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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN

 Alguns anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra em um Interact Club da minha cidade, Colombo, no Sri 
Lanka. Como sempre levei minhas interações com os jovens do Rotary muito a sério, preparei meu pronunciamento 
cuidadosamente e me dediquei à apresentação da mesma forma que faria em qualquer outro evento. Depois da reunião, 
fiquei no local para conversar com alguns interactianos, respondi às suas perguntas e lhes desejei sucesso.

 Ao sair da sala onde havíamos nos reunido naquela tarde de outono, os fortes raios do sol atingiram diretamente os 
meus olhos. Encontrei um lugarzinho à sombra, atrás de uma coluna, para esperar a pessoa que iria me buscar.

 Enquanto aguardava, escutei um grupo de interactianos que havia acabado de ouvir o meu discurso. Naturalmente, 
fiquei curioso. O que eles estariam dizendo e o que haviam aprendido com a minha apresentação? Percebi, rapidamente, 
que o que eles tinham absorvido não era nada do que eu esperava.

 Eles não estavam falando sobre o que eu tinha dito, sobre as histórias que havia contado ou sobre as lições que 
busquei transmitir em minha visita à escola. Fiquei surpreso ao ouvi-los conversar sobre minhas roupas ocidentais, minha 
experiência profissional e minha empresa. Cada aspecto da minha aparência e do meu comportamento foi esmiuçado 
e discutido. Assim que eles começaram a especular o carro que eu dirigia, minha carona chegou e tive que sair do meu 
“esconderijo”. Embora eles devam ter ficado um pouco envergonhados, eu sorri, entrei no carro e acenei ao partir.

 Independentemente do que eles tenham aprendido naquele dia, o meu aprendizado foi muito maior. Descobri que as 
lições que ensinamos por meio dos nossos exemplos são muito mais significativas do que as transmitidas com palavras. 
Percebi que, como líder rotário e pessoa proeminente na comunidade, eu tinha me tornado um exemplo a ser seguido para 
aqueles jovens. Seus olhos se fixaram em mim de uma maneira que jamais havia notado antes. Se escolhessem me copiar, 
eles teriam como base o que viram, não o que ouviram.

 Todos nós, no Rotary, somos líderes nas nossas comunidades, de uma maneira ou de outra. Todos carregamos a 
responsabilidade inerente a essa posição. Nossos valores rotários e nossos ideais não podem se limitar aos Rotary Clubs. 
Eles devem ser levados conosco todos os dias, aonde quer que formos. Mesmo não estando envolvidos em um trabalho 
rotário, nós sempre representamos o Rotary. Logo, devemos nos portar de forma adequada, seja na nossa maneira de 
pensar, falar ou nos comportar. Isso é o mínimo que as nossas comunidades e nossas crianças merecem.
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Mensagem do Diretor de R.I.

O GRANDE ÊXITO DA ASSEMBLEIA INTERNATIONAL

JOSÉ UBIRACY

 Retornando de San Diego (Califórnia), quero manifestar meu entusiasmo e empolgação pelo êxito extraordinário 
alcançado, em todos os aspectos, pela Assembleia do Rotary International, a reunião mais importante na vida dos 38 
governadores brasileiros das zonas 22-A, 22-B e 23-A e mais 17 da Zona 23-B e 2 de Portugal, eleitos para o ano rotário 
2016/2017. 

 Para quem ainda não teve a oportunidade e o privilégio de participar, trata-se de uma reunião que congrega toda a 
liderança da nossa organização, a começar por todos os presidentes do RI, o atual, o eleito e o indicado. E também a 
presença de todo o Board de diretores, trustees, além do Secretário Geral.

 Todos os governadores eleitos, nessa ocasião, foram preparados para bem exercer suas funções, tendo acesso às metas 
que nossa instituição preparou para o seu bom desempenho. Para isso, receberam orientação dos seus “training leaders”, 
um time altamente preparado para essa importante tarefa, integrado pelos companheiros Daniel Elicetche, da Argentina, 
Francisco Leandro Júnior, Roberto Barroso Filho e Carlos Gueiros, todos brasileiros. 

 Em todas as intervenções das quais participaram os governadores eleitos tiveram a oportunidade de constatar a 
grandiosidade do Rotary, através de palestras, apresentações, todas inspiradores e informativas de altíssimo nível, além 
de sessões para troca de ideias e workshops. 

