
INFORMATIVO OFICIAL DO DISTRITO 4420 - ROTARY INTERNATIONAL
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

RotaRy 
4420

SÃO PAULO – ABCDMR – LITORAL/SP – BRASIL | ANO ROTÁRIO 2016-2017 | Nº 03 - SET/OUT 2016

SETEMBRO VERMELHO

Na batida do peito, 
o coração alerta

PROJETO CAMP SBC   
Qualidade total e união 

ditam o sucesso

CLUBES EM AÇÃO   

Rotarianos movimentam  
o Ano 2016-2017

RYLA PILOTO  

 Experiência inicial sinaliza 
baixo custo

REVISta



 

EXPEDIENTE:

Rotary International - Distrito 4420 
São Paulo - ABCDMR - Litoral/SP - Brasil

John F. Germ 
Presidente do Rotary International

José Ubiracy Silva 
Diretor de Rotary International

Ronaldo Tadeu Caro Varella 
Governador do Distrito 4420

Dirceu Vieira 
Conselheiro Pessoal do Governador

Rogério Guzenski 
Secretário Distrital

Marcelo R. S. Carvalho 
Diretor de Internet 

 
 Claudio Hiroshi Takata 

Governador Eleito 2017-2018

Carlos Eduardo Estevam Torci 
Governador Indicado 2018-2019

Governadores Assistentes

Área 1 - Alexandre Garrido Ehrenberger 
Área 2 - Marinilza Monteiro Alves Pereira 

Área 3 - Felipe Augusto Ribeiro 
Área 4 - Hugo Damião Cosmo Gomes 

Área 5 - Alexandre de Araujo Silva 
Área 6 - Jose Carlos Ghanem 
Área 7 - Adelmo Capitanio 

Área 8 - Fidalma Maria Guarini 
Área 9 - Andre Luis Moura 
Área 10 - Charly Farid Cury 

Área 11 - Anesia Fidelis Guzdinskas 
Área 12 - Cloris Hernández 

Área 13 - Francisco Mo Qom Yeng 
Área 14 - Pedro Eusebio Baptista Oviedo

Sede do Rotary International 
One Rotary Center 

1560 Sherman Avenue 66201 
Evanston Illinois - EUA

Rotary Brasil Office 
Rua Tagipuru 209 - CEP: 01156-000 

São Paulo/SP - Tel.: +55 (11) 3826-2966

Sede do Distrito 4420 
Av. Higienópolis, 996 - 5º andar 

Sala 518 - CEP: 01238-910 
São Paulo/SP - Tel.: +55 (11) 3822-0680

REVISTA ROTARY 4420:

Publicação do Distrito 4420 
Rotary International

Editor e Jornalista Responsável 
Marcelino Silva - MTb 47020/SP

Textos e Fotos 
Marcelino Silva 

Mary Hellen Botelho 
Divulgação Clubes / Distrito 4420

Produção e Gestão de Conteúdo 
MSCom Mídia - Comunicação & Marketing

Contatos e Sugestões 
imprensa@mscommidia.com.br

www.rotary4420.org.br 
facebook.com/Rotary4420

íNDiCE
05 MENSAGEM DO PRESIDENTE DO RI 

John F. Germ fala dos 100 Anos da Fundação Rotária

06 MENSAGEM DO DIRETOR DO RI 
O mês da Educação Básica e Alfabetização

07 MENSAGEM DO GOVERNADOR 
Ações transformadoras para vivermos melhor

08 O AMIGO DO PEITO EXIGE CUIDADOS 
Projeto Coração Alerta e o infarto do miocárdio

16 CLUBES EM AÇÃO 
Ano Rotário 2016-2017 repleto de atividades e ações

20 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
Projeto CAMP SBC é exemplo de Qualidade Total

26 CRONOGRAMA E MESES TEMáTICOS 
Consulte prazos, convenções e outros eventos 

28 O QUE VEM POR AÍ 
Clubes divulgam festas, datas e ações beneficentes

34 ARTIGO 
Fernando Dias Sobrinho fala sobre RYLA de baixo custo

30 ESPECIAL PARA ESTA EDIÇÃO 
Site Estilo Angélica cobre visita oficial do Governador

ELE EStÁ CHEGaNDo... 
PaNEttoNE Do RotaRy 2016 

RESERVE JÁ o SEU...

Iniciativa de arrecadação para os 
projetos humanitários e educacionais 
da Fundação Rotária e dos Rotary 
Clubs. Campanha válida de setembro a 
dezembro de 2016 ou enquanto durar 
o estoque. Entre em contato com o seu 
clube ou governadoria para pedidos. 
Gestão Humanitária 2016-2017. Distritos 
participantes: 4420, 4520, 4610 e 4620.

IM
A

G
EM

 M
ER

A
M

EN
TE

 IL
U

ST
R

A
TI

V
A



 No verão de 1917, alguns meses após os EUA terem entrado 
na Primeira Guerra Mundial, o Rotary realizou sua oitava convenção 
em Atlanta. Embora muitos rotarianos fossem da opinião de que a 
Convenção deveria ser cancelada por causa desse grande conflito, o 
Conselho Diretor concordou com Paul Harris que tudo deveria continuar 
como planejado. Em meio a tanto medo e incertezas, Harris escreveu 
algumas das palavras mais citadas no Rotary:

 Esforços individuais, quando bem direcionados, podem realizar 
muito, mas o bem maior virá do esforço conjunto. Esforços individuais 
atendem necessidades individuais; esforços conjuntos servem à 
humanidade. O poder de esforços conjuntos é ilimitado.

 Foi justamente nessa convenção que o então presidente do 
Rotary, Arch Klumph, propôs a criação de um fundo de dotação “para 
fazer o bem no mundo”, que deu origem à Fundação Rotária. Com isso, 
o poder de esforços conjuntos ganhou uma nova força: a de recursos 
conjuntos. Foi uma combinação que se revelou imbatível e tem estado 
por trás de muitos dos trabalhos do Rotary nos últimos 100 anos. Hoje, 
é difícil imaginar o Rotary sem a sua Fundação. Foi ela que deu o avanço 
no Rotary para que deixasse de ser uma organização de clubes locais 
para se transformar em uma potência internacional capaz de mudar o 
mundo.

 Neste ano, estamos marcando o centenário da nossa Fundação 
Rotária na cidade onde tudo começou: Atlanta. Nossa 108ª Convenção 
promete ser uma das mais emocionantes, com palestras inspiradoras, 
muito entretenimento e uma grande variedade de debates. E, é claro, 
na ocasião celebraremos o centenário da Fundação em grande estilo.

 Quer você seja frequentador das Convenções, esteja afastado do 
evento já há alguns anos ou ainda não tenha participado, a convenção 
de 2017 será aquela que você não pode perder. Atlanta, por si só, já é 
um excelente destino, com ótima comida, pessoas acolhedoras e muitas 
atrações. Mas o principal motivo para ir à convenção é sempre a própria 
Convenção, as pessoas, ideias, inspiração e as amizades que fará por lá.

 Para saber mais e economizar na inscrição, visite a página: 
  
www.riconvention.org/pt. 

Até Atlanta!

