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Mensagem do presidente dO rotary international

Presidente do
rotary international

Paul Harris escreveu: “Este é um mundo em constante mutação e devemos estar
preparados para mudar com ele. A história
do Rotary deverá ser reescrita muitas e
muitas vezes”. Enquanto nunca saberemos
o que o rotariano Paul teria pensado sobre
a era da internet, acho que sei o que ele teria dito sobre a ideia do website do Rotary:
que não só devemos ter um, mas que este
deveria ser o melhor possível, em dia com
os avanços da tecnologia e sempre atendendo às necessidades dos rotarianos.
Tenho muito orgulho em anunciar que,
depois de uma reformulação que levou
dois anos desde sua concepção até sua

conclusão, o novo site Rotary.org já está
em funcionamento e disponível para uso
de rotarianos e usuários da internet do
mundo todo. O site contém muitas das características requisitadas, como uma melhor ferramenta de busca, novas maneiras
de se comunicar com rotarianos de todo o
mundo e uma experiência personalizada
que irá conectá-lo com informações de seu
interesse.
O novo website do Rotary na verdade
serão dois websites: um para a família rotária e outro para pessoas interessadas em
saber mais sobre a organização. Quando
você cria uma conta e faz seu login como
membro, terá acesso a uma série de novas
ferramentas rotárias. Uma que espero que
todos usem é o Rotary Club Central, uma
maneira eficiente para que clubes definam
suas metas, acompanhem seus progressos
e mantenham continuidade entre uma administração e outra. Você também pode
criar ou participar de um grupo do Rotary,
que é um fórum de discussão interativo
que proporciona maneiras de encontrar
e conversar com rotarianos que tenham

os mesmos interesses. Você pode trocar
ideias e experiências, e se beneficiar das
experiências de pessoas do mundo todo,
a qualquer hora do dia. Esta é uma ferramenta com grande potencial para melhorar nosso serviço, permitindo que possamos aprender com outros já envolvidos
em projetos semelhantes aos que estamos
planejando.
Para os não rotarianos, o site irá mostrar o que o Rotary é e faz, destacando a
singularidade da organização e como os
Rotary Clubs fortalecem suas comunidades. Eles poderão ver um panorama de
diferentes projetos rotários e áreas de serviço, saber mais sobre o funcionamento do
Rotary e explorar maneiras de se envolver.
Estou muito entusiasmado com esta
nova etapa e gostaria de convidá-lo para
visitar, explorar e aprender mais sobre
este site – enquanto, juntos, reescrevemos
a história do Rotary muitas e muitas vezes.
Ron D. Burton
Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 2013-2014
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Querida Família Rotária: assim como o aumento do número de associados e a melhoria da imagem pública de nossa organização,
o apoio à nossa Fundação é uma meta do presidente Ron Burton para este ano. A visão de um rotariano deu nascimento à Fundação
Rotária. A generosidade e o trabalho de muitos outros nos permitiram chegar aos 96 anos de vida fazendo o bem no mundo.
Algumas pessoas pensam que sem o Rotary International não haveria a Fundação Rotária e outras acreditam que sem a Fundação Rotária o Rotary International não poderia existir. Talvez a gente deva reconhecer que foi o Rotary que sustentou a Fundação
durante toda a sua caminhada, e é muito provável que seja ela que sustente o Rotary no futuro. Pessoalmente, considero que o
Rotary e sua Fundação complementam-se mutuamente – e a existência do primeiro está condicionada à da segunda.
Felizmente, a Fundação Rotária vem progredindo sempre e agora ingressou no tempo das grandes mudanças com o lançamento
global do Plano Visão de Futuro. O espírito inovador e criativo de um grupo de rotarianos atualizou seu funcionamento, deixando-a
pronta para celebrar um glorioso centenário em 2017, provocando grande expectativa com relação a sua futura projeção.
Essa afirmação se sustenta nos encorajadores relatórios dos primeiros 60 dias de aplicação do novo plano com relação à quantidade dos projetos, à qualidade dos bolsistas e ao grande número de equipes de treinamento vocacional apresentadas, o que demonstra uma reação muito positiva ao novo modelo de operação da nossa Fundação.
Nosso presidente Ron Burton afirma que ser rotariano é um compromisso que vai além de comparecer às reuniões do clube uma
vez por semana. “Significa ver o mundo e o nosso papel nele de uma maneira verdadeiramente única”, ele diz.
Então, para cumprirmos nossa meta de sustentar a Fundação Rotária seria bom que neste mês de setembro, dedicado às Novas
Gerações, além de continuar apoiando a campanha pela erradicação da pólio, nosso serviço fosse orientado aos jovens por meio de
um projeto que lhes possibilite estudar, trabalhar ou se preparar melhor para enfrentar a vida.
Estou absolutamente convencida de que se hoje aproveitarmos as oportunidades oferecidas pela nossa Fundação com o intuito
de incentivarmos o desenvolvimento comunitário, a educação, a saúde e a paz, então nossa obra de serviço continuará tendo sucesso e seguirá sustentando o movimento rotário muito além do fim das nossas vidas.
Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015

lugares de destaque nas mesas e residências
dos companheiros que já o conquistaram.
Quando pensamos na quantidade de projetos e eventos, grandes ou menores que realizamos em todo o Distrito, temos noção da
grandeza de nosso projeto rotário em nossa
região. Somos 2.000 líderes trabalhando
em prol de uma causa comum, Dar de Si Antes de Pensar em Si.
O mais importante é que todos os projetos de Rotary no mundo todo são projetos
realizados por pessoas que compartilham
nossa causa. Os projetos realizados dentro
de nosso Distrito tem uma característica
adicional, são realizados por companheiros
muito próximos de nós, conhecemos quase
todos pessoalmente de visitas aos clubes e
sabemos de sua competência e entusiasmo.
Podemos falar desses projetos como nos-

José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia Maria Corrêa Ferreira
Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014

Entre os pilares do rotarismo estão a paz e compreensão mundial, e o companheirismo, o relacionamento saudável entre as pessoas.
Contribuindo diretamente com esse princípio existe o Intercâmbio Rotário da Amizade, tema de uma agradável matéria escrita pela companheira Maria Laiz Zanardo, contando um pouco sobre como funciona esse que é um dos programas oficiais de RI, e como foi o intercâmbio
realizado em Setembro para a Suécia.
Mas este mês também recebeu dois grandes eventos da Fundação Rotária, a Oficina de Projetos, e o almoço em homenagem aos grandes
contribuidores, os Major Donors, os membros da Paul Harris Society e os membros da Arch Klumph Society - ambos retratados nesta edição.
Na coluna de Capacitação Distrital apresentamos a Menção Presidencial de 2013-2014, com as metas a serem cumpridas pelos clubes
para que recebam este importante e motivador reconhecimento. Apresentamos ainda a Caminhada pelo Aleitamento Materno, e os acontecimentos nos clubes, na seção Acontece nos Clubes.
Na coluna de Imagem Públida, apresentamos uma seção muito importante do site do Distrito, ainda relativamente pouco usada pelos
clubes - o Banco de Dados de Projetos. Através dele podemos registrar e compartilhar os projetos que acontecem (ou aconteceram) e mostrar para a comunidade! Certamente há muitos e muitos projetos que poderão integrar essa coleção!

Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Queridos rotarianos, é com muita alegria
que volto a dirigir alguma palavras a vocês.
O Distrito 4420 está agitado. Todos os
presidentes transformadores executando,
em conjunto com seus rotarianos, as ações
planejadas antes da posse. O clima é muito
bom. Eventos Distritais como os seminários
de DQA acontecendo em todas as áreas,
oficina de projetos da Comissão Distrital da
Fundação Rotária com a presença de Beth
Santos do RI, caminhada pelo aleitamento
materno em São Paulo, almoço dos PHS e
Major Donors e Arch Klumph Society. Além
disso tivemos inúmeros eventos de clubes
igualmente importantes, que não seria possível enumerar aqui. Cabe também lembrar
o intercâmbio rotário da amizade realizado
com a Suécia. O reconhecimento EREY está
sendo um sucesso com os cristais ocupando

sos. Devemos falar desses nossos projetos
pois mesmo que executados em outro clube
sempre tem alguma participação nossa, pelo
apoio moral ou material que damos ou até
financeira através do distrito. É essencial conhecer tudo o que ocorre no Distrito e divulgar para todos, rotarianos e não rotarianos,
de forma a fortalecer nossa imagem pública.
Os projetos distritais representam essa
propriedade comum do conhecimento gerado no Distrito. As iniciativas de clubes
desenvolvendo projetos com alcance maior
que a comunidade que o rodeia criam um
conjunto de conhecimentos que passam a
ser disponibilizados para todos. Mantém-se o reconhecimento da autoria, mas o
desenvolvimento é disponibilizado para o
Distrito todo, com o suporte técnico do clube criador. Isso permite que todos os clubes
do Distrito beneficiem suas comunidades
próximas sem que seja necessário recomeçar de um estágio muito inicial. Em outras
palavras não precisamos reinventar a roda. E
nosso Distrito fica cada vez mais forte usando as especialidades de cada clube. Unidos
podemos fazer mais. Vamos nos comunicar
com nossos companheiros, conhecer suas
potencialidades e trocar conhecimento e
nos ajudarmos mutuamente.
Entusiasmo, vibração e dedicação. Esse é
o Distrito que queremos e amamos. Esse é o
nosso Rotary.

Mensagem do governador do Distrito

mensagem do governador do distrito
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embarcando no intercâmbio da amizade

Quando vir o símbolo acima,
saiba que se trata de Rotary Friendship Exchange (RFE) ou Intercâmbio Rotário da Amizade. De
acordo com o Manual do RFE, é um
programa que "oferece à família
rotária a oportunidade de hospedar e visitar rotarianos ao redor do
mundo. Adicionalmente, permite
conhecer outras culturas e fazer
amizades duradouras, além de prover uma base forte para realizar
outras atividades internacionais e
projetos de serviços".
Mais que isso, esse programa tem como objetivo principal
construir um entendimento e boa
vontade entre as famílias rotárias
internacionalmente, o que permite
aos participantes conhecer como
suas profissões são praticadas ao
redor do mundo; observar novos
costumes e culturas e promover a
valorização da diversidade cultural
em todo o mundo.
Existem quatro formas de desenvolver esse programa: a) Intercâmbio de Visitantes (Visitor
Exchange), em que rotarianos ou
suas famílias têm oportunidade de
se hospedar na residência de rotarianos de outros países, por um
período de uma semana ou pouco
mais; b) Intercâmbio de Equipes
(Team Exchange), em que rotarianos ou casais se hospedam em
algum distrito por um período de
aproximadamente um mês; c) Intercâmbio univocacional (Univocational Exchange), em que rotarianos trocam experiências da mesma
profissão em viagens para outros
países tendo algum distrito rotário

como anfitrião e, por fim, d) Intercâmbio de voluntários / de serviços
(Volunteer/Service Exchange), em
que os rotarianos têm a oportunidade de participar de atividades
de serviços no país anfitrião, enquanto durar o intercâmbio.
Há algum tempo nosso distrito
deixara de participar desses programas. No entanto, em 20112012 foi firmada parceria com o
Distrito 6250, na região de Wisconsin/EUA, onde rotarianos de
nosso distrito lá foram recepcionados e outros de lá vieram para o
Brasil.

O primeiro ocorreu no período de
22 de agosto a 04 de setembro de
2013, em Gotemburgo (Suécia),
com o Distrito 2360. O segundo
ocorrerá no mês de novembro de
2013, para a região norte do Chile,
com o Distrito 4320.
O Governador 2012-2013 do
Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo, que foi team leader (líder do
grupo) da viagem à Suécia, bem
definiu a experiência vivenciada,
relatando sobre o Intercâmbio Rotário da Amizade (RFE) realizado:
“O nome já diz tudo, uma oportunidade única de fazermos amizades
duradouras, conhecer novas culturas e estabelecer laços que nos
conduzem a um ambiente de paz!”
Os laços duradouros de amizade iniciam-se no nosso próprio
distrito. Isso porque, ao firmar a
parceria, o chairman inicia o processo de seleção dos interessados,
através da divulgação e período de
inscrição. Adotados determinados
critérios - um dos mais importantes para que se possa ter uma comunicação eficiente entre os participantes é que o candidato saiba
outro idioma, preferencialmente o

Foi com o espírito de manter
vivo esse programa que no ano rotário 2012-2013, o chairman do
Programa de Intercâmbio Rotário
da Amizade (RFE) do Distrito 4420
– 2011-2013, companheiro Marcelo Vallejo Marsaioli (Rotary Club
de Santos) obteve êxito em firmar
parceria para dois intercâmbios.

inglês. Recebidas as inscrições, selecionam-se os membros que farão
parte do grupo. É comum que esses
selecionados não se conheçam.
Afinal, nosso distrito tem em torno de 2000 rotarianos, somados
aos seus familiares, o número ultrapassa cinco mil pessoas. Assim,
é fundamental que haja reuniões

quando afirmou: "Foi incrível a
oportunidade de ter conhecido a
Suécia, vivenciado sua cultura e
ter feito amizade e sido tão bem
recepcionados por pessoas que
nunca vimos, mas que confiamos
mutuamente por sermos todos rotarianos"... Essa é a magia de Rotary! Seguindo em frente, cada qual
foi, então, para a residência das
famílias hospedeiras.
Éramos quatro subgrupos que
se subdividiam nas seis famílias
suecas que participavam do programa. Nos nove dias que permanecemos em Gotemburgo, tivemos
a oportunidade de permanecer em
três famílias diferentes o que nos
possibilitou conhecer diferentes
costumes locais, conversar sobre
a profissão de cada qual e estar
em locais maravilhosos. Como De-

