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Prezados companheiros rotarianos, 

Muitos de vocês conhecem a quinta e 
mais recente Avenida de Serviços do Rota-
ry: Serviços às Novas Gerações. 

Todos os nossos empenhos para edu-
car crianças, melhorar a saúde materno-
-infantil e dar às famílias uma vida mais 
saudável fazem parte desta Avenida de Ser-
viços. Servimos às Novas Gerações também 
através dos esforços para erradicar a pólio, 
pois estamos garantindo que as crianças de 
futuras gerações vivam em um mundo livre 
desta doença.

Os nossos programas pró-juventude, 
como Rotaract, Interact, RYLA e Intercâm-
bio de Jovens, são parte importante desta 
Avenida de Serviços. Os jovens de hoje 
são os líderes de amanhã. Ao desenvolver 
líderes e atrair associados mais jovens aos 
nossos clubes, estamos fortalecendo as co-
munidades e o futuro do Rotary.

Trabalhei como vendedor durante 
grande parte da minha vida e aprendi que 
para ter sucesso não basta ser um bom 
vendedor, pois é essencial também ter um 
bom produto. Se você for um bom vende-
dor, poderá fechar o primeiro negócio, mas 
se o produto não for bom, a segunda venda 
jamais será efetuada.

Da mesma forma, não é suficiente sim-
plesmente trazer associados mais jovens ao 
Rotary. Precisamos que eles permaneçam 
na organização e se tornem os líderes rotá-
rios daqui a 10, 20 ou 30 anos.

Como faremos isso? Devemos analisar 
o produto que estamos oferecendo, ou 
seja, o Rotary, através da perspectiva dos 
jovens. Quando convidamos uma pessoa 
para se associar a um Rotary Club e ela não 
aceita, devemos perguntar-lhe o motivo. 
O intuito não é pressioná-la, mas obter 
informações sobre os obstáculos que estão 
impedindo o desenvolvimento do nosso 

quadro associativo. Será que a reunião está 
sendo realizada em horário inconveniente? 
Ou trata-se de um compromisso de tempo 
muito grande? Talvez o motivo seja algo que 
ainda não consideramos.

Precisamos fazer perguntas e estar 
abertos às respostas. Não podemos dizer 
que “não faremos isso” simplesmente por-
que é algo que nunca fizemos antes. Por 
que não oferecer um serviço de creche para 
os associados deixarem seus filhos durante 
as reuniões, envolver as famílias nos pro-
jetos ou permitir maior flexibilidade aos 
requisitos de comparecimento?

A Avenida de Serviços às Novas Gera-
ções é um passo importante para assegurar 
a continuidade do Rotary e o nosso compro-
misso de Dar de Si  Antes de Pensar em  Si.

Sakuji Tanaka 
Presidente do Rotary International 
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Presidente do 
rotary international

Mensagem do Diretor dO Rotary International
Em Setembro o Rotary International dedica todas as atenções às novas gerações. Representante da Junta Diretiva de Rotary In-

ternational, como Diretor de Ligação entre o Comitê International de Rotary International para Rotaract e Interact, tenho a felicida-
de de compartilhar os trabalhos com o Chairman deste Comitê, Governador 2003/04, José Luiz Toro da Silva, brasileiro de renomado 
conhecimento com a juventude que foi Interactiano, Rotaractiano e é hoje um excelente Administrador de Rotary, e de mostrar que 
unidos com a juventude poderemos ter no futuro próximo nossos verdadeiros sucessores.

Chegamos a essa conclusão após nos reunirmos em Chicago com lideranças de todas as partes do mundo e lideranças dos Ro-
taractianos e pudemos observar que os jovens querem ser respeitados por nós, querem trabalhar em nossos projetos e ter a nossa 
participação em projetos que realizam. Os Rotaractianos esperam que nós sejamos os seus conselheiros, orientadores e que mos-
tremos a nossa experiência como profissionais de sucesso, de liderança em nossas profissões, permitindo a eles fazerem conosco o 
“network”, a troca profissional, receberem carinho e amizade, hoje tão desejado pela juventude.

Vamos olhar de uma outra forma, nos reciclando para formarmos uma juventude forte, sadia, intelectualmente bem formada, 
com condições de enfrentar os desafios da vida e do mercado de trabalho. Esta será nossa tarefa e assim cumpriremos a nossa missão 
de buscar a “Paz através do Servir”.

Em minha mensagem de 2011, falei que “Os jovens não precisam de atenção dos mais experientes em atitudes paternalistas e 
egocêntricas”. “Os jovens precisam de homens e mulheres amadurecidos para mostrar o caminho da vida, das  alegrias, tristezas, 
vitórias, derrotas, sucesso ou fracasso”. Hoje estou convicto que estava certo.

No treinamento que tornamos oficial no Brasil, orientados pelo Rotary International, para treinar os RDRs, os jovens que vimos 
são, na grande maioria formandos, bacharéis, mestrandos, doutorandos e que estão preparados para liderar e serem  liderados. 
Mostraram que estão prontos para serem nossos companheiros rotarianos.

O nosso caminho para o sucesso é nos unirmos à Juventude. Unidos com a Juventude cresceremos a nossa organização e conse-
guiremos a “Paz através do Servir”.

José Antonio Figueiredo Antiório 
Diretor do Rotary International no Ano Rotário 2011-2013
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NOVAS GERAÇÕES: O ROTARY DO FUTURO!

Querida Família Rotária,
O Rotary International (RI) dedica 

o mês de setembro às Novas Gerações, o 
futuro de nossa Instituição e porque não 
dizer de nosso país e de nosso planeta!

O termo “Novas Gerações” foi criado 
pelo nosso Ex-Presidente de RI Luis Vi-
cente Giay que ao discursar sobre o tema 
na Convenção de 1996, disse com muita 
propriedade: “A visão que tivermos do 
futuro fará a diferença entre o nosso su-
cesso ou fracasso. As Novas Gerações são 
o nosso investimento no futuro. Portanto, 
vamos começar a construir o futuro!”

Em 2010, RI oficializou Novas Gera-

ções como a 5ª Avenida de Serviços, por 
reconhecer a mudança positiva que o jo-
vem traz à nossa organização. Eles promo-
vem liderança, envolvem-se em projetos 
humanitários dentro das comunidades, 
além de participarem de programas de 
intercâmbio que enriquecem e promovem 
a paz e a compreensão mundial, algo que 
tanto buscamos para o mundo!

Dentro deste espírito, nosso distrito 
incentiva todos os programas voltados 
para as Novas Gerações: Rotaract, Inte-
ract, Rotary Kids, Ryla, Rumo, YEP e Gru-
pos de Estudos.

Entretanto, somente este incentivo 
não basta. É importante que cada compa-

nheiro e companheira, cada família rotá-
ria, também se envolva nestes programas, 
pois cabe a cada um de nós cuidarmos de 
nosso clube e de nosso futuro.

Há mecanismos de fácil acesso para 
divulgarmos e reconhecermos aqueles 
que incentivam os programas de Novas 
Gerações, não só em nossos clubes, mas 
também em nossa sociedade. Podem ser 
ações simples, com grande efeito, como: 
postar artigos no site e boletim do clu-
be; divulgar na mídia os projetos imple-
mentados por Interact e Rotaract Clubs; 
reconhecer os rotarianos e integrantes 
da sociedade que demonstrem um gran-
de compromisso com as Novas Gerações; 
convidar jovens não integrantes dos pro-
gramas para participar de Ryla e Rumo; 
convidar rotaractianos e interactianos 
para serem lideres de eventos, dentre ou-
tras ações. 

Incentive nossos jovens a permanece-
rem em nossa organização! Nosso distrito 
4420 mantém um programa para profis-
sionais entre 30 e 35 anos que queiram 
fazer parte de nossas fileiras e fazer o bem 
no mundo. Informe-se com a Comissão de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo 
(dqa4420@gmail.com).

Sua atuação com as Novas Gerações 
deve ir além do mês a elas dedicado! Faça 
desta atuação uma constante durante os 
12 meses do ano, pois lembrem-se que 
eles são o nosso futuro!

