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Presidente do 
rotary international

No mês de fevereiro, 109 anos 
atrás, Paul Harris e três amigos fun-
daram o primeiro Rotary Club. O 
objetivo era simples: criar um local 
propício para amizades entre pessoas 
que acreditavam nos mesmos valores.

Com o tempo, a filosofia do Rotary 
amadureceu e seus ideais passaram a 
englobar projetos humanitários, ética 
profissional e compreensão interna-
cional. Com o crescimento do Rota-
ry, Paul Harris imaginou um mundo 
em que os conflitos eventualmente 

desapareceriam graças aos contatos 
pessoais e à aceitação das diferenças 
alheias. Ele achava que se as pessoas 
se unissem em um espírito de amiza-
de e tolerância, perceberiam o quanto 
tinham em comum.

Paul Harris teve a sorte de viver 
para ver o ideal rotário se propagar 
em dezenas de países. Toda semana, 
em 34.000 comunidades, sua visão 
perdura em cada reunião de Rotary 
Club. Mas em nenhum lugar do mundo 
essa visão é tão viva quanto durante a 
nossa Convenção anual.

No evento, por alguns dias, vemos 
o mundo imaginado por Paul Harris: 
homens e mulheres de diferentes 
nacionalidades, culturas e religiões 
unidos para promover a paz, ajudar 
o próximo e desfrutar de companhei-
rismo. É uma experiência inesque-
cível pela qual Jetta e eu esperamos 
ansiosamente todos os anos. Cada 
Convenção é diferente, e todas se 

tornam uma memória que guardamos 
com carinho.

Este ano, terei o privilégio de pre-
sidir a 105ª Convenção do Rotary 
International em Sidney, de 1º a 4 de 
junho. A dinâmica cidade é a porta de 
entrada entre ocidente e oriente, e o 
local ideal para sediar a Convenção. 
Sidney é extremamente diversificada, 
de grande riqueza cultural e histórica, 
e uma das minhas cidades favoritas. 
Animada e tranquila ao mesmo tem-
po, é um lugar onde me sinto em casa 
e sempre encontro algo diferente 
para ver ou fazer.

Em 2014, junte-se a nós para ce-
lebrar nossos sucessos, fazer planos 
para o futuro e descobrir novas ma-
neiras de Viver Rotary, Transformar 
Vidas.

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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Mensagem dA DiretorA dO Rotary International
É evidente que uma das tarefas mais importantes do Rotary, assim como de qualquer organização, instituição, corporação, go-

verno ou religião que tenha intenção de progredir e acompanhar o ritmo das mudanças, é preparar e treinar seus líderes. Portanto, 
seguindo a tradição, o Rotary realizou de 12 a 18 de janeiro a Assembleia Internacional, em San Diego, EUA, para a qual foram con-
vocados mais de 530 governadores distritais, a fim de que recebessem treinamento prático e inspiração necessários para liderar os 
rotarianos do seu distrito.

Durante a reunião, eles conheceram o lema e os planos do presidente 2014-15 do Rotary International, Gary Huang, e compar-
tilharam visões de metas a atingir no próximo ano. Além disso, durante as sessões plenárias ouviram líderes rotários de destaque; 
nos grupos de discussão e nas dinâmicas, trocaram informações e ideias com os colegas de ano em todo o mundo, criando duradouros 
laços de amizade e oportunidades para a implementação de futuros projetos em parceria. Como sempre, para os assistentes esse foi 
um acontecimento único, com vivências inesquecíveis e singulares.

Agora, de volta a seus respectivos países, os governadores eleitos devem se preparar para a transição de liderança no distrito e nos 
clubes pelos quais são responsáveis, em uma tarefa que exige muito planejamento e preparação, já que inclui importantes atividades, 
tais como capacitação da equipe distrital, o Pets — Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos — e a assembleia distrital, que 
ocorre entre fevereiro e junho próximos.

Peter Senge, em seu livro A quinta disciplina, afirma que “os líderes, nas organizações, são responsáveis por criar um ambiente 
onde as pessoas possam expandir suas capacidades para moldar o futuro”. Em outras organizações, assumir uma posição de lide-
rança envolve direitos e obrigações. No Rotary, isso só gera obrigações, sem direitos. O bom cumprimento dessas obrigações gera 
reconhecimento e crescimento que, em última análise, são direitos, expectativa daqueles que doam tempo, conhecimento e vocação 
para o servir. No nível distrital, compete ao governador incentivar a liderança em todos os níveis, elegendo quem está preparado e 
preparando quem foi eleito. Também é tarefa do governador inspirar os rotarianos a crescer em nível pessoal e no Rotary, porque isso 
não somente trará excelentes resultados, como também permitirá a participação de todos os envolvidos em sua gestão, consolidando 
assim um grupo sintonizado e motivado a trabalhar para atingir metas.

Todos os clubes devem assumir essas responsabilidades e, invariavelmente, enviar seus novos presidentes, secretários, tesou-
reiros e gestores da Fundação Rotária às reuniões convocadas, para que possam se preparar adequadamente para um mandato bem-
-sucedido. Além disso, ao incentivar seus líderes a participar e a treinar os clubes, assegura-se a atualização de conhecimentos e 
técnicas que garantem melhor desenvolvimento das comunidades.

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Queridos companheiros,

Gostaria de agradecer pelo empenho 
com que vem apoiando e participando das 
iniciativas do Distrito nesse ano rotário 
2013-2104. Nunca é demais lembrar que 
o nosso Distrito é uma grande família e que 
tudo acontece através dos rotarianos, que 
são as células que constituem essa grande 
organização que é o nosso 4420. Sem a par-
ticipação de vocês não seríamos nada.

É importante lembrar que para realizar-
mos nossos projetos necessitamos de recur-
sos financeiros. Para os subsídios distritais, 
que só dependem de nós, contamos unica-
mente com a contribuição realizada 3 anos 
atrás pelos companheiros de nosso Distrito. 
Neste ano vamos aplicar perto de  170  mil 
dólares em projetos de subsídios distritais 
que permitem aos clubes assistirem as en-
tidades que apoiam suas áreas de atuação 
ou realizarem conjuntamente com outros 
clubes da área projetos maiores, como os 12 
clubes de Santos e os 5 de São Caetano re-
alizaram. Esse recurso vem unicamente dos 
depósitos realizados pelos nossos compa-
nheiros do Distrito 4420 na nossa Fundação 
Rotária. Nos projetos globais, onde parte do 

recurso vem de fora, se tivermos juntado um 
volume significativo em nossas doações na 
Fundação Rotária dependeremos pouco dos 
clubes de fora e poderemos realizar projetos 
de grande porte como o que o R.C. de Santos 
está realizando este ano, no valor de apro-
ximadamente 145 mil dólares. Vale a pena 
lembrar que este Rotary Club comemorou 
na visita oficial do governador a doação acu-
mulada de 1 milhão de dólares à Fundação 
Rotária. Essa generosidade, junto com as 
doações dos demais clubes e companheiros, 
foi convertida ao longo  do tempo em muitos 
projetos em nosso Distrito, beneficiando as 
comunidades.

Neste ano tivemos uma novidade nos pro-
jetos de subsídios equivalentes. A primeira 
rodada foi feita nos moldes tradicionais, 
com todos os clubes recebendo US$2.000. 
Na segunda rodada foram abertos mais 10 
projetos de US$2.000, agora destinados 
aos clubes com maior contribuição per ca-
pita. Dessa forma todos puderam fazer seus 
projetos, mas quem mais contribuiu para o 
nosso fundo anual pode receber um retorno 
proporcional às suas contribuições.

