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presidente
do 

rotary international

Prezados companheiros rotarianos,

Como o Rotary é internacional, quando 
eu viajo a serviço da organização normal-
mente falo inglês. Porém, quando estou em 
Evanston, conto com a ajuda de uma intér-
prete de japonês para garantir que minha 
comunicação com os funcionários seja a 
melhor possível.

Foi uma experiência nova para mim 
falar em japonês e ouvir minhas palavras 
repetidas em outro idioma. Até hoje acho 
a interpretação um trabalho interessante, 
pois aprendo novas formas de me expres-
sar em inglês e tenho uma ideia de como é 
não falar japonês.

Um dos momentos mais interessantes 

ocorreu quando eu ainda era presidente 
eleito e participei de uma reunião com 
funcionários do Rotary. Para garantir que 
todos nós nos entendêssemos bem, pedi 
para a intérprete de japonês me ajudar 
na reunião. Como resultado, a reunião foi 
agradável e produtiva.

Depois da reunião, uma funcionária me 
disse: “Ouvi você repetir a palavra ichiban 
várias vezes. O que significa ichiban?” Ex-
pliquei que não se tratava se uma filosofia 
ou pensamento complicado. Ichiban sim-
plesmente significa ser o melhor. 

Esta experiência me fez pensar. Entre 
todas as palavras que usei e repeti em japo-
nês, a que mais chamou a atenção daquela 
funcionária foi ichiban. Eu mesmo não ha-
via percebido o quanto tinha usado esta 
palavra. Mas para mim, a palavra ichiban é 
essencial para descrever o que sinto sobre 
o meu trabalho como rotariano e presiden-
te do RI.

Precisamos ser ichiban nos nossos ser-
viços rotários. Isso significa que devemos 
fazer e ser o melhor, trabalhar o máximo 
possível – não para nosso próprio benefí-
cio, mas para ajudar o próximo e transfor-
mar a vidas das pessoas.

No dicionário, ichiban significa “me-
lhor”. Mas no Rotary, "melhor" significa 
muito mais. Significa aplicar o ideal Dar 
de Si Antes de Pensar em Si em tudo o que 
fazemos. Significa olhar para os nossos 
próprios empenhos e nos concentrarmos 
no que podemos fazer e não em quanto isto 
nos custará. Assim, nos sentiremos inspi-
rados a fazer muito mais. Nosso trabalho 
é garantir que o serviços rotários sejam 
ichiban – e assim possamos promover a Paz 
Através do Servir. 

 
Sakuji Tanaka 

Presidente do Rotary International 
no Ano Rotário 2012-2013
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Mensagem do diretor do rotary international
Eleição do Diretor de RI 2015-2017

Nas Conferências Distritais das Zonas 22 A e 22 B deverão ser escolhidos os Delegados 
que elegerão o próximo Diretor brasileiro, para América do Sul e Brasil. A missão do Delega-
do é representar o Distrito através das recomendações emanadas do Colégio de Governado-
res que com maturidade elegerá o melhor representante para a nossa organização. Não se re-
comenda aos eleitores e aos candidatos, desde suas designações, que deixem transparecer 
suas opções ou solicitações de votos. A atuação deve ser respeitosa, não ofensiva, em uma 
disputa entre companheiros, que possibilitem que não haja vencidos nem vencedores, mas 
a melhor opção para engrandecimento do Rotary. O Diretor 2015-1017 sucederá a diretora 
Eleita para 2013-2015, Célia Giay.

Convenção em Lisboa - Encontro Latino Americano

O Presidente Sakuji Tanaka e Kioko, Ana Lúcia e Eu, estaremos esperando os Brasileiros, 
Uruguaios, Argentinos, Paraguaios, Chilenos, Bolivianos, Peruanos e Equatorianos e demais 
rotarianos dos  215 países em que Rotary existe para comemorarmos juntos este grande ano 
da “Paz, através do Servir”. 

No dia 24 de junho, às 20:00, faremos um extraordinário jantar, denominado Encontro Latino Americano. Este jantar, que an-
teriormente era denominado Café ou Desaiuno Latino Americano, será realizado no Hotel Altis, em Lisboa, e as adesões poderão ser 
feitas através do email rotary.amilton@uol.com.br, com o governador Amilton Medeiros Silva.

José Antonio Figueiredo Antiório 
Diretor do Rotary International no Período 2011-2013
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Querida família rotariana!

Registrar a história! Contar fatos! In-
formar! Entreter! Estes são alguns motivos 
para que uma revista seja produzida. Foi, 
muito provavelmente, sobre esses pilares 
que, em janeiro de 1911, surgia a primeira 
publicação rotária com o nome The National 
Rotarian, tendo como editor Chesley Perry.   
À época, foi considerada a melhor forma de 
divulgar as ideias de Paul Percy Harris, nos-
so fundador. No ano seguinte, na Convenção 
Internacional de 1912, determinou-se que 
a revista passaria a ser chamada The Rota-

rian, tal qual a conhecemos hoje! Posterior-
mente, outros países em que Rotary estava 
instalado, foram surgindo novas revistas, as 
regionais, que retratavam, localmente, as 
ações desenvolvidas pelos rotarianos.

No Brasil, não foi diferente... Há 86 anos 
contamos com a Brasil Rotário, revista que 
se dedica a contar a história dos Rotary 
Clubs existentes em nosso país, registrar os 
projetos desenvolvidos e fornecer informa-
ções relevantes do mundo rotário. Nós nem 
precisamos ir ao encontro dela, pois, men-
salmente, ela está disponível e acessível em 
nossos Rotary Clubs. Há uma razão para isso: 

existe uma norma, definida pelo Conselho 
de Legislação (COL) de Rotary, que todos os 
rotarianos devem ser assinantes de uma das 
revistas oficiais (The Rotarian ou a regional 
publicada em sua área).

Rotary International, reconhecendo a 
importância da divulgação de seus ideais, 
da necessidade de compartilharmos as ex-
periências exitosas implementadas pelos 
rotarianos e dos inúmeros projetos que 
beneficiam tantas pessoas mundo afora, 
estabeleceu abril para ser o Mês da Revista 
Rotária... 

Independente da facilidade de acesso às 
mídias eletrônicas, revistas impressas ainda 
têm seu valor e causam impacto importan-
te em todos que têm acesso a elas. Vamos, 
pois, incentivar a publicação de nossas ações 
nas mídias impressas locais, que divulgam a 
imagem pública de Rotary na comunidade 
em que está inserida, pode despertar nos 
não rotarianos o interesse em participar de 
nossa organização, além de atingir seu obje-
tivo primordial, que é manter o mundo rotá-
rio informado sobre as atividades de servir 
que desenvolvemos.

É assim que poderemos nos fortalecer 
como rotarianos atuantes e, fortalecer os 
nossos clubes e distrito, para continuarmos 
a fazer o bem no mundo! Afinal, o mundo é 
movido por conhecimento e informação... 
Não pode ser diferente no Rotary... 

     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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Notas do Editor

Esta é uma edição especial, onde podemos mostrar o grande propó-
sito de mais de 1,2 milhão de rotarianos - a realização de projetos que 
transformam a sociedade. E vem de batelada - mais de 100 projetos 
realizados através dos Subsídios Distritais da Fundação Rotária. As ma-
térias mostram como se pode ajudar, através das doações para a Fun-
dação, e para onde essas doações vão - para muitos projetos concretos 
e aqui mesmo em nosso Distrito. São tantos projetos que não pudemos 
talvez dar o devido destaque a todos, e desculpamo-nos desde já por 
qualquer omissão. A matéria priorizou imagens recebidas dos projetos 
em si, e foi feita com a inestimável colaboração do Presidente da Sub-
-Comissão de Subsídios do Distrito 4420, Yoiti Fujiwara.