 Tiveram a chance de aprender como bem gerir os seus distritos, cujas responsabilidades visam fortalecer os clubes, 
formar novos clubes e ampliar o quadro associativo, promover a imagem pública e ser porta-voz do distrito. Além disso, 
supervisionar indicações e eleições distritais; preparar o orçamento e o relatório anual e administrar os fundos distritais; 
efetuar a qualificação do distrito on-line e trabalhar com outras lideranças distritais. 

 Tomei conhecimento que esse time de Brasil x Argentina saiu-se maravilhosamente bem, especialmente entusiasmados 
e empolgados com o programa de trabalho a cumprir, com destaque para as comemorações do próximo Centenário da 
nossa Fundação Rotária, que vai merecer destaque especial em todo o mundo. 

 Registro minha presença e participação na reunião do Board, apreciando uma extensa pauta, inclusive a performance 
dos 55 distritos  participantes da assembleia.

 Para finalizar, temos que reconhecer a ênfase e a elevada qualidade do pronunciamento do presidente 2016/2017 John 
Germ ao fazer a apresentação do seu Lema deste ano “Rotary servindo à Humanidade”, assegurando que todos saibam 
do papel desempenhado pelo Rotary na erradicação mundial da pólio. 

 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,

 

 Março é o mês das mulheres! E neste mês eu gostaria de começar parabenizando a todas as mulheres que tem se 
destacado servindo às suas comunidades, sejam como rotarianas, asfarianas ou membros de Casas da Amizade. Para 
marcar essa ação, neste mês tivemos o Encontro de Casas da Amizade e ASFARs do Distrito, um dos destaques desta 
edição. Neste encontro pudemos encontrar nossas amigas, conhecer seus projetos e trocar experiências. 

 No Rotary as mulheres ainda são minoria, cerca de 250 mil em um universo de 1,2 milhão de rotarianos – no Brasil 
somos 13 mil mulheres em 55 mil rotarianos – mas cada vez mais, quebrando velhos tabus desde as pioneiras do Rotary 
Club de Duarte, nos EUA, que abriu o caminho para as mulheres poderem associar-se ao Rotary, temos representantes 
femininas nos cargos de destaque, como presidentes de clubes, governadoras de distrito e diretoras de Rotary International.

 No Rotary, Março é também o mês dos Recursos Hídricos e Saneamento, uma das ênfases de nossa Fundação Rotária. 
Em suas inúmeras ações por todo o mundo o Rotary ajuda a levar um dos mais vitais recursos da natureza – a água - a 
muitas pessoas, além de assegurar condições de saneamento que proporcionam uma vida mais saudável, prevenindo 
enfermidades. 

 Um assunto também muito importante é relacionado ao Conselho de Legislação, realizado a cada 3 anos, que altera 
as regras consideradas por Rotary Clubs de todo o mundo. O conselho deste ano trouxe muitas novidades, e algumas 
muito impactantes, como a possibilidade dos clubes flexibilizarem a periodicidade e a forma de suas reuniões. Outra 
mudança importante é a possibilidade de um rotaractiano fazer parte do Rotary como rotariano sem precisar deixar de ser 
rotaractiano! Veja nessa edição os principais pontos aprovados.

 Maria Luiza Mendaçolli Zago
 Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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 O Conselho de Legislação (COL) de 
2016 certamente será lembrado como o mais 
progressista da nossa história. Não apenas os 
delegados votantes aprovaram propostas para 
dar mais flexibilidade aos clubes quanto a 
reuniões e quadro associativo, como também 
aprovaram um aumento da cota per capita de 
US$4 por ano, pelo período de três anos. Com 
este aumento conseguiremos aprimorar o nosso 
website e ferramentas digitais, e acrescentar 
programas e serviços que visem o aumento do 
número de associados.
 A cada três anos, representantes de todos 
os distritos rotários se reúnem em Chicago 
para o COL, evento essencial à governança do 
Rotary. Os participantes votam propostas para 
alterar normas que regem a nossa organização 
e seus clubes membros, sendo que as propostas 
aprovadas entram em vigor no dia 1° de julho 
em seguida ao COL.

