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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Caros companheiros rotários,
Queremos grandes conquistas para o Rotary. Admiramos aqueles que deram grandes presentes para a humanidade: Abraham Lincoln, que deu dignidade humana aos
oprimidos; Madre Teresa, que ofereceu compaixão aos esquecidos; Mahatma Gandhi, que deu a dádiva da mudança
pacífica aos dominados. Suas vidas se tornaram presentes
para o mundo.
Podemos nos inspirar nos exemplos deles e perguntar:
“Como eu, com a vida que eu vivo, e sem deixar de lado as
responsabilidades que são tão importantes para mim, posso
me tornar um presente para o mundo?”. Ao escolher meu
lema, pensei nas lições que aprendi por meio da minha fé
hindu. Eu pensei principalmente na história de Sudama.
Sudama foi uma criança pobre e era um amigo de confiança de Krishna, que nasceu em uma linhagem real como
um avatar – a encarnação de um ser divino. Os dois meninos cresceram juntos, mas acabaram se afastando depois
de adultos. Enquanto Krishna tornou-se um líder militar e
rei de grande renome, Sudama permaneceu um camponês
humilde.
Os anos se passam e Sudama está passando por dificuldades. Ele se vê sem dinheiro até mesmo para alimentar os
filhos. Sua esposa o lembra de sua amizade de infância com
Krishna: talvez seja o momento de ir ao poderoso governante pedir ajuda. Relutantemente, Sudama concorda, mas
decide não ir de mãos vazias. Ele junta um pouco de arroz
– toda a comida que sua família tinha – e o embrulha em
um pedaço de pano como presente para o amigo.
Quando Sudama entra no palácio, ele é surpreendido
pela suntuosidade do lugar e pela amável hospitalidade
de Krishna. Seu presente modesto, tão cuidadosamente
preparado, parece um lembrete humilhante de sua pobreza.
Krishna abraça Sudama, que esconde a mão, segurando o
arroz por trás das costas. Krishna pergunta o que ele está
segurando.
Longe de ser desdenhoso, Krishna aceita o arroz com
gratidão e o consome com alegria enquanto os dois se sentam e conversam. As horas passam, durante as quais a satis
fação dessa amizade reacendida afasta da mente de Sudama todos os pensamentos de sua difícil situação. Quando a
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noite cai, Sudama prepara-se para voltar à casa – e só então
ele percebe que negligenciou sua tarefa. Ele retorna com
nada; Krishna tinha comido os últimos grãos de arroz de
sua família.
Sudama reveste-se de coragem para voltar aos seus
filhos famintos. Mas, parado diante de seu portão, com
o amanhecer começando a raiar, ele vê que a cabana que
deixara no dia anterior tornou-se uma casa imponente, e,
esperando para cumprimentá-lo, está sua própria família:
bem vestida e bem alimentada pelas cestas de alimentos
que apareceram em sua cozinha, enquanto Krishna comia
cada grão de arroz de Sudama.
Krishna entendeu o que Sudama lhe trouxera: tudo o
que ele tinha para dar. Em troca, Krishna deu-lhe tudo o
que ele precisava. Nunca é o valor material de um presente
o que importa – é o amor que vem com ele. Assim como o
oferecimento de Sudama para Krishna tornou-se uma dádiva para Sudama, o que damos por meio do Rotary se torna
uma dádiva para nós. E todos nós temos uma escolha: manter nossos dons para nós mesmos ou fornecê-los a outros, e
ser um presente para o mundo.
Nós temos só uma chance em nossas vidas. E nós teremos só uma chance neste novo ano rotário. Este é o nosso
momento. Vamos agarrar esta oportunidade com unhas e
dentes.
Seja um Presente para o Mundo.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International

Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY
OS DESAFIOS DE UMA NOVA GESTÃO
Caros companheiros rotários,
Estamos iniciando uma desafiadora etapa da existência
da nossa instituição, agora sob a liderança do presidente
K.R. “Ravi” Ravindran, que nos exorta a trazer de volta um
fundamento que construiu a nossa organização: a ênfase
em altos padrões éticos em todos os aspectos de nossas
vidas. Teremos um ano para levar os clubes a transformar
as vidas dos mais carentes das nossas comunidades.
O início de um ano rotário nos leva a pensar na responsabilidade que temos com o Ideal de Servir, que é o objetivo maior da nossa instituição, traduzido no lema que já se
tornou a marca do Rotary: Dar de Si Antes de Pensar em
Si. A prestação de serviços se tornou a responsabilidade
maior dos rotarianos.
Nesse contexto, a decência se inclui entre os objetivos
do Rotary com a difusão das normas da ética profissional
e a melhoria das comunidades pela conduta exemplar dos
rotarianos na sua vida pública e privada. Assim, podemos
afirmar que trabalho, tolerância, ética e decência são as
virtudes que alavancaram o grandioso progresso da nossa
instituição ao longo de sua história.
Nós, rotarianos, temos a obrigação e a responsabilidade
de passar essas virtudes à sociedade, mostrando o caminho
da ética na vida pública, na vida privada e no exercício de
nossas profissões. Juntam-se a essas virtudes o idealismo e
o entusiasmo tão próprios dos espíritos jovens que devem
estar sempre presentes na alma do rotariano.