Marcos Luiz Zanardo e 
Maria Laiz A. M. Zanardo

Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Governador Da Paz 2012-2013
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Olá companheiros,

  As Novas Gerações dão a tônica desta edição. Tema do mês de Setembro é o momento de refletirmos sobre como podemos 
deixar nossa organização melhor para os que virão depois de nós. E como podemos melhorá-la para que os jovens possam vir desde 
já trazendo seu ritmo e sua dinâmica. As mensagens de nossos líderes e inspiradores e as colunas de Novas Gerações e DQA, com 
uma matéria de nossa RDR Thalita Taboada, trazem diversas dicas.
          A matéria de capa apresenta o seminário de Desenvolvimento do Quadro Associativo realizado no mês passado. Nesta matéria 
temos a cobertura do evento, sempre uma grande oportunidade para reencontro e troca de experiências com nossos pares no Distri-
to, e temos um pouquinho das mensagens e ensinamentos transmitidos nas palestras, que foram todas do mais alto nível.
         Também temos as seções com assuntos de diversas Avenidas e as seções com o que acontece nos clubes e durante as visitas 
oficiais. E aqui aproveitamos para renovar um pedido: envie as notícias de seu clube! O site do Distrito, o boletim e a Carta Mensal 
tem espaço para mostrar seus projetos, eventos beneficentes, novos sócios, reconhecimentos da Fundação Rotária e muitos outros 
assuntos. Basta enviar para noticias@rotary4420.org.br . E não deixe de atualizar sempre seu site, cadastrando as notícias do dia a 
dia de seu clube – veja como fazer isso na matéria da coluna de Imagem Pública no final desta edição!

         Marcelo R. S. Carvalho  
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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O Seminário Distrital sobre Desenvol-
vimento do Quadro Associativo (DQA) foi 
realizado no dia 1 de setembro de 2012, no 
Palácio das Artes de Praia Grande. 

Na sessão plenária de abertura, o GD 
Marcos Luiz Zanardo deu as boas-vindas aos 
presentes e destacou as metas do distrito 
para o ano rotário 2012-13, relacionadas 
ao recrutamento e retenção de associados, 
além da fundação de clubes. Na sequência, o 
instrutor distrital Marcelo Vallejo Marsaioli 
(RC Santos) fez algumas considerações, 
explicando que o seminário é excelente 
oportunidade de discutir dificuldades para 

desenvolver o quadro associativo enfren-
tadas por clubes e como definir estratégias 
para superá-las, além de destacar que o DQA 
contribuirá ao aumento da prestação de ser-
viços e ao companheirismo.

A primeira mesa-redonda, denominada 
“Plano para desenvolvimento do quadro 
associativo” foi moderada pelo EGD Roberto 
Luiz Barroso Filho (RC Santos). O rotariano 
Ahlex Van der All (Rotary E-Club 4420), 
master e trainer coach, terapeuta compor-
tamental e mentor executivo, fez a apre-
sentação “Objetivos, metas e resultados: 
a trilogia para o sucesso”, expondo de ma-

neira bastante envolvente que é necessá-
rio associar conhecimento/pensamento, 
sentimentos/emoções, ações/resultados 
para se alcançar o êxito. Em seguida, Leo-
nardo Weissmann (RC São Paulo-Anchieta), 
presidente da Comissão Distrital de Desen-
volvimento do Quadro Associativo, apresen-
tou a palestra “Ferramentas de Avaliação 
do Clube”, através de um exemplo prático, 
destacando a publicação do Rotary Inter-
national “Guia para Desenvolvimento do 
Quadro Associativo” e o suplemento que o 
acompanha, “Ferramentas de Avaliação do 
Clube”, onde são oferecidos recursos e su-

SE
MI

NÁ
RI

O  SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO

6

CA
RT

A 
ME

NS
AL

 DIST
RI

T
O 

44
20



SE
MI

NÁ
RI

Ogestões de atividades para ajudar os clubes a 
identificar associados potenciais e incentivar 
a participação dos associados atuais. Logo 
após, os participantes do seminário tiveram a 
oportunidade de tirar suas dúvidas, fazendo 
questionamentos aos palestrantes e tirando 
suas dúvidas.

Após a primeira mesa redonda, Ana 
Raquel Orlando, representando o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, expôs aos 
presentes a parceria com o Rotary no 
projeto “Doar é legal”, que visa cons-
cientizar pessoas sobre a importância da 
doação de órgãos. Uma equipe estava no 
local cadastrando pessoas que se mani-
festaram como doadores.

Dando continuidade, aconteceu a se-
gunda mesa-redonda, intitulada “Novas 
Gerações e Quadro Associativo”, moderada 
pelo companheiro Marcelo Vallejo Marsaioli 
(RC Santos), com a participação de Amilton 
Medeiros Silva (RC São Paulo-Lapa, Distrito 
4610) – Coordenador Assistente do Rota-
ry - zonas 22A e 23A, e da Representante 
Distrital do Rotaract Thalita Albino Taboada 
(Rotaract Club de Santos-Monte Serrat), que 
apontaram desafios enfrentados para recru-
tar e reter associados jovens, com possíveis 
estratégias, e o destaque para a importância 
da integração entre rotarianos e os partici-
pantes de programas voltados para as Novas 
Gerações, especialmente Rotaract. Mais uma 
vez, os participantes tiveram a possibilidade 

de interagir com os palestrantes, fazendo es-
clarecimentos e sugestões.

Após um breve intervalo, aconteceu a 
Sessão Plenária “Quadro associativo e o fu-
turo do Rotary”, onde os presentes foram 
brindados com uma interessante exposição 
do EGD Alceu Eberhardt (RC Rio do Sul-
-Centenário, Santa Catarina, Distrito 4650) 
- Coordenador do Rotary - Zonas 22A e 23A 
- 2010-2012. Eberhardt enfatizou que o Ro-
tary sempre foi conhecido pela forte atuação 
nas comunidades e idealizador das grandes 
mudanças que elas necessitavam; o que ge-
rava atratividade e forte desejo de participar. 
Segundo Alceu, “com o passar do tempo, a 
organização foi perdendo essa importância, 
passando a ser mais uma entidade entre tan-
tas outras”, referindo sobre a necessidade 
de mudanças para reverter esta situação e 
acolhermos as novas gerações de associados. 
“Atratividade dos clubes é a chave para se 
conseguir a diversidade de associados”, de 
acordo com o palestrante.

O último bloco, sob mediação do EGD Sa-
mir Nakhle Khoury, apresentou três “cases” 
de sucesso do Distrito em termos de Quadro 
Social. A companheira Beatriz, do RC Santos 
Boqueirão, apresentou o que o clube efetiva-
mente fez em sua gestão para obter sucesso 
no quadro social; Hiroshi Shimuta, Presiden-
te do RCSP Aeroporto no ano 2011-2012 
apresentou tópicos que os clubes devem 
seguir para terem bons resultados em uma 

gestão; e Marcelo Arruda Ribeiro, Presidente 
2011-2012 do RC Rio Grande da Serra, con-
tou o trabalho de recuperação que foi efetua-
do em seu clube, que estava quase fechando, 
até se fortalecer e se tornar um clube eficaz. 

A sessão plenária de encerramento foi 
momento para a cerimônia de admissão de 
novos rotarianos nos Rotary Clubs de Praia 
Grande e Praia Grande Pedro Taques. Fina-
lizando, o GD Marcos Luiz Zanardo lembrou 
os participantes sobre a utilidade de que o 
conhecimento adquirido no seminário seria 
fundamental aos esforços de desenvolvimen-
to do quadro associativo, além de agradecer 
a participação dos rotarianos e todos os que 
contribuíram para a organização do evento.

A programação, planejamento e execu-
ção do evento foram de responsabilidade do 
governador distrital Marcos Zanardo, em par-
ceria com o Presidente da Comissão Distrital 
de Desenvolvimento do Quadro Associativo, 
Leonardo Weissmann e a equipe da Comis-
são Distrital de Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, e junto com a Comissão de Capa-
citação Distrital. Participaram da operacio-
nalização do seminário rotarianos de todos 
os clubes da área 13, região da Praia Grande, 
supervisionados pela governadora assistente 
Deisi Rubino Baeta (RC Praia Grande).