Trazemos também um relato do Conselho de Legislação, onde nos-
so Distrito 4420 teve atuação brilhante através do GD 2001-02 Samir 
Khoury - não perca na edição de Junho uma segunda matéria detalhan-
do as resoluções tomadas! Apresentamos ainda o RYLA II, uma pequena 
matéria sobre os Mini-Sites dos clubes (já visitou o seu?) e uma matéria 
do GD 2011-12 Fernando Sobrinho sobre "como ser ex", sobre os desa-
fios de deixar a presidência de um Rotary Club e continuar colaborando.

Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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A Fundação Rotária oferece aos ro-
tarianos três tipos de subsídios: Distri-
tais, Globais e Pré-definidos. Com o Pla-
no Visão de Futuro, a Fundação Rotária 
proporciona aos rotarianos ferramentas 
para avaliar projetos e determinar os 
subsídios adequados.

Subsídios Distritais

Os Subsídios Distritais proporcio-
nam aos rotarianos a flexibilidade de 
escolher como querem utilizar os fun-
dos doados à Fundação Rotária em seus 
distritos. Cada distrito pode solicitar 
um subsídio deste tipo por ano rotário, 
o qual pode ser usado para apoiar um ou 
mais projetos, dependendo dos interes-
ses e das necessidades distritais.

A Fundação Rotária financia Sub-
sídios Distritais com verbas do FDUC 
– Fundo Distrital de Utilização Contro-
lada. O distrito pode solicitar para o 
FDUC, por ano, até metade das doações 
ao Fundo Anual, feitas três anos atrás. 
Este sistema, conhecido como SHARE, 
permite que os rotarianos se benefi-
ciem do investimento de suas doações 
no curto prazo. 

Os Subsídios Distritais financiam 
projetos locais ou internacionais de cur-
to prazo que apoiem a Missão da Funda-
ção. Os clubes enviam seus pedidos de 
subsídios ao distrito, que administra e 
distribui os fundos. Cada distrito de-

termina seus próprios procedimentos 
e normas para como e quando os clubes 
devem enviar pedidos, bem como outros 
requisitos adicionais. 

Os projetos de Subsídios Distritais 
são agrupados em um só pedido por 
distrito, e permitem a clubes e distritos 
atenderem a necessidades imediatas em 
comunidades locais e internacionais. Os 
pedidos de Subsídios Distritais, para 
serem encaminhados à Fundação Rotá-
ria, devem ter autorização do governa-
dor, do presidente da Comissão Distrital 
da Fundação Rotária e do presidente da 

Subcomissão Distrital de Subsídios. 
A solicitação de Subsídios Distri-

tais é um processo simples. No entanto, 
como o pedido requer dados específicos 
sobre o plano de gastos, conta bancária 
e signatários, é conveniente ter tais in-
formações em mãos antes de começar.

RECORDE em Projetos

No ano rotário 2012-13 os rota-
rianos do Distrito 4420 apresentaram 
resultados excepcionais e sem pre-
cedentes na aplicação de recursos do 
Programa de Subsídios Distritais, em 
projetos que beneficiaram as suas co-
munidades.

O Distrito 4420 destinou 50% do 
FDUC para Subsídios Distritais solicita-
dos pelos rotarianos, no montante total 
de R$ 467.743,60.

Na 1ª etapa (até 15/08/2012) 
foram recebidos 80 projetos e só não 
foram atendidos os clubes que não pu-
deram se qualificar para receber os Sub-
sídios da Fundação Rotária. Cada clube 
apresentou o pedido de subsídio, no va-
lor médio de R$ 4.000,00.

Na 2ª etapa (até 31/08/2012) fo-
ram incluídos mais 37 projetos, até o 
limite do fundo disponibilizado para os 
Subsídios Distritais. Mas, se houvessem 
mais recursos, poderiam ter sido aten-
didos mais 19 projetos.

Por isso, a captação de recursos 
através de doações para o Fundo Anual 
é fundamental para que haja recursos 
disponíveis para atender as demandas 
apresentadas pelos Rotary Clubs. O 
FDUC – Fundo Distrital de Utilização 
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RC de Itariri - Saúde oftalmológica para crianças da rede pública

RCs Santos Monte Serrat, Santos Boqueirão e S. Vicente A. Emmerich: Instituto Braille6
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veniente de contribuições para o Fundo 
Anual em 2009-2010. 

Com base na descrição dos projetos 
que constaram nos pedidos, podemos 
considerar que os projetos realizados 
beneficiaram cerca de 24.700 pessoas. 
Mas, se houvesse mais recursos, pode-
riam ter sido beneficiadas outras 4.000 
pessoas. 

A demanda por recursos da Funda-
ção Rotária, apresentada pelos Rotary 
Clubs do nosso Distrito 4420 está dis-
tribuída conforme o gráfico ao lado.

Muitos Rotary Clubs fizeram pro-
jetos conjuntos, em parceria com os 
clubes da sua área ou compartilhando 
atividades realizadas em entidades co-
muns entre eles. Neste ano 12 projetos 
foram realizados em conjunto: 

- No litoral os RCs Santos Monte 

Serrat, Santos Boqueirão e São Vicente 
Antonio Emmerich se uniram para reali-
zar um grande projeto que beneficiou o 
Instituo Braille de Santos, e conseguiu 
a ajuda de empresários locais, rotaria-

nos de outros clubes da área e do RC de 
Houston (Texas, EUA).

- Os RCs de São Caetano do Sul – 
Leste – Oeste – Olímpico, realizaram 
atividades que beneficiaram os proje-

tos da Casa da Amizade de São Caetano 
do Sul.

- Os RCs de São Bernardo do Campo 
– Norte – Jardim do Mar – Rudge Ra-
mos, realizaram o projeto para equipar 

a ambulância neo-
-natal, cedido para 
o Hospital Municipal 
Universitário.

- Os RCs da Área 
07 de São Paulo (E-
-Club, Aeroporto, 
Nove de Julho, Par-
que do Ibirapuera, 
Saúde e Sudeste), 
realizaram o Muti-

rão da Saúde no Parque do Ibirapue-
ra, que contou com a participação de 
vários parceiros: Prefeitura Municipal 
de São Paulo, Exercito Brasileiro, Cruz 
Vermelha Brasileira, Universidades 

Projetos Realizados na Área da Saúde
São Paulo-Novas Gerações Aquisição de poltronas para centro de hemodiálise (para dar mais conforto aos 

usuários).
São Paulo-Sul Aquisição de poltronas para centro de hemodiálise (para dar mais conforto aos 

usuários).
São Paulo-Vila Carioca Projeto: Aquisição de Equip. IBCC - Instituto Brasileiro de Combate a Cancer
Guarujá Aquisição de equipamentos para APAE Guarujá - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (barra paralela, escada, materiais para reabilitação de deficientes, para 
sala de fisioterapia).

Itanhaém Aquisição de cadeira de rodas para locomoção de pacientes no Centro Municipal de 
Especialidades Médicas

Itariri Programa de Saúde Ocular: atendimento oftalmológico para beneficiar os alunos do 
ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino

Praia Grande Projeto Equipar para Transformar: aquisição de aparelhos eletrônicos de jogos para 
estimular e promover integração social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
(realizado em parceria com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Praia Grande-Caiçara Projeto Centro de Atenção Psico-Social, em parceria com CAPS Alcool e Drogas / CAPS 
Infantil (aquisição de materiais para reabilitação de dependentes químicos).

Ribeirão Pires Inclusão social de portadores de necessidades especiais através da Equoterapia 
(terapia em cavalos).

