguardamos seu clube. Participe!

Por meio dos nossos valores, desenvolvemos projetos e ações para servir a humanidade. Isso é o que
nos une e identifica afinidades nos rotarianos, além de
incentivar a manutenção do ideal de servir.
A prática desses valores deve ser incentivada pelos
rotarianos mais experientes dos clubes. Os objetivos
de Rotary são atingidos em sua plenitude, quando se
consegue praticar esses valores.
Desde seu surgimento, o Rotary mantém seu objetivo e conseguiu se adaptar às demandas do mundo
moderno. Manteve seus ideais e se estruturou administrativa e financeiramente para atingir seu objetivo.
Cabe a nós buscar e encontrar novos rotarianos que se
identifiquem com nossos valores, para continuarmos a
prestar mais e bons serviços.
Marcos A. F. Franco, Presidente da Comissão Distrital
DMQS Distrito 4420 - Gestão 2008/09
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Responsabilidade

Entidade capacita jovens e adolescentes em diferentes áreas profissionais

CAMP de São Bernardo do Campo

de olho no futuro

U

m dos grandes desafios brasileiros é estabelea efetivação de 25% deste total. “Nesta gestão pretencer uma sociedade onde haja harmonia entre
demos ampliar a atuação do CAMP com a implantação
as políticas públicas, o mundo empresarial e
de projetos voltados não só aos adolescentes/jovens,
o terceiro setor. Nos dias atuais, existe uma
mas também à comunidade”, afirma.
demanda reprimida de jovens (154.469) na
Um dos projetos é o ART & CIA, que tem
faixa etária de 14 à 24 anos que necessita
como padrinho o melhor violonista do munde capacitação e oportunidade para o trado: Robson Miguel. Este projeto tem a finalibalho, seja ele formal, através do próprio
dade de coordenar todas as atividades cultunegócio ou por meio do associativismo.
rais desenvolvidas na Instituição. Seu objetivo
Segundo o presidente da gestão 2008 /
é desenvolver diversos trabalhos artísticos
2010 do CAMP (Centro de Formação e Intevoltados ao público jovem, sendo este comgração Social) de São Bernardo do Campo,
posto por alunos do CAMP e também pela
Francisco de Assis Pessoa Filho, nestes 37
comunidade. A equipe de educadores é comFrancisco de Assis
anos de existência da Instituição, que conta
posta por profissionais voluntários altamenPessoa Filho
hoje com 1.800 aprendizes que atuam em
te qualificados, que se identificaram com as
400 empresas da região, os empresários já contribuíram
propostas das oficinas. Contamos com oficinas culturais
com a contratação de mais de 28.000 adolescentes com
divididas em quatro áreas, que são: Artes Visuais, Artes
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Violonista Robson Miguel é padrinho do projeto Art & Cia

Capacitação profiss
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Jovens têm a oportunidade de desenvolver potencial artístico

ional é meta principal

CAMP SBC ho

je atende 18

00 aprendiz

es

Casal Governador com
Presidente Maria Luiza
Zago e Claudio Zago dur
ante a visita no Camp

Cênicas, Dança e Música. Todas têm como finalidade
oferecer ao jovem uma oportunidade de desenvolver e
aprimorar seu potencial artístico.
De acordo com a missão do CAMP SBC, resgatar e
promover a cidadania dos jovens é fundamental. Este
projeto visa estimular a cidadania por intermédio da
cultura e fazer com que os jovens valorizem-se e sintam-se valorizados.
Outro projeto que completa o foco no desenvolvimento pessoal e profissional dos adolescentes e jovens de maneira ampla é o RadioGrafia. Um curso de
rádio que explora teoria e práticas radiofônicas como
ferramenta pedagógica de transformação. A iniciativa
tem como objetivo despertar no jovem/adolescente
um interesse maior pela informação. Faz com que este
entenda a importância de se manter sempre bem informado, e mostra os benefícios da comunicação na