Estamos diante da exortação do presidente Ravi, incentivando o rotariano a usar seu talento, experiência e liderança para ser um presente para o mundo neste ano rotário
2015-16. “Todos vocês receberam tantos presentes e agora
lhes foi dado este grande presente, esta grande oportunidade. Um ano para ter todos os seus talentos, todos os seus
dons, tudo o que você é e pode se tornar – um presente
para o mundo”, disse Ravi. Esse presente, companheiros, é
a nossa capacidade de servir à humanidade, que muito espera das ações benfazejas dos rotarianos de todo o mundo.
Assumo o honroso e relevante encargo de diretor do
Rotary International para a região das Zonas Rotárias
22A e B, 23A, B e C, compreendendo o Brasil e América
do Sul, abrangendo Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile,
Bolívia, Peru e Equador. Prometo todo meu empenho para
fazer com que todos os rotarianos estejam engajados com
o mesmo objetivo de levar a essas comunidades um rico
presente, representado pelas ações que iremos desenvolver
com grande entusiasmo e alegria.
José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International

Não devemos esquecer que somos, todos, parte de um
enorme time de homens de bem, que usando seu poder
de liderança em mais de 219 diferentes países, em 35 mil
clubes, fazemos a diferença em um mundo cada vez mais
carente dos valores que buscamos preservar, juntando para
isso talentos, agregando inteligências e corações.
Para fazer o Rotary ainda melhor em nosso país precisamos constituir um grande bloco formado a partir dos
presidentes dos cerca de 2.400 clubes até os 11 coordenadores nacionais do Rotary e seus assistentes, todos atuando de forma harmônica, coesa, vibrante e entusiasmada.
Esse é o meu desejo.
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Queridos Rotarianos e família rotária.
É com imensa satisfação que hoje estou aqui, deixando
uma mensagem como Governadora desse distrito tão maravilhoso, que é o 4.420.
Agradeço a todos que se empenharam em me ajudar nessa conquista, principalmente à minha família, meu marido
Claudio, minha filha Michelle, e mesmo distante, meu filho
Luciano, que sempre entenderam todas as vezes que precisei me ausentar para poder buscar informações e me preparar para esse desafio, atitude essa, que muito me honra.
Sempre me encantei com Rotary pelas suas ações e projetos, mas o que me marcou realmente foi uma diplomação
de alguns jovens do CAMP, quando, ao notar a grande felicidade deles e de seus familiares no dia da entrega de seus
diplomas percebi a importância daquele momento para
cada um deles. Vi pais emocionados, muitos às lágrimas,
pois sabiam da importância daquele diploma, porque para
alguns, talvez, aquela fosse a única formatura e única oportunidade na vida, de poder ingressar em algum trabalho na
sociedade.
Motivada por isso, venho lembrar a todos vocês, companheiros, que pertencemos a uma organização de homens
de negócios e profissionais com o objetivo de prestar
serviços humanitários e por isso, nos distinguimos de diversas outras, pois, nos destacamos pela forma de servir.
Agora estamos diante de um novo período rotário que
nos apresenta novas propostas, novas ideias, novos desafios e todos estão a nossa espera nessa grande missão.
Nosso Presidente de Rotary International, R. Ravi
Ravindran, lançou o lema “Seja um Presente para o Mundo”, pois ele realmente deseja que nós possamos presentear
nossas comunidades tão necessitadas, através dos nossos
exemplos e nossos talentos.
Rotarianos queridos, nós somos os olhos e ouvidos do
Mundo Rotário. Nós sabemos o que nossas comunidades
precisam, portanto, vamos ajudá-las a traçar um novo
caminho para suas vidas. É justamente por isso, que nossas ambições precisam ser amplas o suficiente para incluir
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as aspirações e necessidades dos outros, pelo bem deles e
pelo nosso próprio bem.
Precisamos construir novas oportunidades, e para isso,
precisaremos estar sempre engajados em projetos para a
construção de um mundo de igualdade, fraternidade e
justiça social.
Lembremo-nos que, todos, sem distinção, temos algo
a compartilhar e enquanto formadores de opinião, temos
obrigação de transmitir nossas virtudes.
Pensemos no bem, façamos o bem sem ver a quem, pois
isso nos torna mais felizes conosco mesmos.
Coloquemos mais amor, carinho e coração em nossas
ações.
Espero contar com todos para que ao chegar ao final
deste ano rotário tenhamos orgulho de poder termos contribuído muito com nossos assistidos e poder nos orgulhar
também, de dizer que nós fomos um presente para o mundo
e para o Rotary.
Seja um Presente para o Mundo.
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420

Bolsas pela Paz
Carta Mensal conversa com
Samir Nakhle Khoury

O Distrito 4420 apresentou suas candidatas para as Bolsas Rotary pela Paz. Elas foram selecionadas criteriosamente por possuírem notório saber em suas profissões,
bem como nas atividades relacionadas à paz entre os povos. A decisão será no fim de Dezembro, com o início do
mestrado em 2016. As candidatas são Viviane Castro Rodriguez (RC de Santos Boqueirão), Marina Graciolli Paiva
(RCSP Santo Amaro) e Luiz Demôro (RCSP Saúde).
A seguir, entrevista concedida pelo Coordenador das
Bolsas pela Paz no Distrito Samir Nakhle Khoury à revista
Carta Mensal.