Santos-Ponta da Praia Instalação de brinquedoteca na Santa Casa de Misericórdia de Santos
São Paulo-Aeroporto Aquisição de cadeirões infantis e de ventiladores para Creche Celestina Steward do 

Centro Social Brooklin Paulista
São Paulo-Chácara Flora Assistencia e Acompanhamento e Pré e Pós-Natal: instalação de gerador de energia 

elétrica em casa para assistência a estantes carentes.
São Paulo-Interlagos Banco Leite do Hospital e Maternidade Interlagos: aquisição de vasilhames para 

armazenar leite materno.
São Paulo-Interlagos Aquisição de equipamentos e atendimento odontológico (preventivo e restauração 

dentária) em crianças assistidas pela Sociedade Beneficente Lar Casa do Caminho
São Paulo-Ponte Estaiada Brincando no HGP: Aquisição de brinquedos para equipar a Brinquedoteca do Hospital 

Geral de Pedreira.
São Vicente-Praia Projeto Banco de Oculos - RC São Vicente Praia: aquisição de óculos para fornecimento 

gratuito a deficientes visuais.
Cubatão-Jardim Casqueiro Instalação de Sistema de Tratamento Fonoaudiológico com Estímulos Visuais e 

Auditivos, para atendimento de crianças no Ambulatório de Especialidades Pediátricas.
Cubatão-Jardim Casqueiro Aquisição de estabilizador de tensão, com capacidade de 10KVA. O equipamento 

deverá complementar a infraestrutura elétrica necessária para ativação do mamógrafo 
da marca LORAD modelo M-IV, que foi instalado no Hospital Municipal de Cubatão.

Santos-Boqueirão Aquisição de cadeiras de rodas do tipo hospitalar, para locomoção de pacientes (ala de 
oncologia pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Santos)

Projeto conjunto: 
São Bernardo do Campo 
São B. do Campo-Jardim do Mar 
São B. do Campo-Norte 
São B. do Campo-Rudge Ramos

Aquisição de Ambulância com incubadora para transporte de neonatos em risco de vida 
(projeto conjunto de clubes da área).
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RC Santo André Norte - Fraldas Geriátricas

RC Praia Grande Novo Tempo - TVs para Hospital

RC Santos Porto - Computadores e Ar CondicionadoRC Itanhaém - Cadeiras de Rodas

RC Santo André Alvorada - Inclusão Musical RC São Paulo Aeroporto - Cadeirões e Ventiladores

RC Cubatão - Vídeos contra a Dengue

RC Cubatão - Instrumentos

8
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Bertioga-Riviera de São 
Lourenço

Equipar a cozinha com equipamentos, móveis e utensílios para o curso de formação de 
cozinheiros na entidade Fundação 10 de Agosto

Cubatão 1) Programa Cubatão Sinfonia: aquisição de instrumentos musicais para uso por menores 
carentes. 2) Projeto Atitude Legal: produção de vídeo para prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

Diadema Assistência a Pessoas em Situação de Risco (Moradores de Rua): aquisição de vestuário e 
calçados para moradores de rua.

Guaruja-Vicente de Carvalho Projeto de Assistência a Idosos Aposentados em parceria com a ASIPAVIC: 1)Aquisição de 
utensílios domésticos, panelas, roupas de cama, mesa e banho, lixeiras, fraldas, para idosos. 2) 
Equipamentos diversos.

Mauá Formação de Profissional: Curso para Qualificação de Operadores de Caixa (para 20 jovens 
sem formação profissional).

Mauá-Barão de Mauá 1) Aquisição de Kit de enxoval para bebes recém-nascidos de gestantes carentes. 2) Aquisição 
de equipamentos multimídia para serrem utilizados na Oficina de Contos do Projeto LER/
Bibliotecas.

Mongaguá Aquisição de cadeira de rodas e de banhos para assistidos pela Casa da Amizade de Mongaguá
Mongaguá-Centro Projeto Banco de Fraldas Geriátricas que será realizado em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Mongagua
Peruíbe 1) Projeto Brinquedoteca em parceria com a Unidade de Pronto Atendimento de Peruibe. 2) 

Projeto Banco de Cadeira de Rodas. 3) Implantação da Sala de Recreação no CAPI - Casa de 
Amparo e Proteção à Infância. 4) Central de água filtrada e refrigerada.

Praia Grande-Novo Tempo Aquisição de televisores para sala de TV/espera da Hospital Irmã Dulce
Praia Grande-Pedro Taques Aquisição de maquinas de costura dos cursos profissionalizantes para mulheres carentes 

(parceria com Instituto Cidade da Criança)
Santo André Aquisição de Projetor Multimídia e Telão para Sala de Projeção da APAE de Santo André 

(Associação de Pais e Amigos de Excepcionais).
Santo André-Alvorada Projeto Locomotiva: aquisição de instrumentos musicais para aulas para crianças.
Santo André-Bela Vista Projeto Banco de Cadeira de Rodas do Clube: Aquisição de Cadeiras de Rodas para Doação
Santo André-Norte Projeto ASFAR: confecção de fraldas para idosos
Santo André-Sul Aquisição de equipamentos e armarios para organizar materias na Creche Cata Preta
Santos-Aparecida Instalação da sala de convivência para idosos na entidade Casa Dia para Idosos Mãezinha 

Joana (aquisição de aparelho de TV, DVD e mobiliário).
Santos-José Bonifácio Projeto Ecovivencia em parceria com a Associção Renatinho, para instalação de uma Sala de 

Atividade Motora, com equipamentos para estimulo e treinamento em coordenação motora.
Projeto conjunto: 
Santos-Boqueirão 
Santos-Monte Serrat 
São Vicente-Antônio Emmerich 

Projeto de inclusão econômico social de deficientes visuais em parceria com Instituto Braille de 
Santos.

Santos-Noroeste Projeto Costurando Amanhã: aquisição de equipamentos para sala de costura para capacitação 
de mulheres carentes (será realizado em parceria com a Cooperativa das Costureiras).

Santos-Noroeste Projeto Ensinar e Capacitar realizado em parceria com Associação dos Moradores Dique Vila 
Gilda

Santos-Oeste 1) Sala de Leitura para alfabetização de adultos: aquisição de móveis, utensílios e iluminação. 
2) Construção de armários para guarda materiais da Casa da Visão de Santos.

Santos-Praia Aquisição de maquinas de lavar, geladeira e DVD, para projeto em parceria com Associação de 
Pais, Amigos e Educadores de Autistas

São Bernardo do Campo CAMP-SBC - Programa Alimentação, aquisição de equipamentos: 1) Cilindro e Fogão Industrial; 
2) Cortador de Frios e Caçarola; 3) Balcão Refrigerado 3 Portas.

São Bernardo do Campo-
Jardim do Mar

Aquisição de equipamento em assistencia ao projeto permanente do clube: Creche Vital Onório 
(1 refrigerador, 1 lavadora de roupas e 1 secadora a gas)

São Bernardo do Campo-Norte Aquisição de equipamentos para play-ground da Casa Santa Clara
Projeto conjunto: 
São Caetano do Sul 
São Caetano do Sul-Leste 
São Caetano do Sul-Oeste 
São Caetano do Sul-Olimpico

Projeto Mexa-se, da Casa da Amizade de São Caetano do Sul: aquisição de aparelhos de 
fisioterapia para portadores de necessidades especiais (será realizado em conjunto com os 
clubes da Área 01).

São Paulo-Aeroporto Doação de equipamento oxímetro para assistência de portadores de distrofia muscular, 
realizado em parceria com a ABDIM - Associação Brasileira de Distrofia Muscular.

São Paulo-Anchieta Instalação de prateleiras em aço inoxidáve para cumprir normas da vigilância sanitária em asilo.
São Paulo-Centenário Troca de colchões para entidade carente.
São Paulo-Santo Amaro Implantação de sala de corte e costura e artesanato na entidade Serviço de Obras Sociais de 

Santo Amaro, com aquisição de um balcão, móveis e utensílios.
São Paulo-Saúde 1) Projeto MAESP - Movimento de Assistência aos Encarcerados do Estado de SP, aquisição de 

móveis e equipamentos para instalação de cozinha. 2) Projeto Mutirão da Cidadania.
São Paulo-Sudeste Projeto do Rotaract Club: aquisição de ferramentas e equipamentos para execução do projeto, 

realizado em parceria com Instituto Neo Trópical Ciencias Aplicadas
São Vicente Aquisição de jogos de lençol e fraldas geriátricas para Lar Vicentino (assistência a idosos).
São Vicente Aquisição de 01 maquina de costura industrial (ultralock), 06 tesouras de costura e 12 cadeiras, 

para Projeto ANACRIO - desenvolvimento de habilidadaes artesanais 9
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is Anhanguera – UniABC/UniBan, ABPH -  
Associação Brasileira dos Portadores de 
Hepatite, Laboratório Roche, etc.

