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Prezados companheiros rotarianos,

Desde o momento em que fui indicado 
a presidente do Rotary International, eu 
sabia que escolheria uma lema com en-
foque na paz. É por isso que planejei três 
fóruns – para dar aos rotarianos a oportu-
nidade de pensarem na paz, falarem sobre 
a paz e compartilharem ideias sobre como 
trabalhar juntos em prol da paz. O último 
Fórum Rotary pela Paz Global será realiza-
do este mês em Hiroshima, Japão. 

Nós ouvimos a palavra paz todos os 
dias. Mas poucos realmente refletem sobre 
o que é a paz. De forma simples, a palavra 
pode ser definida através de tudo o que não 

é. Ou seja, um estado de ausência de guer-
ra, violência e medo. Significa não estar em 
risco de fome ou perseguição, ou em estado 
de miséria. 

Mas nós também podemos definir a paz 
explicando aquilo que ela representa ou o 
que pode ser. A paz pode significar liberda-
de de expressão e pensamento, liberdade 
de opinião e de escolha, e determinação. 
Pode representar segurança e confiança no 
futuro: uma vida e um lar em uma socieda-
de estável. De modo mais abstrato, a paz 
pode significar uma sensação de felicidade, 
de serenidade interna, de calma. 

Independente de como a usamos e de 
como a entendemos, o Rotary pode nos 
ajudar a alcançar a paz. O Rotary nos ajuda 
a atender a necessidades básicas dos me-
nos afortunados através do fornecimento 
de assistência médica, saneamento, ali-
mentação e educação onde e quando preci-
so. Ele também ajuda a suprir necessidades 

internas através de amizades, conexões 
e afeto. E o Rotary nos ajuda a promover 
a paz da maneira mais tradicional: traba-
lhando para reduzir as causas de conflitos. 
Ele constrói pontes de amizade e tolerância 
para unir pessoas e nações, ajudando-nos a 
compreender uns aos outros. 

A paz, independente de sua definição e 
significado para nós, é uma meta verdadei-
ra e realista para o Rotary. A paz não é algo 
que pode ser alcançado apenas por trata-
dos, governos ou atos heróicos. É algo que 
podemos encontrar e alcançar a cada dia e 
de maneiras muito simples.   

Assim, quero agradecer a todos que se 
comprometeram com a Paz Através do Ser-
vir e ajudaram o Rotary a alcançar sua meta 
de um mundo mais pacífico.

 
Sakuji Tanaka 

Presidente do Rotary International 
no Ano Rotário 2012-2013
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Mensagem do Diretor dO rotary International
Estamos gratificados e felizes por termos participado da sua XXII Conferência Distrital,  a 

Conferência O Império da Paz, que foi realizada de 16 a 19 de Maio de 2013, sob a liderança do 
Governador Marcos Luiz Zanardo e de Maria Laiz Zanardo.

O trabalho do Governador Zanardo e de Maria Laiz, acompanhado de sua Equipe Distrital, 
dos rotarianos e clubes, é merecedor das nossas homenagens, e os agradecemos pela dedica-
ção. O Distrito 4420 possui lideranças extraordinárias que enaltecem o rotarismo brasileiro 
internacionalmente. 

O movimento rotário é engrandecido todos os anos, mas o ponto alto do ano rotário é, sem 
sombra de dúvida, a Conferência Distrital. A Conferência motiva a todos para as causas que 
abraçamos, cujo objetivo maior é melhorar e dignificar a humanidade. Nesse encontro, compa-
nheiros trabalham com alegria e satisfação, e com extraordinária inspiração renovam os seus 
propósitos e sublimam o ideal do “Dar de Si antes de Pensar em Si”, possibilitando o lema pre-
sidencial deste ano, “A Paz Através do Servir”.

Foi oportunidade de rara beleza e marcante expressão na história pujante do rotarismo do 
Distrito 4420 que nesta Conferência continuou sua escalada de sucesso. Foi muito importante mostrar a todos participantes a neces-
sidade de encontrarmos lideranças profissionais éticas para virem participar do nosso quadro associativo. Novos companheiros irão 
nos proporcionar a realização de mais projetos, captar recursos para a Fundação Rotária e para a nossa ABTRF. Assim nossa missão 
será implementada com maior intensidade, buscando a “Paz e a Compreensão Mundial”. Neste evento vocês tiveram a oportunidade 
de fazer novas amizades e expandir horizontes com as experiências que foram vividas. Seremos excelentes rotarianos quando ser-
virmos o nosso clube, a comunidade, o mundo e a humanidade, compartilhando boas ações emanadas dos princípios e objetivos de 
Rotary, na construção de um mundo melhor.

José Antonio Figueiredo Antiório 
Diretor do Rotary International no Período 2011-2013
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Cara família rotária,

O propósito da Conferência Distrital é 
fornecer oportunidades de networking, 
discursos inspiradores, debates de assuntos 
rotários, mostrar os trabalhos realizados 
pelos clubes e proporcionar um companhei-
rismo de excelente nível.

A  preparação foi intensa e feita com 
muito cuidado e carinho, para que o even-
to atingisse o seu objetivo. Iniciamos pelo 
local das plenárias , disposto de maneira a 
que todos se sentissem próximos aos pales-
trantes e destes tivessem uma visão clara e 
límpida.

Escolhemos expoentes do mundo rotário 
de outros Distritos e recebemos  as presen-
ças inspiradoras de nossa Representante 
Pessoal do Presidente de RI, a Diretora Elei-
ta Celia Cruz de Giay,  de nosso Diretor  de 
RI José Antônio F. Antiório, do Coordenador 
de Rotary da Zona 22B José Ubiracy Silva, 
da Coordenadora de Imagem Pública Brasil 
Denise Vieira S. Gonçalves, do GD 2008-09 
do Distrito 4410 Celso Gonçalves Alves, do 
Coordenador da Fundação Rotária José Car-
los Carvalho, que nos brindaram com seus 
conhecimentos e experiências.

Contamos, igualmente,  com as nossas 
"pratas da casa", como o GD   1991-92 Flá-

vio Farah, o GD 2000-01 Henrique Camilo 
de Lellis,  o GD2001-02 Samir Nakhle Khou-
ry,  o GD 2004-2005 Altimar Augusto Fer-
nandes,  o  GDI Hiroshi Shimuta e Suma,  o 
GDE José Joaquim Ferreira do Amaral e Célia,  
a RDR Thalita Taboada e os companheiros 
Marcelo Carvalho, Marco Ávila, José Maurí-
cio e a companheira Rosângela Greghi.

Fechando o time de nossas plenárias, 
tivemos duas palestras magnas: Marco Zan-
quetta, na sexta-feira e o Jornalista Caco 
Barcellos, no sábado.

 Mas, não foram somente plenárias. 
Muitas atividades enriqueceram nossa 
Conferência "O Império da Paz", como a  VI  
Conferência do Rotary Kids, organizada pelo 
companheiro Carlos Eduardo Marchi, que  
foi um tremendo sucesso, contando com a 
presença da representante do PRI e do Go-
vernador Distrital,  em sua abertura.  