Carta Mensal: O que é esse subsídio para mestrado
pelas Bolsas Rotary pela Paz?
Samir Khoury: Todo ano os Centros Rotary pela Paz
selecionam até 100 bolsistas que são subsidiados para obter um mestrado em relações internacionais, administração
pública, desenvolvimento autossustentável e aperfeiçoamento dos estudos pela paz e resolução de conflitos. O
objetivo do programa é desenvolver líderes que possam
promover a paz, a cooperação nacional e internacional e
a resolução de conflitos em geral, aprimorando sobretudo
suas atividades humanitárias. Muitos desses bolsistas acabam assumindo posições de destaque em governos ou em
ONGs, ONU, UNESCO, Banco Mundial, etc.
CM: Qual é a duração do programa e o que ele
abrange?
SK: Essas bolsas têm duração de 15 a 24 meses, com
estágio de 2 a 3 meses durante o recesso acadêmico. Cobrem 100% das mensalidades e taxas escolares, hospedagem e alimentação, passagens de ida e volta, despesas com
estágio ou estudos de campo. É importante ressaltar que
cabe ao bolsista conseguir a aceitação da universidade que optou.

SK: Ter diploma de graduação universitária. Possuir
compromisso com a paz e compreensão mundial, demonstrado por intermédio de conquistas acadêmicas, profissionais e pessoais. Demonstrar participação em atividades de
prestação de serviços comunitários e humanitários. Comprovar um mínimo de 3 anos atuando em áreas e empregos
ligados ao tema, remunerados ou não. Demonstrar muita
motivação, força de vontade e liderança sadia. Ter ótima
proficiência em um segundo idioma.
CM: Nesse ano, nosso Distrito terá algum candidato?
SK: O 4420 será representado por 3 excelentes candidatas. Elas foram selecionadas criteriosamente por possuírem notório saber em suas profissões, bem como nas
atividades relacionadas à paz entre os povos. Creio que
todas possuem grande chance de conseguir seus objetivos.
A decisão será no fim de Dezembro, com o início do mestrado em 2016. Independente do resultado, todas já são
grandes vencedoras, pois representar esse destacado distrito rotário é algo muito honroso e as torna líderes mundiais.
CM: Quem são elas?
SK: Viviane Castro Rodriguez (RC de Santos-Boqueirão), Marina Graciolli Paiva (RCSP Santo Amaro) e Luiza
Demôro (RCSP Saúde).

CM: Quando teremos novas bolsas?
SK: Os clubes já podem selecionar seus candidatos
desde já. Até Maio de 2016 as inscrições estarão abertas,
basta que o candidato acesse Rotary Peace Fellowships no
site do Rotary, siga as instruções e tenha um Clube Patrocinador como proponente.

CM: Em quais universidades?
SK: Nossas Instituições parceiras são
de 1º nível acadêmico:
- Duke University e University of North
Carolina, Chapel Hill, EUA
- International Christian University, Japão
- University of Bradford, Inglaterra
- University of Queensland, Austrália
- Uppsala University, Suécia

CM: Quais são os critérios de elegibilidade?
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Juventude em ação
A equipe de Serviços à Juventude, liderada pelo Eduardo Gonsalves Barreiro Jr, o Duda, está trabalhando bastante nesse início de Ano Rotário. Logo no início da gestão já acontecerá a primeira fundação de um
novo clube – no fim de agosto iniciarão os trabalhos os jovens do Interact Club de Santo André Sul. Além
deste clube, em breve também haverá a fundação do Interact Club de Itariri Pedro de Toledo, e há mais três
Rotary Clubs onde os presidentes manifestaram vontade de fundar clube de Jovens de 12 a 18 anos.
Já com Rotaract Clubs não é diferente. A fundação do Rotaract Club de São Paulo Distrito São Luiz está
próxima, e também já há mais três Rotarys Clubs trabalhando para a fundação de clubes de jovens de 18 a
30 anos. Além disso, também há um trabalho para fundação de novos Rotary Kids no distrito.
Ao mesmo tempo o RYLA está em plena preparação, sob o comando da presidente da comissão Maria
Laiz Zanardo. O planejamento da equipe de serviços à juventude está alinhado com o trabalho dos Representantes Distritais, o Vinícius Tiengo Marono, de Rotaracts, e a Luciana Gusmão Córdova Guimarães, de
Interacts.
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Governadora

MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
A festiva de Transmissão e Posse da
governadoria do Distrito 4420, aconteceu
nas dependências do Buffet Samir, em
São Caetano do Sul, cidade que recebeu
rotarianos e representantes dos 79 clubes,
responsáveis por uma posição destacada
no Rotary International
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O

