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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Minha religião, o hinduísmo, tem uma história sobre dois sábios: Shaunaka e Abhipratari. Eles eram adoradores de
Prana, o deus dos ventos. Certo dia, os dois estavam se preparando para almoçar quando um estudante pobre bateu à porta
pedindo por comida.
“Garoto, nós não queremos ser importunados agora”, disseram. O jovem ficou surpreso, mas a fome o fez insistir.
“Digam-me, honoráveis senhores, que deus vocês adoram?”
“Prana, o deus dos ventos”, responderam os sábios impacientemente.
“Vocês sabiam que o mundo começa e termina com o vento, e que o vento se faz sentir em todo o universo?”
A esta altura, os dois sábios estavam muito irritados com a visita indesejável. “É claro que sabemos disso!”, responderam.
“Pois bem”, falou o estudante. “Considerando que Prana está presente no universo inteiro, ele habita em mim também,
como parte do universo que sou. Ele está dentro do meu corpo faminto, que aqui vem implorar por um pouco de comida!
Ao negarem alimento a mim, vocês negam alimento ao deus que dizem adorar.”
Os sábios então perceberam que o estudante falava a verdade e o convidaram para cear com eles. Eles compreenderam, naquele momento, que ao abrir a sua porta para um necessitado eles não apenas estavam beneficiando uma pessoa, mas também contribuindo ao alcance de um bem maior.
Na maior parte das vezes, nossa experiência rotária se baseia nas comunidades em que vivemos. Nós nos encontramos
semanalmente em nossos clubes, no mesmo lugar e com os mesmos amigos. Enquanto quase todos nós, de uma forma
ou outra, prestamos serviços internacionais, o Rotary que vivenciamos diariamente é bastante local. Assim, por vezes
perdemos o foco sobre o que realmente significa o nosso trabalho, que é alcançar um bem maior.
Todo impacto que você causa como rotariano, individualmente e por meio do seu clube, é multiplicado pela força
dos números. Quando você alimenta quem tem fome, educa quem tem sede de saber e protege crianças contra doenças,
parece que o que fez não é muito.
Mas não se deixe enganar. Você é um entre tantos outros fazendo as mesmas boas ações. Conjuntamente, podemos ter
o impacto que buscamos: Ser Um Presente para o Mundo.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International
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Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY

JANEIRO É DEDICADO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Embora seja difícil dar uma definição clara e objetiva de Serviços Profissionais, eles refletem um estilo de vida para
todo rotariano atuante e dedicado. O que pretendemos com essa abordagem é ajudá-lo a melhor compreender os Serviços
Profissionais e fornecer sugestões de como aplicá-los em suas profissões e no Rotary.
O conceito de serviços profissionais está vinculado ao objetivo do Rotary,  na verdade uma declaração filosófica do
propósito das responsabilidades do rotariano. Este conceito é baseado no segundo ponto do Objetivo, que é incentivar o
rotariano a “estimular e fomentar”:
• A promoção de altos padrões de ética nos negócios e profissões;
• O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis;
• A promoção do ideal de servir em todas as atividades profissionais; como rotariano, o que você pode fazer para colocar estes ideais em prática? Considere as seguintes sugestões:
• Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as profissões de seus colegas;
• Utilize suas habilidades profissionais para servir à comunidade;
• Pratique sua profissão com integridade e inspire os outros a agirem eticamente através de suas próprias palavras e
ações;
• Ajude um jovem a alcançar suas aspirações profissionais;
• Oriente e apoie outras pessoas para que se desenvolvam profissionalmente.
Se você faz qualquer uma destas atividades, já está realizando Serviços Profissionais. E se o que mais motiva e energiza são os Serviços Profissionais, então você está no caminho certo, pois este conceito é a essência do Rotary e o elemento
que nos distingue de outras organizações do gênero.
Sua classificação no clube tem a ver, certamente, com o motivo pelo qual você ingressou no Rotary.  É muito provável
que alguém tenha visto seu potencial como rotariano, por ser uma pessoa respeitada em seu negócio ou profissão.
Todo Rotary Club é uma amostra representativa da população profissional e empresarial de sua comunidade, o que
garante a diversidade de experiências e perspectivas pelo sistema de classificação do Rotary. As Classificações e os
Serviços Profissionais caminham juntos e, assim como os rotarianos representam suas profissões no Rotary, eles também
representam o Rotary em suas ocupações.
José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International
joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO

Queridos(as) Rotarianos(as) Presentes,

Falar de serviços Profissionais é falar da origem do Rotary, pois foi com o espírito do relacionamento entre profissionais que Paul Harris, em 1905, se uniu a seus três amigos, dando origem ao primeiro clube, em Chicago. Desde então,
a organização seguiu mantendo este princípio, junto com a vocação logo depois descoberta de prestação de serviços. O
rotariano tem o privilégio de se reunir todas as semanas com pessoas de profissões diferentes, em uma oportunidade de
relacionamento, aprendizado e troca de experiências.
O relacionamento profissional entre rotarianos é um benefício que muitas vezes surge nos clubes, mas que implica na
necessidade da observação contínua de nosso código de ética, a Prova Quádrupla, de forma que essa relação seja sempre
saudável e proveitosa para todos os envolvidos. Em geral, quando uma pessoa entra no Rotary com o objetivo explícito
de apenas realizar negócios, frequentemente se decepciona, pois desta forma não cria os vínculos que proporcionam um
relacionamento sincero e a amizade verdadeira que surge quando o objetivo do rotariano é genuinamente o de participar
e servir. Já os que vêm para a organização sem pretensões comerciais, e constroem esse relacionamento saudável, muitas
vezes veem surgir grandes oportunidades, de forma natural.
Na sequência das Áreas de Enfoque, apresentamos este mês o Desenvolvimento Econômico e Comunitário, uma das
frentes mais interessantes por procurar justamente preparar populações carentes para se desenvolverem e caminharem
com suas próprias pernas, em iniciativas que abrem caminhos sustentáveis para que saiam da pobreza e da dependência
de qualquer tipo de assistência.
Nesta edição também falamos sobre a Viagem da Amizade, realizada a bordo do navio Costa Pacifica, onde pudemos
desfrutar de um agradável companheirismo, e também apresentamos algumas informações sobre a Conferência Distrital,
convidando-o a conhecer um pouco mais sobre o evento e a participar. Na matéria você irá conhecer um pouco da programação do evento que estamos preparando! Ao final, um artigo apresenta aspectos do relacionamento entre os rotarianos e a política, assunto de interesse especial em ano de eleições, como este ano de 2016.
Seja um Presente para o Mundo!

Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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A Viagem da Amizade do ano rotário presente aconteceu no navio Costa Pacífica Prata III, entre 30 de janeiro e 06 de fevereiro, com destino a
Buenos Aires - Argentina e Montevidéu – Uruguai, promovida pelo casal
governador do Distrito 4420 Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, junto com associados dos clubes.
Para a Governadora Maria Luiza foi compensador poder conhecer rotarianos de outros clubes e distritos, que também participaram do evento
rotário. Além do casal Zago, compareceram o casal governador 19861987,   José de Faria Granja e Marilena, o associado do RC SBC, João
Mencarelli e Célia, sua esposa, e o associado do RCSP Vila Mariana, Paulo e esposa, acompanhados de familiares.
Segundo a governadora, foi realmente um grande momento de celebração e companheirismo rotário. “Nós pudemos celebrar o ano presente,
trocar flâmulas e também oferecê-las às autoridades marítimas, como o
comandante da embarcação e o coordenador de eventos
do navio”. Este
último, que foi rotaractiano de Santo
André, foi homenageado com um
título Paul Harris.
A Viagem da
Amizade é uma
viagem coordenada pelo (a) governador (a) de cada
distrito, para proporcionar momentos
agradáveis de companheirismo entre os rotarianos
associados dos clubes. É aberta a todos os rotarianos
e seus familiares, e para participar basta fazer a reserva diretamente com a agência de turismo indicada
em cada viagem.

Lema do Rotary
International 2016-2017
O Presidente Eleito do RI John Germ revelou o Lema de 2016-17, “Rotary a Serviço da Humanidade”, para os governadores eleitos, no dia 18 de janeiro, durante a Assembleia Internacional em San Diego, EUA. Entre os governadores participantes esteve Ronaldo Tadeu Caro Varella, governador eleito do Distrito 4420.
O fundador do Rotary, Paul
Harris, acreditava que “servir a humanidade era a coisa
mais importante que uma
pessoa pode fazer”, disse John
Germ, e “ser parte do Rotary
nos dá a oportunidade para que
isso aconteça”.
Os rotarianos do mundo todo
estão servindo a humanidade
fornecendo água limpa para comunidades subdesenvolvidas, promovendo a paz em áreas
de conflito e fortalecendo as
comunidades através da educação básica e alfabetização.
Porém, nossa maior prioridade é
a erradicação mundial da poliomielite. Após um ano histórico em que a transmissão do
vírus selvagem da pólio foi interrompida na Nigéria e em
toda a África, estamos mais perto do que nunca de erradicar
esta doença, enfatizou ele.  
A paralisia infantil é endêmica em apenas dois países:
Afeganistão e Paquistão. A pólio
será a segunda doença humana a ser erradicada. “Quando
esse momento chegar, é extremamente importante que a nossa organização esteja pronta. Precisamos ter certeza de que seremos reconhecidos por
nosso sucesso, e usar isso para conseguir mais parceiros, crescer nosso quadro associativo e implementar ações mais
ambiciosas nas próximas décadas.”
Germ, do Rotary Club de Chattanooga, EUA, incentivou os presentes a divulgar o papel do Rotary na luta por um
mundo sem pólio. “Quem quer fazer o bem sabe que o Rotary é um instrumento capaz de mudar o mundo. Todo Rotary
Club deve estar preparado para oferecer esta oportunidade”, enfatizou Germ. Projetar a imagem pública do Rotary não é
a única maneira de aumentarmos o nosso quadro associativo. “Precisamos de clubes flexíveis para que nosso serviço seja
mais atraente para os associados jovens, aposentados e pessoas que ainda estão na ativa.”
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Rotary Club de Santos - Boqueirão
Reunidas para um delicioso café da manhã festivo, as associadas do
Rotary Club de Santos-Boqueirão receberam o casal governador do Distrito 4420, Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que esteve em Santos-SP para a Visita Oficial ao clube. A festiva reservou a apresentação de
projetos realizados pelo clube em um vídeo, que foi compartilhado com o
casal e convidados presentes, e que prestigiaram a outorga de 30 Cristais
EREY, seis Rubis, nove Safiras e dois Títulos Paul Harris. Após a festiva,
foi realizada a assembleia com as associadas e uma visita à Santa Casa
de Santos, onde o clube doou aparelhos cardiológicos frutos de uma doação para o hospital anunciada pela entidade em abril, no valor de US$
30 mil.

Rotary Club de Santo André – Campestre

Os associados do Rotary Club de Santo André Campestre receberam o casal governador, que realizou Visita Oficial ao clube
presidido pelo casal presente Pedro Sérgio Hermínio e Cristina. A
governadora visitou a sede do Rotary Campestre e a ABIC - projeto
permanente, onde prestigiou a apresentação do “Projeto ABIC e Oficina de Costura”. O contato com as crianças assistidas pelo projeto
encantou a governadora - a Oficina de Costura é o grande desafio
e a menina dos olhos do clube, que se concretiza através de parceiro internacional envolvido no processo de Subsídio Global. Na
festiva, entre as homenageadas da noite, Maria Adelia Chicareli
Kawata, nova associada, recebeu o Título Paul Harris, e o associado Nelson Pingueira foi agraciado com a sua 1ª Safira.