- Os RCs de São Paulo Sul e Novas Ge-
rações, realizaram o projeto que benefi-
ciou as pessoas assistidas pela Fundação 
de Amparo e Nefrologia Pediátrica da 
UNIFESP, com a instalação de poltronas 
novas e confortáveis.

- Os RCs de São Paulo Anchieta e In-
dependência, realizaram um projeto que 
beneficiou o Instituto de Cegos Padre 

Chico, equipando a sala de informática 
em Braille.

Quem teve a oportunidade de visitar 
os projetos realizados pelos Rotary Clubs 
(como o casal governador Marcos Luiz 
Zanardo e Maria Laiz), teve o privilégio 
de compartilhar com os rotarianos a ex-
periência de viver o “momento rotário” 
de cada um que participou do trabalho 
humanitário e de estar em contato com 
as comunidades que foram beneficiadas. 

Os resultados que foram apresenta-

dos pelos Rotary Clubs comprovam que 
este foi um ano extraordinário em reali-
zação de projetos. 

Nos quadros desta matéria você 
pode ver a lista e conhecer o que foi re-
alizado através de mais de uma centena 
de projetos viabilizados pelas doações 
que constituíram os Subsídios Distritais.

Yoiti Fujiwara
Presidente da Sub-Comissão de 

Subsídios do Distrito 4420

Projetos Realizados na Área da Educação
Diadema-Floreat Instalação de ventiladores para APAE Associação de Pais e Amigos do Excepcional (de Diadema).
Diadema-Floreat Projeto Lutar pelo Futuro - aquisição de material esportivo (quimonos) para pratica de esporte por 

crianças carentes da comunidade de Diadema (Associação Lutar pelo Futuro): USD 1942. Projeto 
Raio de Luz - aquisição de equipamentos (computadores e utensilios para cozinha).

Ribeirão Pires-Estância 
Centro

Projeto Escola de Musica: Aquisição de instrumentos musicais para escola de música para 
carentes.

Santo André Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Informática do Corpo de Patrulheiros Mirins de 
Santo André (projeto permanente)

Santo André-Campestre Assoc Benef Irmaos em Cristo
Santos 1) Aquisição de equipamentos e material didático para atender as crianças assistidas pela Creche 

São José que moram na região de Palafitas - Dique da Vila Gilda. 2) Aquisição de equipamentos e 
material didático para atender as crianças assistidas pela UME Irmã Dolores.

Santos-Oeste Aquisição de computadores para curso de informática na comunidade da Ordem Terceira 
Franciscana Secular - Santo Antonio do Valongo: 1a etapa) 4 unidades. 2a etapa) 8 unidades.

Santos-Ponta da Praia Instalação de sala para capacitação e qualificação profissional de cabeleireiros e manicures.
Santos-Porto Aquisição de aparelho de ar condicionado para entidade Educandário Analia Franco (creche para 

crianças carentes, assistida pelo RC Santos - Porto)
Santos-Porto Aquisição de computadores para suporte ao Projeto de Inclusão Digital oferecidos à crianças 

matriculadas na Associção Esculpir
Santos-Vila Belmiro Aquisição de equipamentos (brinquedos pedagógicos) para parque infantil da Creche Cantinho 

Alegre
Santos-Vila Belmiro Aquisição de brinquedos pedagógicos para renovação dos equipamentos para atividades de 

estimulo à coordenação motora na Creche Cantinho Alegre
São Caetano do Sul-
Olimpico

1) Educação: Aquisição de computadores para Abrigo de Menores - CEBASP - Comunidade 
Educacional de Base Sitio Pinheirinho. 2) Desenvolvimento da Comunidade: Programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos no Clube de Maes e Familia Unida S.Caetano Sul.

Projeto conjunto: 
São Paulo-Anchieta 
São Paulo-Independência

Implantação de Sala de Informática para deficientes visuais (com computadores e impressoras em 
Braille) no Instituo de Cegos Padre Chico

Projeto conjunto: 
São Paulo-Anchieta 
São Paulo-Independência

Aquisição de computadores e impressoras para sala de informática para crianças com 
necessidades especiais.

São Paulo-Cidade Dutra Aquisição de material de vestuário e equipamentos esportivos para jovens carentes (projeto em 
parceria com Sociedade de Amigos de Interlagos).

São Paulo-Independência Sala de Informática Braille (para deficientes visuais), realizado em parceria com RC SP Anchieta e 
Instituto de Cegos Padre Chico

São Paulo-Ipiranga Aquisição de máquina copiadora e brinquedos pedagógicos para creche.
São Paulo-Nove de Julho Projeto para Centro de Educação Infantil - CEI Persio Guimaraes Azevedo: 1) Aquisição de 

Equipamentos. 2) Aquisição de Aparelhos de Áudio.
São Paulo-Parque do 
Ibirapuera

1) Projeto Lar São José: aquisição de material para desenvolvimento intelectual em crianças com 
deficiência de aprendizado escolar. 2) Projeto Nosso Lar: pintura de paredes, lavagem de cortinas 
e adequar ambientes para crianças especiais.

São Paulo-Sudeste Aquisição de computadores para sala de informática de entidade para portadores de necessidades 
especiais e carentes.

São Vicente-Antônio 
Emmerich

Projeto LER: aquisição de materiais e equipamentos para sala de leitura no Centro de Recreação 
da PM São Vicente

São Vicente-Praia Instalação do Projeto CRECHE ROTARY em parceria com ASFAR São Vicente (Associação de 
Famílias de Rotarianos)

Praia Grande-Forte Itaipú Programa de Alfabetização de Adultos em parceria com Colégio Passionista Santa Maria 
(aquisição de material didático). 1a. Parcela. 2a. Parcela.

Santo André-08 de Abril Projeto SAPIENTIA: aquisição de mobiliário e materiais para sala de atividades para população de 
meia idade (integração e desenvolvimento social).

São Paulo-Aeroporto Projeto Alfabetização de Adultos: aquisição de computadores para sala de informática das turmas 
de alfabetização e cursos supletivo - Educação de Jovens e Adultos (realizado em pareceria com 
Grêmio Supletivo do Colégio Santa Maria).10
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Nas páginas anteriores vimos o resul-
tado magnífico de mais de uma centena de  
projetos realizados neste ano rotário atra-
vés dos recursos dos Subsídios Distritais. 

Os recursos que  possibilitam a 
realização destes projetos são dis-
ponibilizados pela Fundação Rotária 
a partir das doações voluntárias efe-
tuadas a cada ano por rotarianos, não 
rotarianos e empresas (através de 
doações via ABTRF ou Empresas Ci-
dadãs), ao Fundo Anual de Programas. 

Visando permitir aos distritos um poder 
de opinião na maneira como as contribui-
ções são gastas e sua máxima participação 
nos programas, os curadores estabeleceram 
o sistema SHARE para a alocação de fundos. 
Por meio desse sistema: 1) Os rotarianos 
compartilham seus recursos com compa-
nheiros de todo o mundo. 2) Os curadores 
compartilham com os distritos parte de seu 
poder de decisão. 3) Os rotarianos compar-
tilham o Rotary com o mundo por meio da 
Fundação Rotária. Todas as contribuições 
distritais ao Fundo Anual para Programas 
são divididas eqüitativamente e creditadas 
em duas contas: Fundo Distrital de Utiliza-
ção Controlada (FDUC) e Fundo Mundial. 

