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Histórias e ações que todos
precisam conhecer
A história de João Nunes e Ireni, Casal
Presidente 2016-2017 do Rotary Club de São
Vicente-Antônio Emmerich, nos fará refletir sobre a
forma como enxergamos os problemas da vida. Eles
tiveram na deficiência visual de grau severo uma
grande divisora de águas em suas vidas. Hoje, realizam
um lindo trabalho de inclusão e lideram importantes
projetos à frente do clube. O exemplo do médico
Fernando Dias Sobrinho, que governou o Distrito
na Gestão Agregadora 2011-2012, e continua com o
mesmo comprometimento, entusiasmo e dedicação
para levar conhecimento aos companheiros. Visitar os
clubes com palestras, fóruns e orientações sobre DQA
tem sido uma das suas missões atuais.
Quando o Governador Ronaldo Varella
participou do programa Rotary na TV, em outubro
de 2015, trocamos as primeiras ideias sobre como
tornar o conteúdo do Distrito 4420 mais humanizado.
Neste papo inicial, o projeto era levar informações
não somente aos rotarianos, mas que as nossas
ações fossem contadas ao público em geral. De certa
forma, eu entendia que a Imagem Pública da nossa
instituição não era somente quando mostramos quem
somos a nós mesmos, mas como o não rotariano se
entusiasmaria ao ler, assistir ou ouvir nossas histórias.
Quase um ano depois, estamos editando a Revista
Rotary 4420, tendo a missão de reportar nossos casos
de sucesso da forma mais abrangente possível.

E por falar em missões, o YEP 4420 conclui mais
uma etapa do Intercâmbio de Jovens, considerado
um dos principais projetos do Distrito, refletindo o
excelente entrosamento que existe entre os clubes e
a governadoria. Vamos contar o que aconteceu nos
seminários de imersão e conhecer os intercambistas
outbounds que serão os embaixadores do Brasil no
exterior nos próximos 12 meses. E o que falar da
Caminhada Rotary, que pela nona vez consecutiva
reuniu vários clubes de Rotary para uma ação conjunta
de divulgação de projetos, além de incentivar a prática
de atividades físicas e a solidariedade. Na sessão
Clubes em Ação também contaremos um pouco das
iniciativas do dia-a-dia rotário.

Contar histórias de vida e superação que estão
ao nosso lado, dentro do próprio clube de Rotary,
mas que as vezes não as conhecemos por fatores
diversos. Mostrar também o voluntariado e dedicação
profissional que muitos rotarianos realizam para
capacitar os colegas menos experientes, tornando-os
mais conhecedores em gestão humana, liderança
e administração. É justamente isso que a Gestão
Humanitária nos possibilita relatar. Nesta edição da
Revista Rotary 4420, temos algumas reportagens
que vão de encontro a estes cenários. Inclusão social,
Desenvolvimento de Quadro Associativo (DQA),
Intercâmbio de Jovens e Caminhada Rotary são
algumas das matérias pulicadas a seguir.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
- John F. Germ -

John F. Germ
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2016-2017

George Campbell, dono da empresa para a qual eu
trabalhava, me convidou para o Rotary 40 anos atrás. Naquela
época, era muito comum nos Estados Unidos o chefe convidar
o funcionário para se associar ao Rotary Club. Para ele, estar no
Rotary era bom para os negócios e para a comunidade, e cabia a
você simplesmente aceitar. Não é de se estranhar que, graças a essa
cultura, o número de associados cresceu bastante naquele tempo.
George me advertiu para não usar o Rotary como desculpa
para ficar displicente no trabalho. Isso não foi problema para mim,
pois continuei sendo um bom funcionário e arrumava tempo para ir à
reunião do clube na hora do almoço e servir em comissões. Eu nunca
tive que me preocupar se o horário de almoço mais longo que eu tirava
uma vez na semana atrapalharia meu avanço profissional, ou se meu
chefe ficaria zangado se eu estivesse em uma ligação para o Rotary
durante o horário de expediente.
Hoje as coisas estão diferentes. Grande parte das empresas não
tolera que seus funcionários desperdicem tempo em outra coisa que
não seja o serviço, e não é todo gerente que valoriza o voluntariado. É
difícil aproveitar uma reunião do Rotary se o seu telefone fica apitando
constantemente com novas mensagens do seu trabalho. E ficou mais
difícil ainda equilibrar o Rotary e a vida profissional. O modelo que
impulsionou o nosso crescimento no passado é o que impede a nossa
expansão atualmente.
Foi por este motivo que o último Conselho de Legislação
aprovou medidas inovadoras que permitem aos clubes variar o horário
das reuniões e expandir o número de associados em potencial. Os clubes
passaram a ter mais flexibilidade para atender às necessidades dos seus
associados e derrubar o máximo de barreiras ao crescimento do quadro
associativo. Mas há uma barreira que somente cada um de nós pode
derrubar. Muitos companheiros não convidam outras pessoas para se
associarem - e isso é um grande problema.
Sempre que falo a um grupo de rotarianos sobre a necessidade
de termos mais mãos dispostas, mais corações afetuosos e mais mentes
brilhantes para fazermos o nosso trabalho, todos aplaudem. Mas essas
mãos, corações e mentes não aparecerão nos clubes como num passe
de mágica. Temos que convidar as pessoas para se associarem. O convite
é algo que só você pode fazer aos seus conhecidos. Ele é um presente.
É dizer a alguém: “você tem o talento, as habilidades e o caráter que a
nossa comunidade precisa para ficar melhor, e eu preciso que esteja do
meu lado para que isso aconteça”.

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420

Eu sou o presidente do Rotary International, mas só posso
convidar as pessoas a se associarem ao meu Rotary Club de Chattanooga.
Eu não tenho o poder de fortalecer o seu clube ou a sua comunidade. Só
você pode fazer isso, convidando pessoas qualificadas para, ao seu lado,
ajudarem o Rotary a Servir a Humanidade.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

- José Ubiracy Silva -

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

O nosso valor mede-se pelos serviços
prestados à Humanidade
José Ubiracy Silva
Diretor do Rotary
International
Gestão 2015-2017
Zonas 22 e 23

O novo ano rotário, sob a liderança do presidente John Germ
em todo o mundo, dá chance às novas lideranças mostrarem a força
do Rotary. Mostrar o que é Rotary em nossas empresas, em nossas
profissões e nos contatos que travamos. Mostrar oportunidades para
que as comunidades vejam os rotarianos agindo com honestidade,
generosidade, cortesia e respeito, a serviço da Humanidade. Não nos
esqueçamos, caros companheiros, que a missão do Rotary é simples e
todos devemos tê-la em mente: Servir na comunidade, servir no lugar
de trabalho, enfim, servir no mundo. Isso nos mostra os objetivos de
prestar serviços humanitários, de fomentar um elevado padrão ético
em todas as profissões e buscar a paz e a boa vontade entre os homens.
Esses objetivos de ordem geral, ao longo do tempo, assumiram
a forma de programas. Esses programas têm a capacidade de dirigir
os nossos esforços e recursos para pontos específicos, alavancando o
interesse coletivo e produzindo resultados de expressão mundial.
Os rotarianos têm um compromisso com a humanidade, que inclui a
compaixão e a ajuda prática àqueles cujas vidas têm sido afetadas pela
pobreza, pela doença, pela ignorância e pelos desastres da natureza.
Nosso dever, enquanto rotarianos, é oferecer soluções viáveis aos
problemas que afligem a espécie humana. Nosso dever é ajudar àqueles
que necessitam de uma simples assistência para recolocar suas vidas no
caminho certo.

