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Na edição de nossa terceira Carta Mensal, destaque es-

pecial para a 50ª edição do Torneio A Tribuna de Santos, 

que contribuiu fortemente para a divulgação do programa 

End Pólio Now e para o Instituto Rotary 2009, onde, mais 

uma vez, nosso distrito recebeu o devido reconhecimento 

pelo trabalho em prol da Fundação Rotária. Apresentamos 

ainda reportagens sobre mais algumas visitas oficiais e 

outros momentos de grande empenho rotário como, por 

exemplo, na vacinação contra a poliomielite e no Mc Dia 

Feliz.

Para encerrar, voltando à frase que abre este texto, 

peço a todos os companheiros que arregacem as mangas 

e venham conosco plantar um futuro ainda melhor e mais 

pujante para nossa instituição, afinal, o FUTURO DO ROTA-

RY ESTÁ EM SUAS / NOSSAS MÃOS!

Editorial

“Não corra atrás das borboletas, cuide 
de seu jardim e elas virão até você”
(Mario Quintana)

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

A 
frase acima nos remete a uma importante refle-

xão e uma analogia em relação aos clubes rotá-

rios. Os presidentes e seus respectivos Conselhos 

que cuidam bem de seus jardins, ou melhor, de seus clu-

bes, conseguem colocar em prática uma série de ações e, 

desta forma, alcançar os objetivos traçados no início de 

cada gestão.

Um clube que trabalha a integração dos sócios, princi-

palmente pelo serviço à comunidade e pelo companhei-

rismo, acaba promovendo a união entre os companheiros. 

Um clube que tem projetos permanentes que conseguem 

repercussão entre os seus públicos-alvos e a comunidade, 

também está nesse mesmo caminho rumo ao sucesso.

Cuidar de nossos clubes, com a devida atenção e de-

dicação é um trabalho árduo. Não posso negar. Contudo, 

colher as flores, ou os frutos, ao final de uma jornada é ex-

tremamente recompensador.

Clubes eficazes acabam desenvolvendo projetos de su-

cesso, apliando seus quadros sociais, conseguindo novos 

parceiros e promovendo fortemente o ideal de servir. 

Estamos chegando perto dos 100 primeiros dias deste 

ano rotário. Cerca de 1/3 de nossa caminhada. O que te-

mos visto nos clubes é motivante. Nos enche de orgulho 

de pertencer ao Distrito 4420.

Conclamo a todos os companheiros que cuidem bem 

da nossa organização , pois vidas dependem do nosso 

trabalho , e a cada vida salva teremos uma flor a mais no 

nosso jardim, contribuindo, desta forma, para um mundo 

muito melhor de se viver.

Vamos aumentar , com responsabilidade , os nossos 

quadros pois ainda temos muito o que fazer para a nossa 

comunidade , o mundo precisa do Rotary.
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Mensagem do Presidente

Caros Rotarianos,

John  Kenny
Presidente do Rotary International

S
egundo Lord Byron,  “Nossos dias de juventude 

são nossos dias de glória”.  Esta citação me vem 

à cabeça toda vez que ouço falar nos programas 

pró-juventude do Rotary. Setembro é Mês das Novas 

Gerações – um momento de prestar atenção nestes 

programas e em seu papel de formador dos rotarianos 

do futuro. 

Nossos programas pró-juventude – Interact, Rota-

ract, RYLA e Intercâmbio de Jovens – são alguns dos 

mais importantes programas do Rotary. Digo isto ten-

do em mente seu potencial único de influenciar jo-

vens mentes e espíritos, encaminhando-os na direção 

da paz, boa vontade e harmonia. As experiências que 

temos na juventude nos acompanham pelo resto da 

vida, moldando nossa personalidade de adultos. Se-

gundo palavras muitas vezes atribuídas a São Francis-

co Xavier, “Dê-me uma criança pelos seus primeiros 

sete anos de vida e eu lhe devolverei um homem”. Na 

minha opinião, demora um pouco mais do que isso, 

mas sem dúvida nossas experiências de juventude têm 

muito mais influência no nosso caráter do que aquelas 

que temos na vida adulta. 

Quando um adolescente americano tem a chance 

de participar de um Dia Nacional de Imunização na Ín-

dia, ou um jovem brasileiro passa um ano estudando no 

Japão, eles nunca mais serão os mesmos. Estes jovens 

terão estabelecido conexões e laços que durarão para 

sempre. Eles nunca mais verão seu país ou o mundo 

da mesma maneira. Sua perspectiva, suas prioridades 

e seus valores terão sido permanentemente moldados 

por sua experiência de uma maneira que não será re-

produzida por experiências posteriores. 

As impressões dos jovens são marcantes e duradou-

ras. Nós crescemos e mudamos à medida em que enve-

lhecemos, mas nunca mais poderemos reconstruir nos-

sa essência. Isto só acontece uma vez -- na juventude. 

Os dias de nossa juventude realmente são nossos 

dias de glória – mas com os programas pró-juventude, 

esses dias são também a glória da nossa organização. 

John Kenny 
Presidente, Rotary International 
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Torneio de tênis

U
m dos mais expressivos nomes do Tênis brasi-

leiro, Fernando Meligeni, que entre suas con-

quistas ganhou medalha olímpica, diversos tor-

neios nacionais e internacionais, esteve contribuindo 

com a causa dos Rotary Clubs, em defesa da erradicação 

da poliomielite, ao participar da 50ª Edição do Torneio  

A Tribuna de Santos, uma das competições mais tradi-

cionais e antigas do Brasil. 