 A tônica do evento deste ano na flexibilidade 
teve início com duas propostas do Conselho 
Diretor, que foram aprovadas. A primeira 
contempla que, desde que os associados se 
encontrem no mínimo duas vezes por mês, eles 
podem variar o horário de suas reuniões, decidir 
quando cancelá-las e se elas serão presenciais 
ou pela internet. A segunda dá liberdade aos 
clubes para escolherem suas próprias regras e 
requisitos de quadro associativo.
 Foi também aprovada a substituição de 
seis critérios de quadro associativo constantes 
dos Estatutos do Rotary por um requisito bem 
simples: o rotariano tem que ser somente uma 
pessoa de bom caráter e de boa reputação em 

Conselho de Legislação
2016 trouxe mais 

flexibilidade aos clubes

Outras decisões importantes
tomadas no COL:
- Um Conselho de Resoluções se reunirá 
anualmente para considerar recomendações ao 
Conselho Diretor do RI. Seus membros servirão 
por três anos e participarão do Conselho de 
Legislação no último ano do seu mandato. O 
Conselho de Resoluções permitirá ao COL 
se concentrar mais nas propostas de emenda, 
que têm o poder de alterar os documentos 
estatutários do Rotary. Os proponentes estimam 
que o COL será reduzido em um dia por não 
ter mais que considerar propostas de resolução, 
significando uma economia de US$300.000.
- Os rotaractianos poderão continuar no seu 
clube e também se associar a um Rotary Club. 
A razão para aprovar a respectiva proposta foi 
que pouquíssimos rotaractianos (cerca de 5%) 
acabam se associando a um Rotary Club. O 
motivo para tal é que muitos não querem sair 
do seu Rotaract Clubs antes da época devida, 
que é quando completam 30 anos de idade. 
Esperamos, com esta medida, aumentar o 
número de jovens líderes no Rotary.
- A distinção entre clubes tradicionais e e-clubs 
foi eliminada. Como os clubes passaram a 
se reunir de formas variadas, o COL decidiu 
que tal distinção se tornou desnecessária. Os 
clubes que têm o termo “e-club” em seu nome 
poderão mantê-lo.
- A referência à taxa de admissão será retirada 
do Regimento Interno. Os proponentes 
argumentaram que esta referência não contribui 
à imagem de um Rotary moderno.
- Foi criada uma comissão permanente para 
tratar assuntos do quadro associativo, e a 
erradicação da pólio foi reafirmada como 
sendo meta da mais alta prioridade para nós.

sua ocupação profissional ou na comunidade e 
que tenha o desejo sincero de servir.
 O aumento de US$4 das cotas per capita foi 
baseado na previsão financeira de cinco anos, 
que apontou que se o Rotary não aumentasse as 
cotas ou não fizesse cortes drásticos, até o ano 
de 2020 suas reservas ficariam abaixo do nível 
exigido. A cota per capita a ser enviada pelos 
clubes ao RI será US$60 em 2017-18, US$64 
em 2018-19 e US$68 em 2019-20. Caberá ao 
próximo COL avaliar as cotas novamente.



 Em mais uma oportunidade de falar sobre projetos, dividir experiências e vivenciar momentos de 
companheirismo Encontro das Asfar´s e Casas da Amizade do Distrito 4420, as senhoras reuniram-se para 
celebrar as ações do ano presente e a força do trabalho da mulher em Rotary. O evento ocorreu em São Bernardo 
do Campo, na sede do CAMP - SBC, onde o presidente 
Luiz Antonio Novi deu as boas-vindas às convidadas e 
toda equipe organizadora, apresentando um vídeo sobre 
a instituição fundada e mantida por rotarianos. 

  Tendo como anfitrião Cláudio Zago, cônjuge da 
governadora do distrito Maria Luiza Mendaçolli Zago, 
o encontro começou com um café da manhã, que 
possibilitou encontros entre amigas e bons registros 
fotográficos para lembrar de mais um evento rotário 
que trouxe também a apresentação do Grupo de Dança da Instituição Amélia Rodrigues, com belíssimas 

apresentações de crianças e adolescentes que integram o grupo. 

