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

 Há alguns anos, uma agência de desenvolvimento bem-intencionada resolveu melhorar o abastecimento de água 
em uma comunidade rural de Kano, no Quênia. Depois de formar comissões, realizar diversas reuniões e consultar os 
moradores, o fornecimento de água para irrigação e criação de animais foi identificado como a principal necessidade da 
comunidade. A agência criou um plano de ação e, pouco tempo depois, iniciou os trabalhos com base no feedback dos 
moradores consultados.

 No entanto, assim que a construção começou, um grupo de mulheres protestou contra a iniciativa, bloqueando a 
passagem dos trabalhadores e impedindo a construção dos canais que desviariam a água para as lavouras. Depois de 
investigar a situação, a agência descobriu que havia uma única fonte d’água no local. Se eles desviassem a água para as 
plantações, dezenas de famílias ficariam sem o precioso recurso natural para beber, cozinhar e limpar. Como resultado, o 
projeto inteiro teve que ser cancelado.

 Isso aconteceu porque nenhum membro da equipe – que era formada unicamente por homens – pensou em consultar 
as mulheres da comunidade. Durante todo o processo, acharam que os homens sabiam do que a comunidade precisava e 
falavam em seu nome. Claramente, este não era o caso. Apesar de as mulheres conhecerem as necessidades e recursos da 
comunidade muito melhor do que os homens, ninguém se preocupou em ouvir o que elas tinham a dizer.

 As mulheres começaram a fazer parte da nossa organização somente a partir do final da década de 80, período 
altamente produtivo da nossa história. Em 1995, a proporção de associados era de 20 homens para cada mulher; hoje, o 
número aumentou para cinco rotarianos para cada rotariana. Apesar de bom, este progresso ainda não é suficiente. Trata-
se de bom senso: para representar e servir nossas comunidades plenamente, precisamos garantir que as mulheres sejam 
adequadamente representadas na nossa organização.

 As normas do Rotary sobre igualdade dos gêneros são absolutamente claras. Mesmo assim, um quinto dos nossos 
clubes ainda se recusa a admitir mulheres, frequentemente alegando que é difícil encontrar associadas em potencial 
qualificadas. Para mim, um rotariano que usa este argumento não possui as duas qualificações mais importantes de um 
associado do Rotary: honestidade e bom senso.

 Um clube que se recusa a admitir mulheres conta apenas com metade do talento, habilidades e conexões que poderia 
ter. Ele não tem acesso a perspectivas essenciais que podem aumentar ainda mais a eficácia dos seus serviços. Além 
de prejudicar a si mesmo, o clube prejudica o Rotary como um todo quando confirma este estereótipo limitador. Como 
resultado, enfraquecemos nossa imagem pública e deixamos de atrair associados em potencial, especialmente os jovens, 
que são cruciais para nosso futuro.

 Tolerar a discriminação contra as mulheres é condenar a nossa organização à irrelevância. Não podemos continuar 
fazendo de conta que vivemos no tempo de Paul Harris, pois nem mesmo ele concordaria com isso. Em suas palavras, “A 
história do Rotary terá que ser reescrita muitas e muitas vezes.” Cabe a nós garantir que a história que escrevermos sobre 
do Rotary seja motivo de orgulho para nosso fundador.
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Mensagem do Diretor de R.I.

DEPENDEMOS DAS NOVAS GERAÇÕES

JOSÉ UBIRACY

 Desde que me envolvi e encantei, como simples rotariano, com as atividades da nossa organização, ao ingressar, 
em 1970, no Rotary Club do Recife – onde fui presidente, diretor de comissões e avenidas –, ou como governador de 
distrito, percebi a grande importância dos integrantes mais jovens da nossa Família Rotária para o futuro dessa secular 
organização.

 Sempre vislumbrei significativas esperanças e um grande potencial para a expansão do Rotary naqueles que participam 
dos programas pró-juventude, como Rotaract, Interact, Ryla e Intercâmbio de Jovens, ou naqueles que se sentem atraídos 
e se envolvem em atividades de Rotary Clubs e distritos.

 Lembro que, nos idos de 1996, o então presidente do Rotary International, Luis Vicente Giay, criou o termo Novas 
Geraçõese afirmou que o futuro da nossa organização dependia do envolvimento dos jovens em seus programas e 
atividades. Na Convenção do Rotary International em Calgary, Canadá, ele disse: “A visão que tivermos do futuro fará 
a diferença entre o nosso sucesso ou fracasso. As Novas Gerações são o nosso investimento no futuro. Portanto, vamos 
começar a construir o futuro”.

 As Novas Gerações se tornaram a Quinta Avenida de Serviços do Rotary, em 2010, e sua definição está no quinto artigo 
nos Estatutos Prescritos para o Rotary Club: “Serviços às Novas Gerações – A quinta Avenida de Serviços reconhece 
a mudança positiva trazida pelos jovens através do incentivo a atividades de desenvolvimento de líder, engajamento 
comunitário, prestação internacional de serviços e de programas de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e a 
compreensão mundial”.

 Neste mês de maio, dedicado às Novas Gerações, é importante conscientizar os Rotary Clubs de se comprometerem a 
envolver os jovens em projetos de serviços profissionais à comunidade nacional, ou mesmo comunidades internacionais, 
oferecendo programas e recursos que os apoiem.

 Temos um enorme potencial de futuros rotarianos, formados por essa juventude cada vez mais atualizada com os 
problemas sociais de suas comunidades, disposta a dar sua colaboração para superá-los. Entretanto, as estatísticas 
demonstram que ainda é reduzido o número de clubes de jovens existentes no Brasil.

 Mesmo assim, somos o segundo país no mundo que concentra o maior número de rotaractianos em seu território, atrás 
somente da Índia. Existem cerca de 15 mil rotaractianos, organizados em 655 clubes por todo o Brasil.