intercâmbio rotário da amizade

Planejamento realizado, iniciamos nossa viagem. Lars e Laís foram por Paris. O restante do grupo
foi por Londres.
Com uma espera de oito horas
no aeroporto para embarque a Gotemburgo, o grupo teve a oportunidade de visitar os principais pontos turísticos de Londres.
Retornando ao aeroporto, lá
fomos nós ao nosso destino final...
Gotemburgo... E, que surpresa!
Uma acolhida maravilhosa nos
esperava, após tantas horas de
viagem! As famílias anfitriãs nos
aguardavam no aeroporto. Acolheram-nos com abraços calorosos
após as devidas apresentações.
Receberam-nos como se fôssemos
velhos amigos! A companheira Emiliana, membro de nossa delegação,
bem expressou esse sentimento
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prévias para se conhecerem mutuamente e planejar a viagem. Foi
aí que se iniciou nossa experiência
para a viagem à Suécia, que será
retratada nessa matéria e que nos
proporcionou muito companheirismo, seja com companheiros que
conhecemos, seja com antigas amizades.
Nossa primeira reunião foi organizada pelo chairman do programa, o companheiro Marcelo Marsaioli, do Rotary Club de Santos.
O objetivo básico era conhecer os
participantes e apresentar o programa. Foi feita a apresentação
dos componentes do grupo: Lars
Vandevelde e sua esposa Lais Burnier, do RC São Bernardo do Campo; companheira Emiliana Siqueira, do Rotary Club São Paulo 9 de
Julho; companheiro José Maurício
Vieira da Silva, acompanhado de
sua esposa Denise e de seu filho
Adson, do Rotary Club Cubatão
Jardim Casqueiro; Marcos Luiz Zanardo (team leader) e Maria Laiz,
do Rotary Club São Caetano do Sul
Olímpico, todos membros do grupo
selecionado para participar do intercâmbio para a Suécia.
A partir dessa reunião ocorreram outras, em rodízios nas residências dos membros, para que
pudéssemos organizar todos os
detalhes e providências para a
viagem: passagens aéreas, mimos
tipicamente brasileiros a serem
oferecidos aos nossos anfitriões,
camisetas, folders, cartões de visita, entre tantos outros preparativos.
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nise, esposa do companheiro José
Maurício, que teve a oportunidade
de trocar experiência com Gunilla,
uma de nossas anfitriãs, sobre sua
profissão ressaltou: "Dentre vários
momentos maravilhosos, foi importante vivenciar os costumes e
compartilhar do aprendizado das
crianças numa escola Sueca."

costumes do povo sueco.
No segundo dia, fomos de balsa
à Ilha Marstrand. Um porto livre
com cerca de 1.500 habitantes,
polo turístico no verão. Lá é o berço do peixe Hering, nativo do local.
Nosso passeio coincidiu com um
fato que ocorre apenas uma vez
por ano: a encenação da chegada

Cada família residia em pontos
afastados (alguns mais distantes)
do centro da cidade. Havia lagos,
pássaros, muito verde... Como nos
disse Henrik, um de nossos anfitriões: “Toda Suécia é uma floresta”...
Confirmado por Lars Vandevelde,
membro de nosso grupo: “Viagem
à Suécia, novos amigos e natureza
sempre presente nos passeios”...
Com uma programação intensa, tivemos a oportunidade de
visitar locais que sozinhos jamais
seria possível. Logo no primeiro
dia conhecemos os pontos turísticos mais importantes da cidade
de Gotemburgo em um barco turístico. Uma guia local contava os
fatos significativos da evolução da
cidade, além de apresentar alguns

do Rei à Suécia. Essa experiência
foi encantadora. A população vestida a caráter, as pessoas se aglomerando para ver a chegada do
navio, o passeio do Rei, realmente
algo diferente do nosso mundo! Pudemos passear a pé por suas ruas
pitorescas, admirar suas casas, em
sua maioria conservadas desde sua
construção, ver suas praias e sua
marina... Um passeio inesquecível,
que culminou com um almoço do
grupo em um restaurante típico do
local.
No terceiro dia tivemos nosso
primeiro encontro com rotarianos
do Rotary Club Klubbmöte Poseidon. Fomos recebidos calorosamente por seus associados e pudemos trocar experiências sobre

projetos. Cada um de nós fez suas
apresentações pessoais e nosso
team leader fez uma pequena palestra apresentando o Brasil, suas
maiores companhias, seus maiores bancos, nosso território, nossa
gente e nossos costumes! Os membros de nosso grupo trocaram flâmulas e oferecemos uma camiseta
da seleção brasileira ao presidente
do clube.
Nossos dias, alguns ensolarados, outros nublados, outros chuvosos, no verão de 15ºC da Suécia,
eram regados de surpresas agradáveis e paisagens maravilhosas,
como Laís Burnier confirma: “Viagem à Suécia, paisagem de conto
de fadas que se faz na verdade na
companhia dos novos amigos muito hospitaleiros”... Esses novos
amigos fantásticos, que jamais esqueceremos!
E, assim os dias se passavam!
Fomos agraciados com visitas a locais que nos deram a possibilidade
de adquirir um conhecimento diferente do usual. Como nos relatou
o companheiro José Maurício: "a
Viagem da Amizade para a Suécia,
foi uma experiência fantástica, o
convívio com as famílias rotarianas
nos enriqueceu em conhecimento
cultural e constatamos a importância da amizade entre os povos".
Nosso grupo, sempre acompanhado de rotarianos locais, foi
recebido com exclusividade em
várias empresas suecas: na SKF,
fabricante de rolamentos; na usina
nuclear de Gotemburgo, que possui quatro reatores para abastecer
parte da energia elétrica consumi-

caminhada nos levou à Torre Gaia,
uma das mais altas de Gotemburgo. Dali, tivemos uma vista espetacular da cidade, com suas casas coloridas, telhados apropriados para
o clima frio do inverno repleto de
neve, seus quarteirões...
Tantos passeios, visitas a locais
fantásticos de Gotemburgo, era
hora de conhecer outra parte da
Suécia. Assim, nosso grupo viajou
para Estocolmo de trem, onde visi-

anfitriões, o casal Henrik e Lotta.
O jantar foi regado a muita comida típica, bebidinhas e músicas
locais, interpretadas pelos nossos
companheiros suecos.
Nossos almoços, sempre bem
acompanhados, aconteciam às vezes em locais abertos, outras em
locais fechados, como no dia em
que, após a visita à SKF, caminhamos pelas ruas tranquilas de Gotemburgo e fomos a um restaurante simpático chamado Incontro.
Nossas mesas sempre eram enormes, com pelo menos 15 pessoas.
Após o almoço, uma pequena