Caros Rotarianos,

Ronaldo Tadeu
Caro Varella
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2016-2017

Somos mais de 1,2 milhão de rotarianos ao redor do mundo,
isso significa que são mais de um milhão de pessoas conectadas e unidas
pelo desejo de fazer o bem para a sociedade e para as mais diversas
comunidades carentes ao redor do planeta. Vocês já perceberam que a
principal característica do rotariano é servir, não importando o tamanho
do seu projeto ou de suas ações? Segundo a lei da atração, semelhantes
se atraem porque vibram na mesma sintonia e é justamente essa sintonia
que encontramos no Rotary. Pessoas que se unem para trabalhar por
um mundo melhor, mais justo para todos e para as futuras gerações.
São pessoas que abdicam um tempo de suas vidas para o
seu bairro, comunidade, cidade, estado, país e ainda sobra fôlego
para ajudar outros países e pessoas que provavelmente nunca iremos
conhecer, mas que serão beneficiadas por um Rotary Club. É nesta hora
que aplicamos o famoso lema “Dar de si antes de pensar em si” que está
contido no DNA de cada um. Se não houvesse tal propósito, a nossa
entidade não teria mais de um século. Reflitamos um pouco: Vocês
imaginam, ao longo destes 111 anos, quantos projetos e quantas foram
as pessoas e países beneficiados? Vocês já comentaram com amigos e
pessoas fora do Rotary a respeito disso? Tenho certeza que, cada um
tem uma história e um projeto de seu clube da qual se orgulham e
desejam partilhar.

Muitos de nós concorda que Rotary nos tornou melhores
seres humanos. Sem o Rotary em nossas vidas, talvez não tivéssemos a
oportunidade de dar tanto de nós mesmos. E sem o sistema organizado
do Rotary de prestar serviços, a nossa contribuição talvez não alcançasse
tantas pessoas ou chegasse a locais tão distantes! Rotary nos dá esta
oportunidade para fazermos o bem. E não é lícito que sejamos atingidos
pelo arrependimento pelas ações humanitárias que deixaram de ser
tomadas.

Vamos envolver pessoas afins para que possamos aumentar a
nossa capacidade de elaborar novos e grandiosos projetos humanitários.
Acredito que o ser humano pode superar as suas próprias expectativas
e muitos trazem dentro de si o desejo de ser útil, mas não encontram
o caminho certo para colocar em prática aquilo que idealizaram ou
sonharam. Todos temos um dom e quanto mais pessoas se juntam a
nós, mais aumentamos os nossos recursos. Esse é o lado positivo do
Rotary, a diversidade. Imagine se tivéssemos a mesma forma de pensar?
Daria certo? Por esse motivo, costumamos ouvir que não existe um
clube igual ao outro, cada um possui as suas próprias características que
os diferencia e que atrai pessoas com a mesma sintonia.

Este ano ocorrerá o Centenário da nossa Fundação Rotária –
Fazendo o bem no Mundo – um grande momento que nos leva a refletir
sobre a responsabilidade que temos com o ideal de Servir, objetivo
maior da nossa Instituição para que sejam cumpridas integralmente
as metas fixadas pelo nosso presidente John Germ, fazendo com que
o Rotary esteja sempre a serviço da humanidade. Neste começo de
jornada buscamos alcançar um objetivo comum: mostrar que é possível
um Rotary melhor, para comunidades melhores, para um futuro melhor,
porque servir à humanidade é a melhor obra de uma vida, como diz o
lema do nosso presidente.

Então, qual é mesmo o nosso objetivo? Estimular o ideal de servir
como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando:
O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de
proporcionar oportunidades de servir; O reconhecimento do mérito
de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional; A
melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua
vida pública e privada; A aproximação dos profissionais de todo o
mundo, visando à consolidação das boas relações, da cooperação e da
paz entre as nações. Então companheiros, sejamos nós a diferença que
desejamos para a humanidade.
Um forte abraço.
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A vida sob um novo olhar
Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich repete exemplo de inclusão à
frente da Gestão Humanitária. Acostumado aos desafios da vida, casal que preside
o clube mostra que nossos limites dependem da forma como enxergamos o mundo

Quando pensamos em alguma limitação
física, logo imaginamos restrições para executar
tarefas simples do dia-a-dia. Exemplos de superação
não param de surgir, especialmente na internet. Mas
quantos de nós convivem com estas situações? Será
que conseguimos imaginar a rotina de um deficiente
visual ou observar o mundo sob uma ótica mais
complexa? Descolada da realidade que vivemos no
cotidiano, esta reportagem apresentou-se como
uma inédita missão: conhecer um pouco da história
do casal João Nunes de Oliveira e Ireni. Ela preside
a Instituição Braille de Santos (IBS) desde 2006,
enquanto ele é o Presidente Humanitário 2016-2017
do Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich.
Eles usam aplicativos de celular com maestria,
transitam pelas escadas do IBS com naturalidade,
trabalham fora diariamente, presidem reuniões
de Rotary, elaboram projetos sociais e motivam
companheiros a enxergarem a vida com outros olhos.
Além disso, esbanjam bom humor e uma cumplicidade
cativante enquanto marido e mulher. João sempre faz
questão de relembrar as peripécias que Ireni praticava
na época da infância, quando os dois se conheceram.
O apelido carinhoso que ele deu à ela é usado até
hoje. “A Fofa era ceguinha e muito terrível. Aprontava
cada uma dentro e fora da sala de aula. Era uma das
mais respondona do colégio Dino Bueno, em Santos/
SP”, revela em meio às gargalhadas.
Sempre bem humorada, ela rebate as
revelações de João e recorda com ênfase das lentes
“fundo de garrafa” que o então colega de turma
usava na época da escola. “Ele não nasceu cego, mas
era míope e usava aqueles óculos horríveis iguais aos
do Chacrinha. Confesso que meu marido era muito
feio”, relata do outro lado da mesa do escritório,
enquanto o computador anuncia o horário de alguma
tarefa agendada. Com 27 anos de casamento, ambos
viram a inversão da deficiência visual acontecer dentro
da própria casa. Ireni nasceu com diagnóstico de
“ceratocone”, o que lhe causou baixa visão severa. O
transplante de córnea só veio aos 30 anos de idade, o
que permitiu a recuperação parcial da visão esquerda.