   O desfile apresentado pela Rosa Maria Moda trouxe glamour, 
brilho e muito bom gosto para os olhos das mulheres, que ainda 
puderam se divertir com algumas senhoras do distrito desfilando 
descontraidamente, representando com elegância e bom humor a 
mulher com estilo e na moda! 
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         Depois de se deliciarem com um almoço especialmente 
preparado para o evento, todos os presentes puderam 
acompanhar a palestra da Dra. Rosemary Corrêa, que 
abordou o tema “Mulheres no Contexto Atual”. Ela 
ressaltou a importância do papel da mulher na família 
e na criação dos filhos e também se referiu à violência 
contra a mulher, que ainda é frequente em lares pobres 
e também mais abastados. Rosemary, que também é 
rotariana, explicou que é nesse momento que a mulher 
deve exercer plenamente o seu direito de defesa, sem 
temer possíveis retaliações, omitindo-se. A palestrante 
lembrou que o jovem deve ser preparado hoje para o 

presente, não apenas para o futuro e finalizou dizendo 
que a família melhor preparada hoje permitirá que 
tenhamos pessoas melhores e um país melhor.

 Um sorteio de brindes coroou o encerramento 
do evento, contagiando a todas que participaram com 
muita alegria. A governadora Maria Luíza agradeceu 
a presença de todas e se emocionou ao fazer 
referência ao apoio que tem recebido das senhoras que 
representam as Asfar’s e Casas da Amizade distrito, 
durante sua gestão e em vários projetos realizados em 
benefício das comunidades beneficiadas por todas as 
ações que elas tornam possíveis. 



Rotary Club de São Paulo Brasil-Taiwan

Rotary Club de Santo André-Norte

Rotary Club de S.P.- Manancial Manacás da Serra

Rotary Club de Santo André-Sul

 O casal governador visitou o Rotary Club de Santos-Praia, que é 
presidido pO casal governador do Distrito 4420, Maria Luíza Mendaçolli 
Zago e Cláudio Zago, esteve no Rotary Club de São Paulo Brasil-Taiwan, 
em Visita Oficial ao clube presidido pelo casal Arquelau So e Lin Ye Lin. 
Após assembleia, o clube, que completou um ano de existência, empossou 
três novos associados: Fábio Ota, Maurício Maruyama e Inácio Chun Jih 
Ma, que receberam o pin rotário das mãos da governadora Maria Luíza, 
que ficou honrada em lhes dar as boas vindas. Foram reconhecidos 
como Sócios Honorários: Horacio Asanuma Misawa, Sonilda Martins, 
Shigueko Shimba, Fernando Wang e Hiroshi Shimuta, governador do 
ano rotário brilhante 2014-2015, quando o clube foi fundado. Também 
receberam o Cristal EREY os associados Lila Tijoe e Paulo Wei.

 O RC de Santo André-Norte recebeu Visita Oficial do casal governador, 
que conheceu os projetos do clube presidido pelo casal Percival 
Sant´Ana e Rosana. O projeto “Criança Cidadã” foi apresentado à 
governadora, que conheceu a estrutura da casa e também as crianças 
assistidas pela ação realizada em parceria com o Exército Brasileiro. 
A associação fica na área contígua do Tiro-de-Guerra de Santo André. 
Já no Camp Piero Polone, entidade dirigida por rotarianos do clube, 
a governadora conheceu alunos em sala de aula e acompanhou suas 
expectativas para o ingresso no mercado de trabalho. Atualmente 
são 484 assistidos no projeto. No auditório do Camp foi realizada 
reunião com o presidente e assembleia com os sócios.

    O casal governador em Visita Oficial ao RCSP-Manancial Manacás 
da Serra, que tem como casal presidente Enio Suguru Yoshino e Luciana. 
A passagem pelo Asilo “Deus é Fiel” deu início à visita, mostrando 
à governadora todo empenho dos rotarianos para auxiliar a entidade, 
através de reformas e adaptações feitas pelos associados, através de 
eventos beneficentes para arrecadar fundos. Os equipamentos da cozinha 
e outros aparelhos eletrônicos, como TV, já haviam sido doados pelo 
clube, que agora está pleiteando mais um benefício através de subsídio 
distrital. A assembleia com os sócios e reunião festiva aconteceram no 
Restaurante Victória, onde dois novos associados foram empossados 
pelo presidente e pela governadora Maria Luiza Zago.