Temos 39 projetos globais apresentados. 
Mais dois projetos no exterior um na África 

e outro na Argentina de Distritos parceiros 
que solicitaram nossa ajuda. Desse total 
esperamos que 10 estejam em condições 
de serem aprovados até o final da gestão. Os 
demais ficam cuidadosamente guardados 
esperando a vez de serem completados e 
burilados para apresentação futura. Como 
a equipe da Comissão Distrital da Fundação 
Rotária continuará exercendo suas funções 
até 2016, todo o esforço feito anteriormen-
te para a elaboração dos projetos terá con-
tinuidade, não se perdendo com a mudança 
de gestão.

Temos diversos produtos para a contri-
buição á Fundação Rotária: o EREY, onde 
cada rotariano contribui com 100 dólares ao 
ano, recebendo nesta gestão um lindo cristal 
como reconhecimento, os títulos Paul Har-
ris, a filiação à Paul Harris Society, PHS, que 
tanto prestígio dá ao participante, os con-
tribuintes Major Donor e os Arch Klumph, 
reconhecimentos nos quais nosso Distrito 
é o que tem maior número de participantes 
na América do Sul. Há ainda a ABTRF, des-
tinada a contribuições de pessoas jurídicas, 
o seguro solidário e a empresa cidadã, que 
tanto sucesso tem feito. Um rotariano não 
deve limitar-se a um só produto, podendo 
ser EREY, PHS, empresa cidadã e seguro 
solidário ao mesmo tempo, contribuindo 
assim muito mais para a grandeza de nosso 
Distrito.

Nossa arrecadação este ano está indo 
bem, a campanha do panetone de Natal foi 
um sucesso total, com mais de 40 mil dóla-
res arrecadados, mas gostaria de que vocês 
fizessem um esforço adicional para atingir-
mos patamares superiores. Assim sendo, 
como nossa atual arrecadação estará dispo-
nível daqui a três anos, poderemos propiciar 
na gestão de nosso governador designado 
2016-2017 Ronaldo Varella  a possibilidade 
dos clubes realizarem projetos cada vez me-
lhores em qualidade e quantidade.

Conto com vocês !  Grande abraço!

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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Nesta edição da Carta Mensal nosso tema em destaque é o INTERCÂMBIO! E são dois tipos diferentes de Intercâmbio. O Intercâmbio de Jovens 
(YEP) leva jovens adolescentes para passarem um ano em outro país, aprendendo uma nova cultura e ajudando a promover a troca de experiências que 
promove a paz. Usualmente os custos de passagens e manutenção são pagos pela família do intercambista, enquanto  a hospedagem e alimentação 
são por conta da família hospedeira - depois cada família que enviou um jovem retribui recebendo outro jovem. A reportagem desta edição trata espe-
cificamente de três intercambistas que puderam viajar atrabés de BOLSAS concedidas pelo Distrito 4420, cobrindo assim seus custos de passagem e 
manutenção.  Já o Intercâmbio Rotário da Amizade é o intercâmbio de rotarianos que em pequenos grupos passam cerca de duas semanas em um país 
diferente, em casas de rotarianos locais - uma das matérias explica o funcionamento desse intercâmbio, e a outra conta uma de suas etapas recentes - a 
visita do grupo de intercambistas suecos ao Brasil. Nesta edição temos ainda uma matéria sobre as Empresas Cidadãs, e não deixamos de registrar o 
mês de aniversário do Rotary, quando completamos 109 anos, através da cobertura de dois eventos públicos em comemoração à data.

Marcelo R. S. Carvalho - Editor da Carta Mensal
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O Distrito 4420 do Rotary In-
ternational, através da Comissão do 
YEP-Distrito 4420 (Youth Exchange 
Program - Programa de Intercâmbio 
de Jovens), patrocinou no ano de 
2013 a viagem 
de 3 intercam-
bistas bolsistas, 
dois para o Mé-
xico e um para o 
Equador. Trata-
-se de um proje-
to de Rotary In-
ternational, em 
que os Distritos 
c o n t e m p l a m 
jovens de fa-
mílias carentes 
entre 15 e 17 
anos, apresen-
tados por Rotary 
Clubs, com uma 
bolsa para fazer 
o intercâmbio 
por um ano. Para 
tanto, os candi-
datos inscritos 
participam de um processo seletivo, 
criterioso e justo.

Os jovens escolhidos têm cober-
tas todas as suas despesas, sendo 
hospedagem, alimentação e educa-

ção custeadas pelas famílias hos-
pedeiras e as despesas de seguro 
de vida e passagens pelo Distrito, 
ficando o Clube que o indicou  res-
ponsável pelo enxoval e remunera-

ção mensal para 
seus gastos parti-
culares.

O processo de 
seleção e escolha 
dos jovens bol-
sistas, realizado 
pela equipe da 
Comissão do YEP, 
teve como critério 
essencial para par-
ticipação do pro-
grama seletivo a 
condição de serem 
integrantes de fa-
mílias carentes.

O processo se-
letivo consiste em 
3 procedimentos 
distintos, a saber:

1) Teste escri-
to, com perguntas 

de conhecimento gerais, conheci-
mento da língua inglesa e uma re-
dação com o tema: "Porque devo ser 
escolhido para ser o Intercambista 
Bolsista?";

2) Entrevista com os pais, pelos 
integrantes da equipe da Comissão 
do, através de um  questionário pa-
drão que objetiva apurar aspectos 
particulares da relação dos jovens 
com seus pais, suas preferências e 
gostos individuais e possíveis con-
flitos existentes na família.

3) Entrevista com os jovens pela 
Comissão do YEP, que busca definir 
um perfil do jovem, no que tange a 
postura, hábitos, pensamentos, sen-
timentos, responsabilidades e com-
portamento.

Feitos esses procedimentos, a 
equipe avalia os testes escritos, com 
apoio pedagógico, e avalia os resul-
tados das entrevistas, com apoio 
psicológico, e finalmente, com o pa-
recer fundamentado na experiência 
vivencial dos integrantes da equipe, 
consolida-se os  nomes dos jovens 
escolhidos.

A equipe da Comissão do YEP en-
tão os orienta quanto aos trâmites 
legais e burocráticos, aos hábitos 
e costumes do país para onde irão 
viajar e algumas dicas e orientações 
importantes sobre o comportamen-
to do jovem no exterior, lembrando 
que os intercambistas são represen-
tantes de nosso país.
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três meninas, Carla Lombardi Silva, 
indicada pelo Rotary Club de Diade-
ma, Estefânia Suarez Silva, indicada 
pelo Rotary Club de São Caetano do 
Sul - Olímpico, que viajaram para o 
México, e Jéssica Salgueiro Garcia, 
do CAMPS de Santos e indicada pelo 
Rotary Club de Santos.

Durante o período em que esti-
veram participando do intercâmbio, 
essas intercambistas enviaram rela-
tórios mensais à equipe da Comissão 
do YEP-4420 e informalmente ti-
nham suas atividades relatadas nas 
redes sociais.

Carla Lombardi

A Intercambista Bolsista 
Carla Lombardi participou 
do programa "intercambis-
ta bolsista" do YEP-Distrito 
4420 no ano de 2013, ten-
do sido selecionada pelo seu 
bom desempenho nas pro-
vas e entrevistas realizadas 
pela equipe do YEP. Carla viajou no 
dia 19 de abril de 2013 para a cida-
de de Juárez, estado de Chihuahua, 
no México, onde foi recebida pelos 

integrantes do Ro-
tary Club Ciudad 
Juárez (Centro), 
Distrito 4110. 
Além de vivenciar 
o programa de in-
tercâmbio, estudou 
na Escola "Tecnoló-
gico de Monterrey" 
(aulas correspon-
dentes ao que seria 
para nós do 1˚ ao 
3˚ ano do ensino 
médio), campus 
Ciudad Juárez, e 
conheceu a cultura e os hábitos do 
povo mexicano. 