 

John F. Germ   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do PRESIDENtE
- John F. Germ -

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420 

Qualidade total também faz 
parte do dia-a-dia

 Durante 2008, quando participei do Programa 
Sistema de Gestão da Qualidade, organizado pelo 
Sebrae-SP (Escritório Regional na Baixada Santista), 
entendi como as atividades desenvolvidas com 
conformidade, higiene, limpeza, organização e 
ordem mantida podem promover o crescimento de 
uma empresa. Nesta época, talvez compreendesse 
que apenas o mercado corporativo poderia colher 
frutos da Qualidade Total. Com o passar dos 
anos, enxerguei que tudo ao nosso redor requer a 
aplicação das melhores práticas. Seja na gestão de um 
grande projeto dentro de uma multinacional ou no 
preparado de um simples bolo caseiro, a Gestão da 
Qualidade tem papel fundamental para o sucesso do 
empreendimento.

 Em nossas vivências em Rotary, nos deparamos 
diariamente com novas inciativas, ideias e projetos. 
Empreender com Qualidade é um dos grandes 
desafios que visualizo neste cenário contemporâneo, 
mesmo que estas ações sejam voluntárias e sem fins 
comerciais. Jamais devemos cometer o erro de achar 
que algo merece menos capricho porque é gratuito. 
Sempre devemos buscar o equilíbrio operacional, 
colocando as pessoas vocacionadas nos lugares 
corretos, otimizando os custos que um projeto 
voluntário poder gerar e garantindo um resultado 
satisfatório por parte de quem sabe o que está 
fazendo. Nesta edição da Revista Rotary 4420, temos 
ótimos exemplos de projetos com esta filosofia.

 O CAMP SBC, fundado em 1972 por rotarianos 
de São Bernardo do Campo/SP, é uma referência 
neste quesito. Ele possui um Sistema de Gestão da 
Qualidade e da Responsabilidade Social, certificado 
pelas normas ISO 9001:2015 e NBR 16001:2012. 
Na reportagem “juntos somos mais fortes”, vamos 
mostrar como a instituição desenvolve um brilhante 
trabalho com crianças, jovens, adultos e idosos da 
região do ABCD Paulista. É uma prova que assistência 
social, educação e formação profissional necessitam 
de Qualidade Total, voluntariado e parcerias eficazes. 
Atualmente, além de voluntários, empresas e poder 
público, quatro clubes de Rotary participam da gestão 
compartilhada da entidade.

 O Projeto Coração Alerta, desenvolvido pelo 
Rotary Club de Santos, também apresenta gestão 
qualitativa em sua concepção, desde materiais de 
divulgação, profissionais especialistas na área da 
saúde, parceria com o poder público, apoio da iniciativa 
privada e colaboração técnica da universidade. Na 
matéria de capa, vamos explicar os objetivos desta 
iniciativa que pode salvar vidas. Ainda abrimos espaço 
para que outros articulistas possam expor suas ideias 
neste espaço rotário. Este é o caso do artigo do 
médico e EGD Fernando Dias Sobrinho sobre RYLA de 
baixo custo, além do colunismo da jornalista Angélica 
Nicoletti. Meses temáticos, cronograma e agenda de 
eventos são outras atrações desta edição.

Boa leitura a todos!
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- José Ubiracy Silva -

Setembro, mês da Educação Básica e 
alfabetização

 Caros amigos,

 Cada rotariano traz dentro de si, o desejo de solidariedade, 
proatividade e de saber identificar as necessidades ao seu redor. 
Quando nos associamos a um Rotary Club é porque somos atraídos 
pelo desejo de levar o nosso conhecimento e experiências para 
ajudar as comunidades. Nossas boas ações podem ser percebidas em 
todo o mundo, principalmente quando nos juntamos e somamos os 
mais diversos projetos espalhados ao redor do mundo. Esse processo 
tem início dentro de nossos lares, onde devemos ser e dar o exemplo 
daquilo que desejamos. Digo sempre que a primeira escola que temos é 
a nossa casa. Nossos filhos serão, sem perceber, guiados pelos exemplos 
recebidos dentro dela.

 Sabemos também que, se podemos ajudar as comunidades, 
o nosso primeiro passo seria ajudar o que considero primordial, a 
educação básica. Um país que não esteja focado nessa tema será sempre 
uma nação desigual. Precisamos nos preocupar com as melhorias para 
o ensino das crianças e também para os adultos que não tiveram acesso 
à alfabetização. Vivemos num País que tem uma taxa de analfabetismo 
em torno de 28%, mesmo considerando que 98% das nossas crianças 
estão matriculadas nas escolas. Ainda temos uma grande evasão entre 
os jovens e muitos nem chegam a concluir o ensino fundamental.

 Se desejamos um futuro melhor para as nossas comunidades, o 
primeiro passo é ter acesso à educação básica e alfabetização. Sem isso, 
não podemos obter grandes resultados em outros segmentos. Uma 
pessoa esclarecida tem capacidade de ver o mundo com outros olhos, 
sonhar, realizar e empreender. A alfabetização promove a socialização 
por meio do acesso à cultura, integração social, consciência da cidadania 
e a autoestima. Muitos de nós já se emocionaram ao observar a 
felicidade dos filhos ao conseguirem ler e escrever as primeiras palavras, 
motivo este que nos enche de orgulho.

 Segundo Jean Piaget, “a principal meta da educação é criar 
homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente 
repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 
inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar 
mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar 
tudo que a elas se propõe”. Acreditemos sempre que as nossas ações, 
por menores que sejam, podem transformar o mundo. E viver num 
mundo melhor e mais justo é o desejo de todos nós.

Um forte abraço. 

- Ronaldo tadeu Caro Varella -

Ronaldo tadeu 
Caro Varella 

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Estima-se que, mundialmente, cerca de 70 milhões de crianças 
não têm acesso à educação básica e mais de 800 milhões de pessoas acima 
de 15 anos são analfabetas. No Brasil, os números são preocupantes 
porque mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. 
Isso significa que o nosso país não vai cumprir um pacto internacional 
de reduzir pela metade o analfabetismo de adultos nos próximos anos. 
Diante desses números alarmantes, é importante saber que o Rotary 
patrocina, através dos Clubes, projetos que proporcionam tecnologia 
educacional, treinamento para professores, equipes de formação 
profissional, programas de merenda e livros didáticos para ajudar as 
comunidades a apoiar a educação básica, oferecer oportunidades 
educacionais iguais para ambos os sexos e aumentar a alfabetização 
entre os adultos.

 Reconheçamos que a educação é a forma mais prática, 
o caminho mais correto, a ação mais dinâmica para se chegar ao 
desenvolvimento de uma nação. Não podemos pensar em um país 
desenvolvido plenamente, com uma estabilidade econômica definida, 
com uma política social justa e humana, com homens públicos 
conscientes e responsáveis, sem primeiro pensarmos na educação e na 
formação cultural de seu povo.