Ano Rotário 2015-2016 começa oficialmente
no primeiro dia do mês de julho, mas o casal
governador Maria Luiza Mendaçolli Zago e
Cláudio, representando o Rotary Club de São
Bernardo do Campo Norte, segue afinado com sua equipe distrital e seus presidentes, motivados para serem um
verdadeiro presente para todas as pessoas assistidas pelos
rotarianos.
Com o lema “Seja um Presente para o Mundo”, a governadora empossada, terá como objetivo levar esperança
para os menos favorecidos, fazendo uma reflexão sobre a

importância de reconhecer
no próximo, a oportunidade
de fazer o bem e dessa forma, a diferença no mundo.
O Casal governador 2014-2015 Hiroshi e Suma Shimuta,
fez o discurso de despedida, agradecendo pela oportunidade
de servir o distrito de maneira brilhante, contando com a parceria de todos os presidentes,
que com muito entusiasmo, fizeram o Rotary Brilhar.
Um vídeo, relatando
momentos marcantes de
sua gestão, foi apresentado durante sua explanação e o EGD Mário
César Camargo, um dos
responsáveis pela organização da Convenção
Mundial em São Paulo, aproveitou a ocasião
para parabenizá-lo, por
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seu apoio e relevante incentivo à realização
do evento, além de destacar a significativa
participação dos rotarianos do distrito no
evento.
A governadora já empossada, fez um emocionante discurso, ao lado de seus famili-

ares, celebrando o início de sua jornada
rotária à frente da governadoria, junto aos
presidentes e governadores assistentes presentes, pessoas comprometidas com a instituição e com seus clubes, que serão agora,
um maravilhoso presente para o mundo!
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POSSES NOS CLUBES
01. Rotary Club de Guarujá-Vicente de Carvalho
O Presidente Brilhante Alexandro Félix entrega o pin
ao Presidente Presente
Gustavo F. Fernandes

01

02

02. Rotary Club de Praia
Grande Caiçara
A Presidente Brilhante Luciana Contieri ao lado do
Presidente Presente Gilmar
Hernandez
03. Rotary Club de Praia
Grande-Boqueirão
O Presidente Brilhante
Célio e o Presidente Presente Sergio Roberto Ramos batem o sino para a
transferência da gestão

03

04

04. Rotary Club de SV Antonio Emmecrich
Presidente Presente Adélio
S. de Oliveira Filho ao lado
do Presidente Brilhante
Douglas Pinheiro da Silva.
05. Rotary Club de Praia
Grande-Novo Tempo
O Presidente Presente
Alexandre Araújo ao lado
do Presidente Brilhante
Márcio Alves de Souza.

05

06

06. Posse Conjunta dos
Rotary Clus de Diadema,
Diadema Floreat, S.B. do
Campo-Norte, S. B. do
Campo-Rudge Ramos e
S.B. do Campo Terra Nova.
07. Rotary Club de São Vicente-Praia
A Presidente Brilhante Angella Ramos M. Ximenes
coloca o pin no Presidente
Presente Sidnei Alvarez

07

08

08. Rotary Club de Santos-Praia
O Presidente Brilhante Orlando Viscardi coloca o pin
no Presidente Presente
Robinson Alberto Costa.
09. Rotary Club de Santos-Porto
A presidente Presente
Rosane Rezende de Souza
Giuliani e seu marido com
o casal governador Maria
Luiza e Claudio Zago

09

10

10. E-Club
A presidente Presente
Marcia Eleane Braghini
Deus Deu, a Governadora
Mª Luiza Zago.

D-4420
11. Posse Conjunta dos
Clubes da área 5
RC de Mauá, Mauá-Barão
de Mauá, Ribeirão Pires,
Ribeirão Pires-Estância
Centro
12. Posse Conjunta do
Rotary Club Santo André
-Sul e Rotary Club Santo
André-Oito de Abril
11

12
13. Rotary Club de Peruibe
O casal presidente Presente,
José
Rubens
Nogueira de Souza e Gislaine emocionados agradeceram o apoio de todos.

13

14

14. Rotary Club de São Vicente
Casal presidente brilhante,
Sonia e Carlos Torci com o
casal presidente presente
José Cláudio Carvalho
Lopes e Maria Aparecida.
15. Rotary Club de São
Paulo-Saúde
O Presidente Brilhante
César Augusto Raimondi
Guiguer coloca o pin na
lapela da Presidente Presente Bruna Werling

15

16

16. Rotary Club de Guarujá
O Presidente Presente
Célio Maciel, descerra o
banner da gestão ao lado
da Governadora do distrito
Mª Luiza Mendaçolli Zago
17. Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro
O Presidente Presente Norberto Bráz e sua esposa,
emocionados na festiva de
transmissão e posse

17

18

18. Rotary Club de São
Paulo-Interlagos
O Presidente Brilhante Gilberto Andrade entregou ao
Presidente Presente Rodrigo Médici Cândido, o colar
símbolo do clube.
19. Rotary Club de SBCRudge Ramos
O Presidente Brilhante
Ferruccio Marco Giorgini e
a Presidente Presente Renata C. Rocha

19

20

20. Rotary Club de PraiaGrande
O Presidente Brilhante Samuel Jungton coloca o pin
na lapela do Presidente
Presente Silvio Luis

Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

Rotary Club de Guarujá

RC de Santos-Vila Belmiro

O Guarujá Golf Club realizou Torneio de Golf e um
almoço com “Porco no Rolete”. A renda foi revertida para
a “Creche Ligeirinho”, administrada pela Associação dos
Moradores da Maré Mansa e para os projetos sociais do
Rotary Club de Guarujá. O Rotary Guarujá reverterá parte
da renda recebida para a Casa da Visão do Guarujá e parte
para o STYLE BRASIL, grupo de “Dança de Rua” e “HIP
HOP” da comunidade Humaitá, em São Vicente, que fez
apresentação encantadora para os convidados e utilizará a
doação para custear participação em Festival Internacional
na Cidade de Curitiba, no Paraná-PR.