No caso de João, a cegueira foi adquirida em
meados de 1990, devido a uma “cicatriz congênita na
mácula”. Na época, ele trabalhava como eletrotécnico
na antiga Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa). “O
João me ajudou muito enquanto eu não enxergava.
Depois do transplante de córnea e da cura parcial,
ele me ensinou a dirigir, por exemplo. Ele sempre
teve paixão pelo companheirismo, paciência e
compreensão. Essa limitação atual é uma das poucas
tristezas que temos hoje em dia. Agora, aproveita que
só eu dirijo e fica rindo de mim quando estamos no
trânsito. Ele é puro bom humor”, conta Ireni.
Foi a experiência de três décadas como cega,
aliada à formação em Pedagogia e pós graduações
em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, que
possibilitou que Ireni fosse a facilitadora perfeita
para o esposo que também ficou cego de forma
predestinada. “Se eu não tivesse vivido tudo isso,
minha contribuição para o João e as pessoas que
procuram o IBS podia ser bem menor. Eu teria
limites para compreendê-los. Quando ele ficou cego
completamente, eu já sabia quais ajustes fazer dentro
e fora de casa, como ensiná-lo a se locomover, a usar
a bengala e outros truques necessários”.

“O João me ajudou muito
enquanto eu não enxergava.
Depois do transplante de
córnea e da cura parcial,
ele me ensinou a dirigir,
por exemplo”.

- Ireni Souza de Oliveira -

Lado a lado, João e Ireni presidem as
reuniões com entusiasmo e dedicação
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Trajetórias em Rotary
Naturalmente, Ireni se aproximou de projetos dedicados aos
colegas com deficiência. Foi isso que a levou ao Rotary Club de São
Vicente-Antônio Emmerich. “Sempre fui apaixonada pelas ações que
o Rotary realizava na comunidade. Isso fez com que me identificasse
com a filosofia da instituição e ingressasse no quadro social em 2004.
No Ano Rotário 2008-2009, atuei na presidência do clube”. A partir de
julho de 2016, João assumiu a posição que já foi de sua esposa e marcou
algo inédito no Distrito 4420: o Antônio Emmerich é o único clube a
ser presidido pelo segundo deficiente visual. Isso confere um nível mais
elevado de conhecimento, empatia e maturidade na elaboração de
projetos com essas características.
Além de projetos permanentes, como o Banco de Cadeiras de
Rodas e o Projeto Ler, que estimula a leitura entre crianças de 6 e 12 anos
em escolas municipais, são desenvolvidas pelo clube outras iniciativas para
inclusão do deficiente visual. Sob liderança de Ireni, os sócios passaram a
“despertar novos olhares” em mais de 650 crianças de escolas municipais
de São Vicente/SP, proporcionando imersões na rotina dos deficientes
visuais. “O projeto Despertando Novos Olhares busca inserir as crianças
no mundo dos cegos para que compreendam, na prática, como eles
enxergam o mundo. Criamos situações para que elas as resolvam como
se fossem um cego. Desta forma, elas se reconhecem como parte deste
universo que envolve o deficiente visual”.
A leitura também faz parte deste amplo processo. Esta
necessidade deu origem à iniciativa “Na Ponta dos Dedos”, dedicado ao
aprendizado do Sistema Braille. Segundo o Presidente, outra meta de sua
gestão será colocar o projeto Companheiro do Coração para funcionar
na prática. “Vamos elaborar uma competição escolar para estimular o
estudo de certas deficiências. Cada grupo pegará um tema, um deficiente
relacionado ao assunto e participará da rotina de vida dele. Durante os
estudos, eles terão que produzir materiais em texto, vídeo e foto para
entrarem na competição. Serão premiados os melhores grupos. Ainda
vamos definir como dividir os grupos e quais prêmios serão oferecidos”.
Os projetos Mãos que Compartilham e Rotabike são outras metas
de João. O primeiro levará deficientes visuais para aplicar massagens
terapêuticas em docentes de São Vicente, em comemoração ao Dia dos
Professores. O outro, em fase de estudos e captação de parceiros, visa
adquirir “bicicletas duplas” para permitir passeios ao deficiente visual na
companhia de outra pessoa. “Queremos melhorar o contato entre os
cegos e os não deficientes. A pessoa vai precisar se envolver na dinâmica
e relatar ao cego tudo o que vê para criar em sua mente o cenário real
do passeio. Adorávamos andar de bicicleta e sentimos falta deste tipo de
lazer. Por isso queremos levar isso aos colegas e permitir aos envolvidos
mais sensibilização, troca e empatia. Afinal, esta é uma das missões do
Rotary em todo o mundo”, explica Ireni.

“Vamos elaborar uma
competição escolar para
estimular o estudo de
certas deficiências. Cada
grupo pegará um tema,
um deficiente relacionado
ao assunto e participará da
rotina de vida dele”.

- João Nunes de Oliveira -

O Casal Humanitário sempre conta com
elevada frequencia nas reuniões do clube

ROTARY 4420 - AGO/SET 2016
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Entrosamento e união
Até aqui, mergulhamos na rotina do casal.
Mas como os membros do Antônio Emmerich lidam
com esta particularidade? A resposta é simples, pois
não há nenhuma diferença entre eles. João tem uma
excelente memória e decora as falas que precisa
executar nas reuniões. Ireni, quando necessário, faz a
leitura dos textos para ele. Ela também desempenha
a função de secretária do clube. Além disso, o
tratamento é igual entre todos e a autonomia nunca
é afetada. Alguns números do clube são prova
deste entendimento. “Mais de 300 pessoas já foram
atendidas com o nosso banco de cadeiras de rodas,
de banho e andadores. Recentemente, realizamos
a campanha para detecção da Hepatite C, onde
realizamos 327 testes gratuitos no Brisamar Shopping.
Isso mostra a dedicação do nosso clube”, conclui João.

Visite o Rotary Club de
São Vicente-Antônio Emmerich:
•
•
•
•
•
•

Reuniões: quintas-feiras.
Horário: 20h30 - jantar.				
Telefone: (13) 9-9788-8420.
Local: Restaurante Torre Praia.
Endereço: Rua Onze de Junho, 209.
Bairro: Centro - São Vicente/SP.

Segundo Ester Sertek, coordenadora de
eventos do clube e diretora do IBS, somente na
leitura dos textos é possível notar alguma dificuldade.
“João e Ireni são tão entrosados em suas atividades
que as realizam de forma independente. Apenas nos
adaptamos a eles em poucos momentos. São ótimos
companheiros e nos ensinam muito no dia-a-dia”.
Roberto Marcus Martins, sócio fundador do clube,
explica que todos já estavam habituados com a Ireni
quando o esposo se associou. “Ela entrou logo que o
clube foi fundado, e ele sempre lhe acompanhava nas
reuniões, o que permitiu uma adaptação gradual. Essa
dedicação reforça a capacidade que ambos possuem
para dirigir o Antônio Emmerich. É um orgulho saber
que somos o único clube do Distrito a ser presidido
por dois deficientes visuais em gestões diferentes”.