hora de uma entrevista de trabalho. Como o hábito de
se informar se torna constante, o jovem passa a adotar
uma postura mais crítica perante os meios de comunicação. “Portanto é importante deixar claro que não
só existe um preparo com relação à educação para a
mídia, mas também o estímulo a uma postura ativa perante a sociedade, desenvolvendo, assim, o protagonismo juvenil”, ressalta Francisco. “Formamos jovens
cidadãos, dispostos a expor suas opiniões, participar e
mudar sua realidade”, finaliza.
Os jovens serão os agentes multiplicadores dos valores e conhecimentos adquiridos nas oficinas culturais.
Desta forma, e também por meio de outros projetos
a serem desenvolvidos junto aos demais setores, tais
como: panificação, costura e garçom, o presidente Francisco de Assis Pessoa Filho, pretende aumentar o número de adolescentes/jovens atendidos para 3.000 até o
final do ano.
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Juventude

Uma homenagem aos rotaractianos

H

á 41 anos, ou seja, no dia 13 de março de 1968,
o Rotary International iniciou o Projeto Rotaract.
Com isso, os rotaractianos do Distrito 4420 estão
sendo parabenizados por ajudar o Rotary a construir um
mundo melhor.
O Rotaract desenvolveu-se muito rapidamente, quando
rotarianos do mundo inteiro 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 (RI) em 1968, Luter
Hodger, aprovaram o Rotaract como um programa de RI.
O primeiro clube a ser admitido oficialmente foi o Rotaract
Club de North Charlotte, na Carolina do Norte, EUA.
Neste sentido, nas fileiras dos Rotaract Clubs, nos dias

atuais, apresentam-se companheiros que, por sua jovialidade, impetuosidade e foco na humanidade, buscam
soluções para o próximo, fazendo das tarefas nas quais
estão envolvidos, um desafio permanente, por acreditar
e fazer acontecer.
As grandes mudanças iniciam-se com a perseverança
em desenvolver um mundo melhor e cada vez mais digno. Continuemos assim com toda esta vontade em fazer
acontecer!
Francisco José dos Santos Milreu
Presidente da Sub-Comissão de Atividades
Pró-Juventude 2008/2009
Rotary Club de Santo André – Alvorada

Rotaract, 41 anos de idade, com muitos
sonhos ainda a realizar

E

m “Nunca desista dos seus sonhos”, Augusto Cury
diz: “A juventude mundial está perdendo a capacidade de sonhar. Os jovens têm muitos desejos, mas
poucos sonhos. Desejos não resistem às dificuldades da
vida, sonhos são projetos de vida, sobrevivem ao caos. A
culpa, porém, não é dos jovens. Os adultos criaram uma estufa intelectual que lhes destruiu a capacidade de sonhar.
Eles estão adoecendo coletivamente: são agressivos, mas
introvertidos; querem muito, mas se satisfazem pouco.
Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil
para ser autor da sua história, renovam as forças do ansioso, animam os deprimidos, transformam os inseguros em
seres humanos de raro valor. Os sonhos fazem os tímidos
terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades”. (CURY, Augusto Jorge, 2004, p.8).
Com esse cenário pintado a nossa volta, precisamos
parar para refletir... Como o Rotary pode ajudar os jovens
do mundo? Como o Rotary pode ser ajudado pelos jovens de hoje?
Não é a toa que o presidente eleito de RI, John Kenny,

elegeu como lema "O Futuro do Rotary Está em Suas
Mãos"... Coincidência, ou não... Também podemos lembrar nesse artigo do ditado popular que diz que a vida
começa aos 40.
Aproveitemos esse “novo início” de vida para escrevermos uma nova história, o nosso futuro, no qual a parceria entre Rotary e Rotaract aconteça nas bases reais de
uma família com muito afeto, mas acima de tudo respeito e liberdade, para que assim possamos testemunhar a
transição natural dos jovens que encerram suas trajetórias em Rotaract para o Rotary.
Verdadeiramente, o futuro do Rotary e do mundo está
em nossas mãos! Essa é uma grande responsabilidade...
Honremos nosso emblema e comecemos agora a escrever um futuro diferente e melhor! Parabéns Rotaract por
seus 41 anos de idade e realizações!
Fellipe Melito
RDR Idealizador
Gestão 2008-2009
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XVIII Conferência Distrital
A Conferência dos Sonhos | Distrito 4420