Na  área de reconhecimento e compa-
nheirismo, tivemos surpresas agradabilís-
simas:  o almoço dos  Arch Klumph,  Major 
Donors e PHS organizado pelo GD 2009-10 
Roberto  Luiz  Barroso Filho; a Olimpíada Ro-
tária organizada pela companheira Cinthia 
Correa da Costa Machado e Leonardo Weiss-
mann; a arrecadação de alimentos, pilotada 
pela companheira Silvana Gianini; a II Feira 
de Negócios conduzida pelo casal Claúdio e 

Marie Takata; os campeonatos de Futebol, 
organizados  pelo companheiro Álvaro San-
ches;  de tênis , organizado pelo companhei-
ro Romeo Sperdutti, de tranca e Texas Hold 
'em ,  organizados pelo companheiro Wander 
Correa.

Como costumava dizer meu sábio avô, 
"ninguém  é  de ferro", e precisamos nos di-
vertir !  Foi com esta visão que o coquetel de 
abertura, a tarde alemã, a apresentação dos 
intercambistas  orientada pelo Chairman 
do YEP Marcos Nóbrega, o show de tango e 
o baile de encerramento foram planejados 
e executados, exaltando sempre o grande 
companheirismo existente em nosso queri-
do Distrito 4420 !

Queremos destacar aqui oito pessoas, 
que incansavelmente trabalharam nos bas-
tidores (antes, durante e depois) da confe-
rência e que com sua postura pragmática e 
incansável fizeram que ela acontecesse! São: 
o casal  Conselheiro Pessoal para a conferên-
cia GD 1999-2000 Mário Cesar Martins de 
Camargo e Denise; o Presidente da Comis-
são Farid Chedid;  o Diretor de Programação 
Carlos Eduardo Estevam Torci; o Diretor de 
Civismo Jorge Ventura; o Tesoureiro Amân-
cio da Cruz dos Santos; o Protocolo Charly 
Farid Cury e a Secretária Executiva do Dis-
trito Celeste, nas pessoas de quem agrade-
cemos a todos que, direta ou indiretamente,  
executaram um  brilhante trabalho!

Nossa XXII CONFERÊNCIA DO DISTRI-
TO 4420 "O IMPÉRIO DA PAZ",  como disse 
nossa Representante Pessoal do Presidente 
de RI Célia Cruz de Giay, ficou no passado... 
No entanto, nossa expectativa é que todos 
guardem uma feliz lembrança dos dias que 
passamos juntos, pois ela foi feita com todo 
o carinho para vocês!

Agradecemos a presença de toda a famí-
lia rotária que pôde compartilhar conosco 
estes momentos inesquecíveis de nosso 
ano rotário! Sem vocês o evento nem acon-
teceria! Esperamos que, igualmente, vocês 
tenham se divertido e que os ensinamentos 
lá apreendidos possam servir de inspiração 
para continuarmos a cumprir nosso ideal de 
servir, sempre buscando a paz entre os po-
vos!

     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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O evento rotário de maior importân-
cia para o Distrito, a XXII Conferência 
"O Império da Paz", trouxe conhecimen-
to e confraternização aos rotarianos que 
estiveram em Águas de Lindóia. Foram 
grandes palestras, plenárias vibrantes, 
atividades rotárias e entretenimento 
que contribuíram para a união e fortale-
cimento dos clubes e rotarianos.

Abertura

A Conferência teve sua partida na 
quinta-feira, 16 de maio, com a presen-

ça de autoridades rotárias e rotarianos 
que, na praça em frente ao Hotel Monte 
Real, cantaram o Hino Nacional e presti-
giaram a cerimônia de basteamento das 
bandeiras. 

O governador do Distrito 4420, 
Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, sua 
esposa e também rotariana, fizeram 
seus pronunciamentos saudando todos 
os rotarianos presentes e receberam a 
Representante do Presidente de Rotary 
International Célia Elena Cruz de Giay, 
Diretora de Rotary International Eleita 
para o período 2013-2015, que tam-

bém se pronunciou, manisfestando toda 
satisfação em participar do evento. 

Mantendo a programação, todos 
seguiram para a Sessão Solene de Aber-
tura, conduzida pelo Protocolo Distrital 
Charly Farid Cury, onde no salão princi-
pal do Hotel Monte Real, sede do even-
to, receberam as boas vindas do casal 
governador que abriu os trabalhos com 
o tema da Gestão 2012-2013 "Paz Atra-
vés do Servir", e executando o tema All 
You Need is Love, dos Beatles. 

Após desfrutarem do vídeo com a 
música-tema, os rotarianos, familiares 
e amigos presentes no evento puderam 
acompanhar a entrada dos casais pre-
sidentes e governadores assistentes da 
atual gestão, que receberam calorosos 
abraços do casal Zanardo, celebrando 
o momento especial da gestão, nesse 
grande encontro da família rotária. 

Para falar sobre a Convenção Inter-
nacional de Lisboa, o Governador do 
Distrito 4420 em 2000-2001 Henrique 
Camilo de Lellis apresentou um vídeo 
sobre o local do evento, suas peculiari-
dades, e convocou todos os companhei-
ros a participarem da Convenção, con-
siderando a importância de ser em São 
Paulo, no Brasil, a convenção de 2015, 
já tão próxima. A participação dos rota-
rianos do Distrito 4420 e demais distri-
tos brasileiros na Convenção de Lisboa 
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nheiros de outros países, especialmente 
de Portugal e países de língua hispâni-
ca, a prestigiar a Convenção de 2015. 

Já o pronunciamento do Diretor de 
RI 2011-2013, José Antonio Figuei-
redo Antiório, destacou a importância 
de todo o Colégio de Governadores, em 
especial do casal Zanardo e toda equi-
pe que possibilitou a realização da XXII 
Conferência, trabalhando intensamente 
para promover ações do Distrito 4420 e 
do Rotary, como um todo. 

Antiório também ressaltou a impor-
tância de ver o Rotary e boa parte da fa-
mília rotária atuando junto à comunida-
de, acompanhando o desenvolvimento e 
crescimento de jovens e todas as ações 
que possam ser dedicadas à educação, 
movidos pela Paz. 

O destaque da noite ficou para o 
pronunciamento de Célia Elena Cruz 
de Giay, que também saudou a todos os 
presentes e fez importante referência à 
vida de Paulo Viriato Corrêa da Costa, 
que assumiu a Presidência do Rotary 
International em 1º de julho de 1990, 
sendo o terceiro brasileiro a ocu-
par o cargo de líder máximo do 
Rotary. Célia fez questão de men-
cionar a oportunidade de conviver 
e perceber a humildade do presi-
dente de RI, Sakuji Tanaka, que 
mesmo sendo um empresário bem 
sucedido, declarou ter mudado 
seus conceitos sobre a vida após 
se envolver com as causas rotá-
rias, reconhecendo através disso 
o verdadeiro valor de se doar, 
dando de si, antes de pensar em 
si. A Diretora Eleita fez questão 
de ressaltar a importância que o Rotary 
tem para o mundo, lembrando que até o 
último dia 10 de maio haviam sido re-
gistrados apenas 26 casos de Pólio em 
todo o mundo, enquanto até os anos 
80 ainda afetava centenas de milhares 
de pessoas anualmente. Segundo Célia 
Giay, "o Rotary é uma voz que se faz ou-
vida em todo o mundo e isso deve ser re-
conhecido e cada vez mais respeitado", 

concluiu. 
Ao final da cerimônia, todos desfru-

taram do Coquetel de Abertura, com o 
Show Bee Gees Alive, banda que conta-
giou os rotarianos, em clima de muita 
paz e companheirismo. 