A equipe do IBS sempre discute as melhores
práticas de atendimento aos alunos

REPORTAGEM DE CAPA
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Instituição Braille
de Santos
É uma entidade sem fins lucrativos de
utilidade pública, fundada em 1958. Entre as
principais ações desenvolvidas estão o Curso de
Aprendizagem do Sistema Braille e o atendimento
psicológico ao portador de deficiência visual. Os
voluntários também ministram aulas de teclado,
idiomas, artesanato, pintura em tela e tecido.
Também traduzem para o Braille todo o acervo
bibliográfico da casa. O público que procura o IBS
é o adulto, com necessidades específicas para se
adaptar à condição de deficiente.
O IBS se mantém com a realização de
eventos e a venda de produtos no seu bazar. Conta
com assistente social, psicólogo, professores e
outros profissionais voluntários. “Como atendemos
os deficientes visuais que não nasceram cegos,
precisamos entender as necessidades individuais
e oferecer exatamente o que precisam. Temos o
curso de Braille como ferramenta principal, mas
também oferecemos outras atividades exclusivas às
necessidades específicas de cada aluno”, finaliza a
presidente Ireni.
Mais informações sobre as atividades do IBS:
• Telefone: (13) 3234-4815.
• Expediente: das 13h00 às 17h00.
• Endereço: Rua Júlio Conceição, 246.
• Bairro: Encruzilhada - Santos/SP.
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Os desafios diários do DQA
Atual modelo de relações sociais reflete na captação de novos associados. Para
atrair companheiros ao Rotary é imprescindível considerar as mudanças na
comunicação e nas interações pessoais ocorridas nas últimas décadas
Após governar o Distrito 4420 durante a Gestão Agregadora
2011-2012, o médico Fernando Dias Sobrinho vem dedicando parte de
suas atividades em Rotary ao Desenvolvimento do Quadro Associativo
(DQA). Por meio de palestras, fóruns e troca de experiências informais,
ele orienta as lideranças rotárias sobre os principais gargalos que
podem afetar o crescimento pessoal, humano e associativo dos clubes.
Atualmente, ele acumula os cargos de Presidente da Comissão Distrital do
Quadro Associativo e de Coordenador Assistente do Rotary International
na Zona 22A. Durante agosto, em celebração ao mês do DQA, Sobrinho
realizou palestra e fórum temático para clubes da Baixada Santista/SP.
A necessidade de entrar em sintonia com as novas formas de
envolvimento pessoal proporcionadas pelos avanços tecnológicos foi
um dos assuntos abordados durante sua palestra sobre DQA, realizada
em 16 de agosto, para sócios, visitantes e convidados do Rotary Club
Santos-Porto. “Ainda agimos de maneira antiga, como fazíamos há 60
anos. De lá para cá, as pessoas viram o tempo ficar escasso e a vida
se resumiu em acordar, trabalhar e voltar exausto para casa. Não sobra
tempo para contato pessoal direto, já que a comunicação virtual também
ocupa o dia-a-dia. Há uma tendência ao isolamento social em todas as
camadas da sociedade”, enfatiza o Ex-Governador Distrital (EGD).
Para exemplificar as dificuldades dos clubes na captação e
manutenção de novos sócios, Sobrinho apresentou o artigo “Rotary
na Encruzilhada”, publicado pela renomada Fortune Magazine em
2001, sob autoria de Kenneth Klee. Trata-se de uma das principais
revistas sobre negócios e mercado corporativo dos Estados Unidos, com
cobertura editorial em várias partes do mundo. Ele esclarece como os
dados publicados têm relação com os sintomas sentidos na prática pelos
clubes. “Na publicação, os gráficos apontam queda de 33% nos jantares
em família, 45% nos encontros entre amigos, 56% na participação em
entidades cívicas e 58% em organizações não governamentais”.
Segundo o EGD, um dos desafios é reverter os números que
oscilam entre estabilidade e evasão de membros. Para tanto, é necessário
observar o formato das reuniões semanais e o engajamento com os
projetos dos clubes. “Por que será que não crescemos o número de
associados nos últimos 21 anos? Será que a comunidade rotária não se
adaptou às complexas mudanças sociais que passamos há décadas? Temos
que entender melhor estas questões. O nosso papel é o de fortalecer o
companheirismo e as relações pessoais diretas para que ultrapassem os
limites das reuniões. Temos que estimular a tolerância e dar trabalho a
todos. Assim, a maioria vai se sentir produtiva e realizada no clube”.

“Por que será que não
crescemos o número de
associados nos últimos 21
anos? Será que a comunidade
rotária não se adaptou às
complexas mudanças sociais
que passamos há décadas?”

- Fernando Dias Sobrinho -

O EGD dedica parte de suas atividades
para multiplicar conhecimento sobre DQA
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Aprendizados do cenário atual
Para Ivo Sanches, Presidente Humanitário do Rotary Club de Santos-Porto (Gestão 2016-2017), foi
necessário pensar em uma abordagem mais dinâmica para suas reuniões. Seu clube foi um dos que recebeu
a palestra ministrada por Sobrinho. “As reuniões ordinárias ocorrem no horário do almoço e temos o tempo
contado para voltar ao trabalho. Para dar maior dinâmica, excluímos algumas formalidades típicas das
cerimonias mais protocolares em Rotary, por exemplo. Valorizamos temas mais amplos, ações de destaque e o
companheirismo informal. Desta forma, conseguimos entrosar os sócios e planejar encontros fora do ambiente
formal da reunião. Esta estratégia tem dado resultados”, revela.
Sobrinho destaca a importância das ferramentas que avaliam o grau de satisfação. Elas estão disponíveis
no site do Distrito (www.rotary4420.org.br), na seção de downloads. O Formulário de Pesquisa de Satisfação
do Sócio do Clube pode ser respondido de forma anônima e entregue no clube, enquanto a planilha de Análise
de Resultados serve para mensurar o feedback dos associados. Eles identificam situações que dificultam a
entrada ou permanência dos sócios. Os materiais devem ser trabalhados pelo diretor de DQA, secretário ou
presidente. Outro fenômeno observado nestes anos é que a faixa etária dos associados está aumentando e a
adesão de pessoas mais jovens está diminuindo.
O EGD ainda aborda outros obstáculos que precisam ser vencidos. Manter a participação dos novos
membros é um dos principais. Até agosto de 2016, o Distrito contava com 1930 associados, distribuídos em 78
clubes. Cerca de 50% dos membros encontram-se na Baixada Santista, 30% estão localizados na região do ABCD
Paulista e os demais na Zona Sul da cidade de São Paulo. “De forma geral, o nosso quadro social encontra-se
relativamente estável, apesar de perdermos cerca de 18% de sócios a cada ano. Conseguimos captar, mas temos
dificuldades para manter os novos rotarianos ativos. Nosso discurso atual não está atrelado à realidade que eles
vivem fora das reuniões rotárias”, finaliza.