 A educação é o princípio fundamental, a prioridade básica 
para a estruturação de uma sociedade que visa atingir o seu pleno 
desenvolvimento social, político, econômico, científico e cultural. Sem 
educação não se constrói um país do futuro. Por seu turno, a alfabetização 
é um direito do cidadão e a base para a aprendizagem permanente. O 
analfabetismo afeta todas as fases da vida de uma pessoa. Aqueles que 
não sabem ler ou escrever são muito mais propensos a continuar na 
pobreza, ter problemas de saúde e viver isolados em um mundo cada 
vez mais dependente da utilização dos computadores. É fato, também, 
que a falta de mão de obra especializada tem contribuído para o 
retrocesso econômico do país.

 No entanto, o que mais nos preocupa é o impacto sobre as 
gerações futuras. Muitas crianças crescem em lares onde os pais são 
analfabetos. Se proporcionarmos os meios e recursos para a educação 
dessas gerações, com certeza obteremos melhores resultados no futuro. 
Portanto, devemos fazer uma força-tarefa contra o analfabetismo, 
mas em defesa de uma alfabetização consciente, de uma educação 
de qualidade para os jovens do futuro. Se estamos chegando próximo 
de erradicar a pólio da face da Terra, por que não seremos capazes de 
acabar com o analfabetismo e de compartilhar da construção de uma 
educação de qualidade, preservando a moral e a ética, com princípios 
de formação do homem no seu meio social?

  Está lançado mais um desafio para o gigantesco trabalho que a 
educação básica e a alfabetização esperam dos rotarianos do mundo.

José Ubiracy Silva  
Diretor do Rotary 

International

Gestão 2015-2017  
Zonas 22 e 23

MENSaGEM Do DIREtoR
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Dr. Luiz Claudio prepara paciente para 
receber intervenção emergencial no coração

o amigo do peito exige cuidados
A cada cinco minutos, uma pessoa morre no Brasil, vítima do Infarto Agudo do 
Miocárdio. Reduzir os dados negativos desta estatística é um dos objetivos do 

Projeto Coração Alerta, desenvolvido pelo Rotary Club de Santos

 Se estivéssemos na Marquês de Sapucaí, 
especialmente em época de Carnaval, seria de praxe 
dizer que a bateria é o coração do desfile, pois ela 
dita o ritmo, contagia a plateia e pulsa na alma dos 
sambistas. Mas vamos falar de outra avenida, no 
cruzamento da Ana Costa com a Orla da Praia, em 
Santos/SP. Foi lá que teve início mais uma edição 
do Projeto Coração Alerta, promovido pelo Rotary 
Club de Santos à população santista. Balões em 
formato de coração capturavam olhares curiosos 
de pedestres e motoristas, enquanto equipes de 
abordagem, formadas por rotarianos e estudantes 
de Enfermagem e Nutrição da Universidade Paulista 
(UNIP), entregavam panfletos que explicavam a 
importância deste enredo.

 Segundo o site oficial desta importante 
campanha, são registrados anualmente 300 mil 
casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no 
Brasil. Deste montante, cerca de 80 mil resultam 
em morte. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a 
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista, com o apoio do Ministério da Saúde 
e do Rotary Club de Santos, desenvolveram recentes 
campanhas de conscientização, com a finalidade 
de informar a população sobre os fatores de riscos, 
principais sintomas e a importância de diagnosticar o 
infarto a tempo de salvar o paciente.

 O médico Luiz Claudio Carvalho, especialista 
em cardiologia intervencionista, diz que o tempo 
significa vida. “É fundamental atender o paciente com 
sinais de infarto dentro de seis horas. Cada minuto sem 
atendimento diminui a capacidade de recuperação do 
músculo cardíaco, aumenta os problemas crônicos e 
cresce a chance de chegar a óbito. Se o diagnóstico 
e o tratamento forem realizados em três horas após 
os sintomas, os riscos de sequelas são quase nulos. A 
saúde do coração depende da rapidez do socorro”, 
enfatiza o cardiologista. Ele também preside a 
Comissão de Saúde do Rotary Club de Santos, 
coordena o Projeto Coração Alerta e dirige o Instituto 
Santista de Hemodinâmica.

 Os números do IAM assustam quando 
analisados com calma. Basta olharmos os ponteiros 
do relógio para mensurar a quantidade de óbitos 
causados. São 12 mortes por hora. A patologia 
não escolhe raça, sexo ou idade. “Estima-se que 
uma pessoa morre a cada cinco minutos no Brasil. 
Entre as regiões metropolitanas do Estado de São 
Paulo, a Baixada Santista é a que tem a maior taxa 
de mortalidade. É por isso que a campanha tem a 
missão de levar educação cardiovascular aos leigos, 
reduzindo mortes por falta de informação. Ações 
como pedágios, palestras nas policlínicas, aferição de 
pressão arterial, glicemia e colesterol fazem parte do 
Projeto Coração Alerta junto à população”, explica.

* Acesse: www.coracaoalerta.com.br.

“Cada minuto sem 
atendimento diminui a 

capacidade de recuperação 
do músculo cardíaco, 

aumenta os problemas 
crônicos e cresce a chance de 

chegar a óbito”.

- Dr. Luiz Claudio Carvalho -
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Inimigo silencioso

 Como o infarto acontece? Quando é 
identificado? O perigo começa quando o paciente 
passa a acumular excesso de gordura nas paredes das 
artérias (aterosclerose). Quando há um rompimento 
nestas placas gordurosas, o organismo cria um 
coágulo em torno destes fragmentos, o que obstrui 
o fluxo sanguíneo para determinada área do coração. 
Esta isquemia, quando não diagnosticada e tratada 
rapidamente, pode causar necrose no músculo 
cardíaco e graves sequelas. Identificar os sintomas 
deste processo nos primeiros 20 minutos é decisivo 
para salvar a vida do infartado. Embora o infarto possa 
acometer qualquer pessoa, o material informativo do 
Projeto Coração Alerta aponta os grupos de risco.

 Os riscos estão divididos entre fumantes, 
sedentários, obesos ou com ritmo de vida estressante. 
Os sintomas clássicos são dor ou pressão no peito 
que reflete no braço, costas e pescoço, além de 
sudorese, náuseas, vômito e falta de ar. Idosos e 
diabéticos costumam ter mal estar generalizado. 
Depois de um eletrocardiograma e do diagnóstico 
preciso, o tratamento mais indicado é a angioplastia. 
Ela é realizada via cateter, que insufla um balão 
dentro da artéria para liberar o fluxo sanguíneo. 
Com a desobstrução, o médico implanta um “stent” 
(pequena malha metálica e tubular) para dar 
sustentação às paredes arteriais e permitir que o 
sangue circule normalmente. O alívio dos sintomas e 
da dor é imediato.

Após intervenção que desobstruiu suas 
artérias, paciente se recupera em minutos
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 Atualmente, o Rotary Club de Santos serve a comunidade santista com dezenas de projetos sociais, com 
duração pontual ou permanente. Entre os mais reconhecidos e tradicionais estão:

1 - Casa da Esperança de Santos - A instituição é voltada para a reabilitação de deficientes físicos e intelectuais. Só 
em 2015, cerca de 64 mil atendimentos foram realizados gratuitamente. O clube oferece apoio permanente e realiza 
eventos de arrecadação em prol dos projetos desenvolvidos pela entidade. | 2 - Projeto Melhor Companheiro - 
Foi instituído em 1942. Funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Santos para desenvolver 
o conceito de democracia e civismo e incentivar o hábito da leitura entre os estudantes do Ensino Fundamental.