Os arquivos com as apresentações feitas 
no seminário estão disponíveis no site do dis-
trito 4420: www.rotary4420.org.br .
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No dia 11 de Setembro ocorreu o 
lançamento da Campanha de Doação de 
Órgãos do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, que tem parceria com o 
Distrito 4420 de Rotary International. 
O Governador do Distrito Marcos Luiz 
Zanardo participou do evento junto com 
autoridades como o Governador do Es-
tado de São Paulo Geraldo Alckmin, o 
Presidente do Tribunal Ivan Sartori e o 
Secretário da Saúde do Estado Giovanni 
Guido Cerri. 

A solenidade foi aberta por Claudia 
Sartori, presidente do CASC - Comitê de 
Ação Social de Cidadania do Tribunal, 
responsável pela campanha. Claudia, que 
é esposa do Presidente do TJSP, destacou 
os desafios superados para a realização 
da campanha e agradeceou a colabora-
ção de toda a equipe e parceiros, entre 
eles o Rotary. Discursaram o secretário 
da Saúde do Estado Giovanni Guido Cer-
ri, que destacou os progressos na área 
de transplantes que ocorre no sistema 
público de saúde, o Deputado Estadual 
Barros Munhoz, o Governador Geraldo 
Alckmin, que destacou a importância do 
programa de doação de órgãos para a so-
ciedade, e o Presidente do Tribunal, Ivan 
Sartori, que destacou a importância de 
um programa como este para humanizar 
uma entidade como o Tribunal de Justiça. 
Ao final uma palestra do Professor Dr. 
José Osmar Medina Pestana apresentou 
o cenário da doação de órgãos no Brasil, 
e o funcionamento da fila de doadores e 

como são tratadas as prioridades das 
doações, entre outros tópicos. Ao final 
do evento o Governador do Distrito en-
tregou um pin da Gestão da Paz para a 
Presidente do CASC, Claudia Sartori.  

Para o governador do Distrito 4420, 
Marcos Luiz Zanardo, a importância dessa 
campanha é muito grande porque mostra a 
seriedade das ações de Rotary como tam-
bém possibilita uma exposição maior da 
entidade junto ao público, em parceria com 
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uma instituição de grande credibilidade que 
é o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior 
do Brasil, com 42 mil servidores. “Uma cam-
panha patrocinada pelo Conselho Nacional 
de Justiça que só vem reforçar laços, uma 
entidade séria como a nossa, que vem con-
tribuir com o ato de servir a população, tem 
tudo para promover excelentes resulta-
dos. A campanha é algo que estimula a 
conscientização e não há uma obrigato-
riedade legal, o que a torna sensacional, 
permitindo a notificação aos familiares, 
sobre o desejo do cidadão para que seus 
órgãos sejam doados”, ressaltou o gover-
nador da Paz.  

Na opinião de Maria Laiz, esposa do 
governador e rotariana, toda ação que 
mobilize a população para doar órgãos é 
extremamente importante porque dessa 
maneira a vida pode continuar em outras 
pessoas. “Há uma fila enorme de pessoas 
que precisam da doação de órgãos, mas 
nem sempre são compatíveis. Por isso, 
toda mobilização do Tribunal e do Dis-
trito 4420 é válida e a participação dos 
rotarianos envolvidos e pessoas cadas-
tradas, nos deixa muito feliz”, afirmou. 

O presidente do RC de Praia Grande, 
Marco Antonio Ferreira de Ávila disse 
que os rotarianos foram convidados a 
participar, por intermédio do sócio Pe-
dro Conde, que é sogro do presidente 
do tribunal Ivan Sartori e conversando, 
falaram da grandiosidade da campanha e 
importância de formalizar uma parceria. 
“Por ser uma campanha muito grande le-
vamos a nível distrital e marcamos uma 
reunião com o governador Marcos Zanar-

do, que convidou o clube para coordenar 
a campanha que tem tudo a ver com as 
ações de Rotary. Conversando tam-
bém com as pessoas, percebemos que a 
maioria não tem esclarecimento sobre 
a importância da doação de órgãos e o 
nosso trabalho como Rotary é levar essa 
informação, colaborando com a campa-

nha, dando a assistência que o Tribunal 
de Justiça precisa e seja feita por mais 
pessoas”, definiu Ávila.  

No dia 30 de Setembro a campanha 
ganhou as ruas com diversas ações pelo 
Distrito.  Na Praia Grande um quiosque 
foi montado no Litoral Plaza Shopping. 
Os clubes das áreas 13 e 14, coorde-
nados pelo Presidente do RC de Praia 

Grande Marcos Ávila, revezaram-se des-
de sexta-feira divulgando a campanha e 
coletando o cadastro de pessoas que de-
sejam ser doadoras.  

 No Parque da Independência, no 
bairro do Ipiranga em São Paulo, uma 
tenda foi montada e efetuou a divulga-
ção da campanha entre os participantes 

dos eventos realizados no parque no final 
de semana. A tenda contou com computador 
para cadastro online dos interessados em 
tornarem-se doadores. Em São Paulo a cam-
panha foi coordenada pela Governadora As-
sistente Adelaide Priami e contou com apoio 
dos clubes das áreas 6,7 e 8. Outra ação se-
melhante foi realizada simultaneamente no 
Tênis Clube de Santos.

O Distrito 4420 disponibilizou um endereço na Internet exclusivo para o 
cadastro de doadores de órgãos:

www.rotary4420.org.br/soudoadordeorgaos
9

CA
RT

A 
ME

NS
AL

 DIST
RI

T
O 

44
20



Ac
on

te
ce

 no
s C

lu
be

s
RC Santos Gonzaga tem novo sócio
O mês de agosto reservou boas realizações para o Rotary Club Santos Gonzaga, que no 

dia 03 de agosto, deu posse ao novo associado do clube, Marcelo de Freitas Grande, com 
a classificação empresário. Na ocasião, a esposa do presidente Alex Sandro Ochsendorf, 
foi empossada como asfariana. Vivian Ruas Ochsendorf, passou a integrar a Asfar-Santos, 
que é presidida por Eliane Barroso. “É com muita honra que empossamos um novo compa-
nheiro em nosso Clube, pois estamos sob uma constante renovação de quadro social.Isto 
reforça que estamos no caminho certo, engrandecendo o nosso trabalho e possibilitando 
seguirmos em frente”, definiu o Presidente Alex Sandro. 

RC São Paulo Nove de Julho tem novo associado
O RC SP Nove de Julho teve um dia especial com a entrada de um novo associado, au-

mentando assim nosso quadro Associativo. A Presidente Emiliana Siqueira destacou que 
curiosamente o novo associado representa bem o foco do mês, Novas Gerações, por ser 
um jovem que se une à causa rotária. O novo associado Allan Bravos nasceu em Campinas, 
é formado em Processamento de Dados no colégio técnico da Unicamp. É formado em 
Gestão de Negócios pela Universidade Anhembi Morumbi. Atua há 10 anos na área de 
Tecnologia da Informação e atualmente trabalha como Gerente de Projetos na empresa 
espanhola Indra.

RC São Vicente Praia realiza Feijoada para Banco de Óculos
O RC São Vicente Praia realizou em Agosto sua 5ª Feijoada, que tem o objetivo de 

custear o Banco de Óculos, projeto permanente do clube, através do qual já foram doados 
mais de 7200 óculos. O evento contou com a participação de mais de 250 pessoas. O 
objetivo é propiciar às pessoas carentes, que necessitam do uso de óculos, que tenham ao 
seu alcance sem nenhum custo a armação e as lentes. 

RC São Paulo Aeroporto ajuda vítimas de incêndio em favela
O Rotary Club de São Paulo Aeroporto mobilizou seus membros para ajuda aos desa-

brigados do incêndio ocorrido em favela na região do Aeroporto de Congonhas na última 
semana. Muitos moradores foram abrigados no Centro Social do Brooklin Paulista, entida-
de que é apoiada pelo clube há vários anos. As associadas Arlinda Sueyoshi e Izabel Takata 
efetuaram a entrega aos administradores da entidade Emerson e Deborah de mamadeiras 
doadas pelo presidente Mauro Ligere Filho, e de alimentos e utensílios descartáveis doa-
dos pelas associadas. O Rotaract São Paulo Aeroporto também está mobilizado e efetuan-
do doações para ajudar os desabrigados.  