E para comemorar meio século de existência, o Go-

vernador Roberto Barroso Filho esteve presente ao even-

to, acompanhado de diversos rotarianos, engajados na 

luta pelo ``End Polio Now”, a campanha que os organi-

zadores do torneio encamparam , junto com o Distrito 

4420, oferecendo R$ 10,00 de cada inscrição feita por 

atletas de várias equipes que competiram, alcançando, 

um número que passou de 500 pessoas -  dinheiro este 

remetido ao Fundo Rotary da Poliomielite.

Na abertura, que aconteceu no sábado, 12 de setem-

bro, o Governador Roberto Barroso Filho discursou des-

tacando, a parceria inédita no Brasil feita com a direção 

do grupo de comunicação A Tribuna e o esforço do Ro-

tary mundial, no sentido  de acabar com essa doença no 

mundo todo. “Hoje no Brasil não temos casos recentes, 

porém, a doença ainda  não está controlada em países, 

Tenista Meligeni apoia iniciativa
do Rotary contra a poliomelite

O governador Barroso 
com a bandeira do Rotary.

Integrantes da equipe do Rotary.
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a exemplo do Afeganistão, Paquistão, Índia e Nigéria, 

matando trezentas pessoas por ano”, acrescentou ele, 

participando em seguida do hasteamento das bandei-

ras, onde a do Rotary estava presente com destaque no 

pavilhão.

Outro rotariano importante presente ao torneio e ar-

ticulador da parceria com a Tribuna e o Tênis Clube de 

Santos, o Governador eleito 2010/2011, Marcos Ansel-

mo Franco, que pertence ao RC de Santos Oeste falou 

com empolgação da iniciativa: “Muito positiva para nós 

rotarianos, para os atletas que estão participando do 

Torneio, para a Tribuna e, para os que sofrem com essa 

doença”, afirmou ele, lembrando que são ações como 

esta, que vão ajudar a vencer em definitivo o objetivo 

de erradicar a doença, bem como reverter-se numa ex-

celente oportunidade de Ação de Imagem Pública, con-

seguida pela atual gestão.

O Tenista levanta a bandeira

Acostumado ao combate contra grandes adversários 

que teve pela frente nas quadras de tênis do mundo, 

Fernando Meligeni, o Fino,  falou com emoção do fato 

de poder, como esportista, contribuir para o combate 

de uma doença nociva como é a poliomielite, que há 

quatro décadas chegava a matar três centenas de pes-

soas – a maioria crianças –, por dia e hoje, graças ao tra-

balho de instituições, como o Rotary, tem conseguido 

reduzir drasticamente este número.

“Tudo que é para o bem de uma causa tão nobre 

como esta me deixa alegre e feliz e saber que com o 

tênis e o meu trabalho posso ajudar, me gratifica ainda 

mais”, disse Meligeni, que, por aproximadamente uma 

hora e meia jogou contra atletas do Tênis Clube de San-

tos, dando um verdadeiro show.

O presidente das organizações A Tribuna, Marcos 

Clemente Santini, que carregava a filha nos braços, en-

quanto assistia a exibição de Meligeni, falou com euforia 

sobre a ação promocional e humanitária, que combina 

um evento esportivo de meio século de existência, com 

um entidade internacional como o Rotary e a contribui-

ção que isso gerou para o Programa Pólio Plus, uma das 

principais bandeiras da entidade, colocando os veículos 

de comunicação de A Tribuna, disponíveis para outras 

ações conjuntas. “Não é a primeira vez que contribuí-

mos e continuaremos a ajudar”, finalizou.

Presença marcante de jovens do 
programa YEP

Marcos Franco: um dos 
articuladores do evento

Santini: Parceria com o Rotary
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Jovens

YEP: Jovens são 
inseridos na cultura  brasileira

N
o final de semana do dia 18 a 20 de setembro acon-

teceu a Imersão dos Intercambistas Inbounds do 

Distrito 4420. Esta orientação é dada todos os 

anos pela comissão do Programa de Intercâmbio de Jo-

vens.  Tivemos a participação de 30 jovens de 13 países:  

Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Equador, Estados 

Unidos, Filipinas, França, Japão, México, Polônia, Tailândia 

e Taiwan. Estes jovens, com idade entre 16 e 18 anos, per-

manecerão no Distrito por um ano vivendo nas nossas três 

áreas em casas de famílias anfitriãs voluntárias. Eles tive-

ram orientações sobre a história e geografia do Brasil,  tra-

dições e costumes brasileiros,  regras de comportamento, 

choque cultural, assédio sexual, além da apresentação das 

viagens feitas pela nossa parceira Belo Brasil. A ajuda do 

Rotex (jovens brasileiros que já retornaram de seu inter-

câmbio) foi muito importante com as traduções para as 

línguas nativas dos jovens estrangeiros, assim como nos 

apoiando durante todo o evento. 

Tivemos  momentos muito gratificantes prestigiando 

o distrito durante a abertura do 50° Torneio A Tribuna de 

Tênis no Tênis Clube de Santos ( veja mais nas páginas 6 e 

7). No sábado à noite os intercambistas nos apresentaram 

um show de talentos muito divertido.  E no domingo rece-

bemos a visita acolhedora do Gov. eleito Marcos Anselmo 

Franco e do Governador  Roberto Luiz Barroso Filho.