Rotary Club de São Paulo – Saúde
O Rotary Club de São Paulo Saúde recebeu o casal governador,
que esteve em Visita Oficial ao clube presidido pelo casal Bruna Werling Navas Machado e Arthur. Recepcionados pelo EGD 2001-2002
Samir Nakhle Khoury e Maria Carolina, sua esposa, o casal conheceu
o CDC - Castilho do Amaral, que conta com apoio dos rotarianos nas
atividades esportivas e de lazer, lá desenvolvidas. Já na APADE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Deficiência, o apoio
permanente do clube, o direcionamento é para o trabalho de inclusão
de pessoas com deficiência que recebem atendimento clínico terapêutico, programas de apoio e treinamento profissional. No jantar festivo, a presidente Bruna outorgou seis Cristais EREY aos associados
que contribuíram no ano rotário presente.

Rotary Club de Peruíbe
O casal governador realizou Visita Oficial ao Rotary Club de
Peruíbe, presidido pelo casal José Rubens Nogueira de Souza e Gislaine.
Os rotarianos renderam homenagem com uma faixa de boas vindas, exposta junto ao Marco Rotário do clube, localizado em uma das principais
avenidas da cidade, e na sequência visitaram o projeto permanente do
clube, que apoia o Recanto Colônia Veneza, sede de importantes projetos
sociais, educacionais e culturais. Na festiva, a governadora foi homenageada pela Câmara de Vereadores de Peruíbe com o Título de Visitante Ilustre - Hóspede Oficial da Cidade, outorga feita pelo vereador e
associado do clube, André Luiz de Paula. Destaque para a posse de André Alexandre Lorenzetti e homenagem prestada a Moriza Rodrigues
do Amaral.
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Rotary Club de São Paulo – Interlagos
O presidente presente do RC de SP-Interlagos, Rodrigo Cândido
Médice, e sua comitiva, receberam o casal governador em Visita Oficial ao clube. Os rotarianos apresentaram o Marco Rotário do clube, no
bairro do Socorro, e apresentaram os jovens capacitados pelo Instituto
Social Nossa Senhora de Fátima, que recebe apoio do clube. No local
são oferecidos cursos de Eletrotécnica, Eletromecânica de Autos, Informática, Comunicação Visual, entre outros, que possibilitam o encaminhamento dos aprendizes para o mercado profissional. Os associados também colaboraram com a reestruturação da Biblioteca. No
almoço festivo, foram empossados três novos sócios e outorgados três
Títulos Paul Harris. O casal Reinhold Anton Track e Maria recebeu
homenagem outorgada pelo EGD 1991-1992 Flávio Farah, 			
associado do clube.

Rotary Club de Diadema
     O casal governador do Distrito 4420 Maria Luíza Mendaçolli Zago
e Cláudio realizou Visita Oficial ao Rotary Club de Diadema, presidido
por Paulo Amorim, que junto à sua comitiva de rotarianos, apresentou
a Santa Casa de Diadema, onde o clube mantém projeto permanente. A
Santa Casa de Diadema promove saúde e qualidade de vida por meio de
atendimento gratuito na área de fisioterapia e reabilitação. Depois de
conhecer toda estrutura do local, onde são realizados serviços apoiados
pelos rotarianos, a governadora seguiu para a sede da SODIPROM,
outra instituição que recebe apoio permanente do clube, que dirige os
trabalhos lá realizados. A posse do novo associado Gilson Ferreira de
Carvalho foi o destaque da festiva e abrilhantou a noite presente.

Rotary Club de Praia Grande
O Rotary Club de Praia Grande recebeu Visita Oficial do casal
governador, que foi recepcionado pelo associado Jorge Ventura e uma
comitiva de rotarianos do clube na Praça 19 de Janeiro, em Praia GrandeSP. Os associados apresentaram o Centro de Comando e Operações Especiais de Praia Grande, onde o casal conheceu o que existe de mais
moderno em segurança pública. A reunião festiva foi realizada no Bar
do João, onde os associados se reuniram também para assembleia. O
associado Samuel Jungton conduziu a reunião, ao lado de Maria Adília,
esposa do presidente Sílvio dos Anjos, que se recupera de uma cirurgia.
A posse da nova associada Arliette Maria foi o destaque da noite festiva. O clube ainda celebrou 47 anos de fundação.

Rotary Club de Santo André – João Ramalho

         Trabalhando pelo ideal de servir, o casal governador realizou Visita
Oficial ao Rotary Club de Santo André João Ramalho, que tem como
casal presidente Valdir Tirapani e Cristine. O encontro aconteceu no
Clube Força Viva, sede das reuniões do clube. A comitiva seguiu para o
Projeto Recanto Somasquinho, entidade apoiada pelos rotarianos, e que
tem como missão atender a cerca de 300 crianças em vulnerabilidade
social com atividades pedagógicas, recreativas e culturais, promovendo
mudanças na vida dos seus assistidos. Na festiva, o presidente Tirapani
reconheceu o papel dos associados José Batista Gusmão, Ari Chacur
e Rodemeni Lemes, todos rotarianos do distrito e representando os
clubes de Santo André, que ajudaram no processo de formação do
novo clube que completou seu 1º aniversário durante a visita.
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CONFERÊNCIA
DISTRITAL