tamos vários museus, como o Nordic Museet, que apresenta a vida e
os costumes das pessoas suecas,
com bonecos de cera, peças antigas e joias utilizadas no passado.
Visitamos a famosa atração turística, o Vasa Museum, onde pudemos
conhecer o navio que afundou tão
logo foi colocado no mar em 10 de
agosto de 1628. Após ficar no fundo do mar durante 333 anos, foi
resgatado em 1961. Sua reconstrução preservou 98% do original,
incluindo seu espetacular adorno
com mais de cem esculturas em
madeira. Foi, ainda, possível visi-
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sido utilizado para reuniões culturais há séculos e abriga, anualmente, uma exposição de esculturas.
Após a visita, fomos a um chá
da tarde, em meio a um bosque...
Local inimaginável, com móveis
antigos muito bem conservados,
um serviço impecável, mesas decoradas... Uma experiência sem
igual... E, para finalizar o dia tivemos um jantar típico na Vila
Grill, residência de um de nossos
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da na Suécia; visitamos e pudemos
entrar na base da torre de energia
eólica lá produzida e, por fim, na
Volvo, uma ampla fábrica bastante
automatizada que produz um dos
melhores carros do mundo. Uma
curiosidade... Seus fundadores
eram funcionários da SKF e resolveram fabricar carros, razão pela
qual seu logotipo lembra um rolamento...
Adson, filho do companheiro
José Maurício, retratou bem a importância de conhecer a história
da Suécia: "Viajar com meus pais
e com o grupo do Rotary foi muito interessante, me proporcionou
momentos de aprendizado. Gostei
muito de conhecer a história do
povo Sueco." Na experiência que
toda viagem nos traz, tivemos a
chance de visitar um cemitério Viking, berço da civilização sueca. O
local fica próximo à Fjäräs Bräcka,
o reservatório de água que abastece Gotemburgo e região. Este lugar
encantador fica no meio de uma
floresta, repleta de mata nativa e
existem muitas espécies animais,
como borboletas e pássaros típicos
do local.
Ampliando o conhecimento, tivemos o privilégio de visitar dois
museus de arte. O primeiro, Nordiska Akvarellmuseet, em Skärhamn, cidade próxima a Gotemburgo,
pudemos ver uma exposição de
telas da artista plástica Alice Neel,
que retratou sua vida através da
arte. O segundo, um museu de arte
natural a céu aberto, Pilane Gravfält, um dos locais mais antigos da
Suécia, com aproximadamente 90
pedras circulares provenientes de
rochas naturais que se formaram
na idade de 0-600 DC. O local tem
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tar o Nobel Museum, relacionado ao
famoso e prestigiado prêmio.
Mas, as atrações não pararam aí!
Nosso grupo se aventurou no Bar
de Gelo, onde absolutamente tudo
é feito de gelo: paredes, copos, decoração... Realmente, a aventura

cobrados. Exemplos disso? Há autoatendimento no supermercado.
As pessoas fazem suas compras, registram em uma máquina e efetuam
o pagamento na saída, com cartão
de crédito/débito. Sem filas, sem
burocracia e sem nenhuma fraude.

durou poucos minutos, pois quase
congelamos lá, apesar dos casacos
que nos oferecem na entrada do local...
De volta a Gotembergo, já quase deixando a Suécia, participamos
de um jantar de despedida, em um
local fantástico: um restaurante na
marina do Yatch Club de Gotemburgo. Ao final do jantar, regado a músicas brasileiras, dançamos e nos
divertimos muito!
No dia de nossa partida visitamos o Rotary Club Örgryte Klubbmöte, onde fomos acolhidos de
maneira ímpar, tendo uma mesa exclusiva para os brasileiros. Lá, conhecemos uma paulistana que vive
há mais de 25 anos na Suécia. Para
nossa alegria, estamos mantendo
contato para troca de experiências
de projetos desenvolvidos em nosso distrito que poderão ser aproveitados por lá, como os de orientações aos jovens para o primeiro
emprego. É possível que possamos
aproveitar a experiência sueca em
algum projeto para nosso distrito. Nossas visitas aos dois Rotary
Clubs trouxeram-nos momentos
inesquecíveis.
Era hora de partir... Mas, de
nossa experiência em participar do
programa ficaram algumas lições
aprendidas na viagem à Suécia.
São infindáveis os exemplos, mas
aqui serão retratados alguns que
muito nos impressionaram: a) o
cidadão presta muito mais atenção
aos seus deveres do que aos seus
direitos, a maioria assegurada pelo
Governo, apesar dos altos impostos

Nos estacionamentos há uma caixa
registradora, à qual os condutores
ao estacionarem se dirigem e fazem
o pagamento pelo período que lá
forem ficar; b) Gotemburgo e Estocolmo que visitamos são cidades
limpas. O lixo é jogado no lixo, não
na rua; c) produtos recicláveis são
depositados em containers pró-

prios para serem, posteriormente,
reciclados em usinas. E a população deposita todos os produtos
nos containers adequados; d) o
Governo, dentre vários programas,
disponibiliza local apropriado para
cuidar de idosos com enfermidades crônicas, deixando as famílias
tranquilas para trabalharem, tendo a certeza que seu ente querido
está sendo bem cuidado; e) não há
empregados domésticos. Apesar de
todos residirem em casas grandes,
com jardim e árvores frutíferas...
O quintal é cuidado por robôs que
mantêm a grama aparada e, dentro

de casa, ambos, homens e mulheres se ocupam da limpeza e de sua
conservação. Mas, a lição mais importante, foi que é possível, em um
dia longínquo, que haja paz entre os
povos através das pequenas e grandes ações que rotarianos ao redor
do mundo desenvolvem!
Este relato contou parte das
emoções vivenciadas na viagem
para este maravilhoso país, a Suécia! Recebidos de braços abertos
por pessoas que mal sabiam pronunciar nossos difíceis nomes brasileiros... Por isso, ao convidar um
potencial associado para seu clube,
lembre-se: a qualquer momento
ele poderá estar em sua casa, na de
seus companheiros ou de outros,
internacionalmente. Isso nos confere a responsabilidade de sempre
trazer para nossas fileiras apenas
aqueles que compartilham de nossos ideais de servir e de nossos valores éticos e morais!
Para finalizar, seja qual for o
formato, os intercâmbios podem
ser o caminho para atingir aquilo
que buscamos: a paz e a compreen-

são entre os povos. Não hesitem em
participar de um programa de RFE.
Com certeza, será uma experiência
sem igual, que nenhum guia turístico, por mais preparado que esteja,
poderá proporcionar a seus participantes! Embarquem nessa viagem!
Nossos mais profundos agradecimentos a todos que possibilitaram vivenciarmos esta maravilhosa
experiência.
Maria Laiz A. M. Zanardo
RC São Caetano do Sul Olímpico
Membro do grupo RFE
para a Suécia - Set/2013

No dia 22 de setembro de 2013, fazendo
parte do calendário oficial dos festejos de
aniversário do bairro do Ipiranga, por ocasião das comemorações da Independência do
Brasil, aconteceu a primeira Caminhada pelo
Aleitamento Materno, em linha com a ênfase
rotária da saúde materno-infantil.
Foi iniciada em frente ao Museu do Ipiranga, e contou com a presença do casal governador Joaquim e Célia Ferreira. O grupo
percorreu diversas ruas do bairro levando a
mensagem da campanha à população que os
observava.
Cumpriu sua missão de incentivar a doação de leite materno e conscientizar a popu-

lação da importância de se reduzir a taxa de
morbidade e mortalidade infantil, além de
apresentar o novo banco de leite da Santa
Casa de São Paulo. Previsto para ser inaugurado até o final de 2013, o Rotary doará os
equipamentos e a Santa Casa está concluindo
as obras de adequação do espaço e garantirá
a sustentabilidade através de sua equipe médica.Trata-se de Projeto de Subsídio Global
entre os Rotary Clubs da Barra Funda, Pacaembu, Sudeste e Ipiranga, emparceirado com
o Distrito 4855 da Argentina.
Ao final da caminhada houve o sorteio de
uma bicicleta, entregue pelo Governador José
Joaquim do Amaral Ferreira, pelo Presidente