 O Rotary Club de Santo André Sul recebeu Visita Oficial do 
casal governador,  e foi recepcionado pelo casal presidente Rosane Santos 
Muraro e Frederico. Uma comitiva de rotarianos acompanhou o casal 
durante passagem pela Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe, onde 
o clube mantém parceria junto às atividades desenvolvidas pelo padre 
Cícero. A Creche da Cata Preta, onde os associados do clube mantêm 
apoio permanente e atuam na direção da entidade, também foi visitada. 
As crianças da creche apresentaram a história de Chapeuzinho Vermelho. 
Na festiva, que celebrou o 66º aniversário do clube, foram empossados 
seis novos associados e homenageados os associados Paul Harris 
Society André Luiz Moura e Atsushi Gomi. Crianças da Creche Cata 
Preta também homenagearam Oswaldo Kazumi Takata.
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Rotary Club de Guarujá
 O Rotary Club de Guarujá recebeu Visita Oficial do casal 
governador, que foi recepcionado por uma comitiva de rotarianos do 
clube presidido pelo casal Célio Maciel e Clícia. Na APAE de Guarujá, 
onde o clube mantém apoio permanente, o casal conheceu a estrutura e 
as atividades do Curso de Panificação. O presidente Célio apresentou 
o Hospital Santo Amaro, onde o clube doou 10 cadeiras de rodas e 
pretende estender parceria. A governadora conheceu o projeto da 
Casa da Visão, onde estão sendo concluídas as obras da casa que 
poderá prestar serviços também de orientação à saúde da mulher. Na 
festiva, a presença da prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito 
e a posse de dois novos associados, abrilhantaram a noite.  

Rotary Club de Itanhaém
     O RC de Itanhaém, presidido por Maria do Carmo de Castro e André, 
recebeu Visita Oficial do casal governador, que conheceu a “Casa Vida”, 
onde os rotarianos apoiam o bazar e alunos do curso de musicalização e 
instrumentos, que se apresentaram no local. Na Associação Nordestina e 
Nortista de Itanhaém – ANNI, foi inaugurada a Sala de Balé, adaptada 
e equipada graças a Subsídio Distrital. Na festiva, foram empossados 
sete novos associados e outorgado o Cristal EREY para Kátia Doenz. O 
governador 1991-1992 Flávio Farah recebeu o título de Sócio Honorário 
do clube e foram homenageadas as associadas Joana Merlin, Elizabeth 
Bechir e Julia, com Menção Honrosa. Representando o RC Auges de 
Portugal, Euclides Fernandes também recebeu uma Menção Honrosa. 

Rotary Club de São Paulo-Ipiranga
 Os associados do RCSP-Ipiranga receberam a visita do casal 
governador do D-4420, Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que 
oficialmente estiveram no clube presidido pelo casal Paulo Daniel 
de Souza Sales e Jéssica. A programação de visitas contou com uma 
passagem pelo projeto realizado em parceria com o Hospital Dan 
Antonio Alvarenga - “Projeto Saúde e Alegria” – ação permanente do 
clube que foi viabilizada graças a significativo projeto de Subsídio 
Global. A assembleia com os sócios aconteceu na Churrascaria 
Esteio, onde os associados realizaram a reunião festiva e receberam 
seus convidados, acompanharam o presidente Sales dar posse à nova 
associada Patrícia Gregoruti, que foi recebida pela governadora e pela 
associada Asanuma Misawa.

Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera
         O casal presidente do Rotary Club de São Paulo Parque do 
Ibirapuera José Carlos de Almeida e Maria Helena, recebeu Visita 
Oficial do casal governador, que conheceu o Lar São José, entidade 
que tem apoio permanente do clube. A visita ao projeto reservou 
momentos de grande alegria para a governadora, que visitou todas as 
salas de aula, onde foi recebida com muita alegria pelas crianças que 
também realizaram uma bela apresentação musical em homenagem 
ao casal e comitiva rotária. Já a assembleia e festiva foram realizadas 
no Círculo Militar de São Paulo, onde o casal conheceu os sócios do 
clube. O associado Ferrari fez suas considerações especiais sobre a 
governadora, manifestando sua satisfação e ver o distrito liderado 
por uma mulher. 
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
Rc de RibeiRão PiRes RoytaRy club de PeRuibe 