Agradecemos muito o apoio dado pelo Governador 

Barroso e sua equipe distrital.
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Projetos

O 
Rotary Club de Santos – Vila Belmiro realizou, no 

dia 30 de agosto, a segunda edição da Caminha-

da Rotary. Cerca de 500 pessoas aproveitaram o 

belo domingo de sol. O evento teve sua concentração na 

Praça das Bandeiras, no bairro do Gonzaga, e seguiu, por 

toda orla da praia, até as proximidades do Aquário Munici-

pal, na Ponta da Praia.

A novidade deste ano foi a participação e o apoio do 

grupo “Pelicanos do Asfalto”, que com suas motos servi-

ram como “batedores” ao grupo de caminhantes.

Foram arrecadados mais de 100 quilos de alimentos que 

foram doados para as entidades assistidas pelo Clube. 

A caminhada contou com o apoio da prefeitura de San-

tos, Porto Seguro Seguros, Viva Casa (Shopping Brisamar), 

Gonzabar, Parque Balneário Hotel, Soc age, CET – Santos, 

Polícia Militar e Exército. Na edição desse ano, também 

participaram as crianças do projeto Rumo ao Esporte e do 

projeto “Minha Comunidade”.

Os clubes da área 1 estiveram presentes, abrilhantan-

do ainda mais o evento do Vila Belmiro. Por fim, destaque 

para a presença do casal governador Eliane e Roberto Bar-

roso Filho e do companheiro Leen de Jong, do RC de Wa-

ddinxveen, na Holanda.

Segunda caminhada do 
RC de Santos Vila Belmiro
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E
ste ano, diferentemente dos anteriores, foram 

 realizados três eventos nas três grandes regiões 

do Distrito 4420: São Paulo (22/08) – Anfitrião: RC 

São Paulo Aeroporto – café da manhã no Kolpinghaus; 

ABCDM (26/08) – Anfitrião: RC Santo André-Norte-chur-

rasco de confraternização no Camp Piero Polloni -  e 

Litoral (10/09) – anfitrião: RC  Santos – Praia –  coquetel 

de boas vindas no Edifício Rotary –   Cobertura . 

 O modelo adotado de “workshop”, que significa 

“oficina”, teve como intuito “desmistificar” a ABTRF e 

poder tirar o maior número possível de dúvidas dos 

companheiros participantes e também ouvindo suas 

sugestões.

Do material coletado destes workshops criaremos um 

modelo que irá proporcionar ferramentas e procedimen-

tos a serem usados pelos Clubes, a fim de buscarem eficaz-

mente contribuições para a Fundação Rotária através da 

ABTRF. Desta correta utilização dos recursos disponíveis, 

teremos como resultado um grande incremento no total 

da arrecadação para a Fundação Rotária no Distrito 4420. 

Pelo o sucesso dos workshops, queremos agradecer aos 

palestrantes: Dorival Martins, Marcos Anselmo, Paulo Gaieski 

e José Luiz Fonseca e aos apoiadores Cláudio Takata, Gilberto 

Bino, Flavio Santana e Marcelo Carvalho. Com agradecimento 

especial ao EDRI José Alfredo Pretoni e ao GD Roberto Luiz 

Barroso Filho pelo  comparecimento ao WS em SP.

Workshop amplia
contribuições à ABTRF

Eventos

Seminário multidistrital 

da Fundação Rotária

N
o último dia 20 de setembro, na cidade de Birigui, 

aconteceu o Seminário Multidistrital da Funda-

ção Rotária, reunindo companheiros dos Distri-

tos: 4420, 4470, 4480, 4510 e 4540.

A programação contou com a participação de três go-

vernadores do 4420. O primeiro a falar foi o Governador 

Roberto Luiz Barroso Filho, que apresentou as formas com 

que o nosso distrito vem trabalhando para arrecadar re-

cursos para a Fundação Rotária.

Na sequência, o EGD José Luiz Fonseca (ano rotário 

2007-2008) proferiu palestra sobre a ABTRF – Associação 

Brasileira da The Rotary Foundation e, por fim, o EGD Alti-

mar Augusto Fernandes (ano rotário 2004-2005) apresen-

tou as Metas da Fundação Rotária.
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Eventos

SUSTENTABILIDADE

Ficou claro aos participantes dos workshops que a arrecadação do 

Distrito poderá ser incrementada, e muito, com o nosso trabalho em duas 

frentes: 1. Seguro Solidário e 2. Empresa Cidadã.

Muitos companheiros ficaram espantados com os números poten-

cias de arrecadação: US$ 140,000 para o Seguro Solidário e US$ 420,000 

para a Empresa Cidadã. Só isto já representa a média dos últimos anos da 

arrecadação anual do D.4420 para a Fundação Rotária.

A ABTRF tem tudo para ser um sucesso ainda maior! Vai depender do 

empenho de todos os Clubes do Distrito 4420 e de todos os companhei-

ros, para isto basta que sejam bem trabalhadas as duas

colunas de sustentação criadas (abaixo explicadas) para que consiga-

mos atingir nosso potencial. MÃOS À OBRA!