A Conferência Distrital é um evento anual que marca cada ano rotário. Durante a Conferência, o Governador
do Distrito e sua equipe proporcionam aos rotarianos do
Distrito uma oportunidade especial para se encontrarem,
terem contato com informações rotárias e com diversos
outros assuntos e entretenimento. Trata-se de um evento
oficial programado pelo Rotary International em cada distrito do mundo, e em geral é efetuada em um local que
propicia a convivência entre os rotarianos participantes. O
presidente do RI envia, a cada um dos mais de 500 distritos
do mundo, um representante especial para representá-lo
e para acompanhar as atividades do Distrito. Durante a
Conferência Distrital, que em geral é realizada próximo
ao final de cada ano rotário, o Governador do Distrito tem
a possibilidade de apresentar um balanço das atividades
do Distrito, ou propor desafios para os últimos meses do
período.
A XXV Conferência do Distrito 4420 “Seja um Presente” será de 12 a 15 de Maio de 2016, no Hotel Monte
Real, na cidade de Águas de Lindoia, São Paulo. Os participantes podem se hospedar no próprio hotel do evento,
ou em outros hotéis da cidade – o Distrito efetuou uma
pré-reserva de quartos em diversos hotéis, em condições
favoráveis.
A abertura do evento ocorrerá na quinta-feira à noite,
com o hasteamento das bandeiras e inauguração da Casa
da Hospitalidade, um local de troca de informações onde
os clubes podem expor suas atividades através de banners.
Em seguida ocorrerá a sessão solene de abertura, que será
seguida por show de entretenimento e por coquetel de confraternização.
Na sexta-feira, na parte da manhã, ocorrerá a segunda
sessão plenária, com diversas apresentações de assuntos
rotários, incluindo a participação de autoridades do Rotary
International, e palestras de assuntos não-rotários. Na parte da tarde da sexta, a agenda prevê a realização da reunião
dos Delegados Votantes, onde são apresentadas as propostas para serem levadas ao Conselho de Legislação do RI,
a Olimpíada Rotária, prova de conhecimentos gerais sobre
Rotary, e a Tarde Latina, com música e diversão para os
participantes. À noite será realizada a apresentação dos intercambiados do YEP – Intercâmbio de Jovens, e ocorrerá
o Show de Talentos.
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		 O sábado começa com a realização da sessão plenária de
encerramento, onde novas apresentações de assuntos rotários e
não-rotários acontecerão. Para
essa plenária estão previstas as
apresentações da humorista do
SBT Marlei Cevada, e do Jornalista Reinaldo Azevedo.
Na parte da tarde do sábado a
agenda será cheia – com as reuniões dos presidentes atuais,
eleitos e indicados com seus
governadores, a Conferência
dos Serviços à Juventude, reunindo rotaractianos, interactianose kidianos, e o encontro
AKS, MD , PHS, de reconhecimento aos grandes colaboradores da Fundação Rotária.
A Conferência será encerrada
no sábado à noite com o Baile das Nações, onde também
ocorrerá a apresentação de diversas premiações.
Justamente a imersão dos rotarianos durante o evento, e
a convivência nas diversas atividades, propicia o fortalecimento das amizades, além de momentos muito agradáveis
aos participantes.
Você já pode fazer sua inscrição, e também reservar
um dos hotéis oficiais, através do site do Distrito: www.
rotary4420.org.br. A Governadora Maria Luiza Zago e sua
equipe estão preparando um grande evento para você. Participe!

Avenida de Serviços Profissionais
Adaptação de artigo de autoria de Claudio Takata, CM 4, 2014.

Neste mês, o Rotary celebra a Avenida de Serviços
Profissionais, a nossa segunda Avenida de Serviços, onde
ao longo do mês é estimulado e fomentado: a promoção de
altos padrões de ética nos negócios e profissões, o reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis, e a promoção
do ideal de servir em todas as atividades profissionais.
A importância dos Serviços Profissionais sempre foi
reconhecida no Rotary desde seu início, em 1905. Entretanto, foi em 1911, na segunda Convenção da Associação
Nacional de Rotary Clubs da América em Portland, Oregon (precursora das Convenções Internacionais do RI), que
pode-se verificar uma formalização dos valores éticos, traduzidos no lema Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve.
Este lema foi criado a partir de um discurso feito pelo rotariano Arthur Frederick Sheldon, filiado ao Rotary Club
de Chicago, e responsável pelos Serviços Profissionais do
clube. O lema foi um contra-ponto ao entendimento comum na época de que para maximizar o lucro deveria-se
ludibriar o cliente, sendo-se mais esperto. A Convenção de
Portland também inspirou a criação do lema Dar de Si Antes de Pensar em Si, a partir de um discurso do rotariano
Ben Collins, presidente do Rotary Club de Minneapolis,
EUA.
Tida como a bússola guia para os valores éticos do
Rotary, A Prova Quádrupla teve sua origem em 1932, em
Chicago, quando Herbert J. Taylor, do Rotary Club de Chicago, viu-se defronte a um gigantesco desafio, que era salvar a Club Aluminum Company da falência. Taylor desenvolveu um teste para servir de guia em todas as transações
comerciais, e a recuperação da empresa e dos empregos foi
creditada a esta filosofia. A Prova Quádrupla foi adotada
pelo Rotary International em 1954, período em que Taylor
foi presidente de Rotary International, e serve ainda hoje de
parâmetro para o comportamento ético dos rotarianos.
A PROVA QUÁDRUPLA
Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos:
É a VERDADE?
É JUSTO para todos os interessados?
Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
Será BENÉFICO para todos os interessados?