O Segundo Dia de Atividades

Como em diversos eventos já rea-
lizados em Rotary, o companheirismo, 
a integração, o movimento e a intensi-
dade são características marcantes em 
todas as atividades realizadas, como 
aconteceu na manhã de sexta-feira, 17 
de maio, segundo dia da XXII Conferên-

cia do Distrito 4420. 
O Prelúdio Musical deu o tom, na 

voz do músico Anthony Ventura, prepa-
rando o ambiente para mais um dia de 
programação cronometrada. A energia 
do casal governador Marcos Luiz Zanar-

do e Maria Laiz, na abertura dos 
trabalhos, deu o rítmo do que se-
ria exposto durante a manhã, que 
começou com a apresentação dos 
vídeos elaborados pelos clubes 
do distrito - Concurso "Trans-
formando Vidas - Meu Clube em 
Ação", apresentados pelo Presi-
dente da Comissão de Imagem 
Pública 2012-2013 do Distrito 
4420, Marcelo Carvalho. 

A explanação de representan-
tes dos projetos apoiados pelo 
Distrito 4420 também despertou 
a atenção da platéia presente, 

que aplaudiu os resultados obtidos em 
campanhas vitoriosas, como a Doação 
de Órgãos, sob o comando de Marco Ávi-
la, do RC de Praia Grande, em parceria 
com o Tribunal de Justiça de São Paulo, e 
o Projeto HPV - sob comando e orienta-
ção de Rosângela Greghi Santos, do RC 
de Santos Boqueirão, ambos muito bem 
sucedidos e pautados como importan-
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tes ações rotárias. 
O GD 2001-2002 Samir Nakhle 

Khoury explanou de forma esclarece-
dora sobre o Conselho de Legislação, 
levando ao público presente muitas 
informações atualizadas, emendas e 
resoluções que influenciarão como os 
rotarianos, clubes e governadoria deve-
rão proceder nos 
próximos anos. 
Samir foi o de-
legado votante 
do Distrito 4420 
no Conselho de 
Legislação reali-
zado em Abril de 
2013 na cidade 
de Chicago, EUA, 
e teve uma atua-
ção marcante no 
evento, defen-
dendo emendas 
do Distrito 4420, 
dos quais duas 
foram aprovadas 
(foi a primeira 
vez em que emen-
das de nosso Dis-
trito foram apro-
vadas) e também defendendo o Rotary 
Kids, além de participar dos debates e 
das muitas decisões tomadas pelo gru-
po de delegados. 

A manhã de atividades também deu 
espaço para a homenagem aos rota-
rianos admitidos em 2012-2013, mo-

mento esse que antecedeu à simpática 
apresentação de José Ubiracy Silva, Co-
ordenador de Rotary da Zona 22B, que 
abordou o tema Desafios para Atração e 
Retenção de Associados. 

Mantendo a sequência da intensa 
programação, também foram apre-
sentados o casal Governador Indicado 

2014-2015 - Hiroshi Shimuta e Suma 
e o casal Governador Eleito 2013-2014 
- José Joaquim Amaral Ferreira e Célia, 
ambos dando um show de entusiasmo e 
motivação para trabalhar pelo Distrito 
4420. 

Envolvida pela energia dos brasi-

leiros, a argentina Célia Elena Cruz de 
Giay, Diretora Eleita de RI e Repre-
sentante do Presidente de RI, fez seu 
pronunciamento, comovida e muito 
encantada com os projetos e resultados 
apresentados pelas ações dos clubes do 
distrito, que mostra dessa forma sua 
força e o quanto pode contribuir com o 

Rotary, através 
de seus movi-
mentos, tra-
balhos e com-
p ro m e t i m e n t o 
com as causas 
rotárias. Ela se 
mostrou solidá-
ria e disposta a 
mobilizar os pa-
íses da América 
do Sul a integrar 
os trabalhos da 
Convenção de 
São Paulo em 
2015, para que 
seja um evento 
de muito suces-
so. 

O casal go-
vernador Mar-

cos e Maria Laiz Zanardo fez seu pro-
nunciamento agradecendo a presença 
de todos e tudo que tem sido feito ao 
longo da Gestão da Paz Através do Ser-
vir, que muito acrescentou nos corações 
e nas ações promovidas pelos rotaria-
nos do Distrito 4420, fazendo prevale-8
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vivido junto às comunidades e a família 
rotária. 

O casal anunciou a palestra-show de 
Marco Zanquetta, que é mágico e 
contagiou a platéia presente, com 
seus números e a participação de 
muitos voluntários, entre eles o 
próprio governador Zanardo, que 
assim como os outros voluntários 
deu um show de simpatia, alegria 
e bom humor, compartilhados 
com a brilhante apresentação 
de Zanquetta, que com maestria 
conseguiu contextualizar muitos 
dos desafios da mágica com os de-
safios encontrados no mundo real 
dentro do Rotary, proporcionan-
do momentos de reflexão e boas 
gargalhadas. 

A Tarde de Sexta

A movimentação prosseguiu 
na XXII Conferência do Distrito 
4420, promovendo conhecimen-
to, novas informações, esporte, 
lazer e cultura. Na tarde de sexta-
-feira, 17 de maio, a programação 
contou com a Reunião dos Dele-
gados Votantes, Olimpíadas Rotá-
rias e uma especial Mesa Redonda.

Na reunião dos Delegados Votantes, 
os rotarianos indicados por seus clubes 
apresentam propostas e votam nas pro-
posições que deverão prosseguir para 

serem apresentadas no próximo Con-
selho de Legislação, a ser realizado em 
2016. A reunião foi presidida pelo Go-
vernador 1991-1992 Flávio Farah.

A Mesa Redonda aconteceu com 
a presença de Denise Alves, coorde-
nadora de Imagem Pública de Rotary, 
que abordou o tema Imagem Pública de 
Rotary - Uma Necessidade Emergente. 

Denise apresentou as ênfases e priori-
dades definidas pelo RI, mostrou a im-
portância da divulgação da atuação dos 
clubes para fortalecimento da organiza-

ção, e participou de debates com 
o grupo presente. Também par-
ticipou da Mesa Redonda o Go-
vernador 2008-2009 do Distrito 
4410, Celso Gonçalves Alves, 
falando sobre Fundação Rotária 
e os desafios para arrecadação. O 
Coordenador de Rotary das zonas 
22A e 23A, Altimar A. Fernandes, 
participou como moderador da 
Mesa Redonda.