1. SEGURO SOLIDÁRIO 

A maioria de nós já conhece a mecânica desta parceria da Porto 

Seguro e do Rotary International, que já está em seu 3º ano, mas muitos 

ainda não se deram conta do valor que “jogamos no lixo” todo ano, ao 

deixar de informar os dados da apólice – seguro auto para o Distrito. 

Para que a Porto seguro faça a contribuição de 5% do valor do 

Premio do seguro de seu automóvel para a Fundação Rotária, basta 

informar os dados de sua apólice!

Colocamos, a partir deste ano, um e-mail para todos os que tem seu 

automóvel segurado pela Porto Seguro poderem enviar diretamente 

as informações de suas apólices, o   fr.abtrf2009-10@distrito4420.com.

br , e disponibilizamos um Formulário de Informe Online no site do 

distrito, em www.rotary4420.com.br, seção "ABTRF", sub-seção "Seguro 

Solidário", onde em apenas um minuto pode-se efetuar a comunicação 

e proporcionar a doação!  

Pedimos aos companheiros que consultem o site do distrito para 

verificar todos os parentes que podem ser incluídos nesta lista, bem 

como se utilizar da planilha que se encontra disponível para facilitar o 

preenchimento dos dados necessários. 

Vale lembrar que ao final do ano rotário será sorteado um TÍTULO 

PAUL HARRIS entre aqueles que informaram seu seguro!

2. EMPRESA CIDADÃ  

 O modelo criado pelo Rotary Club de Santos - Oeste, e ideali-

zado pelo Governador Eleito Marcos Anselmo Franco erá adotado 

como padrão dentro do Distrito 4420, e todos os clubes poderão 

utilizá-lo.

 A idéia é que cada clube do Distrito faça uma “carteira” de 

empresas dispostas a associar seu nome ao do Rotary International, 

através do selo “EMPRESA CIDADÃ”, usando a logomarca em suas 

cartas, emails,  correspondências, produtos e etc.

Doando R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, a empresa que 

fizer a adesão ao projeto 

“Empresa Cidadã”, além de ter vantagens fiscais, poderá des-

frutar do status de ser uma empresa com responsabilidade social, 

divulgando sua marca na comunidade atrelada ao nome de nossa 

instituição. 

Pedimos que os companheiros consultem o site do Distrito 

para ver o Termo de Adesão da Empresa Cidadã e saber como será 

a mecânica de utilização do “selo” disponibilizado para uso da 

empresa participante. 

SITE DO DISTRITO 4420

Ao entrar no portal do Distrito 4420, através do endereço eletrônico: www.rotary4420.com.br , você verá a “janela” da Associação Brasileira da The Rotary Founda-

tion e nela clicando, poderá ter todas as opções descritas acima, como o seguro solidário, empresa cidadã, dúvidas e respostas freqüentes aos assuntos relacionados 

nesta matéria. Está muito fácil e didático fazer suas consultas, baixar formulários de contribuição, termo de adesão da empresa cidadã entre outros.

Qualquer dúvida, basta enviar um email para fr.abtrf2009-10@rotary4420.com.br ou paulo.gaieski@rotaryspaeroporto.org.br , bem como o envio de sugestões, que 

sempre serão muito bem vindas.
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IRB

Instituto Rotary 2009 - Gramado 
evento de repercussão nacional

O 
XXXII Instituto Rotary do Brasil aconteceu de 03 a 

06 de setembro, na cidade de Gramado. O distri-

to 4420 foi representado por uma grande carava-

na, que contava com a participação de ex-governadores, 

do atual e do governador eleito.

A programação do evento teve início no dia 3, com as 

atividades do pré-instituto. Foram três seminários com os 

seguintes temas: Fundação, DMQS e Capacitação de Ins-

trutores Distritais.

Na parte da noite, ainda no dia 03, aconteceu a sessão 

solene de abertura do Instituto, que contou com a pre-

sença do presidente de RI, John Kenny. O Instituto Rota-

ry deste ano contou com a participação de cerca de 500 

companheiros governadores e seus respectivos cônjuges, 

perfazendo um total de quase mil participantes.

Nos dias 4 e 5, os participantes do evento puderam 

apreciar uma série de palestras, visando, principalmente, 

destacar as ênfases, os planos estratégicos, treinamentos 

para temas específicos, imagem pública e visões de futu-

ro para a nossa instituição, em âmbito nacional e mundial. 

Paralelamente ao evento oficial, aconteceu o VI Encontro 

de Rotarianos de Países de Língua Portuguesa e o Treina-

mento para os governadores eleitos.

Arch Klumph - Mostrando seu desprendimento, seu 

envolvimento com Rotary e sua crença na Fundação Ro-

tária, o governador do distrito 4420, Roberto Luiz Barroso 

Filho, recebeu, durante o Instituto, o título da Arch Klumph 

Society, com uma doação de 250 mil dólares. Barroso é o 

segundo brasileiro a atingir essa honraria de RI.

Santos – A cidade de Santos será a sede do XXXIII Insti-

tuto Rotary do Brasil, que acontecerá de 09 a 12 de setem-

bro. Nosso EGD 2000/2001, Henrique Camilo de Lellis, será 

o coordenador da próxima edição e, durante o evento de 

Gramado, foi o responsável pela apresentação e divulga-

ção do Instituto de 2010.