3 - Projeto SEART -  O Semeando Escritores e Artistas, Revelando Talentos (SEART) visa desenvolver habilidades da 
escrita (variações, contos, poemas e crônicas) e a aptidão para o desenho. O clube pretende compilar um livro com 
os melhores trabalhos realizados pelos estudantes em 2016. | 4 - Projeto Pratique a Cortesia - Realizado bienalmente 
desde 1980, ele visa estimular a prática da cordialidade entre as pessoas. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Santos para promover palestras sobre o tema nas universidades e demais instituições do município.

outros projetos de sucesso

Visite o Rotary Club de Santos:

• Reuniões: quartas-feiras. 
• Horário: 12h30 - almoço. 
• Telefone: (13) 3234-5577. 
• Local: Mendes Plaza Hotel - Restaurante Le Coq Dór. 
• Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Gonzaga - Santos/SP. 
• Site: www.rotarydesantos.org.br 
• Facebook: @rotaryclubdesantos

Instituto Santista de Hemodinâmica:

• Telefone: (13) 3221-2625. 
• Local: Hospital e Maternidade São Lucas. 
• Endereço: Avenida Ana Costa, 168 - Vila Belmiro - Santos/SP. 
• Site: www.ish.med.br 
• Facebook: @institutosantistadehemodinamica.

Projeto Coração alerta

 Em sua 2ª edição em 2016, o Projeto Coração 
Alerta foi incorporado ao calendário oficial de Santos/
SP, como parte integrante do “Setembro Vermelho”. 
A Lei Municipal 3199/2015 estabelece que este mês 
será dedicado para cuidar das doenças do sangue e 
do coração. “Nestes dois anos, promovemos palestras, 
pedágios, distribuição de material educativo e mutirão 
para testes de glicemia e aferição pressão arterial. No 
ano passado, distribuímos cerca de duas mil cartilhas 
sobre prevenção de doenças cardiovasculares e 25 mil 
panfletos aos participantes dos 10 KM Tribuna FM. 
Mais de 11 milhões de pessoas acessaram o site da 
campanha e receberam informações de qualidade 
sobre estes temas”, aponta o médico.

 Em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, 
o Rotary Club de Santos apresentou o projeto 
ao Distrito 4420 e conquistou mais um aliado no 
combate às doenças cardiovasculares. Neste ano, as 
abordagens de rua da campanha aconteceram em 
três datas do mês de setembro. Nos dias 17 e 24, o 
pedágio do Coração Alerta foi realizado na Praça das 
Bandeiras, na Praia do Gonzaga. No dia 29, foi a vez 
do Centro Histórico de Santos receber a inciativa, na 
movimentada Praça Mauá. Nestas oportunidades, 
centenas de pessoas foram atendidas com teste de 
glicemia, aferição da pressão arterial e receberam 
esclarecimentos importantes sobre o infarto. 

 Acompanhada da filha Leonilda Campos 
Lopes (63), a aposentada Matilde Lopes (81) foi 
uma das pessoas atendidas no primeiro pedágio da 
campanha, realizado no dia 17 na Praça das Bandeiras. 
“Não tenho problema cardíaco e nem histórico de 
doenças do coração na minha família, mas este tipo 
de problema é muito silencioso e pode nos pegar 
de surpresa de repente. Sou diabética e sei que faço 
parte do grupo de risco para infarto, por isso estou 
aqui medindo a pressão. Eu e minha filha estamos 
com ela controlada, na casa dos 13x7. Por enquanto, 
não temos uma preocupação maior”, diz aliviada.

 Segundo Sérgio André Carvalho, Presidente 
Humanitário 2016-2017 do Rotary Club de Santos, 
projetos com estas características mostram a 
importância de cada um dentro do clube, beneficiando 
de forma direta a população. “Este envolvimento 
faz com que todos se sintam parte importante do 
clube. A comunidade é quem ganha com essa união. 
Os companheiros entenderam que o nosso objetivo 
e o da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista é o mesmo. Queremos 
reduzir as mortes por infarto. Este entrosamento faz 
com que o Projeto Coração Alerta seja amplamente 
divulgado na região e proporciona uma projeção 
nacional à imagem pública do Rotary”, destaca ele.

 Jenifer Bom, nutricionista e doutora em 
Imunopatologia, foi a responsável pelos alunos da 
UNIP que abordavam os pedestres com os panfletos 
da campanha. Ela enfatiza que dicas importantes 
sobre uma alimentação saudável ajudam a evitar 
patologias cardiovasculares. “A prevenção das 
doenças coronarianas passa pelo bom hábito na hora 
de escolher o que se compra, come ou bebe. Frutas, 
verduras, legumes e boas fontes de gordura vegetal são 
excelentes para a manutenção do bom funcionamento 
do nosso organismo. Sempre aconselhamos o uso 
moderado de produtos ultraprocessados e do sal. Vale 
lembrar que a prática de atividades físicas regulares 
também é fundamental”, alerta a especialista.

Equipes da Saúde e Nutrição da UNIP 
ajudaram na realização dos pedágios de rua

“Os companheiros 
entenderam que o nosso 
objetivo e o da Sociedade 

Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista é 
o mesmo. Queremos reduzir 

as mortes por infarto”.

- Sérgio André Carvalho -
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Airton Gomes, diretor técnico do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, 
recebeu o título de Rotariano do Mês. O reconhecimento, entregue 
em jantar organizado em 5 de setembro, é uma homenagem aos 
serviços prestados. Advogado e médico Ginecologia e Obstetrícia, 
Gomes serve à comunidade da Baixada Santista/SP por meio de sua 
atuação dentro do único hospital de Praia Grande/SP. A cerimônia 
contou com a presença do Presidente Humanitário Francisco de 
Assis Novelli e do Governador Assistente Alexandre de Araújo Silva. 
O evento contou com repercussão no jornal “O Regional PG”.

Em 17 de setembro, numa agradável manhã de sábado, aconteceu a 
Premiação Distrital do Ano Rotário 2015-2016. O evento foi realizado 
no CAMP de São Bernardo do Campo/SP. O Rotary Club de Itanhaém 
recebeu a Menção Presidencial na Categoria Ouro, conquistando 
todas as metas referentes ao reconhecimento. Maria do Carmo 
Trovatti de Castro, Presidente Presente 2015-2016, agradeceu 
o apoio de todos os companheiros do clube na obtenção desta 
conquista. O Itanhaém também recebeu premiações pelo 100% 
EREY e pelo Desenvolvimento do Quadro Associativo. Parabéns!

RC de Praia Grande-Novo tempo
RECONHECIMENTO | ÁREA 5

RC de Itanhaém
MENÇÃO DE OURO | ÁREA 6

O Governador Eleito para o Ano Rotário 2017-2018, Claudio Hiroshi 
Takata, visitou o Rotary Club de Diadema-Floreat. A noite de 
companheirismo foi realizada em 15 de setembro, dentro do Sodiprom. 
A entidade é apoiada pelo clube e atua no segmento de serviço social 
e presta atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Durante o encontro, Takata proferiu palestra sobre as mudanças 
estruturais que o Distrito 4420 e o Rotary International têm apresentado 
recentemente aos rotarianos. O Floreat sempre promove palestras para 
atualizar seus sócios. Bela iniciativa. 