A quarta Convenção Anual de Rotary, em agosto de
1913, em Buffalo, sob o tema “Convenção da Inspiração”,
lançou pela primeira vez a necessidade de um Código de
Ética, por inspiração de Allen D. Albert, de Mineápolis. Ao
final do encontro, foi formada uma comissão com a missão
de apresentar na Convenção de 1914 uma proposta de um
Código de Ética nos Negócios a ser adotado pelos rotarianos. Das iniciais dez páginas, o código foi condensado em
uma única página, constituída de onze itens. O código foi
aprovado em julho de 1915, na Convenção de São Francisco, e adotado até 1952. Em 1989, o Conselho de Legislação
adotou a Declaração para Executivos e Profissionais Rotarianos, sendo modificado em 2012 para Código Rotário
de Conduta, com o objetivo de incluir um espectro maior
de atividades. A última atualização foi em 2014, para o formato atual do Código Rotário de Conduta, com cinco itens:
CÓDIGO ROTÁRIO DE CONDUTA
Como rotariano, comprometo-me a:
1. Agir com integridade e seguir altos padrões éticos
em minha vida pessoal e profissional.
2. Ser justo com os outros, demonstrando respeito a
eles e a suas profissões.
3. Usar minhas habilidades profissionais e empresariais para, através do Rotary, orientar os jovens, ajudar
pessoas com necessidades especiais e melhorar a
qualidade de vida em minha comunidade e no mundo.
4. Evitar comportamentos que prejudiquem a imagem
do Rotary ou dos demais rotarianos.
5. Não buscar vantagens especiais, tanto comerciais
quanto profissionais, por meio de outros rotarianos.
Constata-se que o valor da ética nos negócios e profissões e a importância desses conceitos já estavam formalizados desde o princípio da organização, e seguem como a
base essencial para o relacionamento profissional entre os
rotarianos.
Hoje, a Avenida de Serviços Profissionais pode ser
desenvolvida através de várias atividades e programas.
Os Grupos de Companheirismo proporcionam relacionamento para rotarianos que possuem interesses em comum
(mesmo interesses não profissionais). Programas de Formação e Desenvolvimento Profissional podem desenvolver
negócios a partir de atividades como Rodadas de Negócios
ou de orientação profissional, como o Projeto RUMO. A
Fundação Rotária também contribui na área, através de
intercâmbio de profissionais, o VTT (Vocational Training
Team), e também através das Equipes de Formação Profissional (EFPs), que são grupos de profissionais que através
da troca de experiências ou treinamento profissional específico geram mudanças sustentáveis em comunidades visitadas.
E também está presente no dia a dia do rotariano, em sua
conduta profissional, e nas reuniões semanais, quando os
rotarianos se reúnem em seus clubes e trocam experiências,
sempre pautadas nos princípios de ética da organização.
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC de Santos-Porto

RC de Santos Vila Belmiro

O RC de Santos-Porto realizou no Clube Recreativo
Vasquinho a Noite da Pizza, em prol da Associação Esculpir, entidade apoiada pelo clube. A inciativa contou com os
rotarianos do clube, que garantiram a realização de mais um
evento de sucesso. A Associação Esculpir busca minimizar
os problemas sociais existentes na região central da Cidade
de Santos, no entorno do Mercado Municipal, oferecendo
um espaço para que crianças e adolescentes que vivem em
situações precárias e de risco social possam desenvolver
atividades lúdicas, recreativas e socioculturais.

O RC de Santos-Vila Belmiro festejou o Natal com as
crianças da Creche Cantinho Alegre, mantida pela Cruzada
das Senhoras Católicas, apoiada pelos associados do clube,
com um projeto permanente na casa. A entidade que foi
fundada em 1930, vem desenvolvendo trabalhos na área
da educação e assistência social na Cidade de Santos, no
Bairro Vila Nova. Os associados do clube desenvolvem
um trabalho de gestão junto à entidade, que se estende ao
projeto da Creche Cantinho Alegre, que atualmente atende
287 a assistidos, entre crianças e adolescentes.

Entrega de Cadeira de Rodas

Festa de Natal para 360 crianças

Noite da Pizza em Prol da Associação

Rotary Club de Cubatão

Os associados do RC de Cubatão, através do seu Banco
de Cadeira de Rodas, entregou mais uma cadeira à comunidade. O Rotary segue no caminho do servir, proporcionando
conforto, melhoria da qualidade de vida e da alta estima das
pessoas menos favorecidas. O clube mantém esse projeto
com a finalidade de garantir o direito de cidadania dos portadores de necessidades especiais. Ações como essa possibilitam aos mais necessitados o empréstimo ou doação de
cadeira de rodas, cadeiras higiênicas, muletas e andadores,
àqueles que não possuem condições para adquirir.  
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Natal em Creche

Rotary Club Praia Grande

O RC Praia Grande, junto com o grupo Amigos da Promoção Humana, realizou a Festa de Natal das Crianças
assistidas pelo clube. A festa foi realizada na Escola Municipal Antônio Peres Ferreira, no bairro de Vila Sonia, em
Praia Grande-SP. A organização do evento envolveu mais
de 120 pessoas, direta e indiretamente, e vários patrocinadores. Foram atendidas aproximadamente 360 crianças
carentes da região, já previamente cadastradas. “O evento
foi impecável e é lindo poder ver a felicidade estampada no
rosto de cada criança”, concluiu o rotariano e membro do
grupo da Promoção Humana, associado Nauro Masotti.

www.rotary4420.org.br

RCSV - Antônio Emmerich

RC São Paulo-Santo Amaro

O RCSV-Antonio Emmerich realizou a entrega dos prêmios do 5º Concurso de Redação do Projeto LER, no CECOF - Centro de Convivência e Formação “Novo Rumo”,
um evento organizado pelos rotarianos. A satisfação de
ver o orgulho dos jovens premiados e a alegria estampada nas faces dos professores e pais envolvidos estimula os
associados a, cada vez mais, fazer com que o Projeto LER
alcance um número maior de crianças da comunidade. O
clube agradece à Simone Fontes de Almeida pela intensa
participação no projeto, e ao idealizador do LER, governador 2010/11 Marcos Anselmo F. Franco, do Distrito 4420.