Aconteceu na reunião de companheirismo em comemoração ao Dia das Mães, prestando homenagens e promovendo uma “Festa Mexicana”, que movimentou os clubes
da área. Foi uma linda festa, onde os companheiros e convidados puderam degustar comidas típicas do México,
apreciar o artesanato local, vivenciar jogos e gincanas muito comuns da cultura e das festas mexicanas. Um cantinho
com “sombreiros” mexicanos foi destaque no cenário festivo. A confraternização vem fortalecer a grade de eventos
do clube que realizou significativas ações rotárias no ano
brilhante, presidido por Iracema e Edson Meneses.

Torneio de Golf Beneficente

Festa Mexicana

RC de Santos-Boqueirão

Doação de Aparelhos Cardiológicos
O governador Hiroshi Shimuta, participou da entrega
oficial da doação de aparelhos cardiológicos, feita pelas
companheiras do Rotary Club de Santos-Boqueirão, presidido pelo casal Marinilza e Eustázio Pereira. Foram doados especificamente cinco eletrocardiógrafos e três cardio
versores, que serão destinados à ala SUS - Sistema Único
de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Santos, que
tem como provedor Felix Alberto Ballerini, que agradeceu
muito aos rotarianos e autoridades presentes, por toda contribuição e empenho dedicados à instituição. O provedor
ainda ressaltou o belo trabalho do clube que promoveu a
significativa doação e vem sendo atuante, sempre beneficiando a entidade.
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RC de Cubatão-Jd. Casqueiro

RC de Riviera de S. Lourenço

O Rotary Club Jardim Casqueiro realizou seu Rotary
Day do ano rotário brilhante, promovendo um campeonato
de Karatê, junto ao projeto “Quem Luta Não Briga”, mantido no espaço comunitário do Bolsão 8, em Cubatão-SP.
No dia, a comunidade foi convidada a conhecer os projetos
do clube que por fim surpreendeu as crianças com a doação
dos tatames e faixas amarelas, e promoveu a prova para a
mudança de faixa. Para o clube, promover o projeto é de
suma importância, pois fomenta a prática esportiva, tirando as crianças das ruas, com o foco na arte marcial que
estimula a disciplina. Parabéns aos companheiros!

Através do Subsídio Distrital, o Rotary Club Riviera de
São Lourenço doou violões para a Fundação 10 de Agosto,
entidade que recebe apoio permanente dos companheiros.
Os rotarianos têm trabalhado junto à comunidade local,
desenvolvendo projeto de musicalização para crianças e
jovens de baixa renda, como o Projeto ACICA, que também desenvolve o dom musical de crianças e adolescentes.
A doação de instrumentos de corda e sopro é sempre viabilizada pelo clube, graças a realização de eventos e parcerias que permitem tal arrecadação, com o objetivo de formar novos cidadãos com um futuro promissor.

RC de Santos-Noroeste

RC de Santos-Oeste

Um local de leitura aconchegante. Foi assim que ficou
o Centro de Leitura e Educação Rotary – Projeto LER - do
RC de Santos Noroeste, nas dependências da Associação
Comunitária Pró Moradia Ilhéus da Baixada Santista –
Ilhéu Baixo, no Bairro Jardim Bom Retiro, Santos SP. O
Centro de Leitura e Educação Rotary está instalado desde
30 de setembro de 2014. Cada atividade comporta de 15
a 20 participantes, beneficiando cerca de 300 pessoas por
ano. A viabilização do Projeto Sala de Leitura Aconchegante foi possível com a obtenção de Subsídio Distrital
2014/2015 da Fundação Rotária.

O RC de Santos-Oeste realizou no CAMPS de Santos-SP, o Projeto Rumo, um programa voltado à formação
profissional para o mundo do trabalho, através de palestras
com diversos profissionais de diferentes áreas de ocupação, para contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais e pessoais. Os jovens foram agraciados com um
dia repleto de atividades e dinâmicas que possibilitaram
muitas discussões e esclarecimento de dúvidas, pertinentes
a essa fase de escolhas e busca de oportunidades para o futuro. A ação também apresentou aos jovens a importância
do trabalho desenvolvido pelo Rotary na comunidade.

Rotary Day

Doação de Ar Condicionado

Doação de Violões

Projeto Rumo
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RC de Diadema-Floreat

RC de S. Bernardo do Campo

O Rotaract Club Diadema Floreat promoveu uma excelente ação através de uma Campanha de Doação de
Sangue que mobilizou a comunidade local. A ideia foi
convocar todos os companheiros rotarianos, rotaractianos,
interactianos e toda família rotária a participar da iniciativa com o objetivo de salvar vidas. A coleta foi feita pelo
Hemocentro São Lucas, na Sodiprom , no Centro de Diadema SP, num sábado, das 08hs as 12hs, o que possibilitou
a integração saudável de todos os participantes que se solidarizaram ao projeto e levaram amigos, considerando que,
a causa é permanente e a colaboração também!