Reúne 500 pessoas no 4º Desafio Páscoa Solidária

 Aconteceu o “4º Desafio Dez Milhas Trilheiras”, evento 
apoiado pelos associados do RC de Ribeirão Pires. Cerca 
de 500 inscritos, o evento foi um sucesso e movimentou 
a cidade, que sempre prestigia as 16 milhas percorridas, 
parte no asfalto e parte no chão batido. A 1ª colocada da 
ala feminina foi Sandra Márcia de Oliveira e o 1º colocado 
dos corredores masculinos foi Francisco da Conceição. 
Os associados Marisa Reinhardt e Luiz Carlos Basso 
premiaram os vencedores, acompanhados da presidente 
Clarisse da Silva Reinhardt e demais associados. 

 Os associados do RC de Peruíbe proporcionaram uma 
Páscoa para crianças e jovens assistidos por 3 entidades 
assistenciais da cidade. Os rotarianos distribuíram ovos de 
chocolate para a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Peruíbe, fundada com apoio do Rotary, 
Casa da Amizade e outros parceiros, visando excelência 
no atendimento às pessoas com necessidades especiais. 
Também foram beneficiadas a “Ação Social de Peruíbe”, 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e o 
“CAPI”, que atende rianças que sofrem maus tratos no lar.

Rc de são Paulo-PaRaíso Rcsb do camPo-NoRte 
Participa de Páscoa Solidária Entrega Computadores

 No dia 12 de março de 2016, aconteceu uma ação 
conjunta para arrecadar Ovos de Páscoa entre o Grupo 
Pão de Açúcar, Instituto Ives Ota e o Rotary Club de São 
Paulo Paraíso e seu Rotaract. Foram arrecadados, nos dois 
postos de atuação - Extra Itaim e Extra Anchieta, o total 
de 1838 ovos, ou 94 Kg, graças à participação solidária 
dos 85 voluntários que contribuíram com a significativa 
ação. Os rotarianos do clube e rotaractianos que o integram 
agradecem a todos que colaboraram, considerando o fato de 
poderem beneficiar muitas crianças assistidas pelo clube.

 O presidente presente Luiz Carlos João e associados 
do RCSB do Campo-Norte receberam a visita de dois 
representantes da Casa Transitória ”Servidores de Maria”, 
entidade que apoiam. Os representantes da entidade 
receberam do clube 9 computadores que serão utilizados 
na educação de crianças, adolescentes e adultos. A 
Fundação Rotária disponibilizou a verba para compra dos 
equipamentos, graças a um projeto de subsídio distrital 
conquistado pelo clube. A Casa Transitória promove aulas 
de noções básicas de informática, com a utilização dos 
novos recursos disponíveis dessa ferramenta. 
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RotaRy club de sP- iNteRlagos 

Rc de saNtos-aPaRecida

RcsP- saNto amaRo

Rc de saNtos-boqueiRão

Entrega Materiais com Subsídio Distrital

Fórum de Desenvolvimento de Rotary

Cria Programa de Alfabetização de Adultos

Participa da Ação de Solidariedade

 O RC de Santos-Aparecida participou ativamente 
da campanha de arrecadação de brinquedos e roupas 
para a Creche Santo Antonio, em Santos-SP. No final 
de 2015, o presidente Giuseppe Tatavitto e associados 
do clube realizaram a entrega de doações arrecadadas, 
proporcionando um Natal mais feliz para as crianças que 
esperaram ansiosas a data festiva, para comemorar com os 
rotarianos. Em mais uma bela ação rotária, os associados se 
mostraram motivados e seguem cada vez mais engajados 
em projetos voltados para a comunidade, com o objetivo 
de servir a comunidade e ser um presente para o mundo!

 O RCSPaulo-Santo Amaro aprovou a criação de um 
programa de alfabetização de adultos. Por meio da Casa da 
Amizade SOS – Serviço de Obras Sociais de Santo Amaro, 
ligada ao clube, uma professora será contratada para 
desenvolver atividades com os assistidos pelo programa. 
Vinte estudantes deverão frequentar às aulas, de duas horas 
de duração, uma vez por semana. Eles também receberão 
um kit de material escolar. O projeto foi aprovado pelos 
associados, na 27ª reunião ordinária do RCSP Santo 
Amaro que está sempre envolvido com a educação através 
de cursos de capacitação, visando à inclusão social.