1º Fórum DQA em Itanhaém
Em Rotary, o mês de agosto é dedicado à avaliação do quadro
social. Adesão de novos membros, desligamentos e mudanças na faixa
etária são alguns dos pontos analisados a fim de elaborar estratégias mais
efetivas de captação e manutenção de novos associados. Pensando nisso,
o Distrito 4420 e lideranças rotárias organizaram o 1º Fórum do DQA
(Gestão 2016-2017), realizado em 2 de agosto, na cidade de Itanhaém/
SP. O anfitrião foi o Rotary Club de Itanhaém, presidido por Márcia dos
Santos Sanzone. O evento contou com a participação de todos os clubes
da Área 6 e reuniu mais de 60 participantes.
Fernando Dias Sobrinho, Presidente da Comissão Distrital do
Quadro Associativo, foi o facilitador do encontro. Ele apresentou um
panorama geral do quadro associativo mundial, brasileiro e distrital.
Também foram abordados o fortalecimento dos clubes e uma pesquisa
do grau de satisfação do associado. José Carlos Ghanem, Governador
Assistente da Área 6; e Jaime Uehara, membro da equipe do DQA,
foram os incentivadores desta importante reunião. Conheça os clubes e
presidentes participantes.

Presidentes da Gestão Humanitária 2016-2017 - Área 6:

O RC de Santos-Porto foi um dos clube
que recebeu a palestra do EGD

1. Eduardo Rodenas | Rotary Club de Peruíbe.
2. Dorismundo Bucanas | Rotary Club de Mongaguá.
3. Marcia dos Santos Sanzone | Rotary Club de Itanhaém.
4. Ariádina Silva | Rotary Club de Itanhaém-Benedito Calixto.
5. Lucineia Tavares da Silva | Rotary Clube de Itariri-Pedro de Toledo.
6. Edson Edenei Soares Junior | Rotary Club de Mongaguá-Agenor de Campos.

ROTARY 4420 - AGO/SET 2016
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Fernando Dias Sobrinho
É rotariano há 14 anos. Entre vários cargos
que ocupou, presidiu o Rotary Club de Ribeirão
Pires em 2004-2005 e foi Governador do Distrito
no Ano Rotário 2011-2012. É Major Donor da
Fundação Rotária e atual presidente da Comissão
Distrital do Quadro Associativo. No Instituto de
Liderança Rotária (Rotary Leadership Institute) é
co-chair na América do Sul desde 2010 e ocupa a
função de Coordenador Assistente da Zona 22A.
Concluiu sua formação como médico na Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
em 1977. Também se especializou em ginecologia e
obstetrícia, cirurgia geral e ultrassonografia. É pai de
três filhos e casado com Sônia Maria Roncon Dias.

Presidente do RC de Mongaguá-Agenor de
Campos entrega certificado ao EGD (à dir)
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Caminhando por um futuro
melhor à humanidade
Além de divulgar a imagem pública de Rotary, evento mobilizou rotarianos de vários
clubes, promoveu projetos sociais e a prática de atividades físicas na sociedade
Com o lema “ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE”, o Rotary
Club de Santos-Vila Belmiro realizou pelo 9º ano consecutivo a tão
esperada Caminhada Rotary. Instituído pela Lei Municipal 2.733/10,
o evento sempre ocorre no último domingo de agosto e faz parte
do calendário oficial da cidade de Santos/SP. Com início na Praça das
Bandeiras, na praia do Gonzaga, ela percorreu cerca de três quilômetros
pela orla santista, com término no Canal 6, no bairro da Ponta da Praia.
Com a presença da sociedade civil e de vários clubes do Distrito 4420, o
público compareceu novamente e fez acontecer. Cerca de 300 pessoas
participaram da ação social, segundo estimativa dos organizadores.
O que mais chamou atenção durante o encontro foi o espírito de
companheirismo. Num lindo domingo de sol e temperatura agradável,
o público prestigiou a iniciativa e compareceu de forma animada com
amigos, colegas de trabalho e familiares. “Participamos há vários anos.
O evento movimenta a cidade e cria consciência do que é o Rotary e o
que ele faz em prol das comunidades onde atua. A principal ação é a luta
pelo fim da paralisia infantil no planeta, com a campanha End Polio Now.
A Caminhada é um sucesso e sempre cumpre o seu objetivo”, enfatiza
Alexandre Ehrenberger, Governador Assistente da Área 1 e diretor da
AGE Technology, Empresa Cidadã e apoiadora do evento.
Vindos de várias regiões, os participantes da 9ª Caminhada Rotary
2016 usaram a camiseta oficial do evento, proporcionando um colorido
especial e colaborando de forma direta com a arrecadação de recursos
em prol das entidades sociais beneficiadas. Além disso, houve doações de
latas de leite em pó e outros itens de consumo básico. Os produtos serão
repassados à Cruzada das Senhoras Católicas, entidade assistida pelo
Vila Belmiro. Ainda foram distribuídas frutas e água durante o percurso,
que também contou com a presença da ONG Sem Fronteiras (Projeto
Reciclar). A criançada e a juventude também marcaram presença com os
descontraídos grupos do Camps e do Rotaract Santos.

“O evento movimenta a cidade e cria
consciência do que é o Rotary e o que ele faz
em prol das comunidades onde atua”.

- Alexandre Ehrenberger -

Diversos clubes de Rotary e o Rotaract
Santos prestigiaram o animado evento
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Entusiasmo e união
O evento contou com lideranças rotárias
e pessoas da comunidade. Entre eles estavam os
entusiasmados Ronaldo Varella e Monica, Casal
Governador Humanitário 2016-2017 do Distrito
4420. “É um prazer compartilhar um lindo dia de
sol, onde dividimos parte do nosso tempo a favor da
solidariedade. Temos metas que estabelecem ações
em conjunto e que prestigiemos os eventos uns dos
outros. Tivemos 15 clubes de Rotary reunidos, fora
o apoio do Rotaract e outras instituições da nossa
sociedade. Tudo isso em harmonia com a prática de
atividades físicas, o que ajuda a promover a paz e a
compreensão entre os povos. Todos que colaboraram
estão de parabéns”, elogiou Varella.

25

Informações gerais sobre o evento:
• Evento: 9ª Caminhada Rotary 2016.
• Data: 28/08/2016 – domingo.
• Horário: 9h00 – concentração | 10h00 – largada.
• Local: Praça das Bandeiras – Praia do Gonzaga.
• Percurso: 3 kms pela Orla da Praia até o Canal 6.