RC Guarujá Ilha de Santo Amaro ajuda a alfabetizar 620 alunos
O Distrito 4420 tem como uma de suas principais ferramentas trabalhar pela edu-

cação, promovendo através de seus clubes de Rotary, diversos projetos que vem desen-
volvendo habilidades, capacitando para o mercado de trabalho ou mesmo alfabetizando 
crianças, jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de vida e sociabilização. 
Um exemplo disso foi o evento realizado pelo Rotary Club Ilha de Santo Amaro, que é par-
ceiro do projeto Brasil Alfabetizado e entregou no último dia 14 de setembro, 620 certi-
ficados aos formandos da 7ª turma. Segundo o rotariano Mariano, já foram alfabetizados 
6.300 alunos, todos beneficiados por mais uma ação voltada para a educação em Rotary.  

RC de Cubatão Jardim Casqueiro realiza Noite da Pizza
No último dia de Agosto, na academia Fitness, aconteceu a noite da Pizza organizada 

pelo Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro. Estiveram presentes mais de 270 pessoas. 
Foi uma noite de muito companheirismo e trabalho, que segundo o Presidente José Mau-
ricio atingiu o objetivo de arrecadação e envolvimento da Familia Rotária. O presidente 
aproveitou o momento para agradecer aqueles que compraram os convites cujo objetivo 
era contribuir para os trabalhos sociais do clube e da Fundação Rotária, e enalteceu o 
empenho de todos os companheiros, esposas e filhos.
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Prêmio Melhor Companheiro do RC Santos completa 70 anos
O Prêmio Melhor Companheiro promovido pelo Rotary Club de Santos completou 70 

edições. Participam do projeto mais de três mil jovens, estudantes dos quartos anos do 
ensino fundamental da rede pública de Santos. São objetivos do programa: desenvolver o 
conceito de democracia entre os alunos; Criar o interesse pela leitura, arte e cultura; Di-
fundir a importância do companheirismo elegendo o Melhor Companheiro de cada classe 
e o Civismo, através da apresentação do Hino Nacional em cada solenidade realizada. O 
Melhor Companheiro conta ainda com o apoio - há cerca de 10 anos - da Fundação Educar 
(DPaschoal), que doa livros paradidáticos para os alunos.  

 RC São Paulo Saúde promove 1º Rotary Day
O 1º. Rotary Day, evento comunitário e gratuito organizado pelo Rotary Club de São 

Paulo Saúde, aconteceu na Praça Flávio Xavier de Toledo e reuniu centenas de pessoas 
que passaram um dia divertido com seus animais de estimação. Os participantes também 
aproveitaram a oportunidade para cortar cabelo, fazer esmaltação de unhas, solicitar a 
emissão da 2ª. via das certidões de nascimento, casamento e óbito e fazer avaliação odon-
tológica. O evento teve inicio com uma “Cãominhada” pelas ruas do bairro, e seguiu até 
às 17h com diversas atividades, entre elas benção de animais, desfile de moda para cães, 
distribuição de prêmios, sorteio de brindes e shows. 

 Novo sócio toma posse no RC Cubatão Jardim Casqueiro
Em reunião festiva realizada no dia 13 de setembro de 2012, o presidente da Paz José 

Mauricio Vieira da Silva, deu posse à um novo associado no Rotary Club Cubatão Jardim 
Casqueiro: o médico urologista, José Ademir de Sales.  A reunião contou com a presença de 
amigos, o EGD Roberto Luiz Barroso Filho, o casal presidente da Paz, Leandro e Susy do RC 
São Vicente Praia, a presidente do RC Cubatão Marilda Canelas e o governador assistente 
Carlos Eduardo Estevam Torci e esposa Sônia Mara. 

RC Santos Boqueirão realiza Festa do Boteco em auxílio a entidade
No dia 12 de setembro aconteceu a segunda edição da festa “Boteco do Boqueirão”, 

para arrecadação de fundos para o Lar Espirita Mensageiros da Luz, projeto permanente 
do Rotary Club Santos-Boqueirão. Cerca de 300 pessoas compareceram ao Tênis Clube de 
Santos para prestigiar e colaborar com o evento. O Rotary Club Santos Boqueirão contou 
com patrocinadores e colaboradores que foram importantes para a realização do evento. 
Em Reunião Ordinária a Presidente da Paz Cristina de Almeida França Soares Campos en-
tregou em nome do Rotary Club Santos Boqueirão o cheque ao Lar Espírita Mensageiros 
da Luz para a companheira Edna Daguer, Presidente da Entidade. 

RC Santos tem quatro novos sócios na gestão da Paz
No dia 03 de outubro, durante reunião-almoço do Rotary Club de Santos, presidido 

por Reinaldo dos Santos Alves, tomaram posse quatro novos sócios, que vem contribuir de 
maneira significativa com os demais companheiros do clube, na gestão da Paz. Os novos 
companheiros são: Carolina Fátima Nova Bulhões Rodrigues, com a classificação Serviços 
Comunitários – Organizações não Governamentais; Ocimar Campos Couto, que atua com 
Serviços – Despachos Aduaneiros; Leôncio Mariucci Tavares, também do ramo de Servi-
ços – Despachos Aduaneiros e Renato Russo de Salles Guerra, que desenvolve atividades 
em Instituições Financeiras - Investimentos. A posse de novos rotarianos agrega novos e 
bons resultados para o Distrito 4420. 

Projeto LER realiza segundo Workshop
Com a presença de 25 pessoas, representando 14 clubes do Distrito 4420, foi re-

alizado no dia 6 de outubro, nas dependências do Camp de São Bernardo do Campo, o 
2º Workshop do LER, que teve por objetivo principal divulgar e trocar experiências das 
atividades das 7 Salas de Leitura em funcionamento. Muitos foram os destaques, dentre 
eles: O interesse de clubes que já mantém o projeto em montar outra sala; Crescimento do 
interesse das crianças em frequentar as salas; Necessidade em reforçar a capacitação dos 
monitores; O êxito na obtenção de verbas de impostos para a montagem de mais salas; O 
desafio de implementar o projeto. Conheça: www.ler.org.br.
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O Rotary é uma instituição centenária 
que a cada ano que passa se aprimora. 
Além de todas as coisas boas que faz para 
o mundo, também mantém seus membros 
extremamente informados através de si-
tes, blogs, twitter, facebook, publicações, 
informativos e manuais que são constan-
temente atualizados. À medida que se co-
nhece melhor a organização, novas formas 
são buscadas para se levar conhecimento 
aos rotarianos.

O ILR, Instituto de Liderança Rotária, 
que é a tradução de “The Rotary Leadership 
Institute”, trouxe uma nova forma de di-
fundir os conhecimentos Rotários através 
da troca de conhecimentos e experiências 
entre os futuros líderes de Rotary Clubs.

Mas, para podermos entender melhor, 
precisamos contar um pouco da história 
de como se iniciou. Em 1992, o presidente 
internacional do Rotary Leadership Insti-
tute, David Linett, concluiu que o Rotary 

poderia realizar muito mais se os Rota-
rianos em geral pudessem receber treina-
mento similar ao que foram expostos os 
líderes mais experientes de nossa organi-
zação. O compartilhamento de suas expe-
riências, somadas ao compartilhamento e 
debate das experiências de Rotarianos de 
clubes e distritos iriam instituir as bases 
de clubes melhores e mais robustos, além 
de permitir que Rotarianos fossem habili-
tados a assumir posições de liderança em 
clubes e distritos. Embora ainda não seja 
um programa oficial do Rotary Interna-
tional, está presente em 76 Divisões que 
compreendem 320 Distritos em mais de 
174 países ou regiões geográficas. No 
Brasil são 5 Divisões envolvendo 18 Dis-
tritos. Diferentemente de outros treina-
mentos oficiais como o PETS e a Assem-
bleia Distrital que são mais específicos 
sobre a nossa estrutura funcional, o ILR 
proporciona aos participantes um amplo 

conhecimento sobre a nossa instituição, 
sendo dividido em 3 módulos realizados 
cada um em um único dia e com espaço 
de aproximadamente 6 meses entre eles, 
levando aos participantes informações 
atualizadas e adaptadas à nossa região de 
forma a compartilharem suas experiên-
cias, orientados pelos instrutores do ILR.