Carla teve a oportunidade de vi-

sitar muitos lugares daquele país, 
destacando-se Cancún, Playa Del 
Carmen, Chiapas, Veracruz, Guana-
juato e a capital, Ciudad de Méxi-

co. Viajou também para os Estados 
Unidos da América, onde visitou as 
cidades de El Paso, Albuquerque, 

Douglas, Ruidoso e Bessbe.
Carla destaca que re-

presentar o Brasil, na qua-
lidade de "embaixadora da 
paz", mostrando aos anfi-
triões algo da nossa cultu-
ra, de nossos hábitos e ao 
mesmo tempo desvendar 
muitos mistérios e estereó-

tipos não verídicos, foi o fator mais 
gratificante na sua estadia. 

Uma curiosidade relatada por 
Carla durante seu intercâmbio foi 

"Fazer o intercâmbio é uma das oportunidades mais 
incríveis que alguém pode vivenciar, pois abre seus 
horizontes, muda a visão do mundo que você vive, ou 
seja, só tem o que acrescentar ."

Carla Lombardi
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hábito de se alimentarem apenas 2 
vezes por dia, porém em quantida-
des "absurdas" de alimentos "pesa-
dos" (carnes, feijão, etc) no café da 
manhã. 

Outra experiência marcante foi 
quando teve a oportunidade de dan-
çar o Baile Folclórico do México, que 
lhe proporcionou um dos 
momentos de maior felici-
dade, sentindo-se uma au-
têntica "mexicana". 

Por fim, Carla agradece 
ao Rotary Club de Diade-
ma - Distrito 4420, que a 
patrocinou no programa de 
intercâmbio de jovens - na 
qualidade de intercambista bolsista 
- e à Instituição SODIPROM, que a 
indicou para participar do processo 
seletivo do YEP-Distrito 4420, por 
ter proporcionado essa experiência 
incrível e fascinante.

Carla retornou ao 
Brasil no dia 30 de ja-
neiro de 2014.

Estefânia Suarez

A intercambis-
ta Estefânia Suarez 
também participou 
do programa "inter-
cambista bolsista" do 
YEP-Distrito 4420 no 
ano de 2013, tendo 
sido também selecionada pelo seu 
bom desempenho nas provas e en-
trevistas realizadas pela equipe do 
YEP. Estefânia viajou no dia 29 de 
março de 2013 para a cidade de Ce-
laya, estado de Guanajuato, também  
no México, onde foi recebida pelos 
integrantes do Rotary Club Celaya 
Nat-Tha-Hi, Distrito 4160.

Estefânia estudou na Univer-
sidad de Celaya - Ensino Médio             
(preparatória) e teve a oportunida-
de de viajar e conhecer muitas cida-
des do México, entre as quais des-
taca: Guanajuato, Tequisquiapan, 

Guadalajara, San Miguel de Allende, 
Léon, Querétaro, Ciudad del México, 
Ixtapa, Playa del Carmen e Cancún.

A intercambista destacou que 
ter interagido com as famílias anfi-
triãs e procurando adaptar-se aos 
hábitos e costumes mexicanos foi 
um dos fatos mais gratificantes no 
seu programa de intercâmbio. Os 

novos bons amigos e as ex-
periências vivenciadas nas 
viagens, nas brincadeiras, 
nas atividades e no convívio 
com outros intercambistas 
ficarão eternamente em sua 
memória. Uma curiosidade 
relatada pela Estefânia foi 
a experiência de ter conhe-

cido e vivenciado tradições mexica-
nas, em especial na comemoração 
das festividades da Independência 
do México (15 de setembro), que 
para eles é motivo de festas durante 
todo o mês, quando se vestem com 

"Adorei a experiência, aprendi coisas que jamais 
teria vivido e aprendido se não fosse graças ao in-
tercâmbio. E, com certeza, viveria essa experiência 
muitas vezes mais."

Estefânia Suarez
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roupas típicas, repetindo as pala-
vras usadas no dia da independência 
("o grito"). Outra data muito come-
morada é o dia 2 de novembro, o Dia 
dos Mortos, onde respeitosamente 
os mexicanos prestam homenagens 
aos seus entes queridos já falecidos.

Um fato marcante para Estefâ-
nia foi a despedida de sua primeira 
família anfitriã, decorridos 3 meses 
de seu programa de intercâmbio, e 
também do grupo de intercambistas 
que haviam conquistado sua amiza-
de. Porém, a mudança abriu espaço 
para outras novas amizades que per-
duram até os dias de hoje.

Estefânia agradece ao Rotary 
Club de São Caetano do Sul - Olím-
pico - Distrito 4420 e aos demais ro-
tarianos e equipe do YEP-4420, que 
lhe deram a oportunidade de parti-
cipar do programa de intercambista 
bolsista e também aos rotarianos 
do México, que a receberam de um 
modo muito especial e acolhedor.

Estefânia retornou ao Brasil no 
dia 22 de janeiro de 2014.

Jéssica Garcia

A intercambista Jéssica 
Salgueiro Garcia, a terceira 
"intercambista bolsista" do 
YEP-Distrito 4420 de 2013, 
também selecionada pela 
equipe do YEP, viajou no dia 20 de 
abril de 2013 para a cidade de Bahia 
de Caraquez, no Equador, onde foi 
recebida pelos 
integrantes do 
Rotary Club Bahia 
de Caraquéz, Dis-
trito 4440.

Jéssica fre-
quentou a Unida-
de Educativa "La 
Inmaculada Bahia 
de Caraquéz" e 
durante o perío-
do em que esteve 
no Equador teve 
a oportunidade 
de visitar prati-
camente todas as 
cidades mais im-
portantes e his-
tóricas daquele 

país.
De suas 

l e m b r a n ç a s , 
Jéssica jamais 
irá esquecer o 
dia em que, em 
uma de suas 
viagens, teve a 
oportunidade 
de nadar junto 
a baleias.

Durante os 
10 meses que 
esteve par-
ticipando do 
i n t e rc â m b i o, 
Jéssica afirma 
que só teve 
m o m e n t o s 
maravilhosos, 
c o n h e c e n d o 
lugares lindos 
e pitorescos, 
pessoas maravilhosas e agradáveis e 
um povo acolhedor, que são os equa-
torianos.

Por fim, Jéssica agradece ao 
CAMPS Santos, ao Rotary Club de 
Santos e à equipe do Intercâmbio 

de Jovens do Dis-
trito 4420, por ter 
vivenciado essa 
experiência incrí-
vel, um sonho que 
se tornou realida-
de e sobre o qual 
não tem palavras 
para expressar seu 
a g r a d e c i m e n t o . 
Jéssica se despede 
do programa com 
um "muito obriga-
do", do fundo de 
seu coração. 

Jéssica retor-
nou ao Brasil em 
31 de janeiro de 
2014.

Sucesso Total

Após seu retorno ao Brasil, Carla, 
Estefânia e Jéssica puderam 
sentir a diferença em suas 
vidas causada pela partici-
pação em um intercâmbio 
internacional. Essa expe-
riência provoca na vida 
dos jovens uma mudança 
comportamental e de men-
talidade, "amadurecendo" 

como pessoa e cidadã do bem, que 
é um dos objetivos desse programa 
de Rotary International, mais espe-
cificamente na busca da "Paz Mun-
dial". Além da experiência de vida, 
os jovens se beneficiam por ser o 
intercâmbio um diferencial substan-
cial na sua vida estudantil e em sua 
futura profissão, e em seu currículo.

Neste ano de 2014, a Comissão 
do YEP-4420 já realizou os proce-
dimentos para seleção e escolha dos 
países, sendo que os intercambistas 
selecionados vão viajar em breve 
para Alemanha, Bélgica, Canadá, Di-
namarca, França, Japão, México, Po-
lônia, República Tcheca, Tailândia, 
Taiwan, Turquia e Estados Unidos.

José Luiz Cabrino
Equipe do Intercâmbio de Jovens 

(YEP) do Distrito 4420

"Tudo foi gratificante na minha vida de intercambis-
ta, conheci pessoas maravilhosas e lugares incríveis. 
Jamais vou poder demonstrar todo meu agradeci-
mento ao Rotary. Foi inexplicável."