caminhada

do Rotary Club de São Paulo
Ipiranga Álvaro Domingos
Sanches, e pelo Governador
Assistente da Área 2, Horácio Yoshio Asanuma Misawa.
Foram ainda distribuídos kits
com lanches aos participantes, resultado de parcerias e
apoios obtidos pelos clubes
organizadores.
O evento foi coordenado pelo Rotary Club de São
Paulo Ipiranga, com o apoio
logístico dos Rotary Club's de São Paulo Aclimação, Aeroporto, Anchieta, Barra Funda,
Independência, Pacaembu, Parque do Ibirapuera, Saúde, Vila Carioca, Vila Mariana,
Rotary Club de Praia Grande, Rotary Club
São Caetano do Sul. Em parceria com a Prefeitura de São Paulo e Associação Comercial
de SP Distrital Ipiranga, contou ainda com o
patrocínio do RCSP Sudeste, RC SCS Olímpico, Padaria LarSol e Rede de Supermercados
Barbosa.
A caminhada contou ainda com o trabalho do Rotaract Anchieta, e a apresentação
da Banda dos Patrulheiros de S.C.Sul que
trouxe mais alegria e destaque ao evento.
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A menção presidencial 2013-2014
Todos os anos com a entrada do novo
presidente do Rotary International temos
uma nova Menção Presidencial, que os presidentes dos Rotary Clubs passam a seguir
para poder ao final de seu mandato receber
em reconhecimento ao cumprimento de suas
metas e objetivos.
Reproduzo abaixo parte do que consta na Menção Presidencial:
“A Menção Presidencial de 2013-14
reconhece Rotary Clubs por uma vasta
gama de realizações que promovem o
crescimento do quadro associativo, aumentam os serviços humanitários rea-

lizados por meio da Fundação Rotária e
fortalecem nossa rede de contatos através da família rotária. Ao se qualificarem
para a Menção Presidencial, os clubes
contribuem para as metas estratégicas
do Rotary e multiplicam o impacto de seu
trabalho através do empenho coletivo de
mais de 34.000 clubes no mundo inteiro.”
Este formulário estabelece os procedimentos para cada uma das atividades exigidas, sendo que algumas são mandatórias e
outras adicionais. O prazo para conclusão e
envio do relatório é até 31 de
março de 2014.
Embora a
Menção seja
presidencial,
podemos perceber que o reconhecimento
se direciona
aos clubes que
cumpriram
com as metas

planejadas e executadas no ano rotário. O
Presidente não pode e não deve fazer tudo
sozinho, ele deve contar com a participação
de toda a sua equipe e dos companheiros de
seu clube.
Trabalhando em equipe e buscando sempre atender as necessidades da comunidade

em projetos distritais, globais e outros.
Então fica claro que os clubes que recebem a Menção Presidencial possuem rotarianos dedicados em servir as causas do Rotary.
Além dos Rotary Clubs, o Rotaract e o Interact, que constituem programas oficiais de
RI, também tem as suas Menções Presiden-

através de campanhas, projetos, parcerias,
etc., engajados em desenvolver o quadro associativo para aumentar a força de trabalho
de seus clubes e também captando recursos
para a Fundação Rotária que nos dá o retorno

ciais a cumprir. No site do nosso distrito, em
www.rotary4420.org.br, vocês poderão obter os formulários das respectivas Menções
Presidenciais, no menu "Rotary International" - item "Menção Presidencial" .
Companheiros, vamos ajudar nossos Presidentes a conquistar a Menção Presidencial
com distinção e continuar mostrando que
nosso Distrito está sempre focado em obter
resultados que beneficiam as nossas comunidades.
Parafraseando o casal Governador Joaquim e Célia: “2013-2014 Sucesso Total!“

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de Capacitação
e Instrução Distrital

O casal governador José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia visitou o Rotary Club de São Caetano do Sul Oeste, onde foi recebido pelo presidente transformador Valderez Gonzalez Rubinho.
Após Assembleia, o presidente Rubinho empossou os quatro novos sócios, Carolina, Daisy, Miriam
e Reginaldo, alcançando assim a meta de 15% de novos sócios no início da gestão, proposta pelo
DQA. A companheira Neves apresentou um vídeo com a mensagem “Rotary – Interligue-se”, elaborado por alunos do Colégio Eduardo Gomes, conduzido por rotarianos da região, que motivam
os jovens que lá estudam a conhecer valores e a importância das causas rotárias para todos.

Rotary Club de São Paulo Novas Gerações
O Rotary Club de São Paulo Novas Gerações realizou cerimônia de Transmissão e Posse, momento em que a presidente da Paz Luciana I. Mariano e o presidente Transformador Cassius V.
Carvalho, também receberam Visita Oficial do casal governador José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia ao clube. Na ocasião, os rotarianos doaram um cheque de $100,00 à Fundação Rotária. O
clube desenvolve parceria com o projeto Fanepe - Fundação de Amparo à Nefrologia Pediátrica, ligada a Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp - EPM), que visa
fortalecer a assistência, o ensino e a pesquisa sobre doenças renais em crianças e adolescentes.

VISITAS OFICIAIS

Rotary Club de São Caetano do Sul Oeste

Rotary Club de Santo André
Recebidos pela comitiva do presidente Marcelo Chedid Awada, o casal governador do Distrito
4420, José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia, conheceu a Casa da Esperança e a APAE, entidades
que recebem apoio permanente do clube e tem sob os seus respectivos comandos rotarianos que
promovem o ideal de servir. Após visitar os projetos, o governador reuniu os sócios do clube para
Assembléia e Célia foi recepcionada pelas mulheres que integram a Asfar do RC de Santo André,
onde foi homenageada pelo grupo com um presente. Durante a festiva foram outorgados oito
Títulos Paul Harris e dez associados aderiram à Paul Harris Society.

Rotary Club de São Paulo Parque do Ibirapuera
A presidente Nídia Caivano e companheiros do Rotary Club de São Paulo Parque do Ibirapuera
receberam Visita Oficial do casal governador do Distrito 4420 José Joaquim do Amaral Ferreira e
Célia, no Circulo Militar, em SP. A presidente Nídia aproveitou a oportunidade de estar ao lado do governador para fazer o reconhecimento EREY, para os 11 companheiros, Ferrari, Luiz Carlos, José Carlos, Ângela, Olívia, Sonilda, Inês, Gilberto, Rodolfo, Paulo Sérgio, Carlos Augusto e o seu, entregue
pelo governador. Todos receberam o Cristal que simboliza toda contribuição feita para a Fundação
Rotária a cada ano, com o valor mínimo de $100.

Rotary Club de São Caetano do Sul
O encontro com o presidente José Luiz Cabrino e demais companheiros do RC São Caetano do Sul
com o casal governador Joaquim Ferreira e Célia, em Visita Oficial, aconteceu na Praça Luiz Olynto
Tortorello, onde está a árvore plantada por Paul Harris, na cidade. Na sequência, o governador conheceu a estrutura da Casa da Amizade e pode saber mais informações sobre os serviços prestados à
comunidade, informados pela atual presidente Mosavi Ribeiro. Os companheiros Jorge Ishi e Nilson
Alceu Seviero foram homenageados com o título Paul Harris e prestigiaram a posse de Luiz Antonio
Riera, empossado pela filha, Erica Riera.