28 a 31 de maio de 2009
no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia

Inscrições a partir do dia 13 de fevereiro, no site www.rotary4420.com.br
Destaques da conferência
• Caminhada dos Sonhos
• Projetos de sucesso do Distrito
• Projetos de sucesso das Novas Gerações
• Boteco do Sérgio e Anabela
• Palestrantes motivadores
• Doação de alimentos
• Premiação dos melhores na FR e DQS
• Premiação da Gincana dos Sonhos
• Baile "Sonhos e Fantasia" com concurso de fantasias
• Painéis (ASFAR e Casas da Amizade) e Stands (venda de produtos).
• E muitas surpresas!
Importante: as Conferências e o Baile (Sonhos e Fantasias) serão realizados no Hotel Monte Real.
Coordenador Geral da Conferência: Farid do R.C. Santo André - email: faridche@vivax.com.br e fncfarid@directnet.com.br
Coordenador de Logística e Informática: Fernandinho - email: fernando@fernandinho.com.br
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Capacitação

Seminário de Treinamento dos

Governadores Assistentes e
Equipe Distrital 2009 -2010
Casal EGD 2002/03, Silvio José
Marola e Maria Antônia

Casal Governador 2009/10,
Roberto Barroso Filho e Eliane

*Fernando Dias Sobrinho, Instrutor Distrital

A

troca dos líderes rotários se dá a cada
ano, portanto, capacitação é fator crítico para assegurar continuidade administrativa. A educação continuada assegura
que os líderes dos distritos recebam informações atualizadas sobre o Rotary e a Fundação
e fortaleçam suas habilidades como líderes.
Dentro desta sistemática, aconteceu no
dia 7 de março o Seminário de Treinamento
dos Governadores Assistentes e Equipe Distrital 2009/10, com o propósito de preparar
governadores assistentes, presidente e membros entrantes de comissões distritais para o
exercício de seus mandatos.
O encontro possibilitou ao Casal Governador 2009/10 Roberto Luiz Barroso Filho e Eliane a oportunidade de motivar sua equipe de
líderes distritais para dar apoio aos clubes.

Durante o treinamento, o futuro Governador Distrital apresentou as metas da gestão e
o seu plano de ação para que o nosso distrito
mantenha a eficácia e permaneça entre os
mais importantes do mundo rotário.
Os futuros Governadores Assistentes
trabalharão com o Governador e outros
líderes distritais para apoiar os clubes sob
sua alçada. Sua função antes de assumir
o cargo é oferecer idéias e orientação aos
clubes de modo a prepará-los para o ano
entrante. Durante o ano, servirão como
consultores dos clubes e os ajudarão a alcançar suas metas.
Enquanto os Governadores Assistentes
estiverem cuidando dos detalhes administrativos da respectiva área, membros de comissões distritais darão apoio a clubes e ao
Distrito em questões específicas e cuidarão
da promoção da mensagem da comissão. As
comissões distritais devem apoiar e orientar
os clubes, trabalhar com as comissões e grupos de apoio do RI e da Fundação Rotária,
auxiliar o governador eleito a estabelecer
as metas distritais. colaborar com líderes
distritais na definição de estratégias para
o alcance das metas do Distrito, promover
e participar de treinamentos distritais e da
Conferência Distrital e facilitar a troca de informações entre o RI e o Distrito em questões
relativas à área de enfoque da comissão.
O futuro do Rotary está em suas mãos!
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Mulheres

Participe do Encontro Anual
das Famílias de Rotarianos e das
Casas da Amizade do Distrito