Iracema
Aguiar
Menezes,
Presidente
Humanitária 2016-2017 do Vila Belmiro, valorizou o
empenho de todos para o sucesso da ação. “Poucos
casos de poliomielite são registrados no mundo. Falta
muito pouco para libertarmos a humanidade da
paralisia infantil. É por isso que estamos felizes com
a mobilização de hoje, pois também conseguimos
divulgar os projetos do Rotary na região. Reunir
tantas pessoas em prol do próximo faz valer a pena
as responsabilidades desta jornada. Agradeço a todos
os companheiros, o público, as empresas apoiadoras
e a governadoria do Distrito, pois conquistamos tudo
de mãos dadas. Com este espirito de solidariedade,
estaremos novamente juntos no próximo ano”.
A Caminhada Rotary 2016 foi aberta a
toda a sociedade civil, poder público, parceiros
institucionais, entidades de classe e organizações não
governamentais. Ela teve o incentivo do PROMIFAE
(Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio
ao Esporte) e foi patrocinada pelas empresas AGE
Technology (SOC - Software Integrado de Gestão
Ocupacional), CRISMED, MB Serviços Contábeis,
Grandel Materiais Elétricos, Via Arte Produções,
Home Life, Thomaz Manutenção Industrial e Recorpel
Rolamentos. A organização foi do Rotary Club de
Santos-Vila Belmiro. O apoio da Prefeitura de Santos,
CET Santos, Polícia Militar, clubes de Rotary e Distrito
4420 do Rotary International.
“Conquistamos tudo de mãos
dadas. Com este espirito de
união estaremos novamente
juntos no próximo ano”.
Governador Varella recebeu o incentivo
da filha Nathalia durante o percurso

Autoridades e lideranças rotárias
consolidam homenagem à Fundação

- Iracema Aguiar Menezes -
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Rotary Club de Santos
Vila Belmiro
Fundado em 2007, o clube desenvolve
ações que colaboram para a melhoria e
sustentabilidade das comunidades onde atua.
Entre as principais ações lideradas por seus sócios
estão os projetos Cruzada das Senhoras Católicas
(mantenedora do Centro Social e Educacional
Creche Cantinho Alegre), Projeto Rumo ao Esporte
(Judô), Caminhada Rotary (Lei Municipal 2.733/10),
Intercâmbio de Jovens, Banco de Cadeira de
Rodas, Rua de Lazer (Dias das Crianças), Festa da
Tainha, entre outras iniciativas. Mais informações
estão disponíveis no www.rcsvilabelmiro.org.br ou
www.facebook.com/rcsvilabelmiro.

Visite o Rotary Club de Santos-Vila Belmiro:
• Reuniões: quartas-feiras.
• Horário: 19h30 - jantar.
• Telefone: (13) 3232-6770.
• Local: Cruzada das Senhoras Católicas.
• Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 156.
• Bairro: Paquetá - Santos/SP.
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Embaixadores do mundo
Comissão do YEP 4420 realiza seminários para jovens intercambistas, treina
brasileiros que vão para o exterior e recepciona estrangeiros que escolheram o Brasil
O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary International (Rotary Youth Exchange) é um dos mais
conceituados do mundo, justamente por oferecer seleção democrática, capacitação, regras, segurança e suporte
às famílias envolvidas num projeto deste tipo. Dentro do Distrito 4420, o YEP (Youth Exchange Program),
como também é conhecido o Programa, dispõe de uma ampla equipe que atua para garantir experiências
transformadoras aos jovens. Ela cuida de diversos detalhes para que todas as etapas do projeto ocorram dentro
dos prazos, legalidades e normas que garantem qualidade total ao processo. Beneficiar os intercambistas é um
dos objetivos deste trabalho.
Dentro desta política de atuação, a Comissão do YEP 4420 concluiu mais um processo de qualificação e
seleção dos jovens que irão fazer intercâmbio de longa duração no período de um ano. Foi a última etapa que
o Programa de Intercâmbio 2016-2017 reservou antes da despedida dos jovens brasileiros do País, realizada nos
dias 30 e 31 de julho, no Pampas Palace Hotel, em São Bernardo do Campo/SP. Tradicionalmente batizado de
“imersão outbounds”, o encontro reuniu os 36 jovens habilitados no processo de seleção do YEP. Quando esta
revista for publicada, muitos já estarão no exterior, vivenciando um ciclo que poderá ser o melhor de suas vidas,
seja no âmbito pessoal, estudantil ou profissional.
Durante a imersão, eles assistiram algumas palestras. A primeira mostrou de forma objetiva “O que é
Rotary”. Depois, receberam aulas de comportamento, com dicas e regras de como agir num país com outros
hábitos culturais. Orientações médicas foi outro tema debatido, orientando os jovens sobre os procedimentos
em caso de problemas de saúde. “Este seminário orienta os intercambistas brasileiros que estão indo para outro
país (outbounds). Ele objetiva passar o máximo de informações possíveis, a fim de que estes jovens realizem
um excelente intercâmbio, tornando-se verdadeiros embaixadores brasileiros da paz mundial”, explica José Luiz
Cabrino, Secretário Geral da Comissão do YEP 4420.

Dinâmicas e autoconhecimento
No primeiro dia de imersão, os jovens ainda participaram de
dinâmicas sobre autoconhecimento. Um grupo de três psicólogos
avaliou o desempenho dos brasileiros e aconselhou como interagir com
os jovens de outros países. Em seguida, receberam informações sobre
“assédio sexual”, que explicavam como se comportar nestes casos. O
que vai acontecer comigo? Como eu vou reagir? O que fazer para evitar
a depressão? “Essas e outras questões sobre “choque cultural” também
foram abordadas. Documentações e preparativos finais para a viagem
também foram ressaltados, desde o passaporte, vistos, receitas médicas
e tudo que pode ou não pode ser levado na viagem de intercâmbio”.
Cabrino conta que durante as dinâmicas, os participantes foram
separados por salas, onde receberem orientações específicas para seus
gêneros. Para fechar o primeiro dia, eles ainda ouviram depoimentos
de ex-intercambistas que mostraram a importância do Programa em
suas vidas. “Apresentações com fotos e vídeos ilustraram suas vivências
no exterior, servindo de inspiração aos que vão partir agora. Ainda
realizamos outra atividade, abordando para cada um deles uma das
áreas de enfoque do Rotary, como a promoção da paz mundial,
combate às doenças, fornecimento de água potável, saúde das mães e
filhos, apoio à educação e desenvolvimento das comunidades”.