Um desfile celebrou a formatura de três alunas do Curso de Corte e Costura da Casa da Amizade SOS – Serviço
de Obras Sociais de Santo Amaro, projeto do Rotary Club
de São Paulo – Santo Amaro. Do desfile, na sede da entidade, participaram as 22 alunas da turma. Ao fim do evento, a professora Sebastiana Botelho entregou um certificado de conclusão de curso, em mãos, às três formandas. A
presidente presente do RCSP Santo Amaro, Maria Sofia
Correia, assistiu ao desfile e à formatura, assim como os
associados Antônio Miguel, Esmeralda Marchi Miguel,
Olga Agnes, Bárbara Koblinsky e Thomas Koblinsky.

RC Bertioga R. de S. Lourenço

RC de Santos-Praia

O RC Bertioga R. de S. Lourenço homenageou os participantes do Projeto RUMO, em 2015. O evento foi realizado no Amarilis Flat Service, módulo 30 da Riviera de
São Lourenço. Além da entrega dos certificados aos profissionais, houve palestras com os temas “Novembro Azul”,
Dr. Julio Augusto Padovani, urologista e “Outubro Rosa”,
Prof. Dr. Vicente Tarricone Junior, responsável pelo setor
de Mastologia, ambos do Hospital Guilherme Álvaro, em
Santos. Estiveram presentes, o G. A. da área 12, Aldo Gaspar, representantes dos clubes de Bertioga, e o associado
Marcelino da Silva, jornalista do Rotary na TV.

Diante de mais um ano consecutivo, o RC de Santos-Praia realizou, no colégio E. E. Dona Luiza Macuco,
na Cidade de Santos, o Projeto Rumo. Participaram mais
de 150 alunos do Ensino Médio, uma equipe pedagógica
disponibilizada pela escola e vários associados do RC de
Santos-Praia. Na oportunidade, os associados orientaram
os jovens estudantes a prosseguirem em seus estudos e na
busca vocacional. Os participantes parabenizaram o coordenador do projeto, o associado Elias Silvestre e a todos os
demais envolvidos, por mais um trabalho de êxito.

Projeto LER - Concurso Cultural

Projeto Rumo I

Alunas da Casa da Amizade SOS

Projeto Rumo II
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC de Santos-Boqueirão

Rotary Club de SP - Aeroporto

Com muito orgulho, o RC de Santos-Boqueirão abriu
a oitava cerimônia de entrega de prêmios do Projeto Educacional HPV. A cerimônia foi realizada na Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Santos. Durante a festiva, 50
alunos receberam medalhas por participação no Projeto e
12 escolas estiveram presentes à cerimônia. Este projeto atualmente é Distrital e o clube apresentou um workshop sobre o Projeto na Convenção Internacional em São Paulo. A
repercussão na mídia teve apoio da Secretaria de Educação
e por isso houve artigos online e impressos no Diário Oficial da Cidade. Na ocasião, três escolas foram premiadas.

A Família Rotária do RC SP Aeroporto, o Rotary Kids,
o Interact e o Rotaract realizaram o Dia das Crianças para
três entidades que abrigam crianças em situação de risco.
O evento foi realizado no salão da Nicom e contou com diversos brinquedos, e distribuição de lanches e guloseimas
para as crianças. As entidades beneficiadas foram SAICA
Dom Paulo Evaristo Arns, SAICA ABECAL I e SAICA
ABECAL II. As três entidades cuidam de crianças que são
afastadas de suas famílias por diversas situações que as
colocam em risco. Participaram da organização, os presidentes do Rotary Kids, do Interact e do Rotaract.

Rotary Club - Guarujá

Rotary E-Club 4420

Midia divulga Premiação em Projeto

Festa para Crianças

Dia Mundial da Luta Contra a Pólio

Projeto Ler e Criar - Escola José Martins

O RC de Guarujá, em atenção ao “Dia Mundial do
Combate à Pólio”, promoveu pedágio de divulgação do
trabalho de Rotary International pela erradicação da poliomielite no mundo. Os associados do clube distribuíram
3.000 folders da campanha no Marco Rotário, localizado
na entrada da cidade, informando sobre a doença, o trabalho de erradicação e o que o Rotary faz para continuar
engajado nessa luta. O envolvimento e aceitação da população foram muito positivos, graças ao trabalho de Imagem
Pública realizado pelo clube que organizou a ação com o
objetivo de instruir as comunidades.

Associados do Rotary E-Club do Distrito 4420 estão
promovendo a leitura para crianças e adolescentes através
da ação “Ler e Criar”. O projeto, em parceria com os associados e a Escola José Martins - Eldorado/Diadema,
consiste no estímulo à leitura de diversos livrinhos e a
construção de novos finais para as histórias, um trabalho
que desperta a criatividade das crianças e adolescentes. Os
resultados têm sido surpreendentes. Os associados estão
sempre envolvidos em projetos voltados para a educação
e capacitação de crianças e jovens, ações estas que fortalecem o ideal de servir.
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RC de Santos-Aparecida

Rotary Club Bertioga

Evento para os idosos

12º Passeio Ciclístico da Primavera

O RC Santos-Aparecida contou com o apoio de amigos
e associados para proporcionar aos idosos da Sociedade
São Vicente de Paulo uma tarde inesquecível. Em comemoração ao ”Dia do Idoso”, o clube ofereceu aos idosos do
SSVP um exuberante lanche, acompanhado de uma inesquecível apresentação de Dança Flamenca, tudo regado a
muita alegria e diversão. Esta foi mais uma ação oferecida
pelo Rotary Club Santos Aparecida à SSVP, fortalecendo
ainda mais a parceria já existente entre as instituições. Essa
ação representa o que o clube tem feito para trabalhar pelas
causas rotárias, presenteando o mundo!