O Rotary Club de Santo André recebeu a visita oficial do Casal 
Governador do Distrito 4420. Ronaldo Varella e Monica foram 
recebidos por Cyro Soldani, Presidente Humanitário 2016-2017 
do clube anfitrião, e por Fidalma Guarini, Governadora Assistente 
da Área 8. Eles conheceram diversas obras sociais administradas 
pelos rotarianos, entre elas a Casa da Esperança de Santo André/
SP, fundada pelo Rotary em 1954. A entidade presta serviços de 
diagnóstico e tratamento de pacientes com deficiências neurológicas, 
especialmente nas camadas sociais de baixa renda.

RC de Diadema-Floreat 
GOVERNADOR ELEITO | ÁREA 7

RC de Santo André
VISITA DO GOVERNADOR | ÁREA 8

Na edição de 18 de setembro, o Rotary Na TV recebeu a educadora 
Iracema Aguiar Menezes, funcionária pública e Presidente Humanitária 
2016-2017 do Rotary Club de Santos-Vila Belmiro. Ela falou sobre os 
projetos do clube e a Caminhada Rotary 2016. 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 ou 
as reapresentações no facebook.com/Rotary. 

Na agradável noite de 28 de setembro, o Rotary Club de 
Santos-Boqueirão realizou com total sucesso o 6º Boteco do 
Boqueirão, no salão social do Clube de Regatas Vasco da Gama, na 
Ponta da Praia, em Santos/SP. Com renda revertida ao Lar Espírita 
Mensageiros da Luz, entidade que presta assistência a portadores 
de paralisia cerebral, o evento bateu mais um recorde de público. 
Em 2016, a energia das rotarianas deste incansável clube, ao lado de 
companheiros, parceiros e patrocinadores, fez a diferença novamente. 
Parabéns à Presidente Humanitária Claudia Valério e toda sua equipe.

RC de Santos-Vila Belmiro
NO ROTARY NA TV | ÁREA 1

RC de Santos-Boqueirão
6º BOTECO DO BOQUEIRÃO | ÁREA 2

Adélio Servinsckins, Presidente Presente 2015-2016 do Rotary Club 
de São Vicente-Antonio Emmerich, este ao lado dos companheiros 
Ricardo Sertek e José Pedro, durante a entrega da Premiação Distrital 
2015-2016, realizada em 17 de setembro, no CAMP de São Bernardo 
do Campo/SP. Na oportunidade, Maria Luiza Mendaçolli Zago, 
Governadora do Distrito 4420 no Ano Rotário 2015-16, reconheceu os 
clubes e rotarianos que alcançaram metas ou que contribuíram com 
diversas ações durante sua gestão. O Antonio Emmerich, ao lado de 
outros clubes, conquistou o reconhecimento 100% EREY.

A campanha do Rotary Club de Bertioga para arrecadar fundos para 
o Programa de Erradicação da Poliomielite no mundo já começou. 
Participe e entre para a história da humanidade, pois falta muito 
pouco para acabar com o vírus da poliomielite no planeta. Em 24 
de outubro será celebrado o Dia Mundial de Combate à Polio, mas 
nossas doações podem ocorrer a qualquer momento. Cada minuto é 
importante no combate a este mal. Com apenas R$ 10,00, qualquer 
pessoa pode ajudar a imunizar até 10 crianças. Pela linda iniciativa, 
parabéns ao Presidente Humanitário Antonio Duarte De Sa. 

RC de São Vicente-Antonio Emmerich 
PREMIAÇÃO DISTRITAL | ÁREA 3

RC de Bertioga
END POLIO NOW | ÁREA 4
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O CAMP Piero Pollone é um Projeto Permanente do Rotary Club 
Santo André-Norte. Em 19 de setembro, a Equipe Anjos da Guarda 
de Santo André/SP esteve mais uma vez na entidade para ministrar, 
aos menores aprendizes, palestra sobre Drogas e Violência. O time 
de orientadores é composto por guardas municipais com amplos 
conhecimentos sobre o tema. A missão é levar informação às crianças, 
adolescentes e jovens de toda rede educacional. Parcerias como esta 
visam plantar boas sementes no coração da juventude para que ela 
colha bons frutos em sua trajetória social, familiar e profissional.

Durante a Festiva de Aniversário do Rotary Club de São Caetano 
do Sul-Leste, realizada em 28 de setembro, também aconteceu a 
visita oficial do Governador Ronaldo Varella. Ao lado de sua esposa 
Monica, ele foi recebido pelo Presidente Humanitário Marcos 
Antonio Viola e demais companheiros do clube aniversariante da 
noite. O São Caetano do Sul-Leste foi diplomado em 30 de setembro 
de 1972, tendo como clube padrinho o Rotary Club São Caetano 
do Sul. Parabéns a todos que colaboraram para que o clube se 
mantivesse ativo e atuante ao longo dos seus 44 anos de história.

RC de Santo andré-Norte
ANJOS DA GUARDA | ÁREA 9

RC de São Caetano do Sul-Leste
FESTIVA DE ANIVERSÁRIO | ÁREA 10

No dia 26 de setembro, o Rotary Club de Mauá recebeu a visita oficial 
do Casal Governador Ronaldo Varella e Mônica. Com o cerimonial 
repleto de iniciativas, o clube aproveitou a reunião festiva para 
realizar a entrega de cadeiras de rodas à Instituição Isabel de Soler. 
Também foi empossado novo associado e entregues títulos Paul Harris 
e Safiras em reconhecimento a outros companheiros. Para encerrar 
o encontro com chave de ouro, em comemoração aos 48 anos de 
fundação do clube, o Presidente Humanitário João Sergio Rimazza 
prestou homenagem a Klinder Grecco, sócio fundador do Mauá.

Representantes da Associação para Pesquisa e Assistência em 
Transplantes (APAT) visitaram o Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana, 
durante reunião ordinária do clube, realizada em 23 de setembro. 
No encontro, os companheiros rotarianos puderam conhecer melhor 
como funcionam as atividades da APAT, que é mantida com recursos 
financeiros oriundos de eventos, doadores voluntários e instituições 
civis como o Rotary. O principal objetivo é prestar assistência social 
aos pacientes transplantados, oferecendo local seguro para o 
pós-operatório, apoio psicológico, nutricional e clínico.

RC de Mauá 
AGENDA REPLETA | ÁREA 11

RC de São Paulo-Vila Mariana
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS | ÁREA 12

Em 10 de setembro, o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto realizou 
o Mutirão de Saúde da Família, em parceria com Rotaract, Interact, 
Rotary Kids, Casa da Amizade, Colégio Santa Maria, universidades, 
Cruz Vermelha, Policia Militar e empresas, beneficiando cerca de 1600 
pessoas. Elas receberam aferição de pressão arterial, teste de glicemia 
e hepatite, orientação nutricional, dicas sobre primeiros socorros, 
atendimento odontológico e oftalmológico, serviços podologia, 
massagem e corte de cabelo. O público também curtiu apresentações 
culturais, lanches, suco, sorvetes, algodão doce e pipoca.