 O Rotaract trabalha pela compreensão mundial e pela cultura, luta contra o analfabetismo, realiza campanhas de 
combate à violência contra a mulher, mostra que limpar os rios e reciclar o lixo é possível, entre muitas outras ações. O 
Rotaract mostra que é possível fazer diferente.

 Com certeza, logo os dirigentes de clubes irão concluir que terá sido um investimento extraordinariamente válido 
apoiar essa juventude, pois ela irá garantir, em futuro próximo, a indispensável expansão e o desenvolvimento do Rotary.

 Reconhecemos que os rotarianos vêm servindo aos jovens e os apoiando, mas não custa incentivá-los a ampliar ainda 
mais o objetivo de sua atuação, amparando o sucesso pessoal e profissional desses jovens e reconhecendo a diversidade 
de suas necessidades. Não esqueçamos que eles representam o futuro da nossa organização.

 José Ubiracy
 Diretor 2015-17 do Rotary International
 joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Governadora 2015-16 do Distrito 4420

 Queridos rotarianos
 O ponto alto do ano rotário, como todos sabem, é sem sombra de dúvida a Conferência Distrital. É um aditivo de 
incentivo a todas causas que abraçamos, cujo objetivo é dignificar e melhorar nossas comunidades tão sofredoras. 
 Desde o início de sua preparação ela já é desenvolvida com muito cuidado e grande carinho por nós e nossa equipe 
distrital, para que todos pudessem sentir-se envolvidos por seu clima de alegria e sentirem-se motivados a participar.
 A escolha dos palestrantes é uma tarefa muito importante, pois através deles pretendemos que todos tenham uma 
visão clara dos assuntos tratados. O trabalho é intenso, pois não podemos deixar passar nenhum detalhe, por isso, desde 
o hasteamento das bandeiras até o último minuto de nossas atividades, dedicamos vários dias e inúmeras horas em sua 
elaboração.
 Nossa sessão solene de abertura se deu com as boas vindas e entrada dos Presidentes Presentes e Governadores Assis-
tentes, e logo após tivemos um maravilhoso coquetel de boas vindas, com um maravilhoso show preparado com muito 
carinho.
 Nosso Representante do Presidente do RI foi o governador do Distrito 4770 no ano rotário de 2001-2002, o compan-
heiro Jorge Coga Pedroso, companheiro 100% desde seu ingresso em Rotary, sendo residente em Rio Verde, Goiás, cuja 
pessoa nos encantou muito. Em sua mensagem, o representante elogiou nosso distrito e nos falou sobre as metas deste 
ano rotário e do PRI Ravi Ravindran.
 Nos dias subsequentes, tivemos o prazer de oferecer um Café de Boas Vindas à esposa do nosso Representante de RI, 
a companheira Cecilia Aparecida Cardoso Pedroso, pessoa encantadora e grande sabedora de nossa instituição. Conse-
guimos fazer uma linda homenagem aos companheiros falecidos, com uma bela mensagem de São Francisco de Assis, 
narrada pelo companheiro do Eclub, Cesar Romão.
 Apresentamos vários projetos elaborados pelo distrito, como por exemplo o Dia da Solidariedade, o Meu Clube em 
Ação, com a apresentação dos melhores vídeos do distrito, palestras sobre FR, e recebemos a Mensagem do Curador da 
Fundação Rotária, o companheiro Mario Cesar Martins de Camargo. Para distrair os rotarianos, pudemos contar com 
uma Linda tarde Latina, onde todos divertiram-se e dançaram à vontade.
 Também tivemos outras palestras magnas, com os palestrantes Roberto Delmanto Jr, que nos brindou com um tema 
técnico, filosófico e instigante, a Delação Premiada; José Luiz Tejon, que nos encantou com uma magnifica palestra mo-
tivacional; o jornalista e comentarista da Jovem Pan, Reinaldo Azevedo, que fez algumas crônicas da atual conjuntura 
política; e, para animar o pessoal, encerramos com a Apresentação da humorista do SBT Marlei Cevada, que representou 
a personagem Nina, da Praça é Nossa.
 Muitas outras atividades enriqueceram nossa conferência, como o Projeto Coração Alerta, que vem sendo apoiado 
por nosso distrito, tivemos a Campanha da Hepatite Zero, atividades esportivas, olimpíadas rotárias, apresentações dos 
Casais Governadores 2016-17, 2017-18 e 2018-19, serviços à juventude, Projeto Dia da Solidariedade, feira das nações, 
apresentação da casa da hospitalidade, e um magnífico show de talentos, com espetáculo apresentado por nossos próprios 
companheiros e finalizado por um artista transformista que encantou a todos os presentes. Também tivemos muito com-
panheirismo e reconhecimentos como, por exemplo, o Coquetel dos Arch Klumph, Major Donor e Paul Harris Society. 
 Gostaria de agradecer a presença de toda família rotária que participou do evento, e esperamos que vocês, assim como 
nós, tenham se divertido e que os ensinamentos que tivemos naqueles dias possam servir de inspiração para continuarmos 
a cumprir nosso ideal de servir.
 Também gostaria de destacar nominalmente todos aqueles que trabalharam incansavelmente nos bastidores da con-
ferência, antes e depois, para que ela fosse um grande sucesso, mas me abstenho pois poderia esquecer alguém. Portanto, 
a vocês que fizeram nossa conferência acontecer e ter tido todo brilho, carinho, entusiasmo, nosso muito obrigada. Vocês 
foram batalhadores incansáveis e merecem todo nosso respeito e consideração.
 Grande e carinhoso abraço
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A Conferência Distrital é o 
evento que marca o ano 
rotário, quando rotarianos 
de todos os clubes do Dis-