No campo dos esportes, foi 
realizado o XI Campeonato de 
Futebol Society, organizado por 
Álvaro Sanches, o campeonato 
de tênis, organizado pelo com-
panheiro Romeo Sperdutti, e as 
competições beneficentes de 
tranca e Texas Hold 'em, sob a 
coordenação de Wander Correa. 
Paralelamente ao campeonato de 
futebol masculino, foi realizada a 
primeira edição do torneio femi-
nino de futebol, sob a liderança 
de Silvana Gianini. A Olimpíada 
Rotária, competição de conheci-
mentos sobre o Rotary, também 

foi realizada nesta tarde, com prova 
preparada por Cinthia Correa da Costa 
Machado e Leonardo Weissmann. 

E a tarde foi encerrada com a alegria 
contagiante da Banda Chucrute, que fez 

PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

Durante a Conferência o Império da Paz foi reali-
zado o Programa de Arrecadação de Alimentos, orga-
nizado pelo Rotary Club de São Paulo Independência. 
Os clubes do Distrito colaboraram com a doação de 
alimentos em espécie, e com a doação de recursos 
que foram convertidos em alimentos para a doação. A 
arrecadação equivalente superou as sete toneladas, 
e os alimentos serão distribuídos às entidades bene-
ficiadas com ajuda dos Rotary Clubs de Serra Negra e 
de Águas de Lindóia.
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muita gente dançar e curtir no Salão 
Imperial do Hotel Monte Real. Comidas 
típicas e cerveja gelada caracterizaram 
a festa alemã que envolveu rotarianos 
de vários clubes num clima festivo e de 
muito companheirismo. 

Na noite de sexta-feira, a apresenta-
ção dos intercambistas do YEP (Progra-
ma de Intercâmbio de Jovens), trouxe a 
juventude para o palco do Salão Real. 
Todos juntos deram seus depoimentos e 
mensagens gravadas em vídeo especial-
mente para a Conferência e cantaram 
músicas brasileiras, mostrando que o 
português está afinado. A apresentação 
ficou aos cuidados do Chairman do YEP 
no Distrito, Marcos Nóbrega.

Para terminar a programação do dia, 
a Noite Portenha trouxe romantismo, 
beleza e muitas cores na apresentação 
da Banda Tango e Paixão e seu corpo de 
baile, que soube impressionar a plateia 

com talento e com os movimentos pre-
cisos do tango. Os cantores embalaram 
os convidados interpretando sucessos 
como Caminito, El Día Que Me Quieras, 
La Puñalada, entre outros, que fizeram 
a segunda noite da XXII Conferência ser 
inesquecível. 

O Último Dia

Mais um dia memorável marcou a 
XXII Conferência do Distrito 4420, que 
no sábado, 18 de maio, trouxe autorida-
des rotárias, projetos dos clubes, ações 
da juventude, homenagens e o compe-
tente jornalista da Rede Globo Caco 
Barcellos, para abrilhantar o principal 
evento da Gestão da Paz 2012-2013. 

A plenária foi aberta pelo casal 
governador 2012-2013 Marcos Luiz 
Zanardo e Maria Laiz, que deram boas 
vindas a todos e anunciaram o início da 

programação, que começou com a apre-
sentação de vídeos enviados pelos clu-
bes abordando o tema Transformando 
Vidas - Meu Clube em Ação.  

Os vídeos foram anunciados pelo 
presidente de Imagem Pública Marcelo 
Carvalho a partir de seleção efetuada 
por comissão composta por Marcelo e 
pelos Governadores Fernando Dias So-
brinho, 2011-2012, e Henrique Camilo 
de Lellis, 2000-2001. Marcelo Car-
valho elogiou a participação de todos 
os clubes que vem contribuindo com 
o Distrito para mostrar o que tem sido 
desenvolvido em Rotary, e destacou o 
crescimento das ações realizadas no 
Distrito, em especial o site do Distrito 
que tem apresentado expressivo cresci-
mento graças à participação intensa dos 
rotarianos do Distrito 4420. 

A juventude marcou presença, com 
a explanação da Representante Distri-
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tal de Rotaracts Thalita Taboada, que 
relatou um pouco da experiência vivida 
durante o Fórum Internacional da Paz 
- O Caminho para a Paz, realizado em 
Berlim, na Alemanha, trazendo men-
sagens e reflexões do Presidente de RI 
Sakuji Tanaka, além de mostrar imagens 
e vídeo com ações de jovens na África, 
transformando vi-
das e confortando 
crianças africa-
nas, com atitudes 
solidárias. 

O momento 
de comoção veio 
com a homena-
gem prestada pelo 
casal governador 
aos companhei-
ros falecidos, 
com a presença 
dos respectivos 
r e p r e s e n t a n t e s 
dos clubes destes 
inesquecíveis as-
sociados, depo-
sitando flores em 
vaso que simboli-
zou o carinho e gratidão dos rotarianos 
presentes. 

Trazendo sempre muita informação 
e expressando seu comprometimento 
com o mundo rotário, o diretor de RI 
2011-2013, José Antonio Figueiredo 
Antiório, fez seu pronunciamento.  

Para falar sobre o tema Panorama 
Atual e Futuro da Fundação Rotária, os 

rotarianos contaram com a presença do 
coordenador zonal da Fundação Rotária 
José Carlos Carvalho, que apresentou 
dados importantes sobre os desafios de 
arrecadação e o quanto o Distrito 4420, 
que há vários anos lidera a arrecadação 
nacional, tem se destacado junto às 
ações e emparceiramentos com a Fun-

dação Rotária. 
Para confirmar esse sucesso, foi 

apresentado pelo presidente do RC de 
Cubatão Jardim Casqueiro, José Maurí-
cio Vieira da Silva, o Projeto de Subsídio 
Global feito em parceria com um clube 
do Texas, EUA, que possibilitou a com-
pra de um aparelho de mamografia para 
o Hospital Municipal de Cubatão.  

As Resoluções dos Delegados Votan-
tes dos clubes do Distrito, tomadas na 
reunião da véspera, foram apresentadas 
pelo Governador do Distrito 4420 em 
1991-1992, Flávio Farah. 

O entusiasmo predominou durante 
o pronunciamento de Célia Elena Cruz 
de Giay, representante PRI-DRIE, que 

fez questão de 
parabenizar o 
Distrito 4420 
por tudo que 
tem contribuído 
com o Rotary 
em suas áreas 
de atuação e no 
mundo, tornan-
do a instituição 
cada vez mais 
sólida e bem su-
cedida. 

O casal go-
vernador Mar-
cos e Maria Laiz 
Zanardo fez o 
pronunciamento 
final, agrade-
cendo a todos 

os clubes e rotarianos presentes que 
tornaram possível os trabalhos desen-
volvidos durante a gestão da Paz, prin-
cipalmente às autoridades rotárias, 
companheiros e todos os colaboradores 
do evento, que fizeram desta intensa 
jornada rotária algo inesquecível para 
suas histórias de vida pessoal e rotária. 