“Ele objetiva passar o máximo
de informações possíveis,
a fim de que estes jovens
realizem um excelente
intercâmbio, tornando-se
verdadeiros embaixadores
brasileiros da paz mundial”

- José Luiz Cabrino -

Ronaldo Varella e Monica, Casal Governador Humanitário
2016-2017 do Distrito 4420, prestigiaram os participantes. Ao lado da filha
Nathalia, eles desejaram uma inesquecível viagem aos intercambistas. A
jovem acabou de voltar da Dinamarca, onde participou do intercâmbio
de longa duração. Ela relatou suas experiências aos outbounds deste
ano. “No último dia da imersão, ressaltamos as regras do Rotary Youth
Exchange. Apresentamos deveres e direitos, como a obrigatoriedade
da emissão dos relatórios, algo indispensável para acompanharmos o
desempenho dos jovens no exterior. Também abordamos os documentos
escolares, já que o Programa tem amplo foco nos estudos”, finaliza.
ROTARY 4420 - AGO/SET 2016
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Seleção e acolhida dos jovens
A Comissão do YEP otimizou a presença dos responsáveis pelos jovens “outbounds” para repassar
informações sobre a recepção dos intercambistas “inbounds”. As famílias anfitriãs receberam informações
sobre “choque cultural”, regras, documentos e outras orientações. Os intercambistas estrangeiros que já
chegaram ao Brasil também participaram de um encontro de imersão exclusivo deles, realizado entre os
dias 19 e 21 de agosto. Além destes jovens, que vieram de várias partes do mundo e escolheram o território
brasileiro como destino de intercâmbio, o encontro contou com a participação dos “pais” brasileiros que vão
abrigá-los durante os meses que ficaram sob responsabilidade do Distrito.
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A realização dos testes e entrevistas dos jovens “outbounds” aconteceram em outubro de 2015. A
escolha dos países de destino ocorreu em novembro do mesmo ano. Os participantes desta imersão têm como
destino os seguintes países: Austrália, França, México. Japão, Taiwan. Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos,
Bélgica, Tailândia, Itália e República Tcheca. Com isso, o processo iniciado o ano passado, conclui parte deste
amplo projeto de Rotary International. A Comissão do YEP 4420 informa que estão abertas as inscrições para o
próximo processo seletivo do intercâmbio de longa duração. Os clubes certificados devem prestar as primeiras
orientações para a inscrição de seus jovens.
Representantes do Distrito no exterior. Os 36 intercambistas “outbounds”, escolhidos pelo YEP 4420
durante o último processo de seleção, vão representar o Brasil em vários países e têm a missão de propagar as
áreas de enfoque, como a paz mundial e a compreensão entre os povos. Conheça estes embaixadores:
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RC de Santos-Oeste
OLIMPÍADA RIO 2016 | ÁREA 1
A judoca Majlinda Kelmendi conquistou o primeiro ouro
olímpico para o Kosovo, ao vencer a italiana Odette Giuffrida
por 'yuko' na final de judô da categoria até 52kg, nos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Majlinda, campeã mundial em 2013 e 2014
na mesma categoria, já tinha marcado presença nas Olimpíadas
de Londres 2012 pela Albânia, por causa de guerras e divisões
políticas em seu país de origem. Ao lado dela, propagando a
imagem pública do End Polio Now dentro do Parque Olímpico,
está Marcos Anselmo Ferreira Franco, EGD (2010-2011), chair da
Comissão Distrital da Fundação Rotária e sócio do clube.

RC de Santos-Boqueirão
PROJETO HPV | ÁREA 2
A iniciativa existe há oito anos, com foco na prevenção do HPV,
por meio de campanhas de conscientização e conhecimento.
Iniciado na rede particular, evoluiu às escolas públicas, onde um
curso online forma multiplicadores. Em agosto, sua comissão
palestrou para 200 jovens do ensino fundamental de Santos/
SP, participantes do Projeto Jovem Doutor. Foi enfatizado aos
estudantes como a vacinação é importante na prevenção da
doença. Este é um novo passo do Projeto HPV, envolvendo
os jovens para que a informação seja disseminada mais
rapidamente. Há três anos é um projeto distrital.

RC de São Vicente-Praia
REUNIÃO FESTIVA | ÁREA 3
Claudio Hiroshi Takata, Governador Eleito 2017-2018 do Distrito
4420, foi recebido pela diretoria, associados e visitantes do
Rotary Club de São Vicente-Praia, durante a 26ª Reunião de
Apresentação do Governador Distrital, realizada em 30 de
agosto, no restaurante Terraço Chopp - Ilha Porchat, na cidade
de São Vicente/SP. Seus integrantes deram sequência na tradição
de organizar eventos de apresentação dos governadores eleitos
à comunidade. Ricardo Soncini Fonseca, Presidente Humanitário
2016-2017 do clube, agradeceu a presença de todos e desejou
boa sorte a Takata na próxima gestão.

RC de Bertioga-Riviera de São Lourenço
ROTARY KIDS | ÁREA 4
Aconteceu a 1º reunião do Rotary Kids Riviera. O encontro teve a
presença de Patricia Teshima, Coordenadora Distrital do Rotary
Kids. Ele será presidido por Carolina Leme Vitti e coordenado
por Luciana Cândido Gomes. Participantes: Carolina Leme
Vitti, Isabela Cândido Gomes, Gabriel Cândido Gomes, Richard
Gabriel Knorst, Evelyn Costa Knorst, Julia Knorst Silva, Gabriel
Cândido Gomes, Vitoria Costa Knorst, Lara H. Cristina Paixão
Knorst, Lucas H. Paixão Knorst, Gustavo Ferreira de Campos
Pinto, Felipe Ferreira de Campos Pinto, Gaia Braga Schmidt Lins,
Maria Luíza Seidel e Clerik Clóvis Knorst Santos.
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RC de Praia Grande

RC de Santo André-João Ramalho

INTEGRAÇÃO | ÁREA 5

MC DIA FELIZ | ÁREA 9

Reunião ordinária do Rotary Club de Praia Grande, em conjunto
com o Rotaract e Interact. O encontrou contou com a presença
de Alexandre de Araujo Silva, Governador Assistente da Área 5
do Distrito 4420. O companheiro Nauro Luiz Masotti, Presidente
Humanitário 2016-2017, liderou o evento com carisma e
entusiasmo que são marcas registradas do clube. Em noite de
casa cheia, o companheirismo tomou conta do ambiente ao final
do cerimonial. Associados, convidados e visitantes puderem
descontrair e conhecer um pouco mais sobre as ações do clube
num clima mais informal.

Em 28 de agosto, o Mc Dia Feliz 2016 foi um sucesso no ABCD
Paulista. Em parceria com entidades, voluntários e outros clubes
da Área 9, o Rotary Club Santo André-João Ramalho comemorou
os números positivos. Foram vendidos 2302 sanduíches Big Mac,
104 blocos grande, 25 blocos pequenos, 70 blocos pretos, 453
canetas, 35 squeezes, cinco álcoois gel de 30 ml e 126 camisetas.
“Obrigado pelo empenho e dedicação que todos tiveram com
o evento. Com este nosso time, iremos melhorar ainda mais
no próximo ano”, agradeceu José Luiz Ribas Junior, Presidente
Humanitário 2016-2017 do clube.

RC de Mongaguá-Agenor de Campos

RC de São Caetano do Sul-Leste

MARCO ROTÁRIO | ÁREA 6

BOAS VINDAS | ÁREA 10

Em 9 de agosto, a cidade de Mongaguá/SP renovou sua vocação
para fazer o bem com o "Marco Rotário" do Rotary Club de
Mongaguá-Agenor de Campos. O monumento recebeu a visita
de Ronaldo Varella e Monica, Casal Governador Humanitário
2016-2017 do Distrito 4420. Eles também aproveitaram a
oportunidade para realizar a visita oficial da governadoria e
prestigiar a festiva de transmissão e posse de Edson Edenei Soares
Junior à frente da presidência do clube. Jose Carlos Ghanem,
Governador Assistente da Área 6, também acompanhou de
perto as atividades do dia.