trito se encontram e confraternizam. A 
XXV Conferência do Distrito 4420 “Seja 
um Presente” demonstrou o alcance dessa 
união ao reunir, de 12 a 15 de Maio, os ro-
tarianos do Distrito em Águas de Lindoia, 
todos recebidos de braços e coração aber- 
tos pela Governadora do Distrito 4420 
no ano rotário 2015-2016 Maria Luiza 
Mendaçolli Zago e seu esposo Claudio.
A programação reservou momentos de 
integração já na Secretaria Geral para rea- 
lização de inscrições e retirada do materi-
al especialmente preparado para o evento. 
A inauguração da Casa da Hospitalidade 
e o Hasteamento das Bandeiras, realizado 
na frente do Hotel Monte Real, oficializou 
o início das atividades rotárias.
A Sessão Solene de Abertura da XXV 
Conferência do Distrito 4420 reuniu au-
toridades rotárias, rotarianos e familiares. 
Em sua mensagem, a Governadora trans-
mitiu os votos de um evento que propor-
cione muita diversão e rotarismo a todos 
os participantes. 
Durante a abertura também foi apresenta-
do o casal Jorge Coga Pedroso e Cecília, 
representantes do Presidente do Rotary 
International para o evento. Nascido na 
cidade de Novaes, São Paulo, em 03 de 
dezembro de 1949, Jorge reside na ci-
dade de Rio Verde – Goiás e é membro 
do Rotary Club de Rio Verde. Ingressou 
no RI em 1992, tendo sido presidente do 
clube em 1993/94, sendo Companheiro 
100% desde seu ingresso.  Serviu como 
governador assistente em 2000/01 e go- 
vernador do Distrito 4770 no ano rotário 
de 2001/02, mantendo extensa trajetória 
rotária até hoje, tendo sido Delegado do 
Distrito 4770 no Conselho de Legislação 
de 2016, em Chicago, USA.  
Após a plenária de abertura, o entreteni-
mento ficou a cargo de Dani-
lu, em um show performáti-

DISTRITAL
POR: JULIANA AMORIM MILANO E MARCELO CARVALHO

CO
NF

ER
ÊN

CI
A

co que misturou canto lírico 
e pop, e movimentou os pre-
sentes. Junto ao show um 
coquetel foi oferecido aos 
participantes.
Segunda Plenária
O Salão Real foi cenário 
de um grande encontro de 
rotarianos do Distrito 4420 
que abriu os trabalhos da 
XXV Conferência Distrital, 
em Águas de Lindoia, no 
Hotel Monte Real, na manhã da sexta-feira. Como tradi-
cionalmente acontece, foi realizada uma Homenagem aos 
Companheiros Falecidos, que em vida compartilharam o 
ideal de servir, durante suas trajetórias rotárias. 
O Presidente da Comissão de Novas Gerações do Distrito 
4420 – Eduardo Gonsalves do Barreiro Júnior, apresentou 
as realizações dos Rotaracts, Interacts e Rotary Kids do 
distrito, e reforçou a importância da aproximação e tra-
balho conjunto entre os rotarianos e a juventude.
Um projeto distrital que vem atingindo grande alcance é o 
Dia da Solidariedade, que é coordenado e foi apresentado 
pela rotariana do RCSP-Independência Silvana Giannini. 
Silvana apresentou a evolução dos números do programa, 
e efetuou o reconhecimento aos clubes que mais arrecada-
ram insumos para doação.
Abrindo a primeira seção de vídeos do Concurso de Vídeos 
Meu Clube em Ação, que tem por objetivo estimular os 
clubes a divulgarem seus projetos e ações, o Governador 
2000-2001 Henrique Camilo de Lellis apresentou os qua-
tro primeiros finalistas, os vídeos do Rotary Club de San-
tos Oeste, Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte, 
Rotary Club de São Paulo Aeroporto, e Rotaract de Santos.



A Fundação 
Rotária foi o tema 
de destaque dessa 
plenária, e contou 
com a participação 
do Presidente da 
Comissão Distri-
tal de Fundação 
Rotária do Distrito 
no período 2013-
2016, o Gover-
nador 2006-2007 
Marcelo Demétrio 
Haick, que apresen-
tou uma visão geral 

dos resultados obtidos pelo Distrito no último triênio em 
termos de arrecadação e de realização de projetos com 

subsídios da Fundação Rotária. 
Ainda no tema da Fundação 
Rotária, a plenária contou com 
a exposição do Curador da 
Fundação Rotária, Mário César 
Camargo. 
Retomando a apresentação 
dos vídeos do Concurso de 
Vídeos Meu Clube em Ação, 
o Presidente da Comissão de 
Imagem Pública do Distrito 
4420 Marcelo Rodrigues de 
Souza Carvalho realizou um 
breve agradecimento a todos os 
clubes e presidentes presentes 

por sua participação efetiva na divulgação dos projetos 
e realizações rotárias durante o ano, e destacou o grande 
sucesso que se mantém o site do Distrito com mais de 40 
mil visitantes ao mês. Marcelo apresentou então os qua-

tro finalistas seguintes, o Rotary Club de Ribeirão Pires, 
Rotary Club de Santos, Rotary Club de São Paulo Ponte 
Estaiada, e Rotary Kids de São Caetano do Sul 
Olímpico.
Em uma tradicional cerimônia de apresentação 
das lide- ranças do Distrito, ocorreu a apresen-
tação dos futuros casais Governadores, o Gover- 
nador Designado 2018-2019 Carlos Eduardo 
Estevam Torci e Sonia Mara, o Governador Indi-
cado 2017-2018 Cláudio Hiroshi Takata e Marie, 
e o Governador Eleito 2016-2017 Ronaldo Tadeu 
Caro Varella e Mônica, que falaram de suas ex-
pectativas e história de vida pessoal e rotária. 
A plenária contou ainda com a mensagem do 

Representante do Presidente 
de RI Jorge Coga Pedroso, 
e mensagem da Governador 
a do Distrito, Maria Luiza 
Mendaçolli Zago.
Roberto Delmanto Júnior,  
advogado, apresentou pales- 
tra sobre os desafios do di-
reito no Brasil, e a relação 
do direito com a ética, um 
tema em grande discussão 
no momento político do Bra-
sil na ocasião. José Luiz Tejon finalizou a plenária. com 
uma emocionante palestra motivacional baseada em sua 
experiência de vida como criança vítima de queimaduras, 
que sensibilizou a todos os presentes.