A “Divisão São Paulo” do ILR é com-
posta pelos Distritos 4420, 4430, 4590 e 
4610, e foi criada no final de 2007, tendo 
formado várias turmas. Neste ano rotário 
sua primeira edição aconteceu no dia 15 
de Setembro, no Colégio Renovação, em 
Santos. O evento reuniu 45 participantes 
em seus 3 módulos, sendo 22 no módulo 
1, 20 no módulo 2 e 3 no módulo 3. Neste 
módulo, concluíram a formação os seguin-
tes rotarianos: Claudio Takata, do RC SP 
Aeroporto, Cristina Campos, do RC de 
Santos Boqueirão, e Manoel Pereira Da-
niel, do RC Mauá Barão de Mauá. Foram 9 
os facilitadores do evento: Alberto Alves 
Pereira, Antonio Carlos Dueñas, Charles 
Ferreira Dias, EGD Fernando Dias Sobri-
nho, Leonardo Weissmann, Luiz Carlos 
João, Marcelo Vallejo Marsaioli, EGD Ro-
berto Luiz Barroso Filho e Ronaldo Tadeu 
Caro Varella.

No próximo dia 10 de Novembro será 
realizada mais uma edição do ILR, desta 
vez em São Caetano do Sul. Aproveitem e 
incentivem os rotarianos do seu clube para 
que participem do treinamento que é, espe-
cialmente para futuros líderes e aqueles que 
desejam reciclar os conhecimento rotários e 
de liderança, uma excelente oportunidade 
de crescimento pessoal.

O INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA - ILR

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Comissão de Capacitação Distrital 2012-2013

12

CA
RT

A 
ME

NS
AL

 DIST
RI

T
O 

44
20



QU
AD

RO
 AS

SO
CIA

TIV
O

A primeira explicação dada quando per-
guntam a relação entre o Rotary e o Rotaract 
é que todos fazem parte da Família Rotária. 
Os propósitos e as diretrizes são parecidos e, 
quando uma pessoa ali é acolhida, ela faz de 
tudo para não abandonar o barco.

Um jovem que entra para o Rotaract bus-
ca desenvolvimento de sua liderança, além 
de experiência em projetos para a melhoria 
da sociedade. O clube pode, em poucas pala-
vras, chegar onde o jovem quiser. Contatos, 
amigos e uma extensa bagagem de ideias e 
experiências. E com essa bagagem, chegam 
os 30 anos. Quando isto acontece, volta-
-se então ao sentido da Família Rotária 
e à pergunta que não quer calar: por 
que o jovem rotaractiano muitas vezes 
não entra para o Rotary? Os motivos po-
dem ser diversos: falta de estabilidade 
financeira para pagar as mensalidades, 
ausência de integração com os rotaria-

nos e, até mesmo, falta de incentivo.
A faixa etária que vai dos 18 aos 30 anos 

é a idade de formação acadêmica e início da 
vida profissional. Muitos sócios do Rotaract 
ainda são estudantes e, se não são, deixaram 
a universidade há poucos anos e encontram-
-se nos primeiros empregos, abrindo espaço 
para uma carreira sólida e tranquila. As men-
salidades de um clube de Rotary, muitas ve-
zes, ultrapassam os limites financeiros que 
um rotaractiano pode sustentar, o que acaba 
por desanimá-lo a fazer parte da instituição. 
Pensar em uma maneira de amenizar este 
problema seria um passo tão importante 
quanto, por exemplo, o aumento dos víncu-
los dos rotarianos com os rotaractianos.

Além de fazerem parte da mesma ins-
tituição, ambos podem ter uma relação de 
parceria para desenvolver atividades, cam-
panhas e projetos e, porque não, fazer inte-
grações internas? A dinâmica e a energia do 

Rotaract podem e devem ser incorporadas à 
experiência e aos recursos dos rotarianos, 
realizando projetos em conjunto que teriam 
muito mais chances de serem bem sucedi-
dos. Em uma via de mão dupla em que ambos 
os lados possuem suas funções, todos só têm 
a ganhar.

E não só de trabalho vive o homem. Fes-
tas, projetos de companheirismo e reuniões 
mais descontraídas também são uma boa 
ideia. Quanto maior for a integração, mais o 
rotaractiano pode se identificar com seu clu-
be padrinho e, a partir daí, fazer da passa-
gem para a vida de rotariano a continuidade 
de um ciclo, e não o término dele.

Thalita Albino Taboada 
(Rotaract Club de Santos-Monte Serrat)

Representante Distrital de Rotaract 

2012-2013

A TRANSIÇÃO DO ROTARACT PARA O ROTARY

IDEIAS PARA RECRUTAR E RETER JOVENS ASSOCIADOS

1) Admitir vários associados jovens de uma só vez, ao invés de recrutar um a um. O novo associado pode se sentir tímido ou deslocado se for a única pessoa 
daquela faixa etária no clube. Admitir um grupo de associados jovens os ajudará a se sentirem mais à vontade e a se entrosarem melhor. 

2) Realização de projetos de prestação de serviços mais interessantes aos jovens. Segundo pesquisas conduzidas pelo Australian Bureau of Statistics, 
pessoas de 25 a 35 anos prestam tantos serviços quanto pessoas entre 55 a 65 anos. No entanto, preferem dedicar-se a áreas como educação, esportes e 
questões familiares. 

3) Diminuir os custos totais de associação em seu clube. Alguns associados jovens podem ter dificuldades em arcar com as obrigações financeiras do quadro 
social do clube. Tendo isso em vista, muitos clubes abaixaram suas quotas. Após perceberem seu comprometimento com a missão rotária, os jovens podem 
vir a se sentir mais confortáveis em pagar o valor integral.

4) Assegurar-se de que as reuniões sejam eficientes e produtivas. Associados jovens por vezes comentam que clubes não realizam projetos e atividades 
suficientes, e que alguns perdem muito tempo na reunião em vez de partirem para a ação. 

5) Recrutar ex-participantes de programas do Rotary como rotaractianos e membros de equipe de IGE. Por terem participado de programas da Fundação e 
do RI, já possuem conhecimento sobre os ideais rotários além de demonstrarem interesse pela missão da organização. 

6) Convidar profissionais em ascensão. Convide jovens com o potencial de se tornarem importantes empresários ou líderes em suas carreiras. Este grupo 
de pessoas, em geral, se interessa pelos benefícios relativos aos contatos e desenvolvimento profissional que o Rotary oferece. É importante envolvê-los 
enquanto jovens para que quando atingirem o ápice de suas carreiras já sejam rotarianos dedicados. 

7) Estar aberto a novas ideias sugeridas por associados jovens. É mais provável reter associados jovens no clube se as opiniões destes forem escutadas e 
valorizadas. Jamais tratá-los como mascotes!

JOVENS DEMAIS PARA O ROTARY?

Muitas vezes clubes deixam de admitir sócios por acreditarem que sejam jovens demais.
Que tal considerarmos as idades que ex-presidentes do Rotary Internacional tinham quando ingressaram?