E

m comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, as senhoras das Asfars e Casas da
Amizade convidam todos para o Encontro Anual das Famílias de Rotarianos e das Casas
da Amizade do Distrito 4420, no próximo dia 16
de abril, no Espaço Jardim, em Santo André. O
evento transcorrerá das 9 às 16 horas e será um
dia envolvente, com criatividade, espaços de
discussões para as pessoas se conhecerem melhor e trocar informações entre as Associações
dos diferentes clubes.
O encontro terá em sua abertura a tradicional cerimônia com entrada das bandeiras (cada
clube entra com a sua bandeira). Na sequência,
ocorrerão três palestras, são elas: “A importância da mulher na Asfar”; “Sexualidade feminina
a partir dos 35 anos” e “Como é bom ser voluntário”. Ao meio-dia, finalizadas as palestras,
haverá um delicioso almoço no Buffet Estação
Jardim.
A inovação neste ano será após o almoço,
por volta das 13h30, quando as senhoras participantes visitarão a Associação Projeto Crescer, entidade engajada na luta contra o Câncer
Infanto-Juvenil.
Para fechar com chave de ouro, às 15 horas
será realizado um desfile de moda com um saboroso chá da tarde. As presidentes das Casas
da Amizade, presidentes de clubes, esposas de
presidentes e Governadores Assistentes serão
homenageadas.
De acordo com a primeira-dama Anabela
Romano Lazzarini, o encontro do ano passado

Anabela Lazzarini

foi maravilhoso, houve uma integração muito
boa. “O envolvimento da mulher dentro da
Asfar é muito bom, porque ela motiva-se e paralelamente acompanha as idéias do homem”,
finaliza.
As inscrições para o encontro estão abertas
no Rotary Club de Santo André – Norte. Não
deixe de participar!
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Treinamento

RYLA:
treinamento ao ar livre

N

os dias 20, 21 e 22 de março foi realizado o RYLA (Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil), no Clube Magic
City, em Suzano, a 70 quilômetros da capital
paulista. O evento diferenciou-se dos anos
anteriores pelos treinamentos outdoor, ou
seja, ao ar livre – onde foram realizados jogos
práticos e esportes radicais.
De acordo com Conrado Orsatti, presidente da Comissão Distrital RYLA e companheiro
do RC de São Caetano do Sul, o programa foi
direcionado a pessoas de 18 a 29 anos de idade. “Foi um sucesso, seguindo a mesma linha
que as grandes corporações oferecem aos seus
executivos de alto escalão”, complemeta.
Aberto aos jovens que tenham demonstrado capacidade de liderança e líderes potenciais com experiências diversas, o RYLA é
um programa de treinamento intensivo para
pessoas de 14 a 30 anos, onde jovens de talento participam de um evento (seminário,
acampamento ou workshop), organizado pelo
distrito rotário ou por um Rotary Club.
Para os rotarianos, o RYLA oferece a oportunidade de desenvolver líderes, compartilhar seu know-how e unir as gerações. Já para
os jovens que participam, o evento mostra a

chance de aperfeiçoar habilidades e participar
de discussões com pessoas de sua própria idade e da geração precedente.
O Governador do Distrito 4420, Sérgio
L azzarini, parabenizou a equipe que colaborou
e trabalhou para a realização do treinamento.
“O RYLA é um dos mais importantes programas do mundo rotário juvenil”.

tti e
Conrado Orsa
im
Bu
s
co
ar
G. A. M

Governador Sérgio Lazzarini e
Palestrante Cesar Romão
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Rotaractíadas 2009 reúne jovens