Tarde de sexta-feira
A tarde de sexta-feira des- 
contraiu os rotarianos do 
Distrito 4420 e seus con-
vidados, na XXV Con-
ferência Distrital, com 
muita música, prática es-
portiva e conhecimentos 
rotários. 
O XIII Futebol Soçaite 
da Conferência Distrital 
aconteceu no centro es-
portivo OscarInn, tendo 
possibilitado a integração 
entre o esporte e o Rota-
ry, em uma demonstração 
salutar de maravilhoso 

companheirismo. As equipes foram distribuídas para for-
mação das equipes de modo a proporcionar equilíbrio no 

desenvolvimento da competição, e contou com um 
trabalho de primeira grandeza da equipe de arbi-
tragem. Os atletas foram condecorados com tro-
féus e medalhas alusivos à conferência, tendo sido 
devidamente gravados. A equipe organizadora da 
competição, coordenada por Álvaro Sanchez, do 
RCSP Ipiranga, agradeceu aos clubes apoiadores, 
Rotary Club de São Caetano do Sul (Charly, Cabri-
no, Amâncio, Rodrigo, João Carlos), Rotary Club 
de Santos – Interact (Gialucca), Rotary Ipiranga 
(Alvaro, Roberto, Mauro, Walter, Maurinho, Jonas, 
Jeferson, Cristiano), bem como à equipe jornalística 
(Juliana, Cristiano) e aos médicos  da ambulância, 
destacando que o evento somente foi possível graças 

ao apoio da Governadora Maria Luiza Zago e sua equipe 
distrital.



A Olimpíada Rotária, organizada por 
Marcos Buim, também foi destaque, pela 
importância de reunir associados corajosos e dedicados ao 
estudo da história do Rotary Internacional e do distrito, 
que competiram de maneira leal e muito saudável, testan-
do seus conhecimentos rotários.
A apresentação da equipe do Intercâmbio de Jovens (YEP) 
e seus intercambistas também mereceu atenção dos rotaria-
nos que prestigiaram depoimentos e exposição do trabalho 
realizado com os jovens e toda integração vivenciada por 
eles no ano rotário presente.

Os delegados votantes se reuniram para debater e definir 
propostas a serem apresentadas no próximo Conselho de 
Legislação do RI, a se realizar em 2019, sob lide- rança 
do Governador 2001-2002 Samir Nakhle Khoury. Outro 
evento especial desta tarde foi a reunião do Colégio de 
Governadores com o Representante do Presidente de RI 
Jorge Coga Pedroso.

Na “Tarde Latina”, a cantora Kelly Moore deu o tom da 
animação e boa música que envolveu os convidados e ro-
tarianos, que não se limitaram a assistir ao show. Muita 
gente se animou na pista e, dançando, transmitiram toda 
a alegria de participar do grandioso evento, especialmente 
preparado para proporcionar momentos de alegria e satis-
fação com boa música e deliciosos petiscos. 

Já na noite festiva, o “Show de Talentos”, trouxe 
ao palco do Salão Real vários estilos musicais, 
cantores líricos, vozes maravilhosas, grandes ins- 
trumentistas, com apresentação de acordeons e 
guitarra, bom humor e a surpreendente partici-
pação da artista Natasha, que deu um brilho a mais 
ao espetáculo, com humor e uma linda mensagem 
sobre a importância do trabalho dos rotarianos. 



Plenária de encerramento
A plenária de encerramento, no sábado, trouxe aos rotari-
anos e seus convidados muita informação e orientação 
sobre diversos assuntos. Um dos destaques foi o projeto 
“Coração Alerta”, uma palestra proferida pelo médico 
Luiz Cláudio Mendes de Carvalho, que tem como objetivo 
reduzir mortes por infarto, e cuja campanha tornou-se um 
projeto distrital no ano Presente.  
O reconhecimento feito pelo presiden-
te da Comissão de Desenvolvimento 
do Quadro Associativo, o governador 
2012-2013 Marcos Luiz Zanardo, aos 
clubes do Distrito 4420 pelo alcance e su-
peração de metas propostas, foi realizado 
durante a Plenária. Para os presidentes e 
associados dos clubes premiados, foi o 
momento de consagração do ano rotário 
Presente! 
Nesta plenária foi apresentada, pelo 
Governador 2000-2001 Lellis, a tercei-
ra rodada de vídeos finalistas do Con-
curso de Vídeos Meu Clube em Ação. 
Foram apresentados os vídeos do Rota-
ry Club de Cubatão, do Rotary Club de Santo André, do 
Rotary Club de Santos Praia, e do Interact Club de São 
Paulo Aeroporto. Em um momento de reconhecimento, o 
Presidente da Comissão da Conferência, Jorge Ventura, 
realizou uma homenagem a todos os que participaram da 
organização do evento.
O representante do Presidente de Rotary International Jorge 
Coga Pedroso, ladeado por sua esposa Cecília, enalte-
ceu o trabalho do Distrito que continua promovendo 
grandes resultados junto às suas comunidades, sendo 
reconhecido por suas significativas contribuições para 
a Fundação Rotária e consequentemente ao Rotary In-
ternational. 
Cláudio Zago, cônjuge da governadora e rotariano há 38 
anos do Rotary Club de São Bernardo Norte, clube da go- 
vernadoria, fez seus agradecimentos a todos os presidentes 
e rotarianos do Distrito 4420, por todo apoio e receptivi-
dade oferecidos e aproveitou a ocasião para elogiar Maria 
Luíza por seu desempenho como governadora, algo que, 
segundo ele, é fruto de sua dedicação e convívio com as 
causas rotárias. 
A Governadora também agradeceu pelo apoio e partici-