Rotary Club de São Paulo Vila Mariana

Rotary Club de Santo André Alvorada
O Rotary Club de Santo André Alvorada recebeu Visita Oficial do casal governador do Distrito
4420, José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia, que foi recebido pelo presidente transformador
Luiz Carlos Barbosa de Lima, no Restaurante Baby Beef Jardim. O clube, que comemorou 13 anos
de fundação, foi reconhecido como 100% EREY. Receberam o Cristal EREY os seguintes companheiros: Cláudio Munhoz, Cleide, Denise, Edson, Iberê, Jandyra, José Antonio, Lenice, Luiz França,
Maria Sueli, Margildo, Nolberto Silvio, Pedro Rosálio, Raimundo, Rúbia, Sergio Munhoz, Valdemir
e o presidente Lima. A meta mundial de arrecadação de fundos ao EREY em 2012-13 é US$120
milhões.

Carta Mensal distrito 4420

O casal governador do Distrito 4420 José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia, visitou o Rotary
Club de São Paulo Vila Mariana, que é presidido por Herbert Gavazza Marques. A solenidade contou
com a posse de dois novos sócios, o advogado Ricardo Bauab Dauar e o protético Wagner de Camargo.
O companheiro Demerval Fonseca aderiu à Paul Harris Society e Paulo Medeiros recebeu o título
Paul Harris. O presidente Herbert foi agraciado com uma Safira. Os rotarianos do clube também tiveram o reconhecimento 100% EREY e receberam o Cristal que simboliza toda contribuição feita para
a Fundação Rotária a cada ano.
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oficina de projetos da fundação rotária

Através da Comissão Distrital da Fundação Rotária (CDFR-4420), o Distrito 4420
realizou a Oficina de Projetos, que recebeu
170 rotarianos na Universidade ABC, em
Santo André - SP, evento que contou com a
participação de especialista em projetos da
sede mundial em Evanston, Beth Santos, dirigente regional de subsídios para América
Latina/Caribe, da Fundação Rotária.
A cerimônia de abertura da plenária
contou com a presença do governador do
Distrito 4420 José Joaquim do Amaral Ferreira, que deu as boas vindas aos companheiros e autoridades rotárias presentes.
O Presidente da Comissão da Fundação
Rotária, Marcelo Demétrio Haick, falou sobre os objetivos do evento, que teve como
proposta orientar, capacitar e motivar os
clubes a desenvolverem projetos humanitários, através de informações específicas
que foram transmitidas aos participantes
em duas etapas: uma realizada em plenária
e outra em salas de discussão.
Segundo os organizadores e responsáveis pela iniciativa, o sucesso da Oficina de
Projetos está diretamente ligado ao envolvimento dos clubes de Rotary, na apresentação de propostas de projetos de Subsídios
Globais, que na oportunidade, puderam ser
avaliadas como casos de referência.
O Painel de Projetos de Subsídios Globais trouxe como referência, a parceria com
o Instituto Filantrópico do Hospital Sírio-Libanês - Hospital Geral do Grajaú, que teve
como representante José Pereira de Souza,
coordenador de suprimentos do hospital.
Também foram apresentados o painel
do projeto de Subsídio Global de Recursos
Hídricos em Honduras, assunto também
abordado pelo RCSP Nove de Julho, através

de sua representante, a companheira Magnólia Pretoni, que falou da parceria estabelecida com o RC3630 da Coréia do Sul, para
investir em projeto assistido pelo clube.
Outros clubes, como RCSP Aeroporto,
representado por Yoiti Fujiwara, apresentou o emparceiramento que possibilitou a
compra de equipamentos para o Centro de
Tratamento de Queimados, em São Paulo,
e o RCSP Sudeste, representado por Walter Mike, falou do Projeto UTI Neo-Natal
do Hospital São Francisco, que possibilitou
desenvolver emparceiramento com enfoque

A experiência do bolsista de Rotary
Yuri Haasz, que pela segunda vez fará intercâmbio internacional representando o
Distrito 4420, trouxe boas referências para
a os rotarianos, durante a plenária. Ele tem
agregado às suas pesquisas sobre conflitos
no mundo e como podem ser observadas
as causas e possíveis intervenções, novos
conceitos, pois acredita que o assunto pode
ser abordado de outra maneira. Ele embarca
para Chicago para aperfeiçoar seus estudos
e pesquisas iniciados na primeira oportunidade no Japão, quando foi contemplado com

na área de saúde materna infantil.
Para a convidada especial, Bete Santos,
a experiência de estar no Brasil, conhecer os
projetos e poder esclarecer as necessidades
que os clubes do distrito tem para realizar
mais ações e parcerias com outros clubes
de Rotary no mundo, é extremamente importante para que mais pessoas possam ser
beneficiadas. "Para se realizar um projeto, o
mais importantante não é o custo, mas sim,
o seu valor, no que se refere ao benefício que
ele pode proporcionar", definiu Bete.

a primeira bolsa.
Na sequência de atividades, foram divididos grupos que apresentaram projetos
para as salas de reunião, com membros do
CADRE, coordenadas por Yoiti Fujiwara, Gilberto Orsi Machado e Adriano Valente.
Particiaparam do evento Presidentes de
clubes de Rotary, Governadores Assistentes,
Presidentes da Comissão da Fundação Rotária dos Clubes, Presidentes da Comissão de
Projetos dos Clubes e demais envolvidos e
interessados em projetos comunitários.

membros da Arch Klumph Society, uma marca única no Brasil. Os membros desta sociedade são pessoas que acumularam doações
de mais de 250 mil dólares à Fundação Rotária, e que receberam um reconhecimento especial e um registro permanente na sede do
Rotary International, em Evanston, nos EUA.

os músicos emocionaram a platéia com suas
flautas, tocando clássicos como Asa Branca, e
contagiando os companheiros.
A cerimônia contou com o reconhecimento feito a 25 companheiros que receberam
seus PINs da Paul Harris Society das mãos do
governador Joaquim Ferreira, dos EGDs Ser-

O evento foi promovido pelo presidente
da Comissão Distrital de Fundação Rotária,
Governador 2006-2007 Marcelo Haick, e coordenado pelo Presidente da Sub-Comissão
Distrital de Arrecadação da Fundação Rotária, Claudio Takata.
Além dos homenageados, participaram
do evento os Governadores Assistentes e os
Presidentes Transformadores, que prestigiaram a abertura da parte solene, feita pelo
Casal Governador José Joaquim do Amaral
Ferreira e Célia. O governador solicitou que
se levantassem e recebessem os aplausos dos
presentes os membros da Arch Klumph So-

São eles os companheiros Virgílio Pina, do RC
Santos José Bonifácio, Roberto Luiz Barroso
Filho, do RC de Santos, Hiroshi Shimuta, do
RC SP Aeroporto e Oswaldo Takata, do RC
SP Sudeste. Ao final o Governador Joaquim
agradeceu a contribuição de todos os rotarianos que contribuem com a Fundação Rotária,
destacando o orgulho do Distrito em contar
com o apoio destes companheiros.
Alguns depoimentos de pessoas beneficiadas pro projetos apoiados pelos clubes de
Rotary do Distrito 4420, como as alunas do
Colégio Santa Maria de São Paulo, Maria Aparecida e Edinalva, foram destaque durante a
cerimônia. Elas participam do sistema EJA
de ensino, em um programa apoiado pela
Fundação
Rotária,
com aulas aplicadas
no colégio em parceria com rotarianos do
RCSP Aeroporto. "Minha primeira caneta
foi a enxada, e meu
primeiro caderno foi
a terra, quando comecei a trabalhar na
roça, aos quatro anos.
Através do Colégio
Santa Maria em parceria com o Rotary,
consegui aprender a ler e escrever", afirmou
Edinalva.
O grupo musical Sopro Novo Yamaha,
composto por pessoas com deficiência visual
que integram o projeto apoiado pelo Rotary
de Santos Oeste na Casa da Visão de Santos, abrilhantou a confraternização. Sob a
regência do rotariano do clube Paulo Mauá,