N

o dia 22 de março de 2009, o Rotaract de São Caetano do Sul - Olímpico, realizou as Rotaractíadas 2009.
O evento ocorreu após o encerramento do RYLA, no
Hotel Magic City, situado na cidade de Suzano, SP, um espaço
gentilmente cedido pelos organizadores do RYLA, do Rotary
Club SCS Olímpico.
Rotaractíadas consistem num evento não-oficial do calendário distrital de Rotaract, promovido por um clube anfitrião,
com o intuito de reunir os rotaractianos e não-rotaractianos do
Distrito, mostrando que é possível reunir diversão, responsabilidade social e seriedade em um ambiente agradável.
A equipe coordenadora do evento foi presidida pelos sócios Ana Paula Rodrigues da Silva e Edson José Silva, ambos do
Rotaract de São Caetano do Sul - Olímpico.
De acordo com o RDR Fellipe Melito e o presidente do clube anfitrião, Dimy L. Barozzi, do Rotaract de São Caetano do
Sul - Olímpico foi uma ótima idéia utilizar as Rotaractíadas para
unir o útil ao agradável realizar o evento com várias atividades
esportivas, utilizando o tema: Reciclagem e União “As Olimpíadas da Diversão”.
“Assim, encontramos uma forma de unir os companheiros
do Distrito, os participantes não-rotaractianos que estavam no
RYLA, os rotarianos, e ao mesmo tempo promover a consciência da importância da reciclagem”, afirma Melito. “Mostrar que
na natureza, nada se perde, tudo se transforma também foi a
idéia”, complementa Barozzi.
Segundo Dimy Barozzi, as medalhas foram confeccionadas
com sobras de fitas, tampas de plástico redondas e papel, tudo
feito com muito carinho e dedicação pelos membros do clube
anfitrião. “Para tanto, utilizamos como material das provas e
premiações apenas sobras de papel, plástico, jornal, listas te-

lefônicas e madeira, todos matérias utilizados em campanhas
realizadas pelo nosso clube anteriormente”, afirma.
As equipes foram divididas com os nomes dos cinco continentes. Os integrantes foram mistos, visando a integração
entre os diversos clubes presentes e a interação de não-rotaractianos, bem como o aumento de DQS em todo Distrito e o
despertar de Rotaract na comunidade, mesclando atividades
físicas com mentais e explorando os diversos perfis existentes.
Foi uma tarde bastante agitada e animada e a aderência
do Distrito 4420 e de não-rotaractianos, que mostraram-se à
vontade. Além do objetivo de incentivar a reciclagem de materiais, a intenção do Rotaract foi mostrar que é possível unir o
trabalho sério à descontração, sempre com muita alegria, promovendo amizades e união.
O evento contou com seis provas
• Arborismo
• Corrida do conhecimento
• Basquete telefônico
• Vôlei aquático
• Rotabasebol
• Soletrando
“Estamos todos unidos em uma causa em comum. Fomos
todos mordidos pelo bichinho do Rotaract”, afirma Dimy. “Esta
é uma frase comumente utilizada pelos rotaractianos do 4420.
Rotaract se torna uma paixão, uma filosofia de vida”, complementa. Para ele, ser Rotaract é fazer o bem e olhar a quem traz
paz interior, sensação de que podemos fazer a diferença, começando por nossas comunidades e disseminando para os
jovens de todo o mundo, na intenção de tornar nosso planeta
um lugar muito melhor.
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Solenidade
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Dia do Rotary é celebrado

Banda Lira de Santo André

O

ficialmente comemorado em 23 de fevereiro, o Dia do Rotary, foi celebrado em duas
ocasiões pelo Distrito 4420, com sessões
solenes nas Câmaras Municipais de São Paulo e de
Santo André.
Em Santo André, a sessão realizada na noite do dia
5 de março, teve como orador oficial o vereador Ailton
Lima, que em seu discurso, elogiou a atuação da entidade no município.
Durante a plenária, a trajetória do Rotary Club deSanto André foi apresentada aos convidados por meio
de um vídeo de rara emoção. Entre as grandes conquistas da entidade foram apontadas: a criação da Casa da