Jéssica Garcia
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Não é pouco frequente em Rotary nos 
depararmos com ferramentas e progra-
mas completamente desconhecidos para a 
maioria, porém investidos de toda a magia 
e potencial que só uma organização como a  
nossa consegue encontrar. O Intercâmbio 
Rotário da Amizade (RFE – Rotary Frien-
dship Exchange) certamente é um deles.

Trata-se de um programa de Rotary In-
ternacional para intercambiar rotarianos de 
distritos pelo mundo afora e visa, sobretudo, 
o envolvimento cultural, familiar e social, 
com famílias rotarianas organizando grupos 
e recebendo outros em nosso distrito.

O nome é auto-explicativo: são inter-
câmbios entre rotarianos de distritos pelo 
mundo afora, que podem ocorrer tanto em 
âmbito profissional, como também em âm-
bito familiar e social, estes últimos os mais 
comuns, com casais de rotarianos organi-
zando grupos e recebendo outros em nosso 
distrito. Nesta edição da Carta Mensal você 
pode ver mais uma das reportagens que tem 
dado cobertura a este programa, com o rela-
to da visita do grupo de suecos ao Brasil.

O funcionamento é muito simples: casais 
ou famílias de rotarianos (normalmente gru-
pos de 8 a 12 pessoas, dependendo de cada 
parceria) são enviados a um Distrito estran-
geiro e, no seu retorno o distrito recebe um 
grupo equivalente por aqui. O período varia 
de 8 a 15 dias na época do ano que os pró-
prios parceiros acertarem entre si.

O custo de passagens aéreas corre por 
conta dos rotarianos participantes, que, em 
compensação, terão hospedagem e trans-
porte, durante o programa, patrocinados 
pelos locais. 

O Distrito anfitrião elabora programa-
ções que envolvem visitas históricas, cul-
turais, eventos, festejos, idas a reuniões de 
Rotary Clubs e, se possível, o compareci-

mento à Conferência Distrital do ano rotário 
vigente. Tudo é livremente combinado entre 
as partes envolvidas.

Para os rotarianos, uma oportunidade 
única de viajar em família com baixos custos 
e, ao invés de “viver” um pacote turístico 
tradicional e corriqueiro, participar ativa-

mente do modo de vida dos amigos rota-
rianos estrangeiros, desde o momento em 
que acordam pra tomar café da manhã, até 
dizer o “boa noite” na sala de estar na hora 
de dormir. 

O RFE é vivenciar a vida de uma família, 
é absorver com intensidade a cultura e os 

hábitos de outro país, de outra comunidade, 
de clubes. É, além de tudo, a oportunidade 
de conhecer novos parceiros rotários, fazer 
contatos, estreitar laços e buscar projetos 
em conjunto.

O RFE andava adormecido em nosso 
distrito até a gestão de nosso EGD Fernan-
do Dias Sobrinho, que promoveu uma inte-
ressante parceria com o Distrito 6250 em 
Wisconsin em 2012. Nosso grupo, liderado 
por este que vos disserta e, composto de ro-
tarianos de mais 3 clubes do distrito, viveu 
10 dias naquele estado e tomou parte na 
Conferência distrital com palestra do Secre-
tário de R.I. John Hewko.

De lá pra cá, firmamos parceria com os 
seguintes distritos: 2360 (Suécia) – 2013, 
4320 – 2013 e 2014 (Chile), Itália (2050) 
– 2014, e atualmente buscamos a parceria 
ideal para o ano vindouro, que estará sob a 
liderança do GDE Hiroshi Shimuta.

Este é um programa em tese simples, po-
rém por demais rico! É oportunidade ímpar 
de sentir na pele o objetivo de Rotary Inter-
national de promover a paz e a compreensão 
mundial. É abrir um novo canal de comuni-
cação entre os nossos rotarianos e aqueles 
espalhados pelo mundo.

Fica aqui o agradecimento sincero ao 
apoio incondicional recebido dos Governa-
dores Fernando Sobrinho, Zanardo, Joaquim 
e Shimuta que, sempre que contatados por 
este chairman, apoiaram de maneira irres-
trita e incondicional as iniciativas de RFE, 
demonstrando sua grande percepção no 
intuito de colocar os rotarianos do Distrito 
4420 como embaixadores da paz e da boa 
compreensão entre os povos.

Marcelo Vallejo Marsaioli
Chairman do Programa de Intercâmbio 

Rotário da Amizade 2011-15 no Distrito 4420

o intercâmbio rotário da amizade
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O Rotary Club de São Paulo Chácara Flora recebeu Visita Oficial do casal governador, José Joa-
quim do Amaral Ferreira e Célia, que foi recebido pelo presidente transformador Alexandre Chaib 
Amaral Campos. Durante a assembleia e almoço festivo, o casal prestou homenagem ao presiden-
te, entregando uma placa com reconhecimento especial à sua participação na gestão transforma-
dora. Neste ano rotário o clube empossou três novos sócios, e o presidente Alexandre acredita que 
ele e os companheiros estão no caminho certo, buscando desenvolver novos projetos e uma inte-
gração maior com os rotarianos do distrito, como aconteceu na posse conjunta dos clubes da área. 

 Rotary Club de São Bernardo do Campo
O casal governador esteve em Visita Oficial ao RC de São Bernardo do Campo, clube presidido 

pelo casal transformador Milton Casari e Roseli, que apresentaram o prédio da nova sede do Cen-
tro de Formação e Integração Social CAMP - São Bernardo do Campo, preparado para receber os 
aprendizes. Atualmente, 350 jovens estudam no CAMP ocupando a antiga sede, situada no mes-
mo terreno e 1.700 integram o programa de aprendizagem. Na festiva, foram homenageados o 
proprietário da "Empresa Cidadã" - Digital Soluções, Alexandre Rosa, e os sócios Lars Charles e 
Neiva Aparecida, que receberam o título Paul Harris. O clube tornou-se 100% EREY.

Rotary Club de São Bernardo do Campo Jardim do Mar
O presidente do Rotary Club de Santos Gonzaga, Carlos Eduardo Duarte Santana, recebeu o 

casal governador, que esteve na Universidade Católica de Santos, durante Visita Oficial ao clube, 
onde conheceram as instalações do Curso de Gastronomia que tem como professor o Chef Rodrigo 
Anunciato. Os rotarianos seguiram para a futura sede do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Co-
munitário (NRDC), uma parceria que o clube pretende firmar com a Padaria Comunitária, manti-
da pela presidente da Associação dos Cortiços do Centro, Samara Margareth, que ficou muito feliz 
em receber a visita dos rotarianos. Na festiva, foram outorgados três Cristais EREY, entregues 
pelo governador.

 Rotary Club de Santos Noroeste
A presidente transformadora do RC de Santos Noroeste, Claudia Marangoni e seus companhei-

ros, receberam o casal governador.  Juntos, os rotarianos participaram da inauguração da Sala de 
Leitura - Projeto LER - no Centro Comunitário do Conjunto Residencial "Marechal Arthur da Costa e 
Silva", onde também funciona o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC)no Jardim 
Castelo, em Santos - SP. Mulheres que integram o Projeto "Geração de Renda", uma parceria dos ro-
tarianos com o SESI, que existe desde 2010, também estiveram no local, onde puderam expor seus 
trabalhos artesanais. A noite festiva reservou a outorga de nove Cristais EREY.

Rotary Club de São Bernardo do Campo Rudge Ramos
O RC de São Bernardo do Campo Rudge Ramos recebeu Visita Oficial do casal governador, que 

conheceu os projetos apoiados pelo clube atualmente presidido por Antônio Nelso Ribeiro, que 
apresentou a inovadora ação Arte com Latinha feita pelo companheiro Ferruccio e o conceituado 
Colégio Harmonia, parceiros do clube.  Durante a festiva, foram empossados quatro novos sócios e 
com isso, o clube ultrapassou a meta dos 15% de novos sócios sugerida por Dirceu Vieira GD 2003-
2004 e DQA do ano Transformador, que oficializou tal reconhecimento com a entrega dos Pin’s e fita 
colocada no banner da gestão, fazendo referência à conquista.