Junto com o Rotary Club de São Paulo-Interlagos, o Rotaract Cidade 
Dutra realizou Campanha de Multivacinação no Hospital Maternidade 
Interlagos, em 24 de setembro. A data, conhecida nacionalmente 
como Dia D da Mobilização, oferece aos pais e mães a oportunidade 
de atualizar a carteira de vacinação das crianças menores de cinco 
anos. Prevenir casos de poliomielite, campanha mundial encabeçada 
pelo Rotary International, é um dos objetivos do Ministério da Saúde. 
Com entusiasmo, os jovens do Rotaract aproveitaram oportunidade 
para distribuir folhetos informativos e mimos às crianças. 

RC de São Paulo-aeroporto
MUTIRÃO DA SAÚDE | ÁREA 13

Rotaract Cidade Dutra
MULTIVACINAÇÃO | ÁREA 14

Em agosto deste ano, a Nigéria registrou três casos do vírus selvagem 
da pólio no estado de Borno. Depois da confirmação da Organização 
Mundial da Saúde, o país foi colocado novamente na lista de 
países onde a poliomielite é endêmica, juntando-se ao Paquistão 
e ao Afeganistão. Estes são os primeiros casos detectados no país 
desde julho de 2014 e, embora esta notícia seja indesejada, estamos 
confiantes de que a Nigéria será capaz de derrotar a doença. O 
Rotary liberou 500 mil dólares para garantir apoio imediato e traçou 
um plano emergencial em colaboração com os parceiros globais.

O Dia da Árvore reforça a tradição do Rotary no plantio de mudas. 
Celebrada em 21 de setembro, a data serve para a reflexão sobre 
o meio ambiente, preservando os recursos hídricos, cuidando da 
erosão do solo, temperatura e umidade do ar. Segundo levantamento 
do IBGE, publicado em 2015, mesmo a com desaceleração do 
desmatamento na Amazônia, biomas fundamentais como a Mata 
Atlântica, o Pampa e o Cerrado, já alcançam 85,5%, 54% e 49% de 
suas áreas desmatadas, respectivamente. No século passado, Paul 
Harris já tinha o hábito de plantar árvores constantemente.

End Polio Now
É PRECISO ATENÇÃO | DISTRITO 4420

Dia da árvore
EXEMPLO DE PAUL HARRIS | DISTRITO 4420
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O CAMP SBC está certificado por normais 
de qualidade como a ISO 9001:2015

“A união de uma equipe 
com mais de 100 pessoas 

também ajuda na missão de 
formar melhores cidadãos, 
não só para o mercado de 

trabalho, mas para um futuro 
diferenciado”

- Luiz Antônio Novi -

Juntos somos mais fortes

 O título desta reportagem serve para exemplificar situações 
onde a união de esforços foi capaz de mudar um cenário para melhor. 
Mas como a história que vamos contar tem nome, endereço e trajetória 
própria, fizemos questão de grafar “juntos somos mais fortes” como uma 
realidade. O CAMP SBC, instituição fundada em 1972 por rotarianos, é o 
caso de sucesso que iremos relatar. Juntos, Rotary Club de São Bernardo 
do Campo, Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte, Rotary Club 
de São Bernardo do Campo-Terra Nova e Rotary Club de São Bernardo do 
Campo-Rudge Ramos colaboram na gestão da entidade, composta por 
voluntários e conselhos de administração, deliberativo e fiscal.

 Desde que surgiu, mudar uma vida se tornou o principal objetivo 
do CAMP SBC. Ao longo dos anos, ele tem feito isso com milhares de 
pessoas. Cerca de 40 mil aprendizes receberam sua assistência, número 
que não para de aumentar, pois seu crescimento é constante. Luiz Antônio 
Novi, um rotariano voluntário que acredita na causa, é o presidente da 
entidade na gestão 2015-2016. “A união de uma equipe com mais de 100 
pessoas também ajuda na missão de formar melhores cidadãos, não só 
para o mercado de trabalho, mas para um futuro diferenciado. Oferecemos 
oficinas de vários tipos, apoio psicossocial, atendimento odontológico e 
alimentação que chega a 800 refeições diárias”, enfatiza Novi.

 O CAMP SBC possui serviços e programas de educação e 
assistência social. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
atende jovens de 10 a 15 anos, em bairros mais vulneráveis, para fortalecer 
vínculos familiares e comunitários. Entre 16 e 17, eles podem participar 
do Programa de Formação Básica para o Trabalho (FBT). “Hoje em dia é 
comum alguns jovens deixarem de lado valores fundamentais para seu 
crescimento, e acabam se dedicando às coisas que não levam a nada. 
Com propósito de resgatá-los, nossa equipe proporciona um convívio 
adequado a eles e seus familiares, ajudando-os a compreender o que é 
fundamental para uma formação social e profissional de sucesso”.

 O CAMP SBC ainda fornece integração humana aos jovens, 
preparando-os para o mercado de trabalho por meio de oficinas de 
marketing pessoal, ética, cidadania, higiene, saúde, responsabilidade 
social, arte, cultura, esporte, lazer, comunicação, raciocínio lógico, 
matemática, inclusão digital e rotinas administrativas. “O Programa de 
Aprendizagem apoia jovens de 16 a 24 anos. “Realizamos a inserção dos 
aprendizes nas empresas parceiras do projeto, seguindo as diretrizes da Lei 
da Aprendizagem 10.097/2000. Para a comunidade em geral, oferecemos 
o Projeto ART&CIA, onde oferecemos momentos de integração social 
para crianças, jovens, adultos e idosos”, conta ele.

Modelo de gestão compartilhada de Centro de Formação e Integração Social do 
ABCD Paulista mostra que união entre clubes de servir, poder público e iniciativa 

privada pode modificar o futuro de jovens aprendizes 
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Programa e serviços oferecidos

Colégio CAMP:

A unidade escolar oferece ensino médio particular, através do sistema 
de ensino UNO Internacional.

Idosos (60 anos ou mais):

Focado em atendimentos que desenvolvam o envelhecimento 
saudável. Devem incluir vivências que valorizem suas experiências e que 
estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, através de 
experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos):

Atendimento de 10 a 15 anos. Nessa faixa etária, o Serviço tem como 
objetivo o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir dos interesses e potencialidades dessa faixa 
etária. Os encontros devem contemplar experiências lúdicas, culturais 
e esportivas, como formas de expressão, integração, aprendizagem, 
sociabilidade e proteção social.

Projeto ART&CIA:

Nasceu em 2007, com o objetivo de oferecer o contato dos jovens e 
comunidade com variadas formas de arte, cultura, esporte e lazer, que 
eles não teriam contato facilmente no dia a dia. Com esse objetivo, ele 
tem conseguido nos últimos anos tornar arte e cultura parte do cotidiano 
de muitas pessoas. É um projeto que gera novas alternativas e atividades 
para os alunos, melhora a qualidade de vida e saúde. As inscrições para 
suas oficinas são semestrais. São oficinais culturais, artísticas e/ou de 
esporte que podem ser cursadas por pessoas da comunidade ou jovens 
do próprio CAMP SBC.