Em reunião festiva, o RC de São Bernardo do Campo,
deu início à distribuição de meias, arrecadadas na “Campanha Pé Quente 2015”, comandada pela rotariana Malu
Giglioli. Os companheiros se mobilizaram para realizar a
entrega do primeiro lote, com 220 pares arrecadados e entregues à Associação São Luiz, na pessoa de sua presidente, Natalina Olga Guazzelli. Ao todo, foram arrecadados
2.214 pares de meias, graças à colaboração de amigos e
parceiros do clube, que não mediram esforços para contribuir com a nobre causa. O restante do lote foi dividido e
destinado a 10 entidades.

RC de SBC-Norte

RC de SBC-Terra Nova

Participando ativamente do Projeto HPV, o clube realizou no Colégio Tereza Delta, mais uma rodada de palestras levando informações e orientação aos educadores sobre a doença, prevenção e riscos, evitando que mais adolescentes sejam vítimas do vírus. As palestras ministradas
pela rotariana Leila Campos Shiratsu, engajada no projeto
permanente do Distrito 4420, criado pelo RC Santos Boqueirão, informam às famílias e aos jovens de maneira
didática e educativa. Ao final, os participantes, realizaram
um trabalho sobre o que assistiram e aprenderam e os cinco
melhores, foram premiados pelo clube.

Os rotarianos realizaram o Desfile Solidário, nas dependências do CAMP/SBC que teve apoio e participação
de companheiros, amigos, familiares, parceiros e merecido destaque, para a participação dos modelos infantis, que
deram um verdadeiro show de espontaneidade e alegria.
Graças ao comprometimento e profissionalismo de todos
os envolvidos na ação, o evento foi um grande sucesso.
O objetivo foi promover companheirismo, homenagear a
presidente brilhante Sueli Silene Tessarini e contribuir com
a receita da arrecadação, que foi destinada a projetos sociais rotários elaborados pelo clube.

Campanha de Doação de Sangue

Trabalhando no Projeto HPV
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RC de S. Paulo-Aeroporto

RC de SP-Ponte estaiada

O projeto do RC de S. Paulo-Aeroporto, e a integração
proporcionada durante a Convenção Internacional de 2015,
em São Paulo, foi iniciado anos antes, durante uma palestra
sobre queimaduras realizada no clube. O assunto despertou
o interesse dos rotarianos e teve apoio do associado Carlos
Bautzer, cirurgião plástico, que identificou onde haveria
possibilidade do clube atuar no tema. A demanda identificada foi a de um dermátomo, um equipamento para extração e expansão de pele realizando enxertos em pacientes
de graves queimaduras no Hospital do Tatuapé (Hospital
Municipal Dr. Cármino Caricchio), em São Paulo.

Em parceria com a Fraternidade Aliança Aca Laurência, os rotarianos do Clube estão envolvidos na Campanha
do Agasalho, beneficiando assim, pessoas que necessitam dessa significativa doação. Mais de 100 caixas foram
distribuídas à diversas instituições de caridade, seja com
o bazar beneficente, seja com o uso das roupas doadas.
A campanha arrecadou muitas doações e contou com a
colaboração de todos. Cada doação tornou-se um verdadeiro presente para às famílias beneficiadas por esse gesto
solidário e a colaboração dos rotarianos serviu de referência na campanha.

Rotary Club do Guarujá

RC de Santos-Porto

Projeto de Subsídio Global

Campanha do Agasalho

Festa Junina

Projeto com Subsídio Distrital

Rotarianos do Rotary Guarujá, realizaram uma maravilhosa Festa Junina, nas dependências da Creche Benedito
Lellis, entidade administrada pelo clube. Com o apoio dos
rotarianos, a creche consegue atender 125 crianças da comunidade Maré Mansa, em Guarujá-SP, tornando-se um
projeto permanente, que mostra toda a força e presença do
Rotary junto à comunidade. Mais uma vez, a tradicional
festa reuniu rotarianos, crianças, pais e amigos no evento,
que contou com brincadeiras e comidas típicas, animação
e toda alegria das crianças e organizadores que fizeram da
festança, um grande presente para o mundo!

Foi realizado o “Projeto Mesas de Alimentação” do
Berçário do Educandário Anália Franco, em Santos/SP,
pelo RC de Santos-Porto, que fez a substituição dos cadeirões existentes (danificados) por mesas de alimentação
tipo baby ju, adequadas à alimentação de bebês de 06
meses a 02 anos, proporcionando às crianças satisfação
nutricional e conforto, além segurança das professoras ao
ter os bebês sob sua supervisão direta.
O Educandário é uma Instituição Filantrópica santista, que
atende atualmente 303 crianças em regimes de Abrigo,
Creche e Centro de Conveniência.
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ROTARACT CLUB ITANHAÉM
Doação de Cobertores e Agasalhos
Os jovens do Rotaract Itanhaém participaram, juntamente com os companheiros
do Rotary Itanhaém e as senhoras da AFRI, da doação de 70 cobertores e mais
de 200 agasalhos ao Fundo Social de Solidariedade de Itanhaém. A doação foi
feita graças a parceria dos queridos apoiadores da loja VIP.
A doação é de grande valia, pois os cobertores serão muito úteis para manter
as famílias carentes da cidade bem quentinhas. Os rotarianos e rotaractianos se
mobilizaram para estreitar a parceria e poder assim, contar com a colaboração
de muitas pessoas que doaram roupas e cobertas para
quem precisa, fortalecendo o servir.