Rotary Club de São Paulo Ipiranga
O RC de São Paulo Ipiranga recebeu Visita Oficial do casal governador que conheceu o CAAP 

Casa de Assistência Social ao Adolescente (atual denominação do CAAP-Ipiranga), acompanhado 
do casal presidente Álvaro D. Sanches e Zuleica. O CAAP ASA é uma entidade cuja finalidade é exclu-
sivamente de Assistência Social, prestando atendimento 100% gratuito a população. Já na festiva, 
a rotariana Yoshiko Asanuma Misawa outorgou o título Paul Harris como menção especial ao atual 
provedor da Santa Casa de São Paulo, Dr. Kalil Rocha Abdala, por suas importantes ações sociais. A 
festiva reservou também a entrega de Cristais EREY a 13 companheiros.

Rotary Club de Santo André Sul
O RC de Santo André Sul recebeu a visita do casal governador, que foi recepcionado pelo casal 

presidente Francisco Carlos de Oliveira e Vera.  Juntos, visitaram a Creche da Cata Preta, entidade 
apoiada pelos rotarianos e conduzida pelo GD 1993-1994 Sebastião Marques Zanforlin, associa-
do do clube que recepcionou a comitiva. A estrutura mantida pelos rotarianos oferece qualidade 
de vida, através da educação, atividades lúdicas e culturais, além de garantir alimentação saudá-
vel para as crianças. Na festiva, o governador ressaltou a importância de desfrutar da companhia 
do companheiro e GD Zanforlin e a oportunidade de conhecer  as significativas ações do clube.
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Na segunda-feira de carnaval, o gru-
po de suecos do Intercâmbio da Amiza-
de chegou ao Aeroporto de São Paulo. 
Mostrando-se encantados com a faixa 
de boas-vindas, carregavam muitas ex-
pectativas a respeito do Brasil e do re-
encontro com os amigos brasileiros que 
estiveram em seu país há cerca de 6 me-
ses. Os abraços reforçaram a sensação 
de que todos já se conheciam há anos e 
que estavam vibrando com o reencon-
tro. Neste ínterim da ida dos brasileiros 
à Suécia e da vinda dos suecos, eles her-
daram um pouco desse calor brasileiro. 
A partir de então, cada casal sueco se-
guiu seu destino: um ficou em São Paulo, 
dois em São Bernardo e um em Cubatão. 
A programação nas próximas duas se-
manas seria intensa e acompanhada de 
boas pancadas de chuva.

Na terça-feira, todo o grupo foi a 
Embu das Artes, em seguida a um deli-
cioso jantar de moqueca no Coco Bambu 
e se deliciaram com o tempero baiano. 
Quarta-feira de cinzas foi o dia destina-
do ao centro de São Paulo: Mercadão, 
Mosteiro de São Bento, Edifício Marti-
nelli, Teatro Municipal, Viaduto do Chá 
e Terraço Itália. Todavia, o que mais 
conquistou os olhos dos suecos foram as 
lojas da Rua 25 de Março. Os brasileiros 
se divertiam com a euforia deles e fica-
vam um bom tempo parados nas portas 
das lojas pressionando-os para que se 

desgrudassem das lojas para seguirem 
com a programação.

 Quinta-feira foi o dia de conhecer o 
Centro de Formação e Integração Social 
– CAMP, projeto bem sucedido do RC de 
São Bernardo. O EGD Silvio Marola fez 
uma apresentação excepcional do proje-
to e todos ficaram impressionados com 
a organização e beleza dos prédios. Fize-
ram inúmeras perguntas, pois o projeto 
do primeiro emprego é de interesse sue-
co! Em seguida conheceram a estrutura 
do Colégio Eduardo Gomes, em São Cae-
tano do Sul. O EGD Marcos Luiz Zanardo 

organizou as boas vindas e apresentou 
a equipe diretora, que fez uma ilustre  
apresentação sobre a escola, grande re-
sultado oriundo da iniciativa dos clubes 
de Rotary de São Caetano.

À noite, Gunnar Lenneras, líder do 
grupo sueco, fez uma apresentação no 
RC São Caetano Olímpico, mostrando a 
história e curiosidades sobre a Suécia, 
finalizando com uma foto dele dentro de 
um caça, afirmando assim a todos que 
testou os caças suecos antes de serem 
vendidos ao Brasil. Bem espirituoso!

Eis que chegou a sexta-feira, choveu 
forte, mas não abalou a expectativa dos 
suecos em assistirem ao desfile das cam-
peãs das escolas de samba no Anhembi. 
Foi demais! Eles se entusiasmaram com 
os carros alegóricos, com a música e le-
varam para casa as fantasias lançadas da 
pista pelos foliões! Com certeza muitos 
destes adornos embarcaram no avião de 
volta para Suécia.

Lars, associado do RC São Bernardo 
do Campo, foi o grande anfitrião e mo-
torista! Dirigindo a van  em toda esta 
maratona, proporcionou aquela festa 
de todos estarem sempre juntos viajan-
do. Após o carnaval, o grupo seguiu até 
Peruíbe para passar o fim de semana. 

amizade: a visita dos suecos ao brasil
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A praia e a temperatura da água foram 
para os suecos algo próximo do paraíso.

 A segunda-feira da segunda semana 
foi dia de Avenida Paulista e shopping! 

No dia seguinte o grupo visitou a Pe-
trobras, onde foram recebidos com o 
uniforme do time de futebol sueco, bem 
criativo!  À noite saborearam um super 
churrasco na casa do sempre alegre an-
fitrião José Mauricio, do RC de Cubatão-
Jardim Casqueiro, que com muito êxito 
animou os suecos!

 Quarta-feira pela manhã, um pas-
seio de escuna em Santos, e em segui-
da uma visita ao RC Santos! Durante 
a reunião, o líder do grupo sueco se 
apresentou e fez os agradecimentos. Já 
o grupo brasileiro aproveitou para dar 
um presente de recordação da Suécia ao 
companheiro Marcelo Marsaioli, do RC 
Santos, Chairman do Programa de Inter-

câmbio da Amizade do Distrito 4420. 
Na quinta-feira os suecos partiram 

para o Rio de Janeiro e lá descobriram o 
que é dental floss bikini (tradução feita 

para biquíni fio dental no guia turístico 
dos suecos). E, claro, amaram os dias de 
caipirinha e Copabacana!

 A volta a São Paulo foi a preparação 

para a despedida, que ocorreu no Bixiga, 
lugar que tem uma energia sem igual, 
sempre animado e que deixou os suecos 
à vontade para cantar, dar presentes e 
fazer os agradecimentos. Eles adoram 
cantar e fazem disto uma forma de retri-
buição pelo carinho recebido.

 O intercâmbio da amizade deixa 
saudades. São tantas experiências dife-
rentes que acontecem em duas semanas 
que ficam marcadas e deixam esse laço 
de amizade e de troca de culturas. Eles 
levaram na bagagem uma saudade do 
Brasil, assim como os brasileiros trouxe-
ram da Suécia. A expectativa de um novo 
encontro irá sempre perdurar.

Emiliana Siqueira
Rotary Club SP Nove de Julho

Membro do grupo  brasileiro do RFE 
que visitou a Suécia em 2013
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O Programa Empresa Cidadã, ligado à 
ABTRF (Associação Brasileira da The Ro-
tary Foundation), tem como objetivo ab-
sorver as contribuições de pessoas jurídi-
cas de uma forma regular, por no mínimo 
um ano. E em troca essas Empresas 
podem usar a imagem do Rotary em 
seu benefício. O programa é ampa-
rado, através de contrato entre a 
Empresa e o Clube, e prevê contri-
buições mínimas de R$ 200,00 por 
mês, mas que podem ser de outros 
valores e outras periodicidades. 