pação de Claudio Zago em sua vida e neste ano rotário, 
ressaltando que sua trajetória rotária se deu por conta do 
envolvimento dele com o Rotary e as diversas causas 
rotárias, que ela acompanhou de perto e, com isso, apren-
deu a admirar e se envolver cada vez mais, chegando à 
governadoria. A participação dos clubes e seus presidentes 
foi fundamental para que sua gestão fosse um sucesso du-

rante todo este período à frente do distri-
to. Em seu pronunciamento, entretanto, 
a Governadora lembrou que ainda há 
muito por fazer até o final do ano Pre-
sente, e que espera continuar contando 
com o carinho de todos para concretizar 
mais etapas da sua gestão. 
A palestra mais aguardada na Plenária 
de sábado foi proferida pelo jornalis-
ta Reinaldo Azevedo, que hospeda no 
portal Veja.com o blog de política mais 
acessado do país. É âncora do pro-
grama líder de audiência no rádio em 
seu horário, Os Pingos nos Is, na Jovem 
Pan, colunista da Folha de São Paulo e 
faz participações diárias no telejornal 
RedeTV! News. Suas colocações sobre 

a atual situação política e crise econômica no País mere-
ceram atenção e muita reflexão. Azevedo cativou os pre-
sentes pelo tom e discernimento com que se manifestou, 
mostrando com muita clareza que o Brasil precisa e pode 
mudar, combatendo a corrupção e entrando nos eixos ao 
encarar os novos desafios com mais seriedade, honesti-
dade e justiça, prevalecendo a verdade e o bom senso. 
A humorista Marlei Cevada, a Nina do programa “A Praça 
É Nossa”, encerrou as atividades da última sessão plenária 
no Salão Real, que foi envolvido por seu bom humor, cri-
atividade e toda a graça da sua personagem que contagiou 
a todos com 
muita simpatia e 
alegria, mesclan-
do a inocência 
de uma criança 
com a malícia 
de um adulto, o 
que abrilhantou 
a manhã rotária 
da XXV Con-
ferência. 



Tarde de Sábado
Jovens do Rotaract, Interact e os pequenos Kids marcaram 
presença na XXV Conferência do Distrito 4420, expon-
do diversas ações rotárias e fazendo merecidos reconhe-        
cimentos. O evento contou com a presenta das autoridades 
da juventude do Distrito: o Presidente da Comissão Pró-Ju-
ventude, Eduardo Gonsalves do Barreiro Junior (o Duda), 
o Presidente da Sub-Comissão Distrital do Rotaract, Ale- 

xandre Farinella 
Neto, o Repre-
sentante Distri-
tal do Rotaract 
(RDR), Vinícius 
Tiengo Marono, 
o Presidente da 
Sub-Comissão 
Distrital do In-
teract, Gilmar 
Rodrigues da 
Rocha, a Repre- 
sentante Distri-
tal do Interact 

(RDI), Luciana Gusmão Córdova Guimarães, e o Presi-
dente da Sub-Comissão Distrital do Rotary Kids, Ricardo 
André Barros de Moraes. 

A palestra de Marcelo Argolo, publicitário com MBA em 
Marketing pela UFF, pós-graduando em Gestão de 
Pessoas pela UGB, trouxe bastante reflexão sobre 
a importância do trabalho da juventude junto às 
ações rotárias. A Presidente do RYLA, Maria Laíz 
A. M. Zanardo, falou sobre a realização das três 
edições do RYLA no ano rotário e seus resultados, 
que registraram a participação de 153 jovens, um 
total conquistado graças à participação da equipe 
organizadora, clubes do distrito e empresas parcei-
ras, patrocinadoras de espaços físicos e premiações. 
Durante a plenárias, cada um dos três grupos – Ro-
taracts, Interacts e Rotary Kids, subiram ao palco 
para reconhecimento de seus trabalhos. Os kidianos 

ainda apresentaram 
uma mensagem, 
produzida em uma 
dinâmica de grupo 
realizada paralela-
mente à plenária, 
destacando o tra-
balho social reali- 
zado e sua preocu-
pação com o meio 
ambiente.
A tarde de sábado 
contou ainda com 
as reuniões dos 
governadores com 
seus presidentes, a 
Governadora Maria Luiza Zago com os presidentes pre-
sentes 2015-2016, o Governador Eleito Ronaldo Varella 

com os presidentes eleitos para 2016-2017, e o Gover- 
nador Indicado Claudio Takata com os presidentes in-
dicados para 2017-2018.
Outro momento de destaque na tarde de sábado foi a 
reunião de reconhecimento aos membros do distrito 

que são grandes colaboradores da Fundação Rotária, os 

detentores de reconhecimento Major Donor, os 
membros da Paul Harris Society, e os membros da 
Arch Klumph Society. O evento, organizado pelo 
Presidente da Comissão Distrital de Arrecadação 
Claudio Takata, contou com degustação de queijos 
e vinhos. O destaque do evento foi a outorga do 
título de membro da Arch Klumph Society nível 
III para Hiroshi Shimuta, do RCSP-Aeroporto.