gio Lazzarini 2008-2009 e Marcelo D. Haick
2006-2007, do Presidente da Comissão da
Fundação Rotária, e de Cláudio Takata, presi-

ciety, os doadores extraordinários, também
conhecidos como Major Donors, que efetuaram doações a partir de 10 mil dólares, e os
membros da Paul Harris Society, que assumiram o compromisso de efetuarem doações
anuais de 1000 dólares.
O Governador destacou ainda o fato do
Distrito apresentar em seus quadros quatro

dente da Comissão de Arrecadação.
Destaque também para a presença do
Governador 2013-2014 do Distrito 4490,
Dejarino Costa dos Santos Filho, que representou os rotarianos de Fortaleza-CE, acompanhando o casal governador em mais um
momento de companheirismo e reconhecimento dos rotarianos que tornam o Distrito
4420, um dos mais importantes do país.
Também foram feitos sorteios de brindes,
entre eles test-drive da Lexus, e jóia doada
pelo casal presidente do RC de São Paulo Sul
Marcos Totoli e Lydia Sayeg, para ser leiloado
em prol das causas rotárias.

fundação rotária

No dia 28 de setembro foi realizada uma
feijoada em homenagem aos grandes contribuidores para os projetos da Fundação
Rotária: companheiros membros da Paul
Harris Society (PHS), Contribuintes Extraordinários (Major Donors) e membros da Arch
Klumph Society (AKS).
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RC São Vicente Praia recebe Governador Eleito
Um evento que já é tradição no Distrito 4420 é a recepção ao Governador
Eleito realizada anualmente pelo Rotary Club de São Vicente Praia. O clube,
presidido por Henrique de Carvalho, recebeu o casal Governador 2014-2015
Hiroshi Shimuta e Suma, que compareceu ao local da reunião festiva, na Ilha
Porchat, em São Vicente, com grande caravana de associados do futuro clube
da governadoria, o RCSP Aeroporto. Na ocasião, o Governador Eleito Hiroshi
Shimuta apresentou as ênfases e objetivos de sua futura gestão aos presidentes eleitos e membros da futura equipe distrital, presentes ao evento. Diversas
homenagens foram efetuadas aproveitando a presença do Governador Eleito,
que transmitiu seu entusiasmo aos seus futuros companheiros de jornada, que
seguem motivados para representar o Distrito 4420.

Seminário Multidistrital de DQA em E-Clubs
Representantes do E-Club Distrito 4420 participaram em Guarulhos do 1º
Seminário Multidistrital de DQA de Rotary E-Club, evento que contribuiu para
integrar ações dos rotarianos que, engajados no mundo virtual, promovem
atividades rotárias no mundo real. Segundo organizadores e participantes, o
evento foi um sucesso e contou com a participação de muitos companheiros
dos dois Distritos envolvidos, considerando a grande participação dos companheiros do Colégio de Governadores do Distrito 4430, que juntamente com o
Distrito 4420 vem trabalhando para transformar vidas. A iniciativa dos presidentes Carlos e Joel contou com o companheiro Silvio Bogsan, que abrilhantou
o evento com uma fantástica palestra sobre Mídias Sociais, sendo o ponto alto
do seminário, que envolveu companheirismo e impulsionou novas discussões
em Rotary.

RC Guarujá Vicente de Carvalho apoia Espetáculo de Dança
Com o apoio do Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho, a ONG Círculo
de Integração Social Roda Dançante apresentou o espetáculo "Poesia... Infância, Vida, Viagem... O fio poético da existência", no Teatro Municipal de Santos. A ONG foi fundada em 04 de outubro de 2000 e se originou de um projeto
idealizado pela professora Ariadne Moreno, que hoje oferece aulas de ballet
clássico e contemporâneo, jazz, baby ballet, sapateado americano, flamenco,
ginástica e danças circulares, além de jogos cooperativos e dramáticos, para
cerca de 90 participantes com idade a partir de quatro anos. O acontecimento
contou com a presença de companheiros rotarianos e Presidentes Transformadores de oito clubes do Distrito 4420, além de amigos e colaboradores que
prestigiaram o evento.

RC Guarujá tem espaço no jornal A Folha do Litoral
O Rotary Club de Guarujá tem agora um espaço no jornal A Folha do Litoral.
O espaço é destinado a divulgar eventos, notícias e ações do Rotary, dando
mais divulgação e transparência às suas iniciativas. Para concretizar esta ação,
os rotarianos do clube contaram com o patrocínio das empresas Julicar Despachante, Biofx, Planicontas, Via Contábil e Pousada Thomaz. A ideia fortalece
ainda mais a Imagem Pública do clube e do Distrito 4420, que através dessa
iniciativa poderão ter divulgadas no jornal importantes ações de Rotary realizadas pelos rotarianos do RC Guarujá. A divulgação de projetos e parcerias
dos rotarianos junto à comunidade poderá mostrar a mais pessoas o que os
rotarianos tem feito pela comunidade, através do ideal de servir.

Carta Mensal distrito 4420

RC São Caetano do Sul tem Festa Italiana Beneficente
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Pelo vigésimo primeiro ano consecutivo, o Rotary Clube de São Caetano
do Sul participou da já tradicional Festa Italiana de São Caetano do Sul, divulgando Rotary na comunidade. Mantendo uma barraca muito bem estruturada, os rotarianos ofereceram massas e polentas, refrigerantes, sucos, vinho e
cerveja, além de um delicioso doce, "mil folhas de nozes". Essa festa costuma
ser realizada durante os finais de semana do mês de agosto e todo trabalho de
atendimento é efetuado pelos companheiros, num clima alegre e festivo, com
muito companheirismo e os maravilhosos pratos da região da Toscana. Tudo
que foi arrecadado durante o evento será revertido para os projetos e ações do
clube, que todos os anos representa o Distrito 4420 no evento.

O governador do Distrito 4420 José Joaquim do Amaral Ferreira recebeu
seu reconhecimento EREY, durante reunião realizada no Rotary Club de São
Paulo Sul, clube da governadoria. O Cristal foi entregue pela companheira Carmem Monteiro, Presidente da Comissão da Fundação Rotária do RC São Paulo
Sul, que ressaltou a importância da homenagem concedida ao governador, que
vem incentivando todos os rotarianos a contribuírem com a Fundação Rotária
e serem reconhecidos pelo importante gesto. A iniciativa "Todos os Rotarianos,
Todos os Anos" (EREY) incentiva todos os associados a apoiarem financeiramente a Fundação Rotária a cada ano, ação que vem sendo praticada por vários
companheiros. A meta mundial de arrecadação de fundos ao EREY em 20122013 (meta do Fundo Anual) é US$120 milhões.