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
Projeto para Idosos

O Rotaract Itanhaém doou ao Rotaract
de Santos e ao Rotaract São Paulo Vila
Mariana, 80 sabonetes para o projeto com
os idosos que acontecerá no próximo
sábado em um asilo.
O projeto conta com um baile para os
idosos e os mesmos recebem presentes
diversos!
Nesta segunda edição os clubes efetuarão
a entrega de material de higiene para os
idosos! Parabéns aos Rotaracts de Santos
e Vila Mariana, vocês já estão sendo um
presente para o mundo!

INTERACT CLUB SÃO PAULO-AEROPORTO
Entrega de Livros
O Interact de São Paulo Aeroporto entregou mais de 1500
livros para a “Sala de Leitura do Projeto LER”, mantida
pelo RCSP Anchieta na região da Saúde, em São Paulo.
O grupo entregou os livros arrecadados na gestão 2014-2015
e participou de atividade de plantio de árvores, junto com as
crianças que frequentam o local. Participaram do evento a
Presidente do Interact São Paulo Aeroporto Carolina Ferraz,
a Vice-Presidente Caroline Carvalho e Giulia Priore.
Também participou da entrega o Presidente do Projeto LER,
o governador 2008-2009 do Distrito 4420 Sérgio Lazzarini,
e associados dos clubes RCSP Aeroporto e RCSP Anchieta

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO-INDEPENDÊNCIA
Participa da festa da APAE da cidade de Novo Horizonte
Rotarianos e rotaractianos tem realizado ações
conjuntas, estreitando laços entre distritos rotários,
como aconteceu num evento organizado pelos
companheiros do Rotary e Rotaract de Novo
Horizonte e Rotary Club de São Paulo Independência.
As rotaractianas Fernanda Oliveira e Thaisa
Oliveira, sócias do Rotaract SP Independência e o
rotariano Noredson Oliveira, sócio do Rotary SP
Independência, trabalharam junto com o Rotary e
Rotaract de Novo Horizonte, distrito 4480, na barraca
da festa da APAE, na Cidade de Novo Horizonte.
A festa da APAE acontece todos os anos e o Rotary
da cidade sempre prestigia com a barraca da lasanha,
bebidas e churrasco.

ROTARACT CLUB DE MAUÁ
Workshop Trabalho e Empreendedorismo

O Rotaract Club Mauá, com o apoio do
Interact Club Mauá e companheiros do Rotary,
realizaram um Workshop com o tema “Trabalho e
Empreendedorismo”.

ROTARACT CLUB DE SANTO-ANDRÉ
Projeto Mundo Profissional

O Rotaract de Santo André realizou o projeto “Mundo
Profissional”, que tem como objetivo, promover uma
semana de palestras sobre várias áreas profissionais.
Foram utilizadas como ferramentas, as profissões dos
sócios do clube e alguns convidados, sendo seis sócios
(Rotaract Clube de Santo André), dois sócios (Rotaract
Clube Ribeirão Pires Estância e São Bernardo do
Campo), dois Interactianos (Interact Clube de Mauá)
e dois convidados. As palestras foram ministradas
para jovens no Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André, onde os palestrantes despertaram interesse e
curiosidade dos jovens, sobre os temas abordados.
Cerca de 70 jovens aprendizes participaram das
apresentações.