PA (Programa de Aprendizagem):

Programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas 
e práticas. A lei 10.097/2000 estabelece que as empresas de médio e 
grande porte estão obrigadas a contratarem jovens entre 14 e 24 anos. 
Através de um contrato especial de trabalho por no máximo dois anos, 
os jovens na qualidade de aprendizes exercem atividades de acordo com 
o Código Brasileiro de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Com o Programa de Aprendizagem, o CAMP SBC mantém parcerias com 
as empresas da região para cumprimento da parte prática deste projeto.

FBT (Formação Básica para o Trabalho):

Atendimento de 15 a 17 anos. Trabalha a convivência familiar e comunitária. 
Contribui para o retorno ou permanência dos jovens na escola, por meio de 
atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma 
formação geral para o mundo do trabalho. Aborda questões relevantes 
sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos 
e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral 
do jovem. As atividades também desenvolvem habilidades gerais, como 
a capacidade comunicativa e a inclusão digital para orientar na escolha 
profissional e na realização de ações com foco na convivência social por 
meio da arte, cultura, esporte e lazer.

1. João Luiz Mencarelli Pereira. 
RC São Bernardo do Campo. 
 
2. Leila Campos Shiratsu. 
RC São Bernardo do Campo-Norte. 
 
3. Rubens Infanti. 
RC São Bernardo do Campo-Terra Nova. 
 
4. Germano antonio augusto.  
RC São Bernardo do Campo-Rudge Ramos.

Parceiros do CAMP SBC: 
 

Presidentes e Clubes de Rotary 
(Gestão Humanitária 2016-2017)

 O CAMP SBC foi fundado em 1972. A história 
do “patrulheirismo’ começou em São Carlos/SP, 
por iniciativa do ex-juiz de direito Marino da Costa 
Terra. Ele iniciou um projeto para auxiliar jovens em 
vulnerabilidade social. Diante desta história e vendo as 
necessidades dos jovens de São Bernardo do Campo, 
o Rotary Club de São Bernardo do Campo e o Rotary 
Club de São Bernardo do Campo-Norte fundaram o 
CAMP (Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro), na 
Vila Euclides. Em 1983, ele foi instalado no prédio da 
Santa Casa de SBC, que mais tarde cedeu o terreno 
para construção da sede própria da instituição. 
Recentemente, foi cedido um terreno vizinho para a 
expansão de suas atividades.

 Em 2014, o CAMP SBC abriu uma unidade 
adicional em Ribeirão Pires/SP, em parceria com a 
prefeitura local. Isso possibilitou que os jovens fossem 
atendidos sem a necessidade de deslocamento até a 
cidade vizinha. Em 2015, em sua sede de São Bernardo 
do Campo/SP (SBC), a entidade inaugurou o colégio 
CAMP, dirigido voluntariamente por rotarianos do 
município. “O espaço oferece ensino médio completo. 
Em 2017, o ensino técnico também entrará em vigor. 
Com esta expansão, buscamos ser referência nacional 
na evolução e crescimento intelectual dos jovens. De 
forma constante, queremos formar cidadãos capazes, 
conscientes e preparados para os desafios que o 
futuro irá trazer”, revela Novi.

 Além de atender as demandas de Ribeirão 
Pires, esta outra unidade oferece suporte às áreas 
mais vulneráveis de São Bernardo do Campo, como 
o Jardim Represa, Vila Moraes, Parque Imigrantes, 
Santa Cruz e Três Marias. Nesta abrangência, o 
projeto atende cerca de 2500 pessoas. “Fomentar 
o desenvolvimento do terceiro setor, modernizar 
e ampliar ações beneficentes são algumas de 
nossas metas. Estou à disposição do nosso conselho 
de administração para continuar esta obra na 
próxima gestão (2017-2018). Pretendemos ampliar 
instalações no terreno cedido pela prefeitura de SBC, 
possibilitando maior capacidade nos atendimentos 
realizados pela instituição”, finaliza o presidente.

 Atuando como Centro de Formação e 
Integração Social, o CAMP SBC tem um Sistema de 
Gestão da Qualidade e da Responsabilidade Social, 
certificado pela ISO 9001:2015 e NBR 16001:2012. Foi 
a primeira instituição/empresa certificada pela norma 
de qualidade ISO 9001, versão 2015, em outubro 
de 2015. Mais informações sobre a instituição estão 
disponíveis no site www.campsbc.org.br. 

História, qualidade e expansão

 É formado em Administração e Marketing 
(1982) e Bacharel em Direito (2004). Mais conhecido 
como Novi, atua como consultor e empresário do 
mercado jurídico-financeiro. É rotariano desde 2004 
e ocupa atualmente o cargo de tesoureiro do Rotary 
Club São Bernardo do Campo. Presidiu o clube em 
2008-2009 e foi Governador Assistente no Ano 
Rotário 2010-2011. Casado há 26 anos com Cristine 
Novi, advogada. Tiveram as filhas Rafaella e Amábile, 
respectivamente advogada e estudante de Direito.

Luiz antônio Novi

Metodologias de ensino do CAMP SBC preparam 
jovens para os desafios profissionais e da vida pessoal

Fruto do trabalho da instituição, alunos do CAMP SBC 
participam de campeonatos esportivos 
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• Mês dos Recursos Hídricos e Saneamento.

• 1° - Prazo para governadores entregarem  
   indicações ao Prêmio a Cônjuge/Parceiro de  
   Rotariano por Prestação de Serviços.

• 13 a 19 - Semana Mundial do Rotaract.

• 15 - Prazo para governadores entregarem  
   indicações ao Prêmio por Realizações  
   Significativas.

• 31 - Último dia do segundo desconto na taxa de  
   inscrição à Convenção do Rotary.

MARÇO DE 2017

• Mês da Saúde Materno-Infantil.

• 30 - Prazo para cancelar inscrições e ingressos  
   para a Convenção do Rotary.

ABRIL DE 2017

• Mês dos Serviços à Juventude

MAIO DE 2017

• Aniversário de 100 anos da Fundação Rotária.

• Mês dos Grupos de Companheirismo.

• 10 a 14 de junho - Convenção do Rotary, Atlanta (EUA).

• 10 a 14 de junho - Celebração do Centenário da  
   Fundação do Rotary, Atlanta (EUA).

• 30 - Prazo para Rotary e Rotaract Club reportarem  
   atividades a fim de receberem a Menção Presidencial.

• 30 - Prazo para entregar indicações ao Prêmio 
por Serviços Eminentes.

• 30 - Prazo para as zonas entregarem indicações  
   ao Prêmio por Serviços à Humanidade.

• 30 - Prazo para as zonas entregarem indicações  
   ao Prêmio Associação de Alumni do Ano.

JUNHO DE 2017

• 1° - Início do mandato dos novos dirigentes e   
   administradores rotários.

JULHo DE 2016

• Mês do Desenvolvimento do Quadro Associativo  
   e de Novos Clubes.

aGoSto DE 2016

• Mês da Educação Básica e Alfabetização.

SEtEMBRo DE 2016

• Mês do Desenvolvimento Econômico e Comunitário.

• 1º - Prazo para entregar indicações ao Prêmio  
   Dar de Si Antes de Pensar em Si.

• 24 - Transmissão ao vivo de evento em homenagem  
  ao Dia Mundial de Combate à Pólio.