Esperança (que ajudou a cidade a se tornar referência
nacional em vacinação contra a poliomielite), as ações
dos Patrulheiros Mirins, a fundação da APAE de Santo
André (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais),
o Interact – que promove ações de integração social
com jovens e a Associação Projeto Crescer – que, em
parceria com voluntários e empresários, combate o
câncer infanto-juvenil.
Já o Governador do Distrito 4420, Sérgio Lazzarini
ressaltou a consolidação da entidade, como prestadora
de serviços na área social, em todo o mundo. “Quantas
organizações, principalmente não-governamentais,
sobrevivem e vivem tão bem quanto o Rotary. Já são
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nos Legislativos de Santo André e São Paulo
mais de cem anos de existência que nos garantiu assento permanente na Organização das Nações Unidas
(ONU)”. Além disso, Lazzarini fez questão de enfatizar
a contribuição sem medida da entidade para a valorização da vida. “Todos os anos temos um tema. Na gestão 2008/09 foi ‘Realizemos os Sonhos’, das crianças,
dos menos favorecidos. Tenho orgulho em dizer que
a missão foi cumprida e que conseguimos dar a mão a
quem precisava”.
Diversas autoridades compareceram à solenidade
no plenário, entre elas, a vice-prefeita e secretária de
Governo de Santo André, Dinah Zekcer; o secretário
de Desenvolvimento e Ação Regional, Vanderlei Retondo, representando o prefeito Aidan Ravin; o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Ronaldo Sérgio Moreira da Silva; a secretária de
Educação e Formação Profissional, Cleide Bochixio; o
secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação,
Frederico Muraro Filho; o ex-deputado federal Duílio Pisaneschi e o ex-vereador Luiz Zacarias. Além do
orador oficial, prestigiaram ainda o evento os vereadores andreenses: Paulinho Serra, Almir Cicote, Bahia,

nderlei Retondo,
Moreira da Silva, Va
i
Dr. Ronaldo Sérgio
ah e Sérgio Lazzarin
Din
a
eit
ref
e-P
ra, Vic
Vereador Paulinho Ser

D onizeti Pereira, Isqueiro e Israel Zekcer.
Na ocasião, Lazzarini entregou flâmulas do Rotary
Club em homenagem a autoridades locais, entre elas, a
vice-prefeita e Secretária de Governo de Santo André,
Dinah Zekcer.
Capital
Em São Paulo, a sessão solene em homenagem ao
Dia do Rotary, foi realizada dia 15, no Salão Nobre da
Câmara Municipal, sendo a homenagem uma iniciativa
do vereador Gilson Barreto.
Na ocasião, foram apresentados dados sobre a estrutura do Rotary no mundo, com destaque para os
cerca de 1,2 milhão de rotarianos pertencentes a mais
de 31 mil Rotary Clubs em 168 nações. Além disso,
durante a sessão de homenagem foi enfatizado que
a Organização tem longa história de ajuda aos carentes e de trabalho pela união de pessoas de diferentes
culturas e crenças. Por intermédio da atuação de cada
Rotary Club e com o respaldo dos programas do Rotary International e da Fundação Rotária, a organização
luta para diminuir as desigualdades.

Sérgio Lazzarin

i e a Vice-Prefe

ita Dinah Zekc
er
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Solidariedade

Jovens do Rotary Kids do
RC de São Vicente - Antonio Emmerich
fazem doação de kits de pintura

O

Rotary Club de São
Vicente – Antonio
Emmerich completou cinco anos no mês de fevereiro e em comemoração,
as crianças do Rotary Kids
do clube fizeram um bonito
exercício de responsabilidade social: a doação de 25
kits de pintura às crianças
da Instituição Colônia de
Amparo Nosso Lar.
E a idéia foi exclusivaAs meninas do Kids, Rafaela, Giulia e Maria Luiza ao lado da mesa presidencial
mente deles. Os kidianos
fizeram a coleta de folhas
papel sulfite, uma caixa de tinta plástica, uma caixa de
2007 e, desde então, o RC apoia a entidade com doatinta guache e pincel, totalizando 25 kits, que foram
ções, a exemplo um fogão industrial com forno e uma
entregues à presidente da creche, que abriga 45 crianpanela de pressão industrial em 2008. Uma cesta de
ças em uma região muito pobre da cidade, o Jardim
produtos de beleza também foi vendida, por meio de
Rio Negro.
uma rifa, na festiva para angariar fundos para a compra
A Instituição Colônia de Amparo Nosso Lar foi adode ovos de Páscoa para as crianças da mesma creche,
tada pelo RC de São Vicente – Antonio Emmerich em
esta última, como mais uma idéia do Rotary Kids.

Simone O. Cavalcanti, presidente
indicada 2010/11 é a representante
do clube junto ao Kids

A presidente do
Kids, Bruna