Em 3 de agosto, durante a reunião festiva em homenagem ao
Dia dos Pais, os companheiros do Rotary Club de São Caetano do
Sul-Leste recepcionaram a jovem “Boonyaporn Phummuang”,
estudante tailandesa que fará intercâmbio de longa duração
no Brasil. Ela representa o Rotary Club de Pitsanuloke,
integrante do Distrito 3360. Marcos Antonio Viola e Gabriela,
Casal Presidente Humanitário 2016-2017, deram boas-vindas à
visitante e receberam a flâmula do clube asiático. Aproveitaram
para comemorar os aniversariantes da semana e desejaram boa
viagem à Livia, intercambista brasileira.

RC de Diadema-Floreat

RC de Ribeirão Pires

CENÁRIO NACIONAL | ÁREA 7

PALESTRANTES DA OAB | ÁREA 11

Realizou palestra com o renomado jornalista Heródoto Barbeiro,
no teatro Clara Nunes, em Diadema/SP. Flexibilização da CLT,
valorização do salário mínimo, juros subsidiados, privatizações,
economia e cenário político brasileiro foram alguns temas
abordados. O encontro também trouxe uma maravilhosa
apresentação musical, a cargo da Dra. Marizi Volpi Vinha.
O público prestigiou a iniciativa com a doação de leite na
entrada do evento. O material arrecadado foi direcionado ao
Lar do Ancião. Jose Roberto Malheiro, Presidente Humanitário
2016-2017 do clube, agradeceu o sucesso do encontro.

Em 25 de agosto, o Rotary Club de Ribeirão Pires teve o prazer
de receber a presença dos advogados Ricardo Abou Rizk,
presidente da 130º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), que compreende Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra,
e Patrick Pavan, presidente da Comissão de Direito Desportivo
da OAB/SP. Maria Sidney Midolla, Presidente Humanitária
2016-2017 do clube, recepcionou os palestrantes com muito
agradecimento, carinho e atenção. Entre variados temas que
envolvem a sociedade, os palestrantes falaram sobre ego na
profissão, ética e serviços à comunidade.

Rotary E-Club 4420

RC de São Paulo-Vila Mariana

ALDEIA PARANAPUÃ | ÁREA 8

NOVO ANO ROTÁRIO | ÁREA 12

Numa ação mais que especial, o Rotary E-Club 4420 foi à aldeia
indígena Paranapuã, localizada no Parque Estadual Xixová-Japui,
na cidade de São Vicente/SP. A visita contou com a presença da
intercambista Julia Liber e da voluntaria Martha Schuster, ambas
da Alemanha. As jovens estão recepcionadas pelo clube durante
o período que ficarão no Brasil. Foi uma rica oportunidade de
troca cultural que as jovens puderam viver, além de praticarem
o bem a quem precisa. O projeto Visão do Futuro, com a doação
de armações com lentes de grau, é uma das principais iniciativas
do E-Club.

Em 18 de agosto, os companheiros do Rotary Club de São
Paulo-Vila Mariana saudaram o início do Ano Rotário 2016-2017,
quando realizaram a cerimônia de posse de Maria da Betania
de Araujo Fonseca. A Presidente Humanitária 2016-2017 contou
com a presença do Rotaract, visitantes, presidentes de vários
clubes e do Casal Governador Ronaldo Varella e Monica. O clube
se reúne em almoço às quintas-feiras, a partir das 12h30, no
hotel Comfort Nova Paulista, localizado à Rua Vergueiro, 2740,
entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do Metrô, no bairro
da Vila Mariana, em São Paulo/SP.
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RC de São Paulo-Saúde
FUNDAÇÃO ROTÁRIA | ÁREA 13
Em 23 de agosto, o Rotary Club de São Paulo-Saúde recebeu
o companheiro Yoiti Fujiwara, membro do Rotary Club de
São Paulo-Aeroporto. Ele ministrou palestra sobre Fundação
Rotária, contribuindo de forma ímpar aos colegas rotarianos,
convidados e visitantes que prestigiaram o evento. Durante o
encontro, Yoiti explicou também o que é CADRE 4420 e como o
clube deve proceder para obter Subsídios Globais. Nilo Mitsuru
Izukawa, Presidente Humanitário 2016-2017 do clube, agradeceu
a generosidade do palestrante e enfatizou a importância do
tema para elevar o conhecimento dos companheiros do clube.

RC de São Paulo-Ponte Estaiada
DINÂMINCA DE REUNIÃO | ÁREA 14
Para os companheiros do Rotary Club de São Paulo-Ponte
Estaiada, a busca pelo aprendizado é um processo contínuo.
Em uma das reuniões do mês de agosto, seus integrantes
dedicaram toda a programação para explorarem informações
sobre a instituição. O companheiro Lúcio Almeida, presidente
da comissão de administração do clube trouxe novas ideias,
propósitos e informações para melhorar a gestão e ações
internas no dia-a-dia. Mônica Santana Marques de Oliveira,
Presidente Humanitária 2016-2017 do clube, também participa,
apoia e incentiva a realização de reuniões com este formato.

CBN Santos 99,7 FM
NAS ONDAS DO RÁDIO | DISTRITO 4420
Ronaldo Varella, Governador do Distrito 4420 do Rotary
International, participou de algumas entrevistas nos primeiros
meses da Gestão Humanitária 2016-2017. Este trabalho de
proximidade e relacionamento com a imprensa visa mostrar um
pouco do papel dos rotarianos nas comunidades onde atuam.
Recentemente, Varella participou do Jornal da CBN Santos,
veiculado todas as manhãs em 99,7 FM para toda a Baixada
Santista/SP. Nesta entrevista, concedida ao jornalista Oswaldo
Silva Junior, ele falou sobre a campanha End Polio Now, o papel
da Fundação Rotária e como funcionam os clubes de Rotary.

Rotary na TV
CLAUDIA VALERIO | DISTRITO 4420
Na edição de 4 de setembro, o Rotary Na TV recebeu a
empresária Claudia Freitas Valerio, diretora da Latam Travel Santos/SP (Empresa Cidadã) e Presidente Humanitária 2016-2017
do Rotary Club de Santos-Boqueirão. A apresentação foi
do jornalista Marcelino Silva. O programa vai ao ar todos os
domingos (22h30). As reprises são exibidas nas segundas-feiras
(17h30), pela TVCOM, Canal 11 da NET Santos/SP. Para quem está
fora da área de cobertura, pode assistir em tempo real no www.
tvcomsantos.com. Reapresentações no facebook.com/Rotary ou
YouTube (Emissora TVCOM).
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