Finalizando a programação oficial, 
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o jornalista global Caco Barcellos abri-
lhantou o evento com sua presença e 
carisma, abordando o tema Ética, Ci-
dadania e Paz Urbana, dando exemplos 
vividos em sua carreira e falando um 
pouco da sua história, formação e expe-
riência jornalística.

A Agitada Tarde de Sábado

Na sequência de mais um dia 
cheio de atividades, aconteceu o 
almoço PHS, Major Donor e Arch 
Klumph Society com Célia Giay e 
coordenado pelo Governador do 
Distrito 4420 em 2009-2010 
Roberto Luiz Barroso Filho, que 
homenageou os rotarianos que 
contribuem mais intensamente 
com os projetos e realizações da 
Fundação Rotária. 

As atividades esportivas 
prosseguiram com os campeona-
dos de Tênis, de Texas Hold'em e 
de Futebol masculino e feminino, 
proporcionando momentos de 
companheirismo e integração. 

A II Feira de Negócios, co-
ordenada pelo casal Claudio e 
Marie Takata, uma vez mais possibili-
tou que os rotarianos e convidados vi-
venciassem a Avenida de Serviços Pro-
fissionais, onde o relacionamento e a 
perspectiva de negócios entre os parti-
cipantes pode ser estimulada. Quarenta 
e nove participantes, rotarianos e não-
-rotarianos, representantes de diversos 

clubes do Distrito, puderam apresentar 
suas atividades profissionais entre si.

Ainda durante a tarde ocorreu a VI 
Conferência Distrital de Rotary Kids, 
organizada pelo Presidente da Comis-
são de Novas Gerações, Carlos Eduardo 
Marchi, o Kadu. A plenária contou com 
a presença simpática e divertida da Re-
presentante do Presidente de RI Célia 
Giay, que destacou a importância da 

presença das crianças no Rotary e até 
cantou o hino rotário japonês. Concluin-
do a parte formal foi efetuada a apre-
sentação dos trabalhos dos clubes pelas 
presidentes dos Rotary Kids de Santos, 
São Caetano do Sul Olímpico e São Pau-
lo Aeroporto. Após a parte formal, a 
Conferência de Rotary Kids contou com 

atividades interativas coordenadas por 
Márcia Gallo, que entusiasmaram, ins-
truíram e divertiram as crianças partici-
pantes do evento.

Os Rotaractianos do Distrito 4420 
também se encontraram durante a Con-
ferência, em reunião organizada pela 
Representante Distrital de Rotaracts 
Thalita Taboada e com a presença do 
Presidente da Comissão de Novas Gera-

ções, Carlos Eduardo de Marchi. 
As reuniões de trabalho 

também tiveram espaço: Ca-
sais Presidentes do Ano Rotário 
2013-2014 se encontraram 
com o Governador Eleito José 
Joaquim do Amaral Ferreira, os 
Casais Presidentes Ano Rotá-
rio 2014-2015 estiveram com 
o Governador Indicado Hiroshi 
Shimuta, os Casais Presidentes 
da Paz se reuniram com o Go-
vernador Marcos Luiz Zanardo, 
e ainda foram realizadas as 
Reuniões do Colégio de Gover-
nadores do Distrito 4420 e do 
Colégio de Cônjuges de Gover-
nadores do Distrito. 

A solidariedade dos rotaria-
nos também mereceu destaque duran-
te a entrega de doações dos alimentos 
doados para entidades assistenciais 
de Águas de Lindóia - cidade sede do 
evento - e região, beneficiando a comu-
nidade local. Foram arrecadados esti-
mados 7455kg de alimentos. Parte das 
doações foram entregues no local, em 
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dada em dinheiro, para que os alimen-
tos possam ser adquiridos e entregues 
em evento previsto para o mês de junho. 
Coordenou a campanha a companheira 
Silvana Gianini, do Rotary Club 
de São Paulo Independência, 
presidido neste ano rotário 
pela presidente da Paz Bessie 
Barros de Medeiros.

A XXII Conferência mos-
trou aos participantes o quan-
to é possível trabalhar pelas 
causas rotárias e humanitárias, 
viver momentos de confrater-
nização entre companheiros, 
traçar novas metas e assumir 
responsabilidades, somando 
esforços e compartilhando o 
ideal de servir, também mos-
trando à todos que precisam de 
uma palavra, ajuda ou gesto so-
lidário, que o caminho é a Paz. 

Encerramento e Premiações

Concluindo intensa jornada de ati-
vidades rotárias, o casal governador 
Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz com-
partilhou com os rotarianos do Distrito 

4420 o encerramento da Conferência 
em grande estilo. 

O show da Banda Mídia animou a 
plateia, que veio caracterizada para o 
baile Império da Paz entre as Nações, 

trazendo grandes surpresas, criativi-
dade e muita animação dos rotarianos 
presentes. As fantasias mesclavam o 
tema paz, em diversas interpretações, e 
o tema nipônico, em referência à origem 

do Presidente de RI Sakuji Tanaka.
A premiação concedida aos clubes 

e companheiros que participaram das 
atividades promovidas pelo evento foi 
o grande destaque da noite, com pre-

miações para as atividades es-
portivas, Olimpíadas Rotárias, 
Concurso de Vídeos, Arreca-
dação de Alimentos e Maiores 
Caravanas. A apresentação 
dos premiados ficou a cargo 
de Leonardo Weissmann. A 
premiação especial ficou pela 
participação da representante 
do Presidente de RI e Diretora 
Eleita Célia Elena Cruz de Giay, 
que foi homenageada pelo ca-
sal governador e participou 
intensamente do momento de 
confraternização junto com os 
rotarianos do Distrito.  

O show trouxe alegria, fan-
tasias e muita caracterização, 
destacando impérios, super-
-heróis, colônias japonesas, 

samurais, estrelas de cinema, represen-
tantes da paz, muita dança e sucessos 
musicais, mas as grandes estrelas foram 
os rotarianos do Distrito 4420, que fi-
zeram do evento um sucesso! 