Lellis apresentou vídeos sobre a cidade, com depoi-
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O governador e a esposa são homenageados

mentos de personalidades ilustres, entre elas, o prefeito de 

Santos, João Paulo Tavares Papa e o governador do estado 

de São Paulo, José Serra.

Só durante os quatro dias do Instituto de Grama-

do, mais de 200 governadores já firmaram suas inscri-

ções para o evento em Santos. Nos próximos dias, o site 

 www. institutorotarysantos.com.br estará disponível para 

receber inscrições on-line.

A edição de Santos conta com o apoio da prefeitura de 

Santos e do Santos e Região Convention & Visitors Bureau, 

que mandou um representante a Gramado para colaborar 

na divulgação do evento em Santos.

O governador Lellis conta com o apoio dos companheiros 

do 4420, na organização e realização do próximo Instituto. 

Por fim, ele aproveita para agradecer o empenho dos compa-

nheiros Sérgio André Carvalho, Marco Antonio Almeida e Fa-

bio Figueiredo, que colaboraram na produção do vídeo e dos 

 impressos que foram utilizados em Gramado.

Setembro de 2009 • Carta Mensal     13 



IRB

Um dos pontos altos do evento em Gramado foi o reconheci-

mento que a Fundação Rotária fez ao nosso Distrito. O governa-

dor Sérgio Lazzarini (2008/2009) recebeu quatro troféus:

1 - Troféu - maior captação de recursos nacional e da 

América Latina - U$ 443.787,63 -  8ª arrecadação mundial 

dentre 536 Distritos de 200 Países.

2 - Troféu - maior contribuição para a erradicação da 

 pólio - U$ 85.000

3 - Troféu - Desafio 200 milhões de dólares - Programa 

Pólio

4 - Troféu - Paulo Viriato C. da Costa - maior per capita 

 naci onal

Com essas homenagens, nosso Distrito continua sendo con-

sagrado por R.I. como exemplo para o rotarismo brasileiro e 

mundial, graças ao trabalho de todos os companheiros e líderes 

do 4420, que entendem que SERVIR AO PRÓXIMO e REALIZAR 

 SONHOS é a nossa missão.

14     Carta Mensal • Setembro de 2009



RDR – Representante Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 4420 

– Gestão 2009-2010, Fernando Alves Almeida Manes, Profissão: Relações 

Públicas, Rotaract Club de Praia Grande Caiçara; VICE–RDR – Vice-Repre-

sentante Distrital de Rotaract Clubs e Diretor da Comissão Distrital de 

Instrução, Capacitação e Desenvolvimento Profissional - Dimy Lins Ba-

rozzi, Profissão: Químico, Rotaract Club de São Caetano do Sul Olímpico; 

RDR – Ex-Representante Distrital de Rotaract Clubs – Gestão 2008-2009, 

Fellipe Melito, Profissão: Biólogo, Rotaract Club de Santo André; Secre-

tária Distrital  - Thalita Albino Taboada, Profissão: Advogada, Rotaract 

Club de Santos Monte Serrat; Tesoureiro Distrital - Vinicius Tiengo Ma-

rono, Profissão: Engenheiro Mecânico, Rotaract Club de Praia Grande 

Forte Itaipu; Conselheiro Pessoal do RDR - Edivaldo Oliveira Santos, 

Profissão: Analista de Sistemas, Rotaract Club de Praia Grande Forte Itaipu; 

Diretor da Comissão Distrital de Protocolo e Cerimonial - Bruno Diniz 

Ramos, Profissão: Bacharel em Relações Internacionais, Rotaract Club de 

Santos Monte Serrat; Diretor da Comissão Distrital de Relações Públi-

cas, Comunicação Social e Imagem Pública de Rotaract - Felipe Alan 

Rifa, Profissão: Jornalista, Rotaract Club de São Caetano do Sul Olímpico; 

Diretor da Comissão Distrital de Integração, Companheirismo e Pro-

moção de Festivas e Organização de Eventos - Marciano Rodrigues 

Gomes Junior, Profissão: Bacharel em Educação Física, Rotaract Club de 

Praia Grande Forte Itaipu; Diretor da Comissão Distrital de Integração 

Rotaract e Rotary - Fernando Pereira Gouvêa, Profissão: Administrador 

de Empresas, Rotaract Club de Santos; Diretor da Comissão Distrital de 

Administração, Supervisão, Auditoria e Serviços Internos - Rodrigo 

Pereira Andrade, Profissão: Administrador de Empresas, Rotaract Club 

de Santos;  Diretora da Comissão Distrital de Relações e Serviços Inter-

nacionais - Mylena Fernandes Fuschini Franco, Profissão: Bacharel em 

Relações Internacionais, Rotaract Club de Santos; Diretora da Comissão 

Distrital de Relações e Serviços à Comunidade - Djeane da Silva Lima, 

Profissão: Pedagoga, Rotaract Club de Guarujá; Diretor da Comissão Dis-

trital de Finanças e Captação de Recursos e Fundação Rotária - Felipe 

Koji Yamadera, Profissão: Engenheiro Civil, Rotaract Club de São Paulo Ae-

roporto; RDA – Representante Distrital Assistente (Área 1 de Rotaract - 

Praia Grande, São Vicente, Cubatão) e Diretor da Comissão Distrital de 

Tecnologia da Informação e Internet -  Eduardo Gonsalves do Barreiro 

Junior, Profissão: Cirurgião Dentista, Rotaract Club de Praia Grande Forte 

Itaipu; RDA – Representante Distrital Assistente (Área 2 de Rotaract – 

Santos, Guarujá, Bertioga) -  Leandro Azevedo Bittencourt, Profissão: 