Noite de Encerramento
Finalizando a programação de atividades rotárias realiza-
das durante a XXV Conferência do Distrito 4420, o Baile 
das Nações trouxe beleza e descontração para o even-
to rotário. Fantasias, roupas temáticas, personagens já 
co- nhecidos no cinema, a representatividade de países e 
suas bandeiras, caracterizaram a grande festiva, com di-
reito a show da Banda São Paulo, boa música, aperitivos 
e petiscos especialmente oferecidos aos rotarianos, seus         
familiares e amigos. 
A premiação das caravanas e vencedores das Olimpíadas 
Rotárias também mereceram destaque, pela dedicação 
dos associados aos conhecimentos rotários e suas efetivas 
participações junto aos clubes, mobilizados pelas causas 
rotárias e o alcance de mais uma meta, que foi marcar pre-
sença na Conferência Distrital Presente! Os vencedores 
das Olimpíadas Rotárias foram Leonardo Weissmann, do 
Rotary Club de São Paulo Aeroporto, em primeiro, Sil-
vio Luis dos Anjos, do Rotary Club de Praia Grande, em 
segundo, e Luis Miguel Casas Freile, do Rotary Club de 
Santo André Campestre, em terceiro.
O Concurso de Vídeos Meu Clube em Ação também teve 
seus vencedores apresentados durante o baile de encerra-
mento, que foram o Rotary Club de São Paulo Ponte Es-
taiada, em primeiro, o Interact Club de São Paulo Aero-
porto, em segundo, e o Rotary Club de Santo André, em 
terceiro. O Rotary Club de São Paulo Aeroporto, apesar de 
também ter ficado entre os 
três primeiros colocados 
na votação dos jurados, 
não participou da pre-
miação por ser o clube do 
organizador do concurso, 
Marcelo Carvalho.
Neste clima de descon-
tração e companheiris-
mo, foi encerrada a XXV 
Conferência Distrital, 
deixando uma men-
sagem de dever cumpri-
do e serviços prestados 
por pessoas que tem 
sido “Um Presente para 
o Mundo”.
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 O Rotaract Itanhaém realizou um projeto na 
Casa João Paulo II, entidade que recolhe e cuida de 
moradores de rua. O Projeto contou com a parceria 
do Rotary Club de Itanhaém, do Salão de Beleza 
DG e da Ambsa Suarão. O Projeto promoveu um dia 
especial para todos os cidadãos e cidadãs carentes, que 
puderam fazer corte de cabelo, barba, sobrancelhas 
e cuidados de beleza. Para manter a auto-estima, os 
moradores locais receberam dos rotaractianos um 
Kit de Higiene, que atendeu a todos os presentes. O 
Rotaract Itanhaém agradece a parceria e mobilização 
dos envolvidos, que foi emocionante para todos.

 O Rotaract de SP Cidade Dutra realizou a entrega 
de alimentos na Fraternidade “O Caminho”, casa que 
cuida de dependentes químicos, localizada na Região 
de Parelheiros - Zona Sul. Os jovens rotaractianos 
agradeceram pela receptividade dos membros da casa, 
feita ao Rotaract Cidade Dutra. Também agradeceram 

a Deus por 
toda força e 
i n sp i r ação 
para poder 
ajudar a 
suprir as 
necessidades 
de mais uma 
Instituição. 
Um detalhe 
c u r i o s o 
chamou a 
atenção dos 

jovens que, chegando ao local para fazer a entrega dos 
alimentos, viram o símbolo do Rotary na camiseta de 
um dos dependentes em tratamento. É o Rotary sempre 
presente!

 O Interact Club de São Paulo Aeroporto 
efetuou uma doação para o Lar do Vovô 
do Grupo Luz, entidade que abriga idosos 
carentes em São Caetano do Sul. A doação, 
atendendo a necessidade da entidade, 
possibilitará a reforma de uma janela no 
local. Hissako Kojima, dirigente da entidade 
e rotariana do RCSP Aeroporto, recebeu 
das mãos da Presidente do Interact Caroline 
Nascimento de Souza Carvalho o cheque de 
mil reais. Acompanharam a visita também 
as interactianas Vitória e Marina, que 
puderam conversar com os idosos e conhecer 
as necessidades do local. Os recursos que possibilitaram a doação foram provenientes do 
Strogonoff Beneficente realizado pelo clube alguns meses antes. 

 O Rotaract Club Mauá 
esteve presente no almoço de 
Paella Mineira promovido pelos 
associados do Rotary Club Barão 
de Mauá. Os jovens rotaractianos sempre colaboram 
com as ações rotárias realizadas na cidade e desta vez 
participaram do evento, vendendo deliciosas sobremesas. 
A festa reuniu rotarianos, familiares, amigos e convidados, 
além de parceiros do evento que foi um sucesso. Para 
os rotaractianos a festa foi super animada e agradável e 
eles agradecem por todo apoio recebido dos padrinhos 
pela ajuda em 
mais um projeto 
e participação 
solidária.
Os rotaractianos 
de Mauá seguem 
m o t i v a d o s , 
a g r e g a n d o 
jovialidade e 
dinamismo às 
ações rotárias. 

ROTARACT CLUB ITANHAÉM
Projeto para Moradores de Rua

ROTARACT CLUB SP-CIDADE DUTRA
Entrega de Alimentos

INTERACT CLUB SÃO PAULO-AEROPORTO
Doação para Entidade de Idosos

ROTARACT CLUB MAUÁ
Evento Beneficente
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
RotaRy club de sP-sudeste 

RotaRy club de são Paulo-sul 

RotaRy club de GuaRujá
Funda NRDC com a AMAVSE Inaugura Casa Rotária de Ação Social

 Formalizado o vínculo entre a AMAVSE-Associação de 
Moradores e Amigos da Vila Santo Estéfano, e o RCSP–
Sudeste. O NRDC-Núcleo Rotário de Desenvolvimento 
Comunitário, possibilita o acompanhamento das 
necessidades da comunidade local e com os integrantes 
da associação, participação no planejamento, ações, 
divulgações e trabalhos, e também poderá realizar projetos 
com recursos da Fundação Rotária. O evento aconteceu 
com as pessoas da comunidade e associados do Sudeste. O 
presidente Celso Amaral recebeu a diplomação do NRDC, 
enviado pelo Rotary International.