As contribuições poderão ser utilizadas três 
anos após terem sido efetuadas. O distrito 
pode utilizar o Fundo Distrital de Utilização 
Controlada para outorga de Bolsas Educa-

cionais, parcela relativa ao distrito dos Sub-
sídios Globais e para a realização dos proje-
tos de Subsídios Distritais. O Fundo Mundial 
financia outros programas da Fundação, tais 
como Centros Rotary de Estudos Interna-
cionais, Intercâmbio de Grupos de Estudos, 

Subsídios 3-H, parcela relativa à Fundação 
nos Subsídios Globais, entre outros. 

Como a disponibilização dos recursos 
ocorre três anos depois, os projetos que 

poderão ser efetuados no ano rotário 
de 2015-2016 dependem de você, 
AGORA! Serão as doações efetuadas 
NESTE ANO rotário, que se encer-
ra no próximo dia 30 de Junho, que 
estarão disponíveis para viabilizar 
os projetos de Subsídios Distritais a 

serem realizados daqui a três anos.  Por isso 
é muito importante a participação perma-
nente de todos para não deixarmos esses 
projetos sem continuidade.

Participe e faça sua doação, porque a 
contribuição sempre volta em projetos!

de onde vÊm os recursos para os subsídios distritais?

Os projetos que serão realizados no 
ano-rotário de 2015-2016 dependem das 

contribuições a serem efetuadas NESTE 
ano rotário, até o dia 30/06.
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RC de São Bernardo do Campo Norte entrega kits escolares

O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte realizou entrega de kits 
escolares para a entidade Santa Clara da Comunidade DER, que recebe apoio 
permanente do clube em suas ações. A entidade beneficente atua em São Ber-
nardo do Campo, e graças a essa parceria estará ajudando 50 crianças da co-
munidade a desenvolver melhor o aprendizado, com o material escolar doado 
pelos rotarianos. A iniciativa mostra a presença do Distrito 4420 promovendo 
melhorias na qualidade de vida de crianças carentes, através da educação, que 
é uma das prioridades do Rotary, e pode contribuir cada vez mais com o de-
senvolvimento de todos os assistidos por ele, através do ideal de servir dos 
rotarianos do clube.

 

Intercâmbio de estudante bolsista de Diadema é notícia

O Programa de Intercâmbio de Jovens foi notícia no Diário Regional, de 
Diadema, que destacou o intercâmbio de Carla Lombardi Silva, uma das con-
templadas para uma bolsa de intercâmbio, oferecida pelo Distrito 4420. Aos 
16 anos, a moradora de Diadema foi uma das três selecionadas pelo programa 
de bolsas para o Intercâmbio do Rotary Internacional e embarcou na segun-
da quinzena de abril para o México. ”O intercâmbio de um ano é totalmente 
financiado pelo Rotary. São sete mil jovens participando de um projeto que 
visa promover a paz mundial, fortalecendo a amizade entre as nações e a so-
lidariedade dos rotarianos", destacou Mauro Hollo, presidente da Sodiprom, 
entidade sem fins lucrativos, que capacita jovens de 15 e 16 anos para o mer-
cado de trabalho. 

Rotarianos do Guarujá fazem evento em prol de vítimas das chuvas 
Solidários aos problemas que as chuvas causaram à Cubatão, três clubes de 

Rotary de Guarujá se uniram de forma bastante rápida e organizaram delicio-
so churrasco, com renda totalmente revertida para minimizar dificuldades de 
moradores da cidade afetada. Os clubes RC de Guarujá e RC de Guarujá Ilha de 
Santo Amaro planejaram o evento, após receberem solicitação de ajuda do RC 
de Cubatão Jardim Casqueiro. O Churrasco aconteceu em Guarujá-SP e reuniu 
muitos companheiros, que participaram da iniciativa para ajudar na arrecada-
ção do evento. Companheiros do RC de Guarujá Vicente de Carvalho estiveram 
no RC de Cubatão Jardim Casqueiro, representados pela presidenta da Paz, 
Veronica Ibarra, que entregou um cheque no valor de R$ 4.040,00 para con-
tribuir com a causa.  

RC de Guarujá Vicente de Carvalho realiza churrasco beneficente
O Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho realizou o "Churrasco Praia 

do Forte", reunindo cerca de 150 pessoas, que fizeram questão de prestigiar 
mais um evento da família rotária. O objetivo do evento foi arrecadar fundos 
para a Creche Joaquim Fernandez, entidade assistida pelos companheiros e 
para a Fundação Rotaria, além da compra de cadeiras de rodas para o banco 
de cadeiras mantido pelo clube. Para a presidente da Paz, Veronica Ibarra, o 
evento foi um sucesso e conseguiu agregar os sócios, companheiros de outros 
clubes, amigos e parceiros que colaboraram para que fosse possível beneficiar 
entidades que vem sendo acompanhadas pelos rotarianos. Ela também agra-
deceu a confiança depositada pelos colaboradores nos projetos realizados pelo 
clube. 

RC de São Paulo Independência realiza Chá Beneficente

O Rotary Club de São Paulo Independência realizou Chá Beneficente nas 
dependências do CAY (Clube Atlético Ypiranga), com objetivo de arrecadar 
fundos para os projetos assistidos pelo clube. Entre as instituições beneficia-
das estão a Fundação Rotária e a ADEFAV (instituição que cuida de crianças 
com deficiências múltiplas, incluindo a visão), um trabalho acompanhado de 
perto pelo clube que é presidido por Bessie Barros de Medeiros. A ação aconte-
ce todos os anos e conta com a dedicação dos companheiros, que se empenham 
para organizar, arrecadar prêmios e atender a todos que prestigiam a iniciativa 
dos rotarianos, que tem como principal foco contribuir com a Fundação Rotária 
e levar o nome do Rotary junto à comunidade. 
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Através da união de todo o clube, o RC SP Aeroporto realizou entrega de 
uma cadeira de rodas especial. Mesmo tratando-se de uma ação isolada e de 
caráter assistencial, a pedido da Cruz Vermelha Brasileira, a causa sensibili-
zou os rotarianos, os quais realizaram doação através de recursos próprios. A 
cadeira especial, no valor de R$ 3.750 reais, foi confeccionada especialmente 
para a criança Nicolly, que é assistida pela creche Criando Asas, e possui ne-
cessidades especiais. O presidente do RCSP Aeroporto Mauro Ligere Filho, ao 
assinar a documentação, destacou a importância deste tipo de serviço à socie-
dade, e em especial a união que marcou essa ação, que agregou os associados 
do clube presentes no momento em que foi oficializada a doação.

RC de Peruíbe promove 11º Festival de Prêmios

O Rotary Club de Peruíbe, que tem como presidente da Gestão da Paz 2012-
2013 o companheiro João Segretti, promoveu no mês de março o Festival de 
Prêmios, no salão de festas do Palace, que reuniu 430 pessoas. Os convidados 
participaram do almoço preparado pelo chef Tchabaiá, especialmente para o 
evento, que tem como objetivo arrecadar fundos para as obras sociais do clube 
e colaborar com os programas do Rotary Internacional através de doações à 
Fundação Rotária. Durante a animada festa foram sorteados 23 prêmios, sen-
do o principal um carro 0 km, que foi entregue ao casal Cláudio e Maria Luiza 
Zago, os contemplados pela sorte no tradicional evento. 