Quando a Empresa adere ao 
Programa ela automaticamente 
participa dos reconhecimentos da 
Fundação Rotaria (Titulo Paul Har-
ris, safiras, rubis), é disponibiliza-
do um banner eletrônico no site do 
Distrito e também pode utilizar um 
banner a ser colocado nas reuniões 
e festivas do Clube. A cada contri-
buição mensal são disponibilizado 
200 selos para que a Empresa utili-
ze em suas correspondências. Além 
do exposto, a empresas também 
pode contar com beneficio fiscal, 
pois a ABTRF é uma OSCIP (Organi-
zação da Sociedade Civil de Interes-
se Público), possibilitando que os 
doadores usufruam deste benefício.

Se a Empresa que adere ao programa 
pertencer a um Rotariano, este tem o re-
conhecimento dos pontos relativos às do-
ações, para a obtenção de um Titulo Paul 
Harris, safiras e rubis. Agora, se a Empre-
sa não está ligada a nenhum Rotariano, os 
pontos de reconhecimento irão para o Clu-

be, que poderá usa-los para reconhecer, 
com Títulos Paul Harris, um companheiro, 
uma pessoa, entidade ou mesmo outra 
empresa que se destaque no entorno do 
Clube.

Nos últimos cinco anos o progra-
ma Empresa Cidadã arrecadou US$ 
1.069.168,00 com 246 empresas parti-
cipantes. Neste ano Rotário, até o mês de 
fevereiro, estamos com 70 empresas par-
ticipando do Programa e com um total de 
US$ 169.900,00 de contribuições, que 

serão usados nos mais di-
versos projetos de subsí-
dios dos nossos clubes no 
futuro. Na tabela, a quan-
tidade de Empresas por 
Clube, até esta data (com 
pagamentos em dia).

O Gov. Marcelo Haick, 
chairman da Comissão 
Distrital da Fundação 
Rotária, junto com o 
Comp. Claudio Takata, 
presidente da subcomis-
são de arrecadação da 
CDFR, estão empenha-
dos, juntos aos clubes 
do distrito, para aumen-

tarem o numero de Empresas e assim ter 
um resultado significativo nos Subsídios 
Globais, que já proporcionaram projetos 
como Banco de Leite Materno da Santa 
Casa de São Paulo, Projeto de Captação e 

Uso de Água de Chuva (São Paulo), 
Projeto LER: Salas de Leitura do 
Distrito 4420 (São Paulo e Litoral), 
UTI Neonatal do Hospital São Fran-
cisco (Jacareí), Projeto Combate ao 
Câncer de Mama (Cubatão), Centro 
de Formação – Oficina de Costura 
(São Paulo), Centro de Tratamento 
de Queimados do Hospital Municipal 
DR. Cármino Caricchio (Tatuapé) e 
os inúmeros projetos de subsídios 
distritais dos clubes.

Através do site da ABTRF (www.
abtrf.org.br) pode-se acessar e im-
primir o contrato, que está na opção 
“Sobre ABTRF”, “Programa Empre-
sa Cidadã”, obter os exemplos dos 
banners que poderão/deverão ser 
usados pelo Clube, gerar e imprimir 
os boletos a serem entregues às em-
presas.

A expectativa é que cada clube do 
Distrito tenha uma empresa no pro-
grama Empresa Cidadã até o final do 
ano Rotário. Então, companheiros, 
vamos acrescentar mais este feito a 

este Distrito que com certeza é referência 
no mundo Rotário e na comunidade!

Adilson Cardoso
RC São Paulo Aeroporto

Presidente da Sub-Comissão Distrital de 
Fundação Rotária - Empresa Cidadã

 ROTARY CLUB Nº
 SANTOS-BOQUEIRÃO 14
 SANTOS-OESTE 9
 SANTOS-PORTO 9
 SANTOS-VILA BELMIRO 5
 SÃO PAULO-CENTENÁRIO 5
 SANTOS-PRAIA 4
 SÃO VICENTE 4
 SÃO PAULO-SUDESTE 3
 SÃO PAULO-SUL 3
 PRAIA GRANDE-PEDRO TAQUES 2
 SÃO PAULO-AEROPORTO 2
 SÃO PAULO-INTERLAGOS 2
 SÃO PAULO-IPIRANGA 2
 CUBATÃO 1
 CUBATÃO-JARDIM CASQUEIRO 1
 DIADEMA-FLOREAT 1
 SANTO ANDRÉ-CAMPESTRE 1
 SANTOS 1
 SÃO PAULO-ANCHIETA 1

14

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20



di
a d

o 
ro

ta
ryrotary completa 109 anos de fundação

Em comemoração ao Dia do Rotary, acon-
teceu no dia 25 de Fevereiro uma Sessão 
Solene na Câmara Municipal de São Paulo, 
a convite de seu Presidente Vereador José 
Américo, celebrando a data comemorativa 
instituída pela Lei nº. 9.976 de 04 de outu-
bro de 1985, de autoria do Vereador Alfredo 
Martins, por iniciativa do Vereador Gilson 
Barreto, reconhecendo o trabalho realizado 
pelos rotarianos. 

Citando o Lema "Dar de Si, Antes de Pen-
sar em Si" o Vereador Gilson Barreto recebeu 
os rotarianos dos três Distritos de São Paulo, 
4420, 4430 e 4610, em comemoração ao 
109º aniversário do Rotary, celebrado no 
dia 23 de fevereiro, ato esse que simboliza o 
reconhecimento da Cidade de São Paulo aos 
nobres trabalhos desenvolvidos pelos rota-
rianos junto à população.

O vereador ressaltou a importância das 
ações rotárias, citando mutirões, prestação 
de serviços e parceria com o Poder Público 
em muitos serviços e projetos de Lei, que 
viabilizam o atendimento eficaz para a gran-
de população de São Paulo e demais áreas 
apoiadas pelos distritos rotários. “Nada 
mais justo, dada à história singular de uma 
instituição que sempre acolheu e lutou pela 
melhoria através de causas humanitárias em 
São Paulo, no Brasil e em todos os países do 
mundo”, definiu Barreto, fazendo referência 
à homenagem. 

O coral de alunos do Colégio Rio Branco, 
regido pelas professoras Eloisa Lobo e Suzia-
ne Madureira, sensibilizou a plateia, trazendo 
emoção e reflexão sobre a solidariedade, a 
paz e o compromisso de servir que os rota-
rianos priorizam. A solenidade contou com 
a presença de Eduardo de Barros Pimentel e 
Nahid Chicani, que representaram a Funda-

ção de Rotarianos de São Paulo. 
Durante a solenidade houve o reconhe-

cimento de “Mérito Profissional” ao com-
panheiro Diretor de Rotary Internacional 
1995-97 e Governador do Distrito 4420 
1985-1986 José Alfredo Pretoni, represen-
tando o Distrito 4420. 

Profissionais que se identificam com o 
espírito rotário também foram homenagea-
dos representando os demais distritos pre-
sentes, entre eles José Antônio Antiório, pelo 
Governador do Distrito 4610, Cláudio Moises 
e Patrícia Saran, pelo Governador do Distrito 

4430, Antonio José da Costa. Também foram 
homenageados Maria Olívia, professora do 
Colégio Rio Branco e Gerson Francisco do Ó, 
um dos mais antigos funcionários do colégio. 