 O RC de Guarujá inaugurou a Casa Rotária de Ação Social, 
que abrigará vários serviços e ações sociais promovidas pelo 
clube. Prontamente já abriga a “Casa da Visão de Guarujá” e 
o “Instituto Amigas dos Lenços Solidários”. A inauguração 
contou com a presença de várias autoridades civis, rotarianos 
e convidados, em especial a presença da Prefeita Municipal 
de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, e da Governadora do 
Distrito 4420 Maria Luiza Mendaçolli Zago.  É mais um 
equipamento social à disposição da sociedade carente. Os 
representantes da sociedade civil presentes agradeceram os 
rotarianos pelo serviço à sociedade.

RotaRy club sP - saNto amaRo 
Doação de Alimentos Entrega Ovos de Chocolate

 O RCSP-Sul realizou entrega de alimentos para duas 
entidades assistidas pelo clube em suas ações sociais. A 
Creche São José, em uma parceria com o RCSP-Parque do 
Ibirapuera, foi uma das beneficiadas, e recebeu a doação 
das mãos dos presidentes Paulo Roberto Crepaldi e José 
Carlos de Almeida Camargo. Já a entrega de alimentos para 
Creche Padre Gregório, também em São Paulo, foi feita 
pelo presidente Crepaldi, resultado da arrecadação realizada 
no Supermercado Pão de Açúcar, numa campanha de 
arrecadação solidária. O clube segue engajado, promovendo 
ações significativas para atender seus projetos permanentes.

 O RCSP – Santo Amaro entregou às instituições 
beneficiadas 739 barras, bombons e ovos de chocolate 
arrecadados nas campanhas Páscoa Solidária, realizada 
há cinco anos pelo Instituto GPA, associação sem fins 
lucrativos mantida pelo Grupo Pão de Açúcar. Associados 
do RCSP-Santo Amaro e voluntários do CRESCER – 
Centro Rotário Educacional, Social, Cultural e Recreativo, 
um projeto do clube, revezaram-se na obtenção de doações, 
em dois turnos e em três pontos de coleta: a loja Borba Gato 
do Pão de Açúcar e mais duas, na região de Santo Amaro. A 
campanha Páscoa Solidária arrecadou mais de 44 mil ovos.
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Rc beRtioGa de s. louReNço 

Rc itaRiRi-PedRo de toledo

Rc de saNtos-boqueiRão

e-club do d-4420

Passeio em Barco Escola Arca do Saber

Doação de um Escovódromo à APAE

Entrega Equipamento Através de Subsídio

Presentes a Crianças na Vila Margarida

 Associados do RC Itariri-Pedro de Toledo estiveram 
presentes na APAE de Pedro de Toledo para a entrega 
oficial de um “escovódromo” à entidade. A implantação do 
“escovódromo” consiste em um espaço destinado à higiene 
bucal, com pias, espelhos e acessibilidade. O coordenador do 
Projeto Sorriso Brilhante, Dr. Francisco Spagnuolo, reforçou a 
orientação sobre a importância de obter o hábito de escovação 
diária correta. Foram entregues kits de higiene bucal contendo 
escova, creme e fio dental em estojo personalizado. Além do 
“escovódromo”, a Presidente Presente Débora C. de Almeida 
entregou um bebedouro de água refrigerada. 

 Associados do RC de Santos-Boqueirão se mobilizaram 
para realizar significativa ação rotária, beneficiando o 
Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros com a entrega 
dos equipamentos de cozinha que a entidade necessitava. O 
centro conta com a solidariedade de pessoas como rotarianos 
para manutenção de suas atividades.  Os equipamentos são 
destinados a refrigeração de alimentos para conservar as 
doações que regularmente são feitas. A verba é oriunda de 
subsídio distrital. Foi colocada a placa indicativa da doação, 
conforme as instruções de Imagem Pública dadas pelo 
Rotary Internacional para divulgação das ações rotárias.

 O RC de Bertioga-Riviera de S. Lourenço realizou um 
passeio-aula com o Barco Escola Arca do Saber, com objetivo 
de divulgar informações sobre o ecossistema da região, seus 
riscos atuais e necessidade de preservação. Rotarianos do 
clube, convidados e potenciais rotarianos participaram do 
passeio de duas horas, em manhã de sol intenso, calor e 
brisa, os monitores transmitiram muita informação sobre 
o rico passado histórico de Bertioga, mangue, flora, fauna 
e sobre as marés, inclusive com encenação pelos alunos 
no percurso. Todos que participaram exaltaram esse belo 
projeto e a importância na divulgação do mesmo.

 Os Associados do E-Club 4420 realizaram a entrega de 
presentes no bairro Vila Margarida, em São Vicente-SP, 
onde 100 crianças carentes foram contempladas.
Graças à mobilização dos associados e parceiros do clube, 
o evento foi realizado com muita alegria.
Os presentes e a produção do evento foram custeados pelos 
Associados do clube, além da colaboração da parceira 
Zenaide, que gentilmente cedeu sua casa e deu apoio ao 
evento, que através dos Associados do E-Club 4420 levou 
o Rotary para a comunidade em mais uma ação presente!

www.rotary4420.org.br



Rotary Club de São Bernardo do Campo

Rotary Club de Cubatão - Jardim Casqueiro

Rotary Club de Cubatão

 O Rotary Club de São Bernardo do Campo recebeu Visita 
Oficial do casal governador, que foi recepcionado pelo presidente 
presente Robson Leopoldo, na sede do Colégio CAMP SBC. Fundado 
em 19 de julho de 1972 por rotarianos de São Bernardo do Campo, 
o CAMP SBC vem há mais de quarenta anos assistindo jovens em 
vulnerabilidade social. Durante a reunião, três jovens intercambistas 
do clube foram homenageados, juntamente com o associado Nevino 
Antonio Rocco, por seus 53 anos de dedicação às causas rotárias e a 
Daniela Milan, pela importante doação de 100 armações de óculos, 
contribuindo com uma ação do clube. O presidente outorgou 
sete Cristais EREY para os associados que colaboraram com a 
campanha “Todos os Rotarianos, todos os Anos”.