Presidência Nome Idade 1996-97 Luis Vicente Giay 22

2004-05 Glenn Estess Sr. 32 1995-96 Herbert G. Brow 22

2003-04 Jonathan B. Majiyagbe 33 1992-93 Clifford L. Dochterman 33

2002-03 Bhichai Rattakul 31 1991-92 Rajendra K. Saboo 26

2000-01 Frank J. Devlyn 30 1990-91 Paulo Viriato C. Costa 26

1998-99 James L. Lacy 34 1987-88 Charles C. Keller 27

1997-98 Glen W. Kinross 29 1984-85 Carlos Canseco 28

por EGD Amilton Medeiros Silva, Coordenador Assistente do Rotary para as zonas 22A e 23A
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Grupos de Companheirismo constituem 
um dos programas estruturados do Rotary 
International, assim como são o Intercâm-
bio de Jovens, o RYLA, Voluntários de Rotary, 

o Intercâmbio da Amizade e vários outros. 
Os Grupos de Companheirismo são gru-

pos organizados, com estatuto e estrutura 
administrativa próprios, que estimulam a 
união dos rotarianos através de interesses 
comuns. Há mais de 80 grupos dos mais 
variados assuntos, como tênis, mergulho, 
motociclismo, aviação, música, viagens, 
escotismo, automóveis, pesca... Os grupos 
propiciam aos rotarianos a possibilidade de 
compartilhar suas experiências no assunto 
em comum, fazer amigos em várias partes do 
mundo, promovendo a paz mundial, explorar 
novas oportunidades de servir, e proporcio-

nar diversão ao mesmo tempo que fortalece 
o grupo pela união.

No Brasil há vários grupos atuantes. No 
Distrito 4420 podemos mencionar o Grupo 
de Companheirismo de Motociclismo, o Gru-
po de Mergulho (IFRSD), o Grupo de Tênis 
(ITFR – veja matéria abaixo), entre outros. 
Esses grupos programam encontros fre-
qüentes onde seus participantes participam 
de passeios, mergulhos, campeonatos... No 
site do Distrito 4420, na seção “Rotary In-
ternational – Grupos de Companheirismo” 
você poderá saber mais, conhecer e contatar 
grupos das mais diversas áreas.

GRUPOS DE COMPANHEIRISMO ROTARY

O ITFR - International Tennis Fellowship 
of Rotarians (Grupo Internacional de Compa-
nheirismo de Tênis de Rotarianos) – realizou 
em Guarapari, Espírito Santo, seu 8º Campeo-
nato Mundial. A abertura oficial contou com a 
presença de 45 participantes, com represen-
tantes de 5 países: Brasil, Bulgária, Croácia, 
Estados Unidos e Romênia e de 6 Estados 
brasileiros: Espírito Santos, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul e São Paulo. Foram 21 Rotary Clubs e 17 
Distritos representados. 

O ITFR tem por objetivo desenvolver o 
companheirismo entre os rotarianos e seus 
familiares que gostam e praticam o tênis. Es-
tabelecido em Estatuto, toda edição de um 
mundial deve prever passeios turísticos, a 
implantação de um projeto social e/ou a do-
ação para o fundo da Pólio. Até hoje, o grupo 
já contribuiu com mais de US$ 300 mil para a 
Fundação Rotária e seus projetos. 

Desta vez, não foi diferente. Foi implanta-
da uma Sala de Leitura na Academia N Tênis, 
localizada em um bairro carente da cidade de 

Vila Velha, localizada próxima de Guarapari. A 
academia incorporou a Sala de Leitura no dia 
a dia das 90 crianças que lá frequentam e tem 
aulas gratuitas. A realização do 8º Mundial 
do ITFR proporcionou um investimento de 
U$6.000 na instalação da Sala de Leitura e 
em doação para a Fundação Rotária.

Os 25 jogadores iniciaram as competi-
ções, divididos em 8 categorias. Foram 5 dias 
com intensa atividade esportiva. Destaque 
para as atuações dos brasileiros Carlos Prada 
(RC de Pirapozinho-SP) e Pedro Mondadori 
(RC de Jucutuquara), campeões individuais 
em suas categorias e Frederico Kayser (RC de 
Porto Alegre P. da Areia) e Elizangela Andrioli 
(RC de Matão Terra da Saudade) campeões 
em duplas, em suas categorias. 

No terceiro dia o grupo foi conhecer as 
praias de Vitória, Vila Velha e Guarapari e o 
Convento da Penha. Durante o campeonato o 
grupo realizou a sua Assembleia Geral Anual, 
conduzindo o companheiro Marcos Franco, do 
Brasil, a Diretor para América do Sul, e apro-
vando a proposta brasileira para inclusão dos 

interactianos como associados do grupo e a 
proposta para realização do 9º Mundial em 
Cluj Napoca, na Romênia. 

No último dia todos puderam presenciar a 
inauguração da Sala de Leitura, em Vila Velha, 
quando os Governadores Antonio Lacourt do 
Distrito 4410 e Marcos Zanardo do Distrito 
4420, patrocinadores do Campeonato, junta-
ram-se aos membros do RC de Vila Velha Praia 
da Costa, que irá monitorar o projeto, e ao Go-
vernador Atanas Atanasov do Distrito 2482 
da Bulgária. À noite, na sede do Hotel Fazenda 
Flamboyant foi realizada a cerimônia de pre-
miações aos vencedores, onde foram conce-
didos pelo grupo 2 Títulos Paul Harris: para 
o professor João Gomes Neto, em reconheci-
mento ao seu trabalho altruísta e voluntário; 
outro para Tomislav Maravic, o idealizador e 
fundador do ITFR no mundo. 

O Rotary dá as boas vindas aos novos associados do Distrito 4420

RC Cubatão

Alexandro de Jesus Pereira

RC Praia Grande

Cornélio Barreto Andrade Neto
Euclydes Nascimento Dias Flavio Ramos

Hermes Balula João Candido Junior
Maria Aparecida Dias Silvio Luis dos Anjos

Nilza Bretas
RC Praia Grande-Caiçara

Agnaldo Augusto dos Santos
Jerônimo Martins Pacheco Walter Albano Almeida

Sidney Cerca

RC Praia Grande-Pedro Taques

Benedito de Souza Firmino

RC Cubatão-Jardim Casqueiro José Ademir de Sales Hugolino Ribeiro

RC Mauá

Claudinei Roberto de Carvalho Marlene Santana Ribeiro

Marcelo Ribeiro Barros RC Santos-José Bonifácio Eduardo A. Miguel Elias

Vanderlei Canhizanes Gomes RC SP Aeroporto Renato Mitidieri Calache

RC Mauá-Barão de Mauá
Alcely Batista da Silva RC SP Novas Gerações Luciane Mourão de Oliveira

Maria Ozélia Lourencini RC SP Nove de Julho Allan Diego A. Bravos Querino Santos

RC Mongaguá Flavia Regina Mota de Moura
RC SP Parque do Ibirapuera

Gustavo Aniello Conte Martuscelli

RC Peruíbe
Jaulio Lopes Melga Raul Murillo da Silva

José Teodoro Barbosa de Souza RC SP Ponte Estaiada Sandra da Silva Borges

Fonte: Rotary International Brazil Office14
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Rotary Club de São Paulo Novas Gerações
No dia 12 de setembro, os companheiros do Rotary Club SP Novas Gerações receberam a Visita Oficial do 

casal governador no Lellis Tratoria - Campinas, onde foi realizada Assembléia junto aos sócios. Prosseguindo 
com o jantar festivo, todos os presentes puderam prestigiar a posse da nova sócia Luciane Mourão de Oliveira, 
Terapeuta Ocupacional, filha do EGD do Distrito 4460, Antonio de Oliveira, gestão 2008/09, que fez questão 
de celebrar esse momento importante para a família. O governador parabenizou o clube e a presidente Lucia-
na Imperatriz Marino, pela reunião agradável e seus projetos, principalmente o apoio dado a FANEP ligada à 
Universidade Federal, incentivando as doações de cadeiras especiais para crianças que fazem hemodiálise e 
necessitam desse recurso adaptado para permanecer por algumas horas em tratamento.  

 Rotary Club de Diadema Floreat 
A visita Oficial foi iniciada pelo Diário Regional de Diadema, onde o governador falou sobre os princi-

pais projetos do distrito e o foco de sua gestão, que é a Paz Através do Servir. Em seguida o grupo visitou a 
APAE de Diadema e lá conheceram alunos que integram oficinas de capacitação e recebem atendimento 
especial de acordo com suas necessidades. Seguiram para o Centro Público Theresa Lino de Oliveira, onde a 
Associação Lutar Pelo Futuro promove aulas de Morganti Jiu Jitsu, com aproximadamente 150 alunos. Du-
rante a reunião festiva a presidente Maria Zélia Soares de Albuquerque entregou dois títulos Paul Harris. A 
noite festiva reservou também o momento especial da posse do novo sócio José Alberto Januário.