O Governador do Distrito 4420, José Joa-
quim do Amaral Ferreira, mencionou o orgu-
lho de representar o Distrito 4420 e todo o 
trabalho que tem sido feito pelo Rotary para 
transformar vidas através de seus projetos 
em prol da comunidade. “A recompensa que 
nós temos, desse trabalho voluntário, é feita 

através de gestos e palavras de agradecimen-
to das pessoas que nós ajudamos. Cada ano 
que passa conseguimos perceber que somos 
diferentes porque temos algo dentro de nós 
que nos permite querer fazer o bem, dando 
de si, antes de pensar em si. Nós assumimos 
tantas tarefas e temos o prazer de ajudar 
sem críticas ou recriminação aos governos. 
Por essa razão parabenizo a todos os rotaria-
nos e homenageados nessa solenidade, que 
praticam o rotarismo, tendo a solidariedade 
dentro de si,” concluiu Joaquim.  

O governador também foi homenageado 
pelo Vereador Gilson Barreto, assim como os 
demais governadores que celebraram o Dia 
do Rotary em companheirismo. 

Ao final da reunião todos os convidados 
participaram do coquetel comemorativo pelo 
aniversário do Rotary, que foi aberto a toda 
família rotária e seus convidados.

Santo André

Em sessão solene realizada na mesma 
noite do dia 25 de Fevereiro, na Câmara Mu-
nicipal de Santo André, muitos rotarianos do 
Distrito 4420 foram homenageados.  

Entre os destaques da homenagem pres-
tada na câmara estava o companheiro José 
Batista Gusmão, que representou o RC San-
to André 8 de Abril e aproveitou o momento 
solene para apadrinhar Simone Hosaka como 

uma nova rotariana.  
Ladeados pelo 

presidente do clube 
Edgard Brandão Jr 
e o EGD do Distrito 
4420, ano rotário 
2008-2009, Sérgio 
Lazzarini, ambos re-
presentaram a força 
do Rotary presente 
na solenidade. 

Também foram 
homenageados: Eli-
seu Medeiros - Rota-
ry Club Santo André 
Norte, Sebastião 

Zanforlin - Rotary Club Santo André Sul, Le-
nice Mateus - Rotary Club Santo André Alvo-
rada, Fidalma Guarini, representando Lou-
rival Passarelli do Rotary Club Santo André 
Campestre, Arno Schimit - Rotary Club Santo 
André e Raimundo Salles - Rotary Club Santo 
André Bela Vista.  

Junto aos homenageados, a vice prefeita 
de Santo André Oswana Fameli representou o 
prefeito Carlos Grana, ambos muito satisfei-
tos com a pareceria realizada com o Rotary.
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RC Mauá Barão de Mauá atende de 6 mil crianças em projeto LER 

A Bibliochácara é um projeto social realizado pelo Rotary Club de Mauá Ba-
rão de Mauá em parceria com a Chácara das Flores, entidade que recebe apoio 
do clube e mantém o Projeto LER desde 2011. Até agora, na unidade do LER 
na Chácara das Flores Eurípedes Barsanulfo, em Mauá - SP, foram atendidas 
6.532 crianças na sala de leitura, que possibilita a contação de histórias e o 
aumento do contato com a literatura, de forma lúdica, com atividades que são 
desenvolvidas através das narrativas. A parceria foi notícia no Jornal de Mauá, 
promovendo excelente imagem pública de mais uma ação em Rotary, através 
do Distrito 4420 e de companheiros rotarianos que se mobilizam e possibili-
tam a transformação de muitas vidas. 

RC SBC Rudge Ramos mantém projeto permanente com HMU 

O RC de São Bernardo Rudge Ramos desenvolve um projeto permanente 
focado na área da saúde, que desde o inicio 2006 direciona ações junto ao HMU 
(Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo). Os rotarianos  
já participaram de várias ações envolvendo a doação de aparelhos de TV e DVD 
para a casa da gestante, computador, impressora multifuncional e ar condicio-
nado para a Sala de Estudos, cadeiras de rodas para a recepção, micro ondas, 
liquidificador, e para as campanhas de aleitamento freezers para armazena-
mento de leite materno,  além de uma Ambulância UTI. Os rotarianos do clube 
acompanham mensalmente o processo de utilização da ambulância e da incu-
badora mantida no veículo, através de relatórios oficiais e contatos frequentes 
com o hospital. 

RC de SP Parque do Ibirapuera entrega cadeira de rodas 
 Em reunião ordinária ocorrida no mês de fevereiro, os companheiros do 

RC de São Paulo Parque do Ibirapuera realizaram a entrega de uma cadeira de 
rodas infantil ao jovem Marcos da Silva. Na ocasião, o jovem assistido pelo clu-
be nessa significativa ação rotária, foi representado pelo pai, José Augusto da 
Silva, que recebeu a cadeira e agradeceu o apoio do Rotary que possibilitou o 
benefício ao seu filho e família.  O clube mantém tradiconalmente a campanha 
de arrecadação de lacres das latinhas, ação que possibilita a troca de uma de-
terminada quantia de lacres estipulada por empresas parceiras, por cadeiras 
de rodas, que são doadas para pessoas ou entidades que precisam desse recur-
so para locomoção de pessoas com deficiência física.

RC Itariri doa presentes de Natal 
Em 2013, o Natal foi especial para os rotarianos do RC Itariri, que se mo-

bilizaram e entregaram presentes para os alunos das Escolas de São Lourenço, 
São Lourencinho e Braço Grande. O casal presidente Transformador José Carlos 
Pinto e Lucília realizou a entrega juntamente com os companheiros do clube e 
seus familiares, que fizeram questão de apoiar essa iniciativa. Os rotarianos 
arrecadaram os presentes, tendo como objetivo beneficiar crianças da região, 
celebrando o Natal  com mais alegria e felicidade. Para 2014 o clube pretende 
realizar mais ações beneficentes como essa e dar sequência a este e demais 
projetos voltados para a comunidade, visando transformar mais vidas e levar o 
nome do Rotary para a comunidade. 

Equipe da Fundação de Rotarianos de SCS é campeã em Torneio 

A equipe AC/DC/EG , formada por alunos do Colégio Eduardo Gomes, man-
tido pela Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, tornou-se campeã no 
Torneio de Robótica First Lego League de 2014, realizado em fevereiro, em Ta-
guatinga, no Distrito Federal, do qual participaram 60 equipes, de 14 Estados. 
Com essa vitória, a equipe do Colégio Eduardo Gomes colocou a cidade de São 
Caetano do Sul em destaque nessa área de pesquisa e tecnologia e garantiu sua 
presença no World Festival, que ocorrerá em abril deste ano, em Saint Louis, 
Missouri, nos EUA. O tema deste ano foi "A Fúria da Natureza" e entre outros 
desafios, os estudantes tiveram de montar, programar e operar robôs para so-
lucionar problemas relacionados a desastres naturais.
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Em mais uma bela iniciativa, os rotarianos do RC Guarujá Vicente de Carva-
lho representaram o Distrito 4420 ao  realizarem a entrega de equipamentos 
de ar condicionado para a Creche Jitaro Itano. A  doação faz parte de uma ação 
tranformadora que mobilizou os rotarianos do clube presidido por Aldo Gaspar 
Filho, que junto com os companheiros Alexey e Jorge visitaram a instituição e 
formalizaram a entrega, doando os equipamentos aos seus representantes. Os 
dirigentes da creche agradeceram o apoio do clube em nome das crianças lá 
atendidas, que com serão as maiores beneficiadas pelo gesto solidário, e pode-
rão aproveitar a utilização destes equipamentos, aliviando o calor apresentado 
nos últimos anos, registrado nas altas temperaturas de verão. 

RC Guarujá V. Carvalho entrega equipamentos para Creche Ac
on
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sRC de Santos Porto firma parceria com núcleos de alfabetização 

Com o objetivo de apoiar os núcleos de alfabetização de adultos da cida-
de, em reunião realizada pelo RC de Santos Porto, a Secretária de Educação da 
Prefeitura Municipal de Santos, Josselia Fontoura e a Presidente Transforma-
dora do Rotary Club Santos Porto, Raquel Ferreiro Vieira, assinaram contrato 
de parceria entre a prefeitura e o clube, para formação e apoio aos núcleos de 
alfabetização de adultos. A parceria de sucesso do Rotary Club Santos Porto 
e a Secretaria de Educação da PMS no "Projeto EJA" - Educação de Jovens e 
Adultos - foi o tema da palestra proferida pela Coordenadora do Projeto "EJA" 
da prefeitura, professora Jocely Cruz Gonzalez, que engrandeceu a iniciativa 
dos rotarianos em apoio ao poder público e comunidade.