Entrega de Ovos de Páscoa da Vila Carioca

O Rotary Club de SP Vila Carioca comemorou a Páscoa na Vila Carioca, com 
a participação da Deputada Federal KeiKo Ota e de seu marido Vereador Masa-
taka Ota, junto aos moradores da comunidade que se divertiu com brinquedos 
e algodão doce, que os companheiros do clube proporcionaram para a diversão 
das crianças do bairro. O momento de grande alegria foi na hora da distribuição 
de ovos de Páscoa que foram entregues pelas autoridades presentes que fize-
ram questão de colaborar com a ação dos rotarianos e ajudaram na entrega dos 
mais de 1000 ovos distribuídos na região. O Presidente Zanucelli agradeceu 
a todos os companheiros e companheiras que participaram dessa iniciativa, 
prestigiando a comunidade do bairro. 

RC de Santos realiza Macarronada da Esperança
O Rotary Club de Santos realizou com sucesso mais uma edição da sua já 

tradicional "Macarronada da Esperança", evento beneficente em prol da Asso-
ciação Casa da Esperança de Santos. Na oportunidade, mais de 300 pessoas se 
deliciaram com as opções de molhos feitos e servidos pelos próprios associa-
dos, com o apoio dos interactianos e rotaractianos, bem como com as sobreme-
sas oferecidas pelas esposas dos rotarianos. O resultado final do evento foi a 
arrecadação de R$ 15.520,00 mais R$ 1.480,00 arrecadados pelos membros 
do Rotary Kids de Santos com a venda de uma rifa, recursos esses que foram 
entregues ao presidente da Casa da Esperança de Santos, companheiro Rober-
to Luiz Barroso. 

RC de SBC Norte promove 7ª Noite da Pizza Beneficente

O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte promoveu a 7ª Noite da 
Pizza Beneficente que reuniu companheiros, familiares e amigos dos rotaria-
nos do clube. A tradicional festa foi realizada nas dependências do CAMP de 
São Bernardo do Campo, tendo como objetivo angariar fundos para projetos 
em benefício da comunidade assistida pelo clube. O compromisso dos rotaria-
nos junto às atividades sociais tem sido reconhecido por muitas pessoas que 
costumam prestigiar eventos como esse, que representam o companheirismo 
e o ideal de servir em Rotary. A solidariedade e dedicação dos rotarianos pos-
sibilita a adesão de muitas pessoas que acreditam e colaboram com as causas 
rotárias, como ocorreu na sétima edição do evento.
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Foi motivo de emoção e satisfação 
vivenciar o Conselho de Legislação de 
2013.

Creio que todos os Delegados do 
Brasil e da América do Sul que tiveram a 
oportunidade de participar deste Con-
gresso Legislativo de nossa organização, 
voltaram para suas casas com a ideia do 
dever cumprido.

O comportamento dos Delegados bra-
sileiros e da América do Sul foi exemplar.

As propostas apresentadas da nos-
sa parte do mundo foram consistentes e 
dignas de aprovação, assim como as in-
tervenções, realizadas com bastante pro-
priedade e conhecimento rotário.

Nosso grupo se portou de forma efi-
ciente e homogênea durante suas atua-
ções, o que nos deu orgulho da equipe que 
nos representou.

Nos reuníamos duas vezes ao dia para 

troca de ideias e discussão de propostas 
que deveriam ou não serem aprovadas ou 
desconsideradas.

Falamos em português, interpretados 
para o inglês e outras línguas, através dos 
intérpretes extraordinários do Rotary, 
o que nos possibilitou um raciocínio de 
ideias em melhor nível.

Durante as REGOS, conversamos e 
trocamos ideias sobre a nossa missão e o 
resultado foi de sucesso e brilhantismo.

Fui cumprimentado por vários Dire-
tores, Curadores e ex-Presidentes pela 
forma responsável que nos apresentamos.

Deixo nessa mensagem, um agradeci-
mento especial ao Governador José Luiz 
Toro da Silva, que nos auxiliou preparando 
durante as REGOS os nossos Delegados. 

José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor de RI 2011-2013

conselho de legislação - sucesso absoluto
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Distrito 4420 tem emendas aprovadas
O Distrito 4420 foi representado brilhantemente no Conselho de Legislação pelo Go-

vernador 2001-2002 Samir Nakhle Khoury, que atuou como Delegado Votante. Pela pri-
meira vez desde sua criação o Distrito 4420 teve emendas aprovadas e que farão parte 
da vida de rotarianos do mundo inteiro. Na edição de Junho da Carta Mensal publicaremos 
uma matéria especial com um resumo das medidas aprovadas e como nosso Distrito contri-
buiu para o aprimoramento de nossa organização.  

A cada três anos o Conselho de Legislação 
(COL) se reúne para deliberar e atuar sobre as 
emendas e resoluções apresentadas por clu-
bes, Conferências Distritais, Conselho Geral, 
Conferência do RIBI e Conselho Diretor do 
RI. O próprio Conselho de Legislação também 
pode fazer propostas.

O evento é muito importante ao processo 
gerencial do Rotary. Os diretores do RI defi-
nem as normas da organização, mas pelo Con-
selho de Legislação, os Rotary Clubs podem  
alterar as regras básicas da organização e assim 
influenciar na sua administração por meio de 
votação pelos representantes de seus distritos. 
Tanto clubes quanto distritos podem encami-
nhar propostas de legislação ao COL. Alguns 
exemplos de ações adotadas são: admissão 
de mulheres no quadro associativo em 1989 e 
lançamento do programa Pólio Plus em 1986.

O COL é composto por mais de 500 ro-
tarianos de todas as partes do mundo e entre 
os membros votantes estão representantes de 

cada distrito, selecionados pelos clubes que os 
integram. O chair e o vice-chair do Conselho, o 
presidente e os diretores do RI, e ex-presiden-
tes da organização são membros não votantes.

Todos os Rotary Clubs podem propor 
emendas e resoluções para serem votadas no 
Conselho de Legislação, e uma vez aprovadas 
afetam a forma com que Rotary Clubs e rotaria-
nos de todo o mundo irão operar. As sugestões 
devem ser apresentadas durante reuniões es-
pecíficas, em geral realizadas durante as Con-
ferências Distritais, por delegados votantes 
indicados pelos clubes. Nessa reunião são defi-
nidas entre as diversas propostas quais o distri-
to defenderá, e o delegado votante do distrito a 
apresentará perante o Conselho de Legislação 
para votação por todos os demais delegados de 
todo o mundo.

Se você tem uma ideia, ou gostaria que 
algo fosse diferente no Rotary, trabalhe em 
uma proposta. Primeiro, avalie profundamente 
o Manual de Procedimentos em vigor para co-

nhecer em detalhes as regras e procedimentos 
já existentes. Avalie como sua ideia se encaixa, 
e exatamente o quê no manual precisaria ser 
alterado - as propostas devem ser precisas,  ob-
jetivas, consistentes e sérias. Avalie junto a ro-
tarianos de seu clube e distrito se no ponto de 
vista dos demais a ideia é bem aceita - a decisão 
do Conselho é sempre decidida em votação em 
busca de um consenso, e é uma boa ideia verifi-
car sua aceitação desde a origem. Finalmente, 
aplique a Prova Quádrupla à sua ideia - o mais 
importante é que a ideia venha a ser benéfica 
para todos, lembrando-se de que a ideia deverá 
agradar rotarianos de diferentes culturas.

O Conselho de Legislação de 2013 ocorreu 
em Chicago, neste mês de Abril, e o Distrito 
4420 foi representado pelo GD 2001-02 Samir 
Nakhle Khoury. O próximo Conselho de Legisla-
ção será realizado em 2016 e as propostas para 
a próxima edição já estão sendo apresentadas .

Marcelo R. S. Carvalho
Pres. Comis. Imagem Pública e Editor da Carta Mensal

o que é o Conselho de legislação ?
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No momento em que estamos nos 

aproximando do final de mais um ano rotá-

rio, e considerando que a troca de líderes 

é uma das características da nossa organi-

zação, creio ser producente fazer algumas 

considerações a respeito da arte de saber 

deixar o cargo. 

Dentro da 

realidade de um 

clube, talvez a 

maior dificulda-

de de adaptação 

seja enfrentada pelo ex-presidente. Seu 

comportamento sempre será observado. 