 O RC de Cubatão Jd. Casqueiro recebeu o casal governador 
Maria Luíza Mendaçolli Zago e Claudio, que conheceu o Hospital 
Municipal de Cubatão, onde o clube mantém projetos permanentes. 
O casal presidente Norberto Pinho Braz e Roberta apresentou 
o mamógrafo de primeira linha, softwares para utilização de 
programa especial para atividades de Fonoaudiologia, pinturas 
temáticas nos quartos e sala de medicações da ala pediátrica do 
hospital com imagens de personagens infantis.  Na festiva, a 
posse de dois novos associados e a outorga de cinco Cristais 
EREY. O governador 2012-13 Marcos Luiz Zanardo, Presidente 
do DQA 2015-2016, entregou o certificado de Superação das 
Metas propostas para o aumento do quadro associativo, ato 
que emocionou o presidente. 

   O casal governador Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio 
esteve no Rotary Club de Cubatão, onde foi recepcionado pelo casal 
presidente presente Sergio Roberto de Oliveira e Leonice.  Na “Casa 
da Esperança e Cidadania Dr. Leão de Moura”, o casal prestigiou 
a inauguração de um dos projetos de Subsídio Distrital do Ano 
Rotário 2015-16, que é a sala “Habilitando e Reabilitando Através 
dos Jogos Eletrônicos”. Na festiva, o clube celebrou os 45 anos de 
fundação contando com a ilustre presença do sócio fundador Mario 
Canelas, que recebeu como homenagem sua 2ª Safira.  O associado 
Pérsio Moblicci recebeu título Paul Harris e foram outorgados 26 
Cristais EREY. Destaque para a posse de Gregório de Souza Neto 
e Tarek Ahmad Khalil.
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Rotary Club Praia Grande - Pedro Taques
 O casal presidente presente do Rotary Club de Praia Grande 
Pedro Taques, Cláudia Bissacot e José Carlos Barea, recebeu o casal 
governador que realizou Visita Oficial ao clube. A visita ao projeto 
permanente do clube, realizado em parceria com a “Associação 
Assistencial da Cidade da Criança”, em Praia Grande, permitiu que 
a governadora conhecesse o amplo espaço que a entidade dispõe e 
que abriga a Oficina de Costura. Ainda na entidade, a governadora 
participou da entrega oficial de uma Câmara Refrigeradora para a 
cozinha industrial. Na festiva, a presidente Cláudia homenageou 
o rotariano Élio Rodrigues da Silva Filho, associado do Rotary 
Club de Mafra, e representou também o RC Lisboa-Centro, clubes 
portugueses que receberam Menção Honrosa do clube brasileiro. 

Rotary Club de Santos
     Rotarianos do Rotary Club de Santos receberam Visita Oficial 
do casal governador, que foi recepcionado na Casa da Esperança de 
Santos, entidade que recebe apoio permanente do clube. Presidido 
pelo casal Heitor Emiliano Lopes de Moraes e Adriana, o clube apoia 
diversos projetos e ações voltados para a comunidade, e a Casa 
da Esperança mostra muito do que se tem feito.  O presidente da 
entidade, Roberto Luiz Barroso, homenageou a governadora com 
um pin da entidade. Na festiva, foram outorgados oito Cristais EREY 
aos associados: Alexandre Alonso, Carlos Henrique da Cruz, Paulo 
Mirabelli, Marcelo Marsaioli, Sergio de Carvalho, Reinaldo dos 
Santos Alves, Roberto Luiz Barroso Filho e o presidente Heitor 
de Moraes. 

Rotary Club de Santos - Noroeste
 O presidente presente do Rotary Club de Santos Noroeste, José Luis 
Trevisan, recebeu o casal governador, que esteve em Visita Oficial 
ao clube, para conhecer seus associados e projetos realizados com 
o objetivo de ser um presente para o mundo. Três projetos foram 
apresentados para o casal: Na Sociedade Beneficente e Melhoramentos 
do Bairro da Areia Branca, uma Escola de Cabeleireiros,  o Projeto 
de Corte e Costura “Vila Criativa de Santos” para promover geração 
de renda e no Centro Cultural e Esportivo da Zona Noroeste, onde 
doaram  uniformes para a escola de balé, facilitando a identificação 
das crianças da comunidade que integram a oficina. Na festiva, o 
casal Patrícia e André Cenedesi foi empossado e recebeu um Cristal 
EREY.

Rotary Club Diadema - Floreat
 O RC Diadema-Floreat recebeu Visita Oficial do casal 
governador, que esteve na APAE de Diadema, recepcionados pelo 
casal presidente Fernando Duque Rosa e Cirlene, que apresentou 
a entidade. Já no Projeto Lutar Pelo Futuro, houve uma bela 
apresentação dos alunos que praticam Morganti Ju-Jitsu e já 
participaram de Campeonato Sul-Americano de Santiago, no Chile, 
em 2013 e trouxeram 10 medalhas. Na festiva foram empossados 
três novos associados, possibilitando o reconhecimento feito 
pelo Presidente do DQA 2015-2016, Marcos Luiz Zanardo, pela 
superação da meta proposta pela governadoria. Foram outorgados: 
3ª Safira para Paulo Brongar Dalla Riva; 1ª Safira para José 
Roberto Malheiros; 5ª Safira para Vera Lúcia Rocha e 3ª Safira 
para o presidente Fernando Duque Rosa. 
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