Assessor Parlamentar, Rotaract Club de Guarujá; RDA – Representante 

Distrital Assistente (Área 3 de Rotaract - Mongaguá, Itanhaém, Peru-

íbe) - Paulo Eduardo Murias Gonçalves, Profissão: Bacharel em Educação 

Física, Rotaract Club de Praia Grande Forte Itaipu; RDA – Representante 

Distrital Assistente (Área 4 de Rotaract – São Paulo) - Priscila Hime 

Yamadera, Profissão: Analista Financeira, Rotaract Club de São Paulo Ae-

roporto; RDA – Representante Distrital Assistente (Área 5 de Rotaract 

– São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo) - Edson José 

Silva, Profissão: Consultor de Negócios e Treinamentos, Rotaract Club de 

São Caetano do Sul Olímpico; RDA – Representante Distrital Assistente 

(Área 6 de Rotaract – Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande 

da Serra) - Eduardo Marcate Garcia dos Anjos, Profissão: Web Máster, 

Rotaract Club de Ribeirão Pires Estância Centro.

C
omo é de praxe, no início de todo ano rotário, o 

RDR anterior realiza a entrega oficial e a trans-

missão do cargo para o seu sucessor, o próximo 

RDR que por sua vez empossa a sua Equipe Distrital. A 

Cerimônia Festiva de Posse do companheiro rotaractia-

no Fernando Alves Almeida Manes no cargo de RDR – 

Representante Distrital de Rotaract Clubs e de sua Equi-

pe Distrital, aconteceu em uma belíssima cerimônia no 

Buffet Maravale, em Praia Grande-SP, no último dia 29 

de agosto de 2009. Na festiva estiveram presentes o 

casal Governador do Distrito 4420 Roberto Luiz Barro-

so Filho e sua esposa Eliane, rotarianos, rotaractianos, 

interactianos entre outras autoridades civis, militares e 

demais convidados.

Rotaract

Rotaract
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N
o dia 8 de setembro, o casal governador Eliane e 

Roberto Luiz Barroso Filho visitou oficialmente o 

Rotary Club São Vicente - Praia. A programação 

teve início no Banco de Óculos mantido pelo clube.

Mantido como um projeto permanente, desde 1987, 

já atendeu mais de 4500 pessoas e doou mais de 6 mil 

óculos. Antede, entre outros, o serviço social da prefeitura 

municipal de São Vicente, o conselho tutelar, a APAE e o 

presídio da cidade.

Para pessoas que precisam de óculos para perto e para 

longe, são doados dois pares, dois óculos para perto e dois 

óculos para longe. As lentes são vendidas a preço de custo 

por uma ótica parceira.   

O Banco de Óculos não oferece consulta médica, a recei-

ta deve ser trazida pelo interessado. O atendimento é quin-

zenal, sempre às sextas-feiras, das 14h às 17h. No dia, são 

entregues os óculos já solicitados e feitos outros pedidos. O 

clube está procurando novos parceiros e patrocínios.

Visitas

RC São Vicente Praia
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Visitas

N
o dia 24 de agosto foi a vez do Rotary Club 

 Guarujá – Vicente de Carvalho r eceber a visita ofi-

cial do  governador  Barroso. Os  projetos visitados 

foram: o Núcleo de  Educação Infantil “Joaquim Fernandes” 

e o consultório odontológico, da Unidade  Básica de Saúde 

do bairro Morrinhos.

O centro educacional é conveniado com a prefeitura da 

cidade e funciona em período integral, de segunda à  sexta. 

São 100 crianças de um a cinco anos que recebem cinco 

refeições diárias e todos os cuidados que necessitam.

Já o consultório  odontológico atende cerca de 250 pes-

soas por mês, oferecendo desde os cuidados básicos para 

a  saúde bucal,  diagnóstico por raio-x e tratamentos estéti-

cos/funcionais. O clube já recebeu recursos da  Fundação 

 Rotária para aquisição dos equipamentos do  consultório 

 odontológico (2005/2006) e para uma Kombi (2006/2007).

Rotary Club Guarujá – 
Vicente de Carvalho
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Visitas

N
o dia 25 de agosto, o governador Barroso 

fez a sua visita ao Rotary Club de Bertioga. 

A programação oficial teve início com uma 

visita à sede da APAE daquela cidade.

A entidade oferece auxílio psicológico, fisiotera-

pia, terapia ocupacional, oficinas para cerca de 70 

jovens e adultos excepcionais. 

Em 2008 e 2009 a entidade, por intermédio do 

Rotary Club de Bertioga, foi beneficiada com subsí-

dios simplificados que somam US$ 5.500.

Rotary Club
de Bertioga
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Visitas

RC Praia Grande 
Pedro Taques

N
o dia 26 de agosto, o Rotary Club Praia 

 Grande  – Pedro Taques recebeu a visita ofi-

cial do  governador Roberto Luiz Barroso  Filho. 

A  programação do dia começou com uma visita à 

 Associação Cidade da Criança.