Se ele foi um presidente admirado e rea-

lizador, sua vontade de ajudar o sucessor 

poderá ser interpretada como alguém que 

“não consegue largar o posto” – é um da-

queles casos em que a pessoa é tão eficaz 

que incomoda. Se ele não teve a felicidade 

de apre- sentar desempenho 

satisfató- rio e constatar que 

seu su- cessor está pro-

movendo m u d a n ç a s 

positivas, deverá saber 

conv iver com a nova 

realidade do clube. As 

duas si-

t u a ç õ e s 

t r a z e m 

p r o b l e -

mas que, 

se não 

f o r e m 

a d e q u a -

damente solucionados, poderão trazer sé-

rios prejuízos ao clube, incluindo perdas de 

associados.

Em princípio, ser presidente é o máxi-

mo cargo que alguém pode ocupar em um 

clube. Realizado o trabalho, pode ficar a 

impressão de que 

se está em rota 

descendente. A 

desmotivação é 

a consequência 

lógica e com ela, 

a certeza de que será necessário procu-

rar novos desafios na organização ou, o que 

é pior, fora dela. Neste último caso, perde 

o Rotary Club um rotariano 

com conhecimento e ca-

pacitação.

C. S. Lewis 

disse: "Exis-

tem coisas 

m e l h o -

res adiante do que qualquer outra que 

deixamos para trás." Já que tudo se altera e 

nada dura para sempre, deve o presidente 

estar preparado para as mudanças. O que 

ele pode fazer após deixar o cargo? Seguem 

algumas sugestões: 

1. Procurar ser agregador e coope-

rativo

2. Conversar frequentemente com 

seu sucessor 

3. Evitar criticar o novo ocupante do 

cargo

4. Colaborar sempre que solicitado

5. Cumprir rigorosamente as tarefas 

que aceitou

6. Reciclar os conhecimentos

7.  Envolver-se 

em atividades dis-

tritais

Já o pre-

sidente 

e l e i t o 

deve con-

siderar que a 

liderança de um Ro-

tary Club pode ser 

mais com-

p l e x a 

do que 

parece. 

A experiência 

da presidência cos-

tuma ser frustrante quando 

o sucesso esperado não acontece. 

Preparar-se adequadamente para o car-

go e exercê-lo em conjunto com demais 

associados são medidas que minimizam 

as possibilidades de insucesso e facilitam 

a vida pós-presidência. 

Fernando Dias Sobrinho

GD 2011-2012 do Distrito 4420

“A genialidade de um bom líder é 
deixar para trás uma situação com a qual o 
senso comum, sem a graça da genialidade, 
consegue lidar de forma bem sucedida.”

 Walter Lippmann
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mini-sites dos clubes do distrito - 76 sites para você
im

ag
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Você já visitou o Mini-Site de seu clube?
Cada um dos 76 Rotary-Clubs do Distrito 

4420 tem um site exclusivo, com endereço 
próprio, e que apresenta de forma organizada 
e independente as informações, projetos, no-
tícias, eventos agendados e galerias de fotos e 
vídeos de cada clube.

Os Mini-Sites são utilizados como o site 
oficial de grande parte dos clubes do Distrito, 
que não possuem ou mantém sites terceiriza-
dos. O endereço dos Mini-Sites pode ser divul-
gado em e-mails, boletins, folhetos, banners 

ou correspondência e é sempre no formato 
www.rotary4420.org.br/nome-do-clube. 

O Mini-Site é gerado automaticamente a 
partir do conteúdo existente nos bancos de 
dados do site do Distrito 4420, e tem uma 
apresentação padronizada. Quando uma no-
tícia (ou galeria de fotos, vídeo, informação 
sobre o clube, evento na agenda, projeto) 
é enviada para a equipe do site do Distrito 

(noticias@rotary4420.org.br) e é 
publicada no site do Dis-
trito, automaticamente 

vai também para o Mini-
-Site do clube correspondente, aparecendo 

em sua primeira página e na seção apropriada.
Mas há a possibilidade dos próprios clu-

bes inserirem conteúdos em seus Mini-Sites. 
Como o site do Distrito tem algumas regras 
editoriais 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 assuntos e 
com mais rapidez. Por exemplo, podem incluir 
notícias de reuniões de companheirismo, re-
portes das reuniões ordinárias, homenagens 
de diversos tipos, palestras realizadas, etc. Ao 

cadastrar a notícia ou evento na agenda, utili-
zando a senha que foi enviada ao Presidente 
do clube, a informação vai imediatamente 
para o Mini-Site, sem precisar aguardar na 
fila de notícias a serem publicadas no site do 
Distrito. 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.

Não deixe de divulgar ou acompanhar o 
trabalho de seu clube, e através dessa divulga-
ção motivar seus companheiros, reconhecer o 
trabalho realizado e colaborar com o cresci-
mento e com a imagem pública de Rotary! A 
equipe do site do Distrito aguarda suas notí-
cias, projetos, informações, e a sua visita!

Para conhecer mais sobre os Mini-Sites, 
saber o endereço do Mini-Site do seu clube, 
ou saber como inserir notícias ou eventos em 
seu Mini-Site, visite o site do Distrito 4420 
em www.rotary4420.org.br , clique no menu 
“Distrito 4420” e na opção “Mini-Sites dos 
Clubes”.

Marcelo R. S. Carvalho 
 Presidente da Comissão de Imagem Pública

do Distrito 4420
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O presidente da Paz do RC de Rio Grande da Serra, Gilson Silva, recebeu Visita Oficial do casal 
governador do Distrito 4420 Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz. O grupo esteve na APAE - Rio 
Grande da Serra, entidade assistida pelos rotarianos do clube. Durante a festiva, o companheiro 
Valderez Camilo foi homenageado por sua importante colaboração na Campanha de Arrecadação 
dos Cupons Fiscais com apoio do comércio e população locais. Os companheiros Orlando Anto-
nucci Rodrigues e Paulo Silotti renovaram o título de Sócio Honorário e Eduardo Luiz Gomes foi 
empossado durante a festiva.

 Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo Amaro 
O casal presidente Valdemir Batista Santana e Patrícia, junto aos demais companheiros, re-

ceberam o governador para Assembleia e Reunião Festiva, encontro esse que marca a Gestão da 
Paz Através do Servir 2012-13, com homenagens, discussão de ideias e projetos para o clube. Du-
rante Reunião Festiva foi apresentado um vídeo sobre a APAAG - Associação de Pais e Amigos dos 
Autistas de Guarujá, onde foram apresentados relatos sobre os serviços prestados pela entidade 
e como o clube tem sido parceiro, visando beneficiar todos os assistidos. A entidade atende hoje 
202 autistas (190 inclusos e 12 em processo de triagem) e respectivas famílias e comunidade ao 
entorno da instituição.

Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro 
O casal presidente da Paz, do Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro José Maurício Vieira 

da Silva e Denise, companheiros e autoridades da cidade, receberam o casal governador Marcos 
Luiz Zanardo e Maria Laiz para prestigiar a instalação do Projeto de Subsídio Global, no Hospital 
Municipal de Cubatão Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, durante Visita Oficial ao clube. O 
projeto aprovado possibilitou a aquisição de um Mamógrafo, que servirá para realização de exa-
mes, prevenindo e diagnosticando mulheres atendidas pelo município, algo significativo para a 
comunidade. O equipamento é uma doação feita a partir de uma parceria do Rotary Club Cubatão 
Jardim Casqueiro com o braço americano da entidade, no Texas.