Campanha Sol, Amigo da Infância tem lançamento de DVD

Acontece nos Clubes

Governador Joaquim Ferreira recebe Cristal do EREY

A Sociedade Brasileira de Dermatologia em parceria com a empresa Mauricio de Sousa Produções, juntamente com o Rotary - Distrito 4420, ano rotário
2013/2014 acabam de lançar o DVD da "Turma da Mônica, a Pele e o Sol", sendo mais um item da campanha "Sol, amigo da infância", promovida pelo distrito. Esta campanha, direcionada para o público infantil, visa a adoção e manutenção de boas práticas de exposição solar e consequentemente prevenção do
câncer de pele, assunto que também deve ser abordado de forma preventiva,
alertando adultos e crianças. De forma educativa e divertida, as crianças receberão informações sobre como evitar a doença, além de serem multiplicadores,
compartilhando com outras crianças a proposta contida no DVD pela Turma da
Mônica.

RC Guarujá realiza show de marionetes beneficente
O RC do Guarujá realizou show de marionetes beneficente, que divertiu
crianças e adultos assistidos pelos rotarianos, despertando magia e encantamento para todos. O clube promoveu um Show de Marionetes nas dependências do clube Vila Souza, em Guarujá - SP, que cedeu o espaço, visando colaborar com ação beneficente e atender a demanda de pessoas que prestigiou
o espetáculo realizado pelo Grupo Marionetes, que contagiou os convidados
com personagens interpretados pelas marionetes. Toda a renda arrecadada no
evento será revertida em favor da Creche Benedito Lellis, entidade que recebe
apoio permanente do clube. A iniciativa dos rotarianos levou alegria e despertou o companheirismo entre os sócios do clube, que de forma solidária promoveram um dia especial para todos os participantes.

RC de Peruíbe realiza XI Campanha contra a Osteoporose
Companheiros do Rotary Club de Peruíbe organizaram a XI Campanha de
Detecção de Osteoporose, evento realizado no AME de Peruíbe em parceria
com a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e Companhia
Farmacêutica Lilly Brasil. Abertura da campanha contou com a presença de
companheiros do clube que se reuniram com o Dr. Jaime Itchiro Uehara, que
é companheiro do clube e foi responsável pela campanha, Nelson Gonçalves
Pinto - Vice-Prefeito e Diretor da Saúde de Peruíbe e o Dr. Ivan Di Beo, Clínico
Geral. A divulgação do evento trouxe orientações sobre prevenção e sintomas,
de maneira simples e educativa. Através do equipamento Densitômetro, disponibilizado em frente a AME de Peruíbe, foi possível atender os casos detectados de Osteoporose.

O Ipiranga, um dos bairros mais tradicionais do Brasil, programou uma série de eventos para festejar os 429 anos, aniversário que teve várias atrações
agendadas durante todo o mês, entre elas o Desfile Cívico, Militar e Estudantil,
que contou com a presença dos rotarianos do Distrito 4420. O Desfile foi organizado pela Subprefeitura do Ipiranga com a Comissão dos Festejos do Bairro
do Ipiranga, que convidou os rotarianos do Distrito 4420 a participarem do
Desfile Cívico, Militar e Estudantil. Pela primeira vez os rotarianos puderam
participar do evento esperado não somente pelos ipiranguistas, mas por muitos paulistanos, que puderam comemorar juntos os 429 anos do bairro Ipiranga, com a presença do casal governador do Distrito 4420, Joaquim Ferreira e
Célia.

Carta Mensal distrito 4420

Clubes do Distrito 4420 participam de Desfile Cívico
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imagem pública

o banco de projetos dos clubes do distrito
Existe no site do Distrito 4420 um
banco de dados só para PROJETOS, um
espaço onde podemos mostrar para nossa
sociedade o que o Rotary realmente faz!

Carta Mensal distrito 4420

Além de divulgar as ações dos clubes, e
preservar sua história, também permite
que os clubes compartilhem entre si as
experiências com seus projetos. Todos
os clubes do Distrito podem enviar seus
projetos. Podem ser projetos atuais ou
antigos, e podem ser projetos pontuais
ou permanentes (contínuos). Os projetos
neste banco são sempre projetos já realizados (concluídos), ou em funcionamento
(no caso de projetos contínuos) - o espaço não se destina a divulgação prévia de
projetos que ainda serão realizados, e nem
para divulgação de eventos beneficentes.
No caso de eventos, podem ser divulgados
os projetos realizados com os recursos obtidos nos eventos, mas não os eventos de
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arrecadação de fundos em si (estes podem
ser registrados na seção de notícias).
É importante destacar que o banco de
dados de projetos tem um caráter PERMANENTE. Seu objetivo é mostrar e registrar

o trabalho social do Rotary, e preservar a
história das ações dos clubes e do Distrito. Ao enviar um projeto, procure deixar o
texto atemporal, sem focar demais em um
evento ou em uma
gestão. Pode-se,
claro, mencionar
as pessoas que
participaram, e
a gestão em que
foi lançado ou
realizado, mas é
importante dar
uma visão geral
do projeto. O
texto descritivo
deve mencionar
o que se trata o
projeto, onde foi
realizado, que população atende,
qual a fonte de
seus recursos,
quando começou (projeto
permanente)
ou foi realizado (projeto
pontual), como
funciona, quem
são seus parceiros. Da mesma
forma, por ser
permanente, a
foto ilustrativa
deve mostrar o
projeto em si,
destacando a
comunidade ou
pessoas atendidas - evite
aquelas "fotos
rotárias", cheia
de rotarianos
posando... Se
você tiver muitas fotos ilustrando o projeto, mostrando
as pessoas e a
comunidade
atendida, pode-se criar uma
galeria de fotos
vinculada ao projeto.
O banco de Projetos é diferente do
banco de Notícias do site. Enquanto na
seção de notícias mostramos os acontecimentos, conforme vão acontecendo, o

banco de projetos procura registrar o projeto como um todo, de forma permanente.
Assim, um projeto que tem eventos periódicos não terá um novo registro para cada
vez que ocorrer - haverá apenas um registro no banco de projetos. Entretanto uma
notícia poderá ser feita a cada ocorrência
dessa ação. Por exemplo, a entrega de
uma cadeira de rodas não caracteriza um
projeto - mas se o clube possui um banco
de cadeiras de rodas, ou um programa permanente de doação de cadeiras de rodas,
esse é um projeto. Esse banco de cadeiras
de rodas ou a descrição do projeto permanente podem fazer parte do banco de
dados de PROJETOS, enquanto o momento
da entrega de mais uma cadeira de rodas
pode ser incluso no site como uma NOTÍCIA, na ocasião de seu acontecimento. E,
assim como as notícias, todos os projetos

ficam para sempre nos sites do distrito e
do clube - não são removidos quando começa uma nova gestão.
Os projetos são cadastrados em 7 categorias: Educação, Idosos, Jovens, Meio
Ambiente, Saúde, Inclusão Social, e Outros. No menu "Projetos Sociais" do site
pode-se buscar os projetos também por
cidade, ou por clube! E uma vez cadastrado
no site do Distrito, o projeto fica disponível também no Mini-Site do clube. E ainda,
na primeira página do site do Distrito há
um quadro, chamado de "Projeto em Destaque", onde a cada dia um dos projetos
desse banco de dados é mostrado.
Atualmente há cerca de 90 projetos
cadastrados. Envie os projetos de seu clube para webmaster@rotary4420.org.br e
faça parte dessa história!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente 2012-2015 da Comissão de
Imagem Pública do Distrito 4420