A entidade oferece apoio educacional,  esportes, 

 artesanato e oficinas para crianças e  adolescentes. 

 Oferece ainda oficinas profissionalizantes para a 

 comunidade.  A instituição sobrevive basicamente 

de doações e eventos. São atendidos 160 jovens em 

 período integral.

O clube vem colaborando com a referida  entidade 

que já há alguns anos passa por dificuldades de 

 manutenção. Os companheiros do Praia Grande –  Pedro 

Taques conseguiram revitalizar o consultório odonto-

lógico e contribuem ainda com uma mensalidade. Vão 

realizar torneios de futebol de base, pré-mirim, mirim e 

infantil e há intenção de montar um curso para cabelei-

reira em breve. 

O clube pretende apresentar projeto de subsídio 

simplificado para compra de um freezer vertical.

Durante a visita, o governador conheceu ainda o be-

líssimo trabalho voluntário do companheiro e fotógra-

fo Alan Hudson desenvolvido na Cidade da Criança.
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O 
Rotary Club Santo André – Novo Século recebeu 

a visita oficial do governador Barroso, no último 

dia 27 de agosto. 

A programação do dia teve início com uma visita à 

Associação Projeto Cre´R. A entidade oferece apoio edu-

cacional e aulas de artesanato a crianças, adolescentes e 

adultos excepcionais. 

Para conseguir se manter, além da verba que recebe 

da prefeitura, a associação, que foi fundada em 1994 por 

mães de crianças especiais, promove eventos e conta com 

doações voluntárias.

O Rotary Club Santo André – Novo Século vem ajudan-

do a entidade com relação à obra da sede. Colabora ainda 

com as despesas gerais e está em busca de parceiros que 

ajudem financeiramente.

Na seqüência, o governador e comitiva conheceram 

um projeto de construção de fossas sépticas de cunho 

ecológico. O programa que está sendo testado na re-

gião é baseado em um sistema desenvolvido nos EUA e 

que foi utilizado nas cidades de Santa Catarina atingidas 

pelas chuvas, no ano passado.

O clube ajudou a desenvolver o projeto, em parce-

ria com a SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento 

Ambiental de Santo André, a Escola Estadual Júlio de 

Mesquita Filho. O programa contou ainda com a partici-

pação de alunos da Universidade Federal de São Paulo.

A intenção é desenvolver o projeto em áreas caren-

tes, com isso, tirar os esgotos a céu aberto, melhorar 

a qualidade da água, pois a referida fossa preserva o 

 lençol freático.

Visitas

RC Santo André Novo Século
RC São Paulo 

Independência

A presidente Creuza Rosenbaum acompanhou o casal governador
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Visitas

O 
governador do distrito 4420 do Rotary Interna-

cional, Roberto Luiz Barroso Filho, o presidente 

do Rotary Club São Paulo Independência, José 

Ribeiro Soares, e suas respectivas esposas visitaram no dia 

10 de setembro a sede dos jornais Gazeta do Ipiranga e 

Gazeta Expresso. Lá tiveram a oportunidade de trabalhar a 

imagem pública do Rotary Club e conversar com o diretor 

de redação Marcelo de Almeida e Maria Helena Bueno, di-

retora administrativa.

 Entre os assuntos abordados pelo governador, esta-

vam desde a explicação do que é a organização, sua hie-

rarquia, as metas do ano rotário até temas da atualidade 

como a campanha de imunização contra a poliomielite e 

a convenção de Rotary Internacional de 2005, que será em 

São Paulo, com expectativa de receber 30 mil pessoas.

 Barroso Filho frisou a divulgação da ima-

gem pública do Rotary, soube da constante 

atenção que o jornal dá ao Rotary, com man-

chetes e notícias frequentes, e ofereceu um 

título Paul Harris a Maria Helena Bueno.

Raiar do Sol – Na sequência, Barroso visi-

tou o lar para idosos Raiar do Sol. O local pos-

sui 78 internos e o Rotary Club São Paulo Independência 

colabora com a instituição em diversas frentes de trabalho. 

Além de colaborar com o bazar mensal, o clube doa pães 

e fraldas geriátricas. 

Em parceria com o um clube da Alemanha, o Rotary 

Club São Paulo Independência doou os equipamentos 

para a montagem de uma lavanderia industrial para o Lar.

RC São Paulo 

Independência
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Visitas

N
o dia 28 de agosto foi a vez dos companhei-

ros do Rotary Club São Paulo – Parque do 

I birapuera receber o governador Barroso para 

sua visita  oficial.

Os trabalhos tiveram início com uma visita ao Cen-

tro de Educação Infantil Suzana Campos Tauil. A creche 

atende cerca de 90 crianças entre 0 e 3 anos de idade. 

Oferece ainda uma série de atividades especiais para os 

pais dos alunos, aos finais de semana.

O clube vem ajudando a instituição. O próximo pas-

so que os companheiros pretendem dar é firmar parce-

ria com um clube de outro país para viabilizar um pro-

jeto, junto à Fundação Rotária, para a aquisição de uma 

lavanderia industrial.

Os companheiros do Parque do Ibirapuera têm a in-

tenção de doar o novo piso para a creche. O valor é de 

R$ 19 mil. Para tal, irão realizar eventos, como “Como é 

Gostoso Construir o Futuro”, que vai vender sonhos nas 

padarias por R$ 2,70.