 Rotary Club de Santo André Norte 
O casal governador do Distrito 4420 Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz foi recebido pelo casal 

presidente da Paz 2012-13 do Rotary Club de Santo André-Norte, Dorival Pereira de Souza e Maria 
Lúcia nas dependências do Baby Beef, local onde o clube se reúne e que foi cenário da Assembleia. 
A programação incluiu visita aos projetos apoiados pelo clube, entre eles a Escola Estadual Celso 
Gama, na Vila Assunção, que atende cerca de 500 jovens aprendizes. A escola funciona como uma 
extensão do projeto desenvolvido no Camp Piero Pollone, referência na capacitação de jovens e 
inclusão destes, no mercado profissional. O projeto Criança Cidadã também foi visitado pelo casal 
Zanardo, que prestigiou aulas de percussão aplicadas para crianças da comunidade.

Rotary Club de Guarujá
O Rotary Club de Guarujá recebeu Visita Oficial do casal governador Marcos Luiz Zanardo e Ma-

ria Laiz ao clube, que apresentou projeto permanente e mostrou-se fortalecido pelas ações rotárias 
desenvolvidas em parceria com o Distrito 4420. O presidente da Gestão da Paz, Armando Andrade 
Gomes, acompanhou o casal durante visita à Creche Benedito Lellis - projeto permanente do clube, e 
em seguida retornaram para sede dos clubes de Rotary no Guarujá-SP, onde foi realizada Assembleia 
e Jantar Festivo. O clube vem atuando também para manter as obras da Casa da Visão, projeto que 
atenderá à comunidade. O companheiro Valberto Almeida de Souza foi homenageado e recebeu uma 
Safira.

Rotary Club de São Bernardo do Campo Rudge Ramos
O Rotary Club de São Bernardo do Campo Rudge Ramos recebeu Visita Oficial do casal governa-

dor do Distrito 4420 Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz. O presidente da Paz Francisco Kendi Fukuma 
recebeu o casal  junto aos demais companheiros e apresentou o projeto Arte com Latinha, ação que 
recebe apoio dos rotarianos e promove melhorias na qualidade de vida da comunidade atendida por 
eles. Após conhecer o projeto, o casal seguiu com os companheiros para o Buffet Teframce, local 
onde são realizadas as reuniões do clube e foi cenário da Assembleia e Reunião Festiva. Durante a 
festiva, o presidente Francisco Fukuma deu posse a dois novos associados.

Rotary Club de Santo André Oito de Abril
O casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz realizou Visita Oficial ao Rotary Club 

de Santo André 0ito de Abril, clube presidido por Murilo Andrade Valle, que na ocasião festiva 
agradeceu o carinho de sua esposa Ieda e o apoio dos rotarianos do clube durante a Gestão da 
Paz. O companheiro Ari Chacur leu um texto em homenagem aos companheiros, refletindo sobre 
a importância da amizade e a paz, algo que o clube vem alimentando ao longo dos seus três anos 
de existência, aniversário que foi comemorado em abril deste ano. O novo companheiro Paulo 
Ramos Assunção tomou posse, apadrinhado pela companheira Monica Assunção, que é sua irmã e 
sentiu-se honrada em apresentar, aos demais companheiros, mais um associado.
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O Distrito 4420 promoveu no dia 05 de 
abril, para jovens de 18 a 30 anos, o even-
to “Prêmios Rotários de Liderança Juvenil 
– RYLA”, que são programas intensivos de 
treinamento realizados através de seminá-
rio em imersão ou workshop, organizado 
pelos rotarianos do distrito.  

Oficialmente adotado pelo Rotary In-
ternational (RI) em 1971, o programa RYLA 
permite que jovens discutam questões rela-
cionadas a responsabilidade profissional 
e relações humanas, incrementem suas 
habilidades de liderança e comunicação, 
aprendam sobre empresas ou instituições, 
e conheçam rotarianos, ao mesmo tempo 
em que se divertem e fazem novos amigos.  

Para os membros das Novas Gerações, 
RYLA oferece a oportunidade de aperfei-
çoar habilidades e explorar temas perti-
nentes com outros jovens e pessoas mais 
velhas. Para os rotarianos, o RYLA oferece a 
oportunidade de desenvolver líderes, com-
partilhar seu know-how e unir as gerações. 
Anualmente são realizadas duas edições, 
o RYLA I, para jovens de 14 a 18 anos, e o 
RYLA II, para jovens de 18 a 30 anos. 

 O grande diferencial deste programa 
é a participação interativa dos jovens, a 
exemplo dos eventos realizados nos últimos 
dois anos, pois a capacidade de absorção 
das informações na prática é potencialmen-
te maior do que durante palestras e apre-
sentações. Os participantes assistem às 
apresentações e na sequência fazem traba-
lhos interativos relacionados aos assuntos 
apresentados. 

Entre os objetivos do RYLA estão a 

ideia de capacitar os jovens selecionados a 
desempenhar um papel de liderança de ma-
neira responsável e eficaz, encorajar a lide-
rança contínua e sólida de jovens por outros 
jovens, homenagear publicamente jovens 
que prestam serviços às respectivas comu-
nidades atuando como líderes, desenvolver 

o potencial de liderança dos participantes, 
oferecendo-lhes oportunidades para aper-
feiçoar e praticar suas habilidades, entre 
outros incentivos que abordem responsabi-
lidade e liderança em suas ações. 

 O Evento

 A chegada aconteceu na sexta feira, dia 
05 de abril, no Magic-City, na estrada do Pa-
voeiro, em Suzano/SP. O evento contou com 
a presença efetiva de 28 jovens, a maioria 
já com formação em diversas áreas, como 
odontologia, administração empresarial, 
advogados, etc. 

Segundo a Presidente Distrital do 
RYLA, Anésia Fidelis Guzdinskas, a oportu-
nidade de convívio com os jovens foi muito 
positiva, com palestras que contagiaram os 
participantes. “Todos os momentos foram 
marcantes, destacando no primeiro dia a 
palestra de Vinicius Severiano, no segundo 
dia do Luiz Eduardo Boudakian e Vanda Car-
navalle, além de César Romão, que encerrou 
a sequência de maneira muito agradável”, 
definiu Anésia.  

A cerimônia de abertura oficial do even-
to contou com a presença do governador do 
Distrito 4420 Marcos Luiz Zanardo. Entre as 
palestras de Sábado foram apresentados os 
temas: Civismo, Ética No Dia a Dia Pessoal 

e Profissional - Sargento Ernani Pereira da 
Silva; Trabalho em Equipe – Importância e 
Metodologia - Odilon Soares De Toledo- RC 
Mauá; Aprendendo a Viver – Fortalecimen-
to da Auto Estima - Luiz Eduardo Boudakian 
– E-club; Resolução de Problemas e Con-
flitos - Mauro Hollo – RC Diadema Floreat; 

Desenvolvendo Sua Capacidade de Lideran-
ça - Marcos Buim – E-Club; A Paz Mundial 
- Vanda Carnavalle – Ribeirão Pires. Ainda 
no sábado, após o jantar, aconteceu o trei-
namento externo, com ênfase nos assuntos 
tratados, com a equipe do hotel junto aos 
coordenadores do Rotary. Ao final todos 
puderam viver momentos de confraterniza-
ção e entretenimento, além de participar da 
caminhada noturna e trabalho de liderança. 

Já na manhã de domingo houve o plan-
tio de árvore que contou com a presença 
do governador. As apresentações do dia 
contiveram os seguintes temas: Exemplo de 
Voluntariado, Rotary, Rotaract - Carlos Edu-
ardo Marchi – RC SCS Olímpico; O Seu Futuro 
Depende de Você - Cesar Romão – E-club. 

É importante explicar que a oportu-
nidade oferecida a estes jovens em cada 
evento é única, pois quem já participou uma 
vez não poderá retornar no próximo RYLA. 
A presidente Anésia reforça que, “este pro-
jeto é um dos pilares básicos para ajudar na 
formação de futuros rotarianos, pessoas 
de essencial existência para os clubes, pois 
sem as quais, não existiria o movimento da 
roda denteada”, concluiu Anésia. 

Juliana Amorim
Jornalista do Distrito 442018
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