O evento aconteceu na sede do Rotary Club
Mauá, no mês de julho, tendo as atividades
iniciadas a partir das 13hs. Este projeto foi criado
para auxiliar jovens com seu primeiro emprego
ou recolocação no mercado de trabalho por meio
de palestras feitas por profissionais de RH e
seleção.
Os jovens contaram também, com
empreendedores que contaram sua experiência
e deram dicas de como agir e montar uma
empresa, desenvolvendo um projeto que tenha
sustentabilidade.
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Novo ano rotário, vale a pena rever
alguns conceitos, seja para os novos
líderes rotários que estão começando,
ou para os veteranos refrescarem as
ideias!
Por que é importante para o Rotary fazer Imagem Pública?
O Rotary já foi fechado, não fazia
questão de aparecer. Mas aprendeu
que precisa de membros, e para isso
precisa mostrar seu trabalho para que
as pessoas o conheçam e possam se
interessar pela organização. Também
precisa mostrar suas atividades para
os rotarianos já existentes, como forma de estimulá-los a permanecer na
organização e prestar contas àqueles
que doam recursos para seus projetos.
Precisa, ainda, obter o reconhecimento devido da sociedade, que só ocorre
com a sua divulgação institucional.
Que mensagens os jornais gostam de mostrar?
Jornais e veículos de imprensa em
geral gostam de notícias que causem
impacto, e que sensibilizem o seu
público. Mostre o projeto pelo lado
sentimental, mostrando a comunidade
beneficiada, ou mostre sua relevância, com números significativos e o
impacto na sociedade causado pelo
Rotary. Entregue seu projeto com
pompa, dentro de um grande evento,
e assim atraia a atenção da mídia.
Que imagem do Rotary devemos
mostrar para a imprensa?
Fuja das festas. Há uma tendência histórica das notícias de Rotary
caírem só nas colunas sociais, como
“aquele povo que só faz festa” – para
mudar isso é preciso noticiar o motivo
da festa, o projeto que será efetuado
com o dinheiro arrecadado, a população que será beneficiada, deixando
o evento em segundo plano. Foque
nos projetos, e, por que não, nos
serviços profissionais, mostrando que
no Rotary você também se relaciona e
se aprimora.
Como podemos conseguir espaço nos jornais sem dinheiro?
Através do relacionamento – é nisso que os rotarianos são bons. Busque
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os contatos de cada membro de seu
clube, e descubra quem tem relacionamento com pessoas da mídia, que
poderão conseguir divulgação para
suas ações e espaço sem custo para divulgação do clube. Chame a imprensa
para participar de seus eventos, e depois divulgue o resultado.
Como mando as notícias para a
mídia?
Através do press-release, que
é um texto contando o que se trata
seu evento ou projeto. O texto deve
ser sucinto, mas deve responder às
seguintes perguntas básicas sobre o
fato: O quê? Como? Quem? Quando?
Por quê? Onde? Procure escrever em
terceira pessoa, e envie fotos de boa
qualidade junto - envie em arquivos
anexados, facilite para o jornalista e
suas chances de ter seu texto publicado serão maiores. Mantenha ainda um
texto padrão, para uso em todas as divulgações, com uma breve descrição
do que é Rotary, quem somos, o que
fazemos.
Por que o Rotary International
não faz nossa divulgação de forma
centralizada?
O Rotary é uma organização internacional, mas não é uma empresa,
nem uma franquia – não possui finalidade comercial e não possui fundo
promocional, que oneraria muito o
custo dos rotarianos. E jamais poderia
usar recursos da Fundação Rotária ou
doados para projetos para fins promocionais. Assim, precisa contar com o
trabalho voluntário e pulverizado de
cada rotariano. Mesmo assim o Rotary International tem disponibilizado
muito material de qualidade para ser
usado e divulgado pelos clubes e rotarianos.
Quem mais podemos contatar
para ajudar a divulgar o Rotary? O
que mais podemos fazer?
Além da mídia local, busque por
representantes dos governos locais,
líderes cívicos, empresários de sua
região, busque relacionamento com
organizações comunitárias, contate
estudantes e educadores, e pessoas

formadoras de opinião. Promova
eventos que causem impacto, como
exposições, competições, atividades
esportivas, atividades culturais, eventos ligados à saúde ou ao meio ambiente. Busque o que dá notícia!
E sobre o logotipo do Rotary,
por que mudou? Qual usar?
Em um trabalho profissional de
reposicionamento de marca o Rotary
International buscou o fortalecimento do nome Rotary, que agora aparece em destaque. Use sempre o novo
logo, em todas as suas comunicações.
Se seu grupo ou clube possui um logo
personalizado, que dá identidade ao
grupo, não precisa abandoná-lo, mas
deixe o novo logo do RI sempre predominando, pois é o logo que o público externo precisa conhecer e reconhecer.
Como posso manter um site para
meu clube?
A presença na internet é fundamental, com o uso das redes sociais,
maneira mais popular em uso atualmente. Mas é essencial seu clube possuir um ponto de referência mais formal no mundo digital, um site. Pode
ser um site profissional, contratado,
ou mesmo os mini-sites oferecidos
pelo Distrito, que possibilitam a divulgação e registro de suas atividades
de forma simples e prática e garante
um site sempre com conteúdo dinâmico, para que as pessoas sempre voltem
a visitá-lo.
Onde posso conseguir mais informações sobre Imagem Pública?
Há vários caminhos, como o site do
Rotary International e o site do Distrito 4420. No site de nosso distrito há o
Portal de Imagem Pública, onde você
encontra tutoriais sobre como enviar
notícias, como atualizar seu mini-site,
como usar nosso novo logotipo, dicas
de Imagem Pública e links para diversas publicações e manuais do Rotary
International sobre o tema.
Visite: www.rotary4420.org.br/rp
Marcelo Carvalho

Presidente da Comissão de
Imagem Pública do Distrito 4420
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PROJETO

Talento Jovem
Uma parceria entre as Faculdades Integradas Rio Branco e os Rotary Clubs!

Programa de
Bolsas de Estudo
para jovens talentos
pré-universitários,
indicados pelos clubes.
Faculdades Integradas Rio Branco
www.riobrancofac.edu.br
3879-3104

Bolsas de estudo de
50% e 100% para
jovens talentos!
Graduação

Administração
Ciências Econômicas
Design
Direito
Editoração
Engenharia de Produção NOVO
Jornalismo
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Rádio e Tv
Relações Internacionais
Relações Públicas
Sistemas de Informação

GraduaçãoTecnológica

Comércio Exterior
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Produção Audiovisual
Redes de Computadores NOVO