Rotary Club de Cubatão entrega mais uma Cadeira de Rodas
Durante a 25ª reunião ordinária, o RC de Cubatão reuniu seus associados e 

aproveitou a oportunidade festiva para realizar a entrega de mais uma Cadei-
ra de Rodas à comunidade cubatense. A cadeira foi adquirida para o Banco de 
Cadeira de Rodas do clube, através da sua "Campanha do Lacre e Latinhas de 
Alumínio" que vem mobilizando companheiros, famiiares, amigos e parceiros 
do clube que apoiam essa iniciativa. Na ocasião, o companheiro Sidnei Cerca e 
o presidente Transformador 2013-2014 Dilermando Mendes Galdino fizeram 
a entrega oficial da cadeira à representante do requisitante Silas Augusto da 
Silva, beneficiado pelos companheiros. A campanha do clube é permanente e 
tem promovido mudanças na vida de pessoas que necessitam desse tipo de lo-
comoção.

O RC Santos Vila Belmiro participou do programa Rotary na TV da TV COM, 
exibido pela Net na Baixada Santista, mostrando seus projetos. Entre as ações 
desenvolvidas, o presidente transformador Laurindo Tasso mencionou o su-
cesso da Caminhada Rotary, que além de promover a paz e atividades físicas, 
aborda também o uso racional da água e a solidariedade, destacando eventos 
realizados pelo clube que colaboram com projetos sociais da cidade de Santos, 
SP. Em 2014 será realizada a 7ª edição do evento. O projeto Cruzada das Se-
nhoras Católicas - Creche Cantilho Alegre - entidade dirigida pelos rotarianos, 
a prática de Judô com o projeto Runo ao Esporte apadrinhado pelo clube, além 
de apoio ao intercâmbio e eventos como a Festa da Tainha, foram assuntos 
abordados.

RC Cubatão Jardim Casqueiro realiza evento beneficente 
O RC de Cubatão Jardim Casqueiro realizou evento para arrecadar fundos, 

em prol dos projetos do clube que vem promovendo diversas ações rotárias 
em benefício da comunidade. O evento contou com a participação de aproxi-
madamente 150 pessoas da convidadas que fizeram questão de prestigiar os 
rotarianos do Distrito 4420, com destaque para a presença do GD 2012-2013, 
Marcos Luiz Zanardo, representando o Rotary Club de São Caetano do Sul Olím-
pico. O Presidente André Pereira conduziu os sorteios com muito entusiasmo 
e realizou com os companheiros a entrega de brindes variados. Empolgado, o 
presidente também informou o sucesso da iniciativa e agradeceu aos presentes 
pela participação no evento do Rotary Cubatão Jardim Casqueiro, cuja arreca-
dação viabiliza os projetos beneficentes do clube. 

RC Santos Vila Belmiro divulga projetos em programa de TV 
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Uma das ferramentas disponibilizadas 
pelo Distrito para os Clubes divulgarem 
suas ações é o Mini-Site. O site de um clube 
na Internet é um importante instrumento 
de Imagem Pública. Mantém seus sócios 
informados dos acontecimentos, e mostra 
à sociedade tudo de bom que o Rotary tem 
realizado.

Cada um dos 76 Rotary Clubs do Distri-
to 4420 tem um site exclusivo disponibili-
zado pelo Distrito! Os Mini-Sites são como 
sites independentes na Internet, com en-
dereço próprio, que apresentam de forma 
organizada as informações, projetos, notí-
cias, eventos agendados, galerias 
de fotos e vídeos de cada clube.

Os Mini-Sites podem ser utili-
zados como site oficial dos clubes 
que não possuem outros sites ou 
que não tem mantido atualizados 
seus sites existentes. Clubes que 
possuem sites atualizados podem 
(devem) continuar com seus sites 
já estabelecidos, mas podem utili-
zar os Mini-Sites como uma infor-
mação complementar. O endereço, 
no formato www.rotary4420.org.
br/nome-do-clube , pode ser divul-
gado em e-mails, boletins, folhe-
tos, banners.

O Mini-Site é gerado automati-
camente a partir do conteúdo exis-
tente nos bancos de dados do site 
do Distrito 4420, e tem um forma-
to padronizado. Quando uma notí-
cia (ou galeria de fotos, vídeo, informação 
sobre o clube, evento na agenda, projeto) 
é enviada para a equipe do site do Distrito 
(pelo e-mail noticias@rotary4420.org.br) 

e é publicada no site do Distrito, automa-
ticamente vai também para o Mini-Site do 
clube correspondente.

Mas há a possibilidade dos próprios 
clubes inserirem conteúdos em seus Mini-
-Sites. Como o site do Distrito tem algumas 
regras editoriais para os assuntos que po-
dem ser publicados, através do cadastro 

direto de notícias ou de eventos na agen-
da os clubes podem colocar o conteúdo 
que desejarem em seus Mini-Sites, sem 
restrição de assuntos e com mais rapidez. 
Por exemplo, podem incluir notícias de 
reuniões de companheirismo, reportes das 

reuniões ordinárias, homenagens de di-
versos tipos, palestras realizadas, etc. Ao 
cadastrar a notícia ou evento na agenda, 
utilizando a senha que foi enviada ao Pre-

sidente do clube, a informação vai imedia-
tamente para o Mini-Site. Eventualmente o 
site do Distrito pode aproveitar conteúdos 
inseridos diretamente pelos clubes e pu-
blicá-los no site do Distrito 4420 também. 
É muito fácil e rápido inserir suas notícias 
e eventos, e assim manter o site do clube 
sempre atualizado! 

Capas Personalizadas

Ainda que gerados automaticamente 
pelo site do Distrito, agora cada Mini-Site 
pode refletir sua própria personalidade 
através de uma CAPA.

Trata-se de uma imagem personalizada 
que fica no TOPO do mini-site do clube! 
Desta forma o clube pode preparar uma 
imagem seguindo sua identidade visual e 
com um título personalizado, pode colocar 
uma foto decorativa (de sua região, do seu 
marco rotário, até do presidente do clube), 
e pode usar as cores que desejar! Funciona 
de forma parecida com as capas das redes 
sociais mais populares.

No site do Distrito 4420, na seção de 
Imagem Pública, estão as instruções sobre 
como você pode criar e personalizar seu 
site através de uma capa.

Boletins Automáticos

Uma forma eficiente de divulgar as 
ações do clube é através de boletins en-
viados por e-mail. Desta forma pode-se 
alcançar os membros do clube e, além de 
sua fronteiras, alcançar a sua comunidade. 
Para facilitar a preparação de boletins ele-
trônicos, o Distrito 4420 lançou uma fer-

ramenta que gera automaticamente 
o boletim do clube, a partir das no-
tícias cadastradas no site do Clube 
e no site do Distrito. Basta, através 
do mesmo painel de controle onde 
se cadastra as notícias no site do 
clube, selecionar as notícias que de-
seja em seu boletim, opcionalmente 
escrever uma pequena mensagem a 
seus leitores, e em minutos o bole-
tim está pronto, com textos, agen-
da, fotos e links para o site do clube! 
Então é só enviar para sua lista. Os 
boletins também aceitam a criação 
de uma capa personalizada para 
acompanhar a identidade visual do 
clube. Saiba mais como preparar 
seu boletim através das instruções 
existentes na seção de Imagem Pú-
blica do site do Distrito.

Marcelo R.S.Carvalho
Presidente da Comissão de

Imagem Pública do Distrito 442018
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