 O Rotary Club de São Paulo Interlagos realizou a 
entrega dos itens adquiridos com o Subsídio Distrital, no 
CDC Veleiros.  O evento ocorreu no intervalo dos jogos de 
futebol da escolinha. Os associados puderam mostrar um 
pouco do que o Rotary faz e conversar com pais, alunos, 
técnicos e comunidade. O jornal “Notícias da Região” fez a 
cobertura da entrega dos materiais e entrevistas, que serão 
divulgadas na próxima edição. Os materiais adquiridos 
com o Subsídio Distrital foram: bolas de futebol, coletes, 
cones, pratos de treinamento e bambolês, instrumentos que 
vão auxiliar no desenvolvimento das atividades. 

 O Dia da Solidariedade aconteceu no final de 2015 nos 
supermercados da Rede Pão de Açúcar. Esta iniciativa da 
rede foi um grande sucesso em 2014 e novamente retomou 
sua grandiosidade. O RC de Santos-Boqueirão participou 
desta campanha, mais uma vez, em prol do Lar Mensageiros 
da Luz e Casa Luis Monteiro de Barros. A Ação do Dia da 
Solidariedade foi iniciada com a orquestra do instituto do 
grupo GPA. Associados do clube revezaram-se ao longo do 
dia, recebendo os produtos e acompanharam até a contagem 
e retirada dos alimentos. Foi um dia compensador!

www.rotary4420.org.br
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RcsP-PoNte estaiada

Rc beRtioga-RivieRa

e-club do distRito 4420

RotaRy club de itaRiRi

Participa do Dia de Solidariedade

Projeto ARTIS

Doação de Óculos para os Índios

Hepatite Day em Pedro de Toledo

 O RC Bertioga-Riviera de São Lourenço participou da 
apresentação dos alunos do Projeto ARTIS. Comandados 
pelo Maestro Edson Borges, este fez diversos esclarecimentos 
em relação aos instrumentos tocados pelos alunos, de 
diversos estágios de aprendizado. Os rotarianos do clube 
tem no Projeto ARTIS um de seus projetos permanentes, 
e, na ocasião, patrocinaram as camisetas para completar o 
uniforme na apresentação dos alunos. No projeto as crianças 
carentes aprendem mais do que música - elas recebem uma 
verdadeira aula de cidadania, organização, disciplina e muita 
união para atingir os objetivos do servir.

 Pela segunda vez neste ano rotário, os associados do 
E-Club, através do projeto “Visão de Futuro”, mantido 
pelo clube, realizaram atendimento aos índios do Parque 
Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente-SP. Os rotarianos 
foram requisitados para atender aos índios. Na primeira 
visita, os índios foram avaliados por um médico especialista 
que fez os receituários que possibilitou a doação. Desta vez 
foram realizados mais seis novos atendimentos na aldeia, 
sendo esse o 70º atendimento gratuito para as comunidades. 
O projeto realiza o atendimento, promovendo a doação de 
armações e lentes de grau, uma vez por semana.

 Com o objetivo de participar do Dia de Solidariedade e 
agraciar entidades assistidas por suas ações, os rotarianos 
promoveram mais uma vez, uma linda ação para arrecadar 
alimentos e fazer um Natal sem fome. O Rotary Club 
de São Paulo Ponte Estaiada e Fraternidade Aliança Aca 
Laurência juntos arrecadaram 2.2 toneladas de alimentos, 
motivados pela vontade de servir e ser solidário com os 
que mais precisam. Os associados do clube agradeceram a 
todos os envolvidos que colaboraram com o dia solidário, 
fazendo a diferença para beneficiar mais pessoas. 