Programa de Arrecadação de Alimentos Tênis
1º lugar RC de SP Cidade Dutra 1º lugar RC de Santo André Sul
2º lugar RC de SP Independência 2º lugar RC de Diadema Floreat

Maior Caravana Absoluta Futebol Masculino
1º lugar RC de Santo André Torneio de companheirismo, sem classificação
2º lugar RC de Santos
3º lugar RC de Mauá Futebol Feminino

1º lugar RC de Santos
Maior Caravana Proporcional 2º lugar RC de SP Independência

1º lugar RC de Praia Grande Pedro Taques
2º lugar RC de São Vicente Antonio Emmerich Texas Hold’em
3º lugar RC de SP Anchieta 1º lugar RC de São Caetano do Sul Olímpico

O RC de São Caetano do Sul Olímpico, clube da 
governadoria, não concorreu

2º lugar RC de SP Sudeste
3º lugar RC de SP Cidade Dutra

Concurso de Vídeos Meu Clube em Ação Olimpíadas Rotárias

1º lugar Projeto HPV 
RC de Santos Boqueirão 1º lugar RC de SP Aeroporto 

Marcelo Carvalho e Yoiti Fujiwara

2º lugar Projeto Prótese Mamária 
ASFAR de Santos 2º lugar RC de SP Nove de Julho 

Emiliana Siqueira

3º lugar Projeto de Alfabetização de Adultos 
RC de Praia Grande Forte Itaipú 3º lugar RC de SP Parque do Ibirapuera 

Mika e Olívia
O RC SP Aeroporto não concorreu por participar 

da organização
O RC SP Sudeste e o RC SP Anchieta não concorreram 

por participarem da organização 13
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Rotarianos realizam projeto conjunto para Instituto Braille

Foram entregues equipamentos especiais de informática (computadores e 
impressora de última geração) ao Instituto Braille de Santos, adquiridos com 
Subsídio Distrital, em projeto conjunto do RC Santos Monte Serrat, RC Santos 
Boqueirão e RC São Vicente Antonio Emmerich, todos envolvidos para promo-
ver inclusão social através de Rotary. A IBS, Instituto Braille de Santos, é uma 
entidade sem fins lucrativos de utilidade pública municipal, estadual e federal 
com o objetivo principal do Curso de Aprendizagem do Sistema Braille, minis-
trado por voluntários que também preparam livros em Braille, e que hoje cons-
tituem o valioso acervo da Biblioteca da instituição. A ação dos rotarianos leva 
o Rotary para a comunidade através do Distrito 4420, promovendo mudanças 
e transformando vidas. 

RCSP Aeroporto realiza Mutirão da Saúde

O IV Mutirão da Saúde, promovido pelo RCSP Aeroporto e o Colégio Santa 
Maria, cadastrou 1238 pessoas que foram beneficiadas com os atendimentos 
de distribuição de remédios para verminose (doado pelo RCSP Aeroporto), 
aferição de pressão e glicemia, testes de visão, orientação jurídica, orientação 
odontológica, cuidados com a pele, podólogo e palestra sobre a importância 
da doação de sangue e plaquetas. O clube contribui há 10 anos com o Projeto 
de Alfabetização de Adultos e o Mutirão atendeu alunos do Curso Supletivo e 
seus familiares, agraciados com pipocas e algodão doce, doados pela Nicom; 
cachorro quente e bebidas, doados pelo RCSP Aeroporto, e também brindes e 
sorteios doados pela Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo.

RC Bertioga Riviera S. Lourenço auxilia vítimas das chuvas
O RC de Cubatão Jardim Casqueiro recebeu a visita dos companheiros do 

RC Bertioga Riviera de São Lourenço, os quais trouxeram mais de 50 quites de 
higiene da Unilever, para vítimas das enchentes de Cubatão. O presidente José 
Mauricio agradeceu ao presidente Jose Roberto Vitti, que representou compa-
nheiros e colaboradores da ação feita pelo RC Bertioga Riviera, e disse que o 
Rotary é uma organização Mundial e o Distrito 4420 fez a diferença nas Ações 
Solidárias em relação aos atingidos pelas enchentes de Cubatão. Os compa-
nheiros também realizaram a entrega dos quites de higiene e dos cobertores 
doados pelos clubes da Área 11 e Bertioga Canal, na comunidade do bairro 
Água Fria, em Cubatão, evidenciando a união dos clubes.

RC São Bernardo Rudge Ramos é 100% Paul Harris
Além de vivenciar momentos de grande valia junto ao casal governador da 

Paz, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, que realizou Visita Oficial ao clube, os 
companheiros do RC de São Bernardo do Campo Rudge Ramos receberam o re-
conhecimento de clube 100% Paul Harris. Durante a reunião festiva, os compa-
nheiros foram agraciados com a presença do governador 2011-2012 Fernando 
Dias Sobrinho, que aproveitou a ocasião para ratificar o titulo de clube 100% 
Paul Harris, confirmando o compromisso assumido durante sua gestão.  O títu-
lo de Clube 100% Paul Harris significa que o clube tem todos os seus associados 
detentores do Título Paul Harris, que corresponde a uma doação para os proje-
tos da Fundação Rotária.

RC de Praia Grande Forte Itaipú promove Pizza Beneficente

O RC de Praia Grande Forte Itaipú realizou um Rodízio de Pizza Beneficente 
no salão do Centro de Cultura Dalton Pinheiro Pedroso, em Praia Grande-SP, 
cenário do evento organizado pelos rotarianos. De maneira solidária, muitas 
pessoas prestigiaram o evento e os convidados saborearam deliciosas pizzas 
feitas e servidas pelos próprios companheiros do clube, em mais uma ação que 
visa arrecadar fundos para os trabalhos desenvolvidos junto à comunidade. 
Para isso, todos se empenharam e trabalharam com muita alegria e entusias-
mo, transmitindo boas energias e alcançando o objetivo para este evento, que 
foi destinar a renda para o banco de cadeiras de rodas, ajudando a comunidade 
de Praia Grande, principalmente pessoas que tenham algum tipo de deficiência 
ou impossibilidade de locomoção. 
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O RC de Praia Grande Forte Itaipu fez a entrega de uma cadeira de banho 
para a senhora Rosimeire Nunes, impossibilitada de se locomover, em conse-
quência de um AVC, apresentando várias sequelas. A cadeira foi recebida com 
muita gratidão, por ser um meio de locomoção de grande necessidade para Ro-
simeire. A família também recebeu duas cestas básicas, num gesto solidário 
dos companheiros, visando contribuir um pouco para amenizar as precárias 
condições sociais em que vivem. Os rotarianos beneficiaram ainda a senhora 
Márcia, que também recebeu uma cesta básica. As entregas foram feitas pelo 
Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipu através da USAFA (Unidade de Saúde 
da Família) de Ribeirópolis, em Praia Grande/SP, que intermediou a ação junto 
aos rotarianos. 

RC PG Forte Itaipu entrega cadeira de banho e cestas básicas ac
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sRC de Itariri beneficia 1.350 estudantes

Com verba adquirida através de Subsídio Distrital Simplificado no valor 
de R$3.881,42, recebido do Distrito 4420, o Rotary Club de Itariri conse-
guiu comprar um Quadro de Tabela para medir a visão e confeccionar cartilha 
e panfletos que vão orientar estudantes e pessoas atendidas pelo Programa de 
Saúde Ocular. O projeto destinado à prevenção da saúde ocular nos alunos da 
Rede Municipal de Itariri e de Pedro de Toledo, tem como objetivo, detectar 
alterações de visão em crianças na idade escolar. Cerca de 1.350 alunos da 
rede pública serão beneficiados por esta ação dos rotarianos do clube, que vem 
se empenhando para atuar de forma permanente em projetos voltados para a 
comunidade. A doação foi entregue ao Departamento de Educação municipal.