A Faculdade de Arquitetura da USP desenvolveu um 

projeto-pesquisa sobre o ambiente ideal para creches,  

chamado “A Construção do Ambiente Educativo”, e 

o CEI Suzana Campos Tauil serviu para a pesquisa. Na 

pesquisa, foram estudados: piso, iluminação e aspectos 

sonoros ideais. O que apontou a necessidade da substi-

tuição do piso da referida creche.

RC São Paulo - 

Parque do Ibirapuera
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Visitas

D
urante a visita oficial ao Rotary Club São 

Bernardo do Campo – Rudge Ramos, a espo-

sa do governador Barroso, Eliane Manteck 

Godinho Barroso, visitou o GAPI – Escola de Educa-

ção Especial Ensino Infantil e Fundamental.

A referida instituição, que possui cerca de 80 alu-

nos, entre crianças, jovens e adultos, busca alfabe-

tizar e oferecer estímulos para portadores de múlti-

plas deficiências.

O projeto do GAPI é ampliar as atividades da es-

cola, com atividade de oficinas pré-profissionalizan-

tes e de terapias ocupacionais, a instalação de um 

ambulatório, um centro de integração de empresas 

com a entidade, visando inserir os portadores de de-

ficiência no ambiente de trabalho e monitorá-los.

RC São Bernardo do 
Campo – Rudge Ramos
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Rotary Club de 
Santos - Noroeste

Visitas

O 
Rotary Club de Santos - Noroeste recebeu a visita 

oficial do casal governador Eliane e Roberto Luiz 

Barroso no dia 31 de agosto.

Iniciando a programação do dia, os companheiros 

do clube levaram o governador e comitiva ao GAPA/

BS - Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Baixada 

Santista. ONG de base comunitária, sem fins lucrati-

vos, declarada de Utilidade Pública Municipal, reco-

nhecida pelas autoridades locais e internacionais de 

saúde. Tem como objetivos principais a prevenção à 

Aids, o atendimento às pessoas portadoras do HIV/

Aids e a luta pelos Direitos Humanos e por melhores 

condições de saúde pública.

O clube ajuda nos projetos do GAPA/ BS perma-

nentemente (no transporte, palestras, treinamentos, 

workshops e alimentação)

O GAPA/BS distribui mensalmente cerca de 7 mil 

preservativos e, em meses como o do de junho, por 

causa do Dia dos Namorados, esse montante sobe 

para mais de 11 mil. A entidade é mantida com a ven-

da de camisetas e a realização de bazares e eventos.

O 
Rotary Club São Paulo Novas Gerações realizou o cadastro das fa-

mílias do bairro do Valo Velho, que receberão sacolinhas de Natal 

este ano. O número de pessoas que buscaram o cadastramento 

superou as expectativas dos companheiros.
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Convenção de RI

D e 20 a 23 de junho de 2010, acontece em Montreal, no Canadá, a próxima 
edição da Conveção de Rotary International. Participar da convenção do RI é 
uma experiência inspiradora e informativa, onde é possível aprender a forta-

lecer clubes e identificar oportunidades de prestação de serviços, participar de pales-
tras interessantes e sessões informativas, visitar a imperdível exposição de projetos 
de clubes e distritos e, sobretudo, interagir com os demais companheiros presentes.

Notas

O 
Rotary Club Santo André realizou reunião que contou com a pa-

lestra do Governador Indicado, Fernando Dias Sobrinho. Ainda 

durante a referida reunião, o EGD Sérgio Lazzarini festejou com 

os companheiros as conquistas do Distrito 4420, durante a sua gestão. 

Reunião - Palestra

O 
Rotary Club São Paulo Novas Gerações realizou o cadastro das fa-

mílias do bairro do Valo Velho, que receberão sacolinhas de Natal 

este ano. O número de pessoas que buscaram o cadastramento 

superou as expectativas dos companheiros.

Organizando o Natal

O Rotary Club de Santos realizou, durante o mês de setem-

bro, a 67ª edição do Programa Melhor Companheiro, que 

visa disseminar os conceitos de civismo e companheirismo 

entre jovens estudantes da terceira série e quarto ano do ensino 

fundamental do município. Cerca de 1500 crianças participam do 

projeto que conta com o apoio da Fundação DPaschoal.

Melhor Companheiro

Homenagem

O 
Rotary Club São Paulo Ipiranga prestou uma 

justa homenagem à companheira Yoshiko 

Asanuma Misawa que, no último dia 29/08, 

completou 20 anos como rotariana, sendo a primeira 

mulher nikkey do Distrito 4420.
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Vacinação

Vacinação contra a Pólio
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Projetos

Mas uma vez, os companheiros do 4420 mostraram sua 

força e participaram ativamente do Mc Dia Feliz.

Acompanhe alguns flashes.

Mc DIA FELIz 
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Apoiadores:

Apoio Máster: Realização: 

Uma oportunidade única de conhecer estratégias 
inovadoras e vitoriosas dos principais líderes mundiais em 
captação de recursos.

Conheça cases de sucesso de grandes organizações 
internacionais, além das soluções encontradas por Steve 
Hildebrand, responsável pela captação de recursos da 
campanha eleitoral de Barack Obama.

Venha descobrir novas técnicas de captação de recursos 
e vivenciar diferentes experiências, com as principais 
lideranças empresariais durante as palestras e workshops.
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