 O RC de Itariri-Pedro de Toledo realizou o Hepatite Day 
em parceria com a Prefeitura Municipal – Departamento de 
Saúde, Escola Técnica Dimensão e ABPH – Ass. Brasileira 
dos Portadores de Hepatite. A ação foi realizada na Sede 
da Estação Ferroviária, e realizaram 435 testes rápidos para 
detecção da hepatite C. Apenas dois casos detectados foram 
encaminhados para a Unidade Básica de Saúde. “Na maioria 
dos casos, os portadores da hepatite não sabem que tem a 
doença, por isso a campanha é de extrema importância”, 
explicou a presidente do clube, Débora de Almeida.

www.rotary4420.org.br
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 O Rotaract e o Interact Monteiro Lobato 
participaram de uma doce atividade para celebrar a 
Páscoa! Os jovens marcaram presença na “Oficina de 
Bombons”, oferecida pelos seus clubes patrocinadores, 
que em parceria vem realizando grandes, transmitindo 
os valores rotários e a importância do ideal de servir. 
Após participarem da oficina, inspirados pelo sabor 
do chocolate, rotaractianos e interactianos foram 
visitar o “Lar Mãos Pequenas”, em Diadema-SP. 
Para alegrar as crianças do lar, os jovens entregaram 
ovos arrecadados na Páscoa Solidária, mostrando 
aos pequenos o quanto é especial poder compartilhar 
momentos felizes como esse!

INTERACT E ROTARACT MONTEIRO LOBATO
Páscoa Solidária
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 O Rotaract Itanhaém 
realizou uma Festa de 
Natal para mais de 100 
crianças carentes que 
fazem parte do projeto 
realizado pelas Irmãs da 
Casa da Vida, entidade 
que recebe apoio do 
clube. O Papai Noel 
entregou brinquedos 
para todas as crianças e ouviu seus pedidos para o Natal. 
As crianças fizeram uma apresentação, cantando músicas 
natalinas em forma de agradecimento. O Rotaract Itanhaém 
também agradeceu ao “sócio formiga”, Gilberto Fernandes, 
que mesmo debaixo de muito calor se fantasiou de Papai 
Noel, fazendo assim, o projeto acontecer! Essa foi mais uma 
ação emocionante e de muito sucesso!

 Em mais uma divertida e produtiva ação rotária, foi realizada mais uma 
reunião do Rotary Kids São Caetano do Sul-Olímpico, com a presença dos 
associados do Rotary E-Club 4420 Silvio Bogsan  e Marcos Buim. Na ocasião, 
os associados do E-Club receberam as 75 armações de óculos arrecadadas 
pelos kidianos, uma tarefa que terá continuidade para os pequenos. O 
belíssimo trabalho do Kids Olímpico foi realizado com muita determinação, 
garra e responsabilidade, promovendo a integração entre clubes. A ação vai 
beneficiar o projeto permanente “Banco de Óculos Visão do Futuro”, mantido 
pelos associados do E-Club, que agradecem por todas as doações!

ROTARY KIDS DE SÃO CAETANO DO SUL-OLÍMPICO 
Participa de Doação de Óculos

 Os interactianos do Interact Club de Mauá promoveram 
um vídeo em homenagem à Semana Mundial do Interact, que 
é comemorada todo ano durante a semana de 5 de novembro, 
para celebrar a fundação do primeiro Interact Club em 1962. 
O projeto elaborado pelos interactianos consiste em abordar 
pessoas nas ruas da cidade para perguntar “o que faz elas 
sorrirem?”. O riso traz alegria, bom humor, saúde e além de 
tudo aproxima e atrai as pessoas, o que vem de encontro ao 
ideal de Rotary. Para comemorar a semana mundial, interactianos e rotarianos são incentivados 
a participar de projetos como esse.

 O Rotaract Club de São 
Paulo Cidade Dutra participou 
do tradicional Brooklin Fest 
São Paulo 2015, com tema 
“Zusammen – Ações que 
Transformam”. O público 
teve acesso gratuito ao 
evento, que ocorreu das 
10 às 22h. Organizado 
pela AEMB (Associação 

dos Empreendedores e Moradores do Brooklin), a festa 
multicultural, com feira de artesanato, filmes ao ar livre, 
circo, poesia, apresentações de música e danças, literatura 
e exposições, possibilitou a participação dos rotaractianos 
que aproveitaram a ocasião para viver e divulgar Rotary! O 
Brooklin Fest tem um roteiro gastronômico para todos os 
gostos,  atraindo diversas pessoas para a grande festa.

INTERACT CLUB DE MAUÁ
Vai as ruas atrás de sorrisos

ROTARACT CLUB SP-CIDADE DUTRA
Brooklin Fest

INTERACT CLUB DE MAUÁ
Vai as ruas atrás de sorrisos
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