RC de Santos-Ponta da Praia realiza Projeto Rumo Técnico

O Rotary Club de Santos-Ponta da Praia realizou o Projeto Rumo Técnico 
nas dependências da empresa do companheiro Clei Gibertoni Jr, com alunos do 
2º e 3º ano do Ensino Médio da rede de ensino estadual, que fazem parte de 
um inovador projeto de ensino em regime integral. Este projeto tem alcançado 
excelentes resultados na formação dos jovens e os companheiros rotarianos 
tem a esperança de que se torne um exemplo em todo o país. Os 35 alunos da 
Escola Estadual Antônio Ablas Filho, em Santos, fizeram uma visita monitora-
da às instalações da Referbras Container Services, empresa especializada em 
reparo de contêineres refrigerados, e à minirrefinaria de petróleo, construída 
pela Petrobras em parceria com a Universidade Santa Cecília (Unisanta).  

RC de SP Ipiranga faz festa de Páscoa para 932 crianças
O RC de SP Ipiranga realizou festa de Páscoa para quatro instituições as-

sistidas pelo clube, contando com a presença do coelho que entregou ovos de 
chocolate para 932 crianças. Também foi possível doar valores em dinheiro, 
arrecadados pelo clube, para contribuir com as entidades e manutenção de 
seus serviços, beneficiando todas as crianças atendidas por elas.  As doações 
partiram de companheiros do clube, amigos, rotarianos e colaboradores, que 
se sensibilizaram com a causa e proporcionaram o momento festivo para os pe-
quenos. Nessa ação o RC de SP Ipiranga, que coordenou e arrecadou ovos de 
Páscoa, contou com a colaboração dos rotarianos dos RCs Anchieta, Parque do 
Ibirapuera e Aeroporto, que também contribuíram com doações.  

RC de SBC Norte realiza XVI Maratona da Saúde

O RC de São Bernardo do Campo realizou sua XVI Maratona da Saúde e Ci-
dadania, no estacionamento do Hipermercado Wal Mart, em São Bernardo do 
Campo-SP. Na ocasião, os companheiros do clube contaram com a participação 
do casal governador do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz. O in-
tuito desse evento, que já é realizado há dezesseis anos, é proporcionar atendi-
mento médico e social, a população carente de várias comunidades localizadas 
no entorno do referido hipermercado.  Foram realizados 10.285 atendimentos 
(dez mil, duzentos e oitenta e cinco), sendo eles: Exames de Eletrocardio-
grama, Orientação sobre o Diabetes, Exames de Oftalmologia, Prevenção de 
Câncer Bucal, Prevenção de Osteoporose, Orientação Cardiológica, Corte de 
Cabelo, Aferição da Pressão Arterial, entre outros.
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vídeos transformando vidas - meu clube em ação
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Uma das atrações da XXII Conferência Dis-
trital O Império da Paz foi a exibição dos vídeos 
produzidos pelos  clubes para o concurso "Trans-
formando Vidas - Meu Clube em Ação". Para o 
concurso os clubes enviaram vídeos de até dois 
minutos, exclusivamente sobre projetos e ações 
sociais, que foram exibidos durante o evento e 
disponibilizados no site do Distrito na internet. 
O concurso foi organizado e apresentado pelo 

Presidente da Comissão de Imagem Pública do 
Distrito 4420 Marcelo Carvalho, associado do 
RCSP Aeroporto, e os vídeos avaliados pela co-
missão composta também pelos Governadores 
Fernando Dias Sobrinho, 2011-2012, e 
Henrique Camilo de Lellis, 2000-2001.

Foram exibidos 14 vídeos, que prenderam a 
atenção do público presente nas 4 sessões que 
foram distribuídas durante as plenárias de sex-

ta e sábado. O destaque ficou para o vídeo sobre 
o vírus HPV, do RC Santos Boqueirão, que ficou 
com o primeiro lugar, seguido do vídeo sobre 
o projeto de próteses mamárias, da ASFAR de 
Santos. Vídeos com as mais variadas técnicas, 
desde caseiros até profissionais, dividiram o 
espaço democraticamente. 

Nas palavras de Marcelo Carvalho, organi-
zador do concurso: "É uma experiência muito 
gratificante, pois os vídeos permitem aos clubes 
mostrarem o seu trabalho e o resultado concre-
to de suas ações beneficentes e contribuições à 
Fundação Rotária, que se traduzem em atendi-
mento e benefícios à sociedade". Marcelo ainda 
convidou: "Já se tornou uma tradição em nosso 
distrito a preparação e exibição desses vídeos, 
então desde já convidamos os clubes a planeja-
rem  e prepararem seus vídeos para o próximo 
ano rotário!".

Além do reconhecimento merecido aos tra-
balhos realizados pelos clubes, os vídeos consti-
tuem uma importante ação de imagem pública. 
Podem ser acessados no site do Distrito 4420, 
em www.rotary4420.org.br, e podem ser com-
partilhados através do YouTube e redes sociais. 
Assista e divulgue!
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a ação dos jovens na vI conferência de rotary kids

A VI Conferência Distrital de 
Rotary Kids, organizada pelo Pre-
sidente da Comissão de Novas Ge-
rações Carlos Eduardo Marchi, o 
Kadu, mostrou a força das crianças 
no Distrito 4420 e seu trabalho. 
Apresentado por Maria Inês Galas-
tri, o evento contou com a presença 
simpática e divertida da Represen-
tante do Presidente de RI Célia 
Giay em sua  abertura, que desta-
cou a importância da presença das 
crianças no Rotary e até cantou 
o hino rotário japonês. Durante o 

evento, o EGD 2001-2002 Samir 
Khoury destacou o trabalho efetu-
ado durante o Conselho de Legis-
lação realizado em Chicago,  que 
embora não tenha oficializado o 
Rotary Kids como Programa Oficial 
de RI, obteve o reconhecimento do 
conselho diretor para que seja for-
talecido e desenvolvido pelos clu-
bes e distritos pelo mundo. Após a 
parte formal foi efetuada a apre-
sentação dos trabalhos dos clubes. 
Ana Beatriz Brás Alves represen-
tou o Rotary Kids de Santos, Lívia 

a avenida de serviços profissionais na feira de negócios
Durante a Conferência Distrital O Impé-

rio da Paz, no dia 18 de maio, foi realizada a 
II Feira de Negócios do Distrito 4420.

A II Feira de Negócios contou com 49 
participantes de empresas de diversos 
segmentos que tiveram a oportunidade de 
cultivar relacionamentos comerciais e des-
frutar do companheirismo rotário.

O evento teve início em São Paulo, na 
manhã do dia 18, com o ônibus que levou os 
participantes para Águas de Lindóia, onde 
teve continuidade com o almoço no restau-
rante do Hotel onde ocorreu o evento.

O entusiasmo e o ambiente de compa-
nheirismo rotário proporcionaram mais de 
duas horas e meia de dinâmica e relacio-
namento comercial entre os participantes, 
sendo finalizados os trabalhos com coffe-
-break e companheirismo entre os rotaria-
nos e não rotarianos, todos participantes do 
evento.