Rotary Club de Santos Monte Serrat 
No dia 17 de setembro, o Rotary Club de Santos Monte Serrat recebeu a Visita Oficial do casal governa-

dor Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, iniciada com a visita a um dos projetos apoiados pelo clube, o GALP - 
Grupo Amigo do Lar Pobre. Seguindo para o Edifício Rotary, todos seguiram para a Assembléia e em seguida 
a Festiva, onde o presidente Carlos Alberto Monteiro anunciou a posse do novo sócio Alexandre Gonçalves 
de Oliveira. Recebeu sua Safira o companheiro Fernando Pereira, que foi presidente da gestão agregadora 
2011-2012. 

 Rotary Club de São Paulo Aeroporto
Após almoço com rotarianos do clube, o casal Governador seguiu em um microônibus para visitar pro-

jetos, entre eles a Brinquedoteca CAPS II, na Capela do Socorro, Projeto Sol e Grêmio Supletivo do Colégio 
Santa Maria. Durante o Jantar o governador recebeu os companheiros em Assembleia e sua esposa Maria 
Laiz reuniu-se com as companheiras da Casa da Amizade. A cerimônia festiva reservou a outorga de vários 
Títulos Paul Harris, e um novo companheiro, Cláudio Fontanella, aderiu à Paul Harris Society. O clube rece-
beu ainda o retorno do sócio Renato Calache e sua esposa Márcia ao quadro associativo. A festiva também 
contou com a participação do Grupo de Taiko Mizuho Wadaiko. Ao final o casal Cláudio e Marie Takata rece-
beu o pin de Major Donor nível 4, por sua significativa contribuição.

Rotary Club de Santos Gonzaga
A visita oficial iniciou-se pela manhã com a Reunião Festiva nas dependências da Associação dos Ad-

vogados de Santos-SP. O presidente da gestão da Paz, Alex Sandro Ochsendorf fez um agradecimento ao 
EGD Roberto Barroso Filho, sócio honorário do clube, que com doação ã Fundação Rotária ajudou o clube a 
tornar-se 100% Paul Harris. Após a festiva, todos os sócios reuniram-se com o governador Marcos Zanardo 
em Assembléia e em seguida visitaram um projeto apoiado pelo clube que está formalizando parceria com a 
entidade ACES - Associação de Crianças Especiais de Santos - Escola de Educação Especial Walter Bergamo. 

Rotary Club de Mauá 
A visita foi iniciada pela residência do casal presidente Celso Luiz Marchetto e Glaudicéia. Seguiram 

então para a sede do clube, onde ocorreu a Assembléia. A reunião Festiva começou com a apresentação de 
duas intercambistas, representantes do Equador e França. Também durante a festiva, que comemorou os 
44 anos de fundação do clube, ocorreram três posses de novos associados: Marcelo, Wanderley e Claudinei. 
Ao final da reunião houve a tradicional troca de presentes, quando o governador entregou a peça artesa-
nalmente confeccionada pela artista plástica Rosa Maria da Paz, com imagem da jovem Sadako Sassaki, que 
retrata o grito e a oração pela Paz na Terra. 

Rotary Club de São Paulo Saúde
O casal governador foi recebido pela presidente da Paz, Fernanda S.S. Rangel, nas dependências da 

Associação Comercial de SP, Distrital Sudeste. A presidente apresentou alguns dos projetos assistidos pelo 
clube, acompanhada do casal governador, cumprindo a agenda de visitas. Parcerias com o Clube da Comu-
nidade Castúlio do Amaral e entidades como a MAESP - Movimento de Assistência ao Encarcerado de SP, 
que abriga crianças em situação de risco social, são algumas das ações realizadas pelo clube. Na reunião 
festiva houve apresentação de intercambistas e também foram homenageados os sócios 100% presentes. A 
reunião festiva encerrou-se com jantar no restaurante Famiglia Moretti.
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O Rotary International assumiu um 
novo compromisso financeiro de US$75 
milhões nos próximos três anos para a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pó-
lio (IGEP). O Rotary, que já contribuiu 
cerca de US$1,2 bilhão à iniciativa, 
anunciou esse comprometimento no 
dia 27 de setembro, em um evento es-
pecial sobre a erradicação da paralisia 
infantil, convocado por Ban Ki-moon, 

secretário-geral da ONU. 
Os casos de poliomielite foram reduzi-

dos em 99% desde 1988, quando a doença 
assolava cerca de 350.000 crianças por ano. 
Embora o número de casos mundiais seja o 
mais baixo já visto no momento, o déficit 
monetário de US$ 790 milhões até 2013 
já prejudica atividades de imunização em 
países afetados pela doença. Se a erradica-
ção falhar e a pólio voltar, cerca de 200.000 

crianças por ano podem ser paralisadas. “O 
fracasso na erradicação da pólio seria 
imperdoável”, afirmou a Dra. Margaret 
Chan, diretora-geral da Organização 
Mundial da Saúde. 

O Rotary e os seus parceiros da IGEP 
já vacinaram mais de 2,5 bilhões de 
crianças, evitando mais de 8 milhões de 
casos de paralisia infantil e centenas de 
milhares de mortes.

SITUAÇÃO ATUAL DA POLIOMIELITE

PÓLIO - MAIS INVESTIMENTO DO ROTARY

Até o último dia 25 de setembro foram registrados 150 casos de poliomielite provocadas por vírus selvagem no mundo, sendo 145 em 
países endêmicos (Nigéria 90, Paquistao 37, Afeganistão 18)  e 5 “ casos importados” no Chad, país classificado como livre da enfermida-
de. Considerando que no ano de 2011 foram registrados 315 casos nos países endêmicos, podemos afirmar que o avanço foi significativo. 

Fonte: www.polioeradication.org

Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420 e Presidente da Subcomissão Pólio Plus no Ano Rotário 2012-2013

GOSTARIA DE FAZER UMA DOAÇÃO QUE CONTINUARÁ A GERAR FRUTOS POR ANOS SEM FIM?

Doe ao Fundo Permanente da Fundação Rotária que permite, por sua natureza, que contribuições provindas de diversas pessoas 
sejam somadas e dedicadas a atender às necessidades das próximas gerações. 

O Fundo Permanente foi estabelecido em 1982 com o intuito de garantir o futuro da Fundação por intermédio de um fluxo adicio-
nal de renda que atendesse à crescente demanda dos Rotary Clubs e distritos de expandir os programas da entidade e sua capacidade 
de sanar as necessidades humanitárias mundiais. 

A meta inicial do Fundo Permanente de chegar a ter um patrimônio de US$ 200 milhões foi alcançada em 2005, seis anos antes 
do previsto. A próxima meta é contar com US$ 1 bilhão, em 2025. Todo ano rotário, US$ 8 
milhões do fundo são disponibilizados para apoiar programas da Fundação. 

A Fundação Rotária reconhece como Benfeitor qualquer pessoa que informe à enti-
dade por escrito que incluiu o Fundo permanente em seu testamento ou plano de espólio, 
ou doe US$ 1000 ou mais ao Fundo. As contribuições ao Fundo Permanente garantem o 
futuro da Fundação, criando estabilidade a longo prazo. 