O RC-Bertioga realizou o tradicional “Passeio Ciclístico da Primavera”, que chega à sua 12ª edição. O evento
contou com a participação da ONG “Amigas do Peito”,
Associação de Fisioterapeutas de Bertioga e RC-Guarujá
Vicente de Carvalho. Cerca de 250 pessoas se reuniram
na orla da praia para pedalar juntos em um percurso onde
os projetos do Rotary foram divulgados. Na grande festa,
as crianças receberam doces, e houve também sorteio de
muitos brindes oferecidos por empresas patrocinadoras do
evento rotário. Na ocasião, foi eleita a bicicleta mais enfeitada, e sorteadas mais duas entre os participantes.

Rotary Club de Itariri

RCSP-Ponte Estaiada

Projeto Sorriso Brilhante

Doação de vidros para Banco de Leite

O Projeto “Sorriso Brilhante”, do Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo, leva orientação sobre a higiene bucal
para mais duas escolas em Pedro de Toledo. Os associados
estiveram presentes na EMEF José Pereira Soares, localizada no Bairro Vila Batista, levando o projeto para as crianças de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental do período
matutino. A palestra foi ministrada pelo Coordenador do
Projeto, Dr. Francisco Spagnuolo, sobre prevenção e transmissibilidade da cárie, técnicas de escovação e uso do fio
dental, prevenção e tratamento de gengivite e doença periodontal, além da questão do câncer de boca e outras lesões.

Associados do RCSP-Ponte Estaiada estão envolvidos
na campanha pela  doação de vidros, visando auxiliar, com
essa iniciativa, as mães que não podem amamentar seus filhos. O Grupo de Voluntários do Hospital Maternidade
Interlagos agradeceu os rotarianos. Os representantes do
GVAC - Grupo de Voluntarias Hospital Maternidade Interlagos agradeceram aos associados pela bela parceria, representados pela presidente Sandra Borges, que mobilizou os
associados e demais clubes na arrecadação de doações de
vidros ao Banco de Leite do Hospital Maternidade Interlagos.
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GERAÇÕES
NOVAS

INTERACT CLUB MONTEIRO LOBATO
53 Motivos Para Sorrir no Interact
Durante a comemoração
da “Semana Mundial do
Interact”, que neste ano está
completando 53 anos, o Interact
Club SP Monteiro Lobato,
em parceria com o Interact
Club Santo André Sul, aderiu
ao projeto “53 Motivos Para
Sorrir”. A ideia foi promover
a ação, compartilhando nas
redes sociais fotos dos jovens
segurando cartazes com a
temática abordada - um motivo
para sorrir – e assim mostrar às
pessoas conectadas o propósito do Interact. Com essa iniciativa os interecatianos acreditam
que podem compartilhar o projeto e atingir maior quantidade de público para divulgar o que
é Rotary e o trabalho dos interactianos.

ROTARACT CLUB DE
SÃO PAULO - CIDADE DUTRA
8ª Balada Ser Diferente é Normal
ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO INDEPENDÊNCIA
Dia da Solidariedade

Em parceria com o Grupo Pão de Açúcar, o Rotaract
SP Independência participou do Dia da Solidariedade,
campanha de arrecadação de alimentos para diversas
instituições. O clube pode contar com a ajuda de
associados do Rotaract SCS Olímpico e do Rotaract
SP Aeroporto. A participação foi no supermercado
ASSAI Atacadista de São Caetano do Sul, onde
os voluntários estiveram estimulando a doação de
qualquer quantidade de alimentos. Foi arrecadada uma
tonelada de alimentos, que foram distribuídos entre
três instituições: Cantinho da MeiMei, Lar São José e
Associação das Senhoras da Caridade de São Vicente
de Paulo, graças aos colaboradores desta ação.
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Seguindo a programação de eventos permanentes
do clube, os associados do Rotary Club de São Paulo
Cidade Dutra, junto com os jovens do Rotaract Club
de São Paulo Cidade Dutra, realizou a balada “Ser
Diferente é Normal”, um evento que já virou tradição
no calendário dos rotarianos e rotaractianos do clube.
Nesta oportunidade, os organizadores trabalharam com
o tema “Balada” de forma autêntica, com direito até de
um Barman preparando deliciosos drinks sem álcool,
para todos os adolescentes portadores de deficiência.
A balada é para pessoas especiais e os rotarianos e
rotaractianos agradecem pela participação de todos os
parceiros que ajudaram a realizar a grande festa!

INTERACT CLUB DE MAUÁ
Realiza seu primeiro evento

O Interact Club de Mauá realizou sua primeira
festa, denominada “Hot Dog Halloween”, ainda em 2015,
com o intuito de arrecadar fundos para novos projetos a
serem realizados por seus associados no ano presente.
Com o tema Halloween, as pessoas foram caracterizadas
e participaram do concurso de fantasia, promovido pelos
interactianos durante o evento. A alegria contagiou os
presentes e a dança não ficou de lado! Com estilo, o “just
dance” tomou conta do salão da Asfar, que possibilitou
a grande movimentação dos colaboradores e convidados
animados com o evento. Os interactianos agradeceram a
participação de todos que prestigiaram a festa!

ROTARY KIDS S. C. DO SUL-OLÍMPICO

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM

O Rotary Kids SC do Sul Olímpico, presidido
pela jovem Marcela Motta Ribeiro, realizou sua
reunião mensal com várias atividades. Houve a posse
de dois novos associados e a palestra “Voluntariado
– Começando cedo uma nova visão”, proferida
por Patricia Marchini, Coordenadora do “Projeto
Mãos que Cuidam”. Ao final da palestra as crianças
receberam um certificado pela participação. A
palestrante Patricia Marchini apresentou um vídeo
em homenagem aos kidianos que participaram da
ação de Natal do Projeto, doando sacolinhas com
enxoval a crianças carentes de Itariri, SP. Essas
doações foram arrecadadas junto aos rotarianos do
Olímpico e familiares dos kidianos.