Para a realização do evento foi de suma 
importância o apoio do Governador Distri-
tal Marcos Zanardo, da equipe distrital (Ce-
leste e companheiro Farid), dos rotarianos 
participantes e dos que indicaram as em-
presas e também do companheiro Oswaldo 
KazumiTakata, responsável pela colabora-

ção para ônibus e almoço do evento.
A organização do evento ficou a cargo 

de Claudio e Marie Takata, do RCSP Aero-
porto, e dos Rotaracts SP Aeroporto e SP 
Liberdade (Distrito 4430). Participaram os 
seguintes clubes do Distrito: RC S. Bernardo 
do Campo, RCSP Ipiranga, RC SCS Olímpico, 
RCSP Aeroporto, E-Club 4420, RCSP Sudes-
te, RCSP Ipiranga, RC Ribeirão Pires, RC 
Santo André Norte, RC SCS Leste, RC Mauá, 
RCSP Santo Amaro, RCSP Novas Gerações, 
RCSP Centenário, RC SBC Norte, RCSP An-
chieta, RC SBC Rudge Ramos, RC Cubatão, 

RC São Vicente Praia, RCSP Sul, RC Bertioga 
Canal, RCSP Parque Ibirapuera, RCSP Nove 
de Julho, RCSP Interlagos, RC Santo André, 
e RC Santo André Sul. 

O presidente da comissão, Claudio 
Takata, ao final do evento agradeceu: "Um 
agradecimento especial aos rotarianos e 
rotaractianos, que colaboram com sua par-
ticipação e envolvimento para a execução 
do evento, resultando no grande sucesso 
alcançado nesta segunda edição, traduzido 
no companheirismo entre rotarianos e não 
rotarianos".

Nóbrega Piguin representou o Rotary Kids de São 
Caetano do Sul Olímpico, e Isabela Kobayashi re-
presentou o Rotary Kids de São Paulo Aeroporto. Ao 
final, como já é tradição no evento desde sua tercei-
ra edição, a Conferência de Rotary Kids contou com 
atividades interativas, coordenadas nesta edição 
por Márcia Gallo, que entusiasmaram, instruíram e 
divertiram as crianças participantes.
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O casal governador do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz realizou Visita Oficial 
ao Rotary Club de Mongaguá-Centro, acompanhados pela presidente Maria Marlene Karo Hilpert 
e seus companheiros, que doaram aos representantes do Hospital e Maternidade Adoniran Correa 
Campos, uma cadeira de rodas. Os rotarianos também doaram uma cadeira de rodas para o Núcleo 
de Saúde da Mulher do município. Já na APAE de Mongaguá, foram recebidos pelo presidente Davi 
Barroso e a vice-presidente Delza Gonzalez, que falaram do apoio recebido pelos rotarianos. A 
festiva comemorou o retorno do companheiro Maurício Januário de Assis ao clube. 

 Rotary Club de Santos 
O casal governador do Distrito 4420, Marcos Luiz e Maria Laiz Zanardo, estiveram em Visita 

Oficial ao Rotary Club de Santos e conheceram o projeto Educação e Cidadania, UME Irmã Dolo-
res, onde participaram da comemoração “aniversariantes do mês” dos alunos daquela unidade.  
Na sequência, visitaram a Associação Casa da Esperança de Santos. Durante o Jantar Festivo hou-
ve a entrega de reconhecimento Major Donors – Nível III – por parte companheiro e EGD Roberto 
Luiz Barroso Filho ao casal Isa e Roberto Luiz Barroso. Após os discursos do presidente e do gover-
nador todos comemoraram os 86 anos de fundação do Rotary Club de Santos. 

Rotary Club de Santo André Sul
O Rotary Club de Santo André Sul recebeu o casal governador do Distrito 4420, Marcos Luiz 

Zanardo e Maria Laiz, durante Visita Oficial realizada ao clube presidido por André Luíz Moura. O 
casal visitou o projeto permanente do clube, a Creche da Cata Preta, que tem atendido diversas 
famílias oferecendo qualidade de vida às crianças lá assistidas, além de boa alimentação e educa-
ção para formar novos cidadãos. Na Reunião Festiva, o clube comemorou os 43 anos de fundação 
e aproveitou para homenagear alguns sócios fundadores, entre eles os companheiros Zanforlin, 
Hiroshi, Celso Moura, Sergio, Pioli e Gava. 

 Rotary Club de Itanhaém
O casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz fez Visita Oficial ao Rotary Club de Itanha-

ém, onde conheceu o projeto realizado com a AAMAVI, entidade que mantém o Projeto Ler, ofere-
cendo às crianças da comunidade boa leitura e ações educativas. A capacitação de adultos também 
é promovida com os cursos de panificação, importante ferramenta oferecida às famílias locais, como 
formação da cidadania e geração de renda. A solenidade contou com a presença do secretário mu-
nicipal de Saúde, Francisco Garzon, que falou sobre a importância do apoio dos rotarianos junto às 
ações do Poder Público, especialmente em Itanhaém.  

Rotary Club de Santo André
O Rotary Club de Santo André recebeu Visita Oficial do casal governador Marcos Luiz Zanardo 

e Maria Laiz , que esteve na Associação Projeto Crescer do ABC, entidade sem fins lucrativos, de 
auxílio às crianças e adolescentes com câncer, criada pelo Rotary Club de Santo André, em maio de 
1994.  O projeto é uma parceria com a Faculdade de Medicina do ABC e com o apoio do Instituto 
Ronald McDonald. O casal também prestigiou a Casa da Esperança de Santo André, a APAE e o Corpo 
de Patrulheiros Mirins de Santo André, ambas as entidades administradas por rotarianos. 

Rotary Club de Santos Porto
O casal governador esteve em Visita Oficial ao RC de Santos Porto, onde foram recebidos pelo 

presidente da Paz Roberto Jurandir Andreazza Filho e alguns companheiros. Lá conheceram a Asso-
ciação Esculpir, projeto apoiado pelos rotarianos e um grupo de amigos, que assistem as crianças 
lá integradas. Recentemente a entidade recebeu doação de equipamentos de informática, graças 
à conquista de Subsídio Distrital.  O casal também conheceu o Lar Espírita Mensageiros da Luz, que 
atende em regime de abrigo crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, com deficiência, 
especificamente paralisia cerebral, que hoje abriga 38 pessoas assistidas pelos rotarianos. 

Rotary Club de Cubatão
O Rotary Club de Cubatão recebeu Visita Oficial do governador do Distrito 4420, Marcos 

Luiz Zanardo, acompanhado de Maria Laiz, sua esposa, que na oportunidade conheceram a ro-
tariana Maria Aparecida Pieruzi de Souza, presidente da Casa da Esperança "Dr. Leão de Moura", 
projeto permanente do clube que atende mais de 400 deficientes. Durante a festiva, os músicos 
do programa Cubatão Sinfonia foram contemplados com instrumentos musicais adaptados para 
crianças por meio de Projeto de Subsídio Distrital conquistado pelo clube, e realizaram belíssima 
apresentação, que comoveu o casal governador, com o tema da gestão "All You Need is Love", dos 
Beatles.  
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