Doe ao menos uma vez ao Fundo Permanente e tenha a certeza de que sua doação dará 
frutos por anos sem fim.
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Rotaractianos realizam Assembleia Distrital

Em mais um fim de semana de aprendizado, companheirismo e diversão, os jovens Rotaractianos do Distrito 4420 participaram da As-
sembleia Distrital e Treinamento de Líderes de Rotaract Clubs (ADIRC/TLIRC), com o tema “ADIRC Do Outro Mundo”.  O evento aconteceu 
entre os dias 18 e 19 de Agosto, nas dependências do Espaço Laranjeiras em Itariri, próximo a cidade de Peruíbe, e foi cenário deste evento 
que teve a participação de 15 clubs de Rotaract do Distrito 4420 e um club do Distrito 4430 (Ribeirão Preto - Oeste), totalizando aproxi-
madamente 80 jovens envolvidos em Rotaract.  O objetivo dessa iniciativa é capacitar os Conselhos Diretores dos clubes, através de treina-
mentos específicos para seus cargos e palestras com temas pertinentes ao crescimento pessoal e até mesmo profissional dos sócios. Assim 
os jovens líderes começam a gestão 2012/2013 preparados e motivados para conduzir seus clubes na realização de projetos e atividades 
que engrandecem não só a comunidade, como a si próprios. Para a Gestão da Paz, a Representante Distrital de Rotaract Clubs, Thalita Albino 
Taboada, trouxe uma inovação: todos os treinamentos foram conduzidos por Representantes Distritais de Gestões anteriores, inclusive 
de Distritos vizinhos. Com isso, além de um treinamento pautado em uma grande bagagem desses rotaractianos mais experientes, a ideia 
proporcionou um encontro dos novos rotaractianos com aqueles que fizeram parte da construção da história rotaractiana do Distrito 4420. 
Os jovens também assistiram uma palestra de Luiz Gabriel Tiago, o “Sr. Gentileza”, falando sobre a gentileza como agente transformador 
das relações profissionais e pessoais, e outra com o rotariano Allan Rodrigues Nascimento sobre “Planejamento e Execução de Projetos”.

Rotaract SP Aeroporto faz doação a desabrigados

O Rotaract de São Paulo Aeroporto realizou a doação de diversos itens para os desabrigados 
de incêndio ocorrido em favela da região do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. Alexandre Jun 
Kimura, presidente do Rotaract, levou ao Centro Social do Brooklin, entidade que é apoiada pelo 
clube e está mantendo os desabrigados, diversas sacolas com roupas coletadas pelos rotaractianos, 
além de outros itens de necessidade básica. Em uma segunda visita, o grupo esteve novamente na 
entidade e levou mais doações, feitas pelo Presidente Alexandre Jun Kimura, e por Carol Cardoso 
(doações próprias e entregues por RCT Santos Monte Serrat e RCT Anchieta) e também do rotarac-
tiano Felipe Yamadera: 1 cesta básica; 5 pacotes pequenos de alimento diversos; 36 talheres; 10 
utensílios de cozinha; 129 peças de roupa; 3 lençóis; 3 cobertores; 3 travesseiros; 1 colchonete; 8 
bolsas/mochilas; 2 livros. Por fim, e uma terceira visita à entidade, o grupo levou doação de água 
oferecida pela Sabesp, por intermédio da rotariana do RCSP Aeroporto Stela Shimba - um total de 
4800 copos de água. A Nicom ofereceu o transporte das 100 caixas. 

 Rotaract de Mauá promove Rotachef

Movimentando ações para o Distrito 4420, os clubes de Rotary e Rotaract tem desenvolvido 
diversas atividades, inclusive de integração, para fortalecer laços e motivar companheiros para o 
ideal de servir. Um exemplo disso é o Rotaract Club Mauá, que no dia 28 de julho realizou a 1ª edição 
do projeto de Serviços Internos “RotaChef”, incentivando os sócios a mostrarem suas habilidades 
culinárias e até mesmo a desafiá-las, cozinhando para os demais companheiros do clube. Nesse 
primeiro momento, a escolhida foi Tatiane Corrido, com sua especialidade: Caldo de Feijão. Esse 
projeto tem como finalidade fortalecer ainda mais a união entre os membros do clube, reativado 
em agosto de 2011, pois é um momento de muito companheirismo e de grande demonstração do 
verdadeiro espírito rotário, quando o sócio coloca suas habilidades à disposição do clube.

Crianças do Projeto LER participam da Bienal do Livro

Pela primeira vez, 52 crianças da Oficina do Conto, que faz parte do Projeto LER, na Chácara 
das Flores, visitaram uma Bienal Internacional do Livro. Desde a entrada os pequenos leitores fica-
ram admirados com a dimensão do espaço, pois nunca haviam estado em um lugar tão grande, com 
tantos livros e com valores tão acessíveis. O grupo adquiriu obras infanto-juvenis para enriquecer o 
acervo. A expressão de admiração e alegria no rosto delas, ao descobrirem cada espaço e ao explo-
rarem as prateleiras repletas de livros, cada um mais bonito e colorido que o outro, trasmitia a emo-
ção. A mãe de Miriã, uma das crianças que foi à bienal, relatou que antes da participação no projeto 
a menina não gostava de ler, mas que passou a se empolgar com os livros e que até o seu rendimento 
escolar havia melhorado, demonstrando o benefício trazido pela leitura e pelo programa. 17
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O site de um clube na Internet é um importante instrumento de 
Imagem Pública. Mantém seus sócios informados dos acontecimen-
tos, e mostra à sociedade tudo de bom que o Rotary tem feito. 

Cada um dos 78 Rotary Clubs do Distrito 4420 tem um site ex-
clusivo disponibilizado pelo Distrito! Os Mini-Sites são como sites in-
dependentes na Internet, com endereço próprio, que apresentam de 
forma organizada as informações, projetos, notícias, eventos agenda-
dos, galerias de fotos e vídeos de cada clube.

Os Mini-Sites podem ser utilizados como site oficial dos clubes 
que não possuem sites ou que não tem mantido atualizados seus 
sites existentes. Clubes que possuem sites atualizados podem (de-
vem) continuar com seus sites já estabelecidos, mas podem utilizar 
os Mini-Sites como uma informação complementar. O endereço, no 
formato www.rotary4420.org.br/nome-do-clube , pode ser divulga-
do em e-mails, boletins, folhetos, banners. 

O Mini-Site é gerado automaticamente a partir do conteúdo exis-
tente nos bancos de dados do site do Distrito 4420, e tem um for-
mato padronizado. Quando uma notícia (ou galeria de fotos, vídeo, 
informação sobre o clube, evento na agenda, projeto) é enviada para 
a equipe do site do Distrito (pelo e-mail noticias@rotary4420.org.
br) e é publicada no site do Distrito, automaticamente vai também 
para o Mini-Site do clube correspondente.

Mas há a possibilidade dos próprios clubes inserirem conteúdos 
em seus Mini-Sites. Como o site do Distrito tem algumas regras edito-
riais para os assuntos que podem ser publicados, através do cadastro 
direto de notícias ou de eventos na agenda os clubes podem colocar 
o conteúdo que desejarem em seus Mini-Sites, sem restrição de as-
suntos e com mais rapidez. Por exemplo, podem incluir notícias de 
reuniões de companheirismo, reportes das reuniões ordinárias, ho-
menagens de diversos tipos, palestras realizadas, etc. Ao cadastrar 
a notícia ou evento na agenda, utilizando a senha que foi enviada ao 
Presidente do clube, a informação vai imediatamente para o Mini-
-Site. Eventualmente a equipe do site do Distrito pode aproveitar 
conteúdos inseridos diretamente pelos clubes e publicá-los no site do 
Distrito também, se o assunto estiver na linha editorial do Distrito. É 
muito fácil e rápido inserir suas notícias e eventos, e assim man-

ter seu site sempre atualizado! Veja no quadro como fazer!
Para conhecer mais sobre os sites, saber o endereço do Mini-

-Site do seu clube, visite o site do Distrito 4420 em www.rota-
ry4420.org.br , clique no menu “Distrito 4420” e na opção “Mini-
-Sites dos Clubes”.

O Site do seu clube aguarda suas notícias!

Como cadastrar suas notícias:
1-Clique na bolinha com um “i” no topo do site do clube

2-Digite sua senha e clique ENTRAR

3-Selecione enviar NOTÍCIAS ou AGENDA

4-Digite o texto, selecione uma foto e clique ENVIAR

5-Pronto! Sua notícia ou evento está no site!

Marcelo R. S. Carvalho 
 Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420

E-mail: rp@rotary4420.org.br
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Para grandes, médias ou pequenas tiragens 
a Unic trabalha de forma criativa e inovadora

para que você se destaque.

Qualidade
Desempenho

Você em primeiro lugar!

Traga seu trabalho para a Unic 
e veja o quanto podemos fazer por você!

Av. Industrial, 2335
Campestre - 09080-511

Santo André - SP
Fone 11 4991-2488
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