Comprometidos com a causa, associados do
Rotary Club de Itanhaém e jovens do Rotaract
comemoraram o ”Dia de Combate e Erradicação da
Pólio”. Envolvidos nesta importante ação rotária,
ambos seguem empolgados com a participação
de todos na campanha celebrada mundialmente,
e para isso realizaram um pedágio nos postos de
gasolina da cidade, vendendo adesivos da Pólio.
Toda a renda obtida foi revertida para a compra
das vacinas para o combate a doença. O Rotaract
Itanhaém participou da campanha, ajudando seu
Rotary patrocinador na venda dos adesivos. A
iniciativa foi um sucesso, mostrando que é possível
ser um presente para o mundo!

aprende sobre voluntariado

Campanha END POLIO NOW
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O R otary

e a

P olítica

Por: Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública

Esse é um ano de eleições municipais, e esta é a eleição que em geral acompanhamos
mais de perto. Os Rotary Clubs frequentemente tem contato com candidatos a prefeito e
vereador, sendo muitas vezes os próprios rotarianos os candidatos. Mas alguns cuidados
devem ser tomados no relacionamento com os políticos.

Afinal, o Rotary deve ou não se envolver em política?

Sim e não! E, para explicar isso, devemos começar distinguindo a diferença
entre o candidato e o representante do poder público. Ambos são políticos, filiados a
partidos, mas enquanto o candidato está buscando votos (mesmo que seja para reeleição), o representante do poder público (o vereador ou o prefeito) está representando um órgão oficial do governo (no caso a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura, respectivamente).
Efetivamente, os rotarianos devem evitar vínculos com os candidatos, enquanto precisam buscar aproximação com o poder público!
O contato com os vereadores e prefeito, e outras autoridades como secretários
municipais ou outras lideranças, é fundamental para o desenvolvimento de muitos
projetos rotários - seja para que um projeto, caminhada ou evento possa acontecer em espaços públicos, ou para que o Rotary possa dar assistência à comunidade
dentro de estruturas governamentais, como creches, bibliotecas, escolas ou hospitais
públicos. A parceria entre o Rotary e o Poder Público amplifica o alcance de nossas
atividades sociais, enquanto sem a proximidade e um bom relacionamento com essas
autoridades as portas podem se fechar e muitos projetos podem ficar inviáveis, preju-                         
dicando a própria comunidade. Mas, esse relacionamento tem uma premissa básica,
que é a imparcialidade. É preciso que o Rotary possa interagir com a autoridade que
está no cargo, seja quem for, independente do partido ou corrente ideológica a qual
este pertence. E, para que isso seja possível, é essencial que o Rotary seja neutro.
Daí vem a restrição ao relacionamento com os candidatos. Se um Rotary Club,
ou mesmo um rotariano representando o Rotary, assume uma posição pública a favor
de um candidato ou partido, naturalmente estará perdendo a neutralidade, e potencialmente despertando uma resistência por parte de representantes do poder público
ou candidatos que poderão ser eleitos e que façam parte de uma corrente política
contrária.
Assim, na prática, todo Rotary Club deve restringir a atividade política em suas
reuniões, e não deve jamais ceder espaço para que sua tribuna seja usada como
palanque. Às vezes é difícil resistir, pois nessa época a frequência das visitas dos candidatos aos clubes aumenta, mas é
preciso garantir essa imparcialidade. Assim, o candidato visitante pode e deve ser recebido, como qualquer convidado
seria, com toda a cortesia, até mesmo para que um bom relacionamento possa ser construído, mas sem que o clube ou
qualquer um em nome do Rotary assuma uma posição pública de apoio a esse candidato.
Isso significa que o rotariano não pode se envolver em política? É claro que pode, mesmo porque é um direito constitucional de todo cidadão. Mas deve fazê-lo individualmente, e nunca em nome do Rotary. O rotariano que for candidato
a cargo público, filiado a um partido ou desejar apoiar um candidato, deve atuar fora do ambiente do clube, e jamais
vinculando essa ação ao Rotary ou usando o nome do Rotary em sua atividade política. Também deve-se impedir que
projetos rotários sejam usados de forma política.
Um bom exemplo de relacionamento saudável e imparcial do Rotary com o poder público ocorreu recentemente, com
a realização de nossa Convenção Internacional, em São Paulo. Cerca de 5 anos antes do evento, na fase de planejamento,
o Rotary International tratou com o prefeito da época, que não só apoiou o evento como cedeu sem custo a infraestrutura
básica para sua realização, o Pavilhão de Exposições do Anhembi. Mas, dois anos antes do evento ocorrer, um candidato
de uma corrente política oposta foi eleito prefeito. E o que aconteceu? O mesmo apoio incondicional ao Rotary e ao evento, e a manutenção de todos os acordos efetuados com o prefeito anterior. E por que isso aconteceu? Porque o Rotary não
tinha nenhum vínculo com nenhum dos lados, e desta forma, com base em seu portfólio e reconhecimento pelos serviços
prestados à comunidade, manteve todas as portas abertas. Na abertura da convenção tivemos a oportunidade de contar
com a presença tanto do Governador do Estado quanto do Prefeito, opositores entre si. Será que se a nossa organização
tivesse vínculo com um dos lados, seria recebida pelo outro lado da mesma forma?
E, claro, toda ação de rotarianos na política ou no relacionamento com o poder público deve ser sempre pautada em
nosso código de ética, a Prova Quádrupla!
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