• 31 de outubro a 6 de novembro - Semana  
   Mundial do Interact.

oUtUBRo DE 2016

• Mês da Fundação Rotária.

• 1° - Prazo para entregar indicações ao Prêmio  
   por Atuação em Prol do Mundo Livre da Pólio.

• 12 - Dia do Rotary na ONU.

NoVEMBRo DE 2016

• Mês da Prevenção e Tratamento de Doenças.

• 15 - Último dia do primeiro desconto na taxa de  
   inscrição à Convenção do Rotary.

DEZEMBRo DE 2016

• Mês dos Serviços Profissionais.

• 15 a 21 - Assembleia Internacional, San Diego (EUA).

JANEIRO DE 2017

• Mês da Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos.

• 23 - Aniversário do Rotary. 

FEVEREIRO DE 2017

As reuniões do Conselho Diretor do Rotary International e do Conselho de Curadores 
da Fundação Rotária são realizadas na Sede Mundial do RI, em Evanston, a menos 

que indicado de outra forma. Todas as datas abaixo estão sujeitas a alterações:

• 19 a 22 de setembro. 
• 24 a 27 de janeiro. 
• 5 a 8 de junho.

Reuniões do Conselho  
Diretor em 2016-2017

• 12 a 16 de setembro. 
• 14 e 15 de janeiro, em San Diego (EUA). 
• 10 a 13 de abril.

Reuniões do Conselho de 
Curadores em 2016-2017

Reuniões do Conselho Diretor 
e do Conselho de Curadores

Conheça o cronograma e  
os meses temáticos

Utilize esta lista para consultar prazos de indicação a prêmios, obter informações sobre 
convenções e outros eventos, e também para organizar seu calendário de reuniões, 

projetos ou campanhas de imagem pública. As datas estão sujeitas a alterações:
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• 2ª Festa da Nações. 
• Local: Praça de Eventos. 
• Endereço: Parque dos Tupiniquins - Praia da Enseada    
   Bertioga/SP. 
• Horário: 18h00 | Entrada gratuita. 
• Organização: RC de Bertioga-Riviera de São Lourenço.

De 16/09 a 09 de outubro:

agende-se para os  
eventos dos clubes

Confira as datas e os locais dos eventos realizados exclusivamente pelos clubes 
do Distrito 4420. Não estão inclusas reuniões, palestras, passeios e visitas oficiais. 

Informações publicadas pelos clubes em suas páginas na internet:

• 6º Noite Italiana. 
• Local: APAE Mongaguá. 
• Endereço: Rua Porto Alegre, 791 – Centro  
   Mongaguá/SP. 
• Horário: 20h00 | Convite: R$ 55,00 + 1 kg de  
   alimento não perecível. 
• Organização: RC de Mongaguá - Agenor de Campos.

Dia 01 de outubro:

• 1º Boteco Nordestino. 
• Local: Edifício Rotary. 
• Endereço: Rua Montenegro, 196 - Centro - Guarujá/SP. 
• Horário: 20h00 | Convite: R$ 40,00 (bebidas e  
   sobremesa à parte). 
• Organização: RC de Guarujá-Vicente de Carvalho.

Dia 08 de outubro:

• 6º Festa da Feijoada. 
• Local: Nosso Bar (música ao vivo com Quarta Viola). 
• Endereço: Av. Presidente Kennedy, 2130   
   Guilhermina - Praia Grande/SP. 
• Horário: 12h00 | Convite: R$ 35,00. 
• Organização: RC de Praia Grande.

• 1ª Feijoada. 
• Local: Praça de Eventos. 
• Endereço: Av. São Paulo, 3500 – Centro   
   Mongaguá/SP. 
• Horário: 12h00 | Convite: R$ 25,00 + 1 kg de  
   alimento não perecível. 
• Organização: RC de Mongaguá.

Dia 09 de outubro:

• 3ª Noite da Pizza com Bingo. 
• Local: Centro Comunitário de Pedro de Toledo. 
• Endereço: Rua Armando Ibrahim, 501 - Centro   
   Pedro de Toledo/SP. 
• Horário: 20h00 | Convite: R$ 25,00. 
• Organização: RC de Itariri-Pedro de Toledo.

Dia 15 de outubro:

• Noite da Carne Seca na Manteiga. 
• Local: Loja Maçônica Duque de Caxias. 
• Endereço: Av. Capitão Mor Aguiar, 520 - Centro  
   São Vicente/SP. 
• Horário: 20h00 | Convite: R$ 35,00. 
• Organização: RC de São Vicente-Antônio Emmerich.

Dia 22 de outubro:

• Noite da Pizza. 
• Local: Clube Recreativo Vasquinho. 
• Endereço: Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 379   
   Vila Belmiro - Santos/SP. 
• Horário: 20h00 | Convite: R$ 40,00. 
• Organização: RC de Santos-Porto.

Dia 27 de outubro:

• Festival de Massas e Bingo Beneficente. 
• Local: Clube Escola Ébanos. 
• Endereço: Rua São Guilherme, 515 - Cidade Dutra    
   São Paulo/SP. 
• Horário: 12h00 | Convite: R$ 40,00. 
• Organização: RC de São Paulo-Cidade Dutra.

Dia 16 de outubro:
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Rotary Club de Santo andré 
recebe visita do Governador

 O Rotary Club de Santo André recebeu a 
visita oficial do Casal Governador do Distrito 4420. 
Ronaldo Varella e Monica foram recepcionados pelo 
Presidente Humanitário Cyro Soldani, integrantes 
da sua diretoria e a Governadora Assistente Fidalma 
Guarini (Área 8). Eles conheceram as obras sociais 
administradas pelos companheiros do clube. O site 
Estilo Angélica conta como foi a visita, iniciada na 
Casa da Esperança de Santo André/SP, fundada pelo 
Rotary em 1954. Ela presta serviços de diagnóstico e 
tratamento de deficiências neurológicas, com especial 
atenção para pacientes de baixa renda.

O Casal Ronaldo Varella e Monica conheceu as ações sociais da entidade. Fundado em 
1949, o clube possui importantes projetos permanentes e mais de 100 associados

 O grupo também esteve na Casa Ronald McDonald ABC. A entidade tem como objetivo ser “uma 
casa longe de casa” para crianças, adolescentes e familiares em tratamento contra o câncer. Desde a 
inauguração em 1994, ela possibilitou atendimento a mais de 3000 pacientes. A capacidade é de 23 crianças 
com acompanhante. A visita oficial continuou na unidade da APAE de Santo André, o que possibilitou contato 
do Casal de Governador com os alunos. Há 52 anos, ela atende portadores de deficiência intelectual para 
incluí-los na sociedade.  Atualmente, são beneficiadas 1200 pessoas nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Assistência Social, entre outras.

 Eles ainda visitaram o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, mantido pelo Rotary para capacitar 
estudantes ao mercado de trabalho. O roteiro foi encerrado numa agradável noite, com jantar servido no 
restaurante Baby Beef Jardim, reunindo outras personalidades e lideranças rotárias. Para Cyro Soldani, as visitas 
são oportunidades para conhecer os projetos sociais organizados pelos clubes. “O Governador acompanha 
o desempenho do clube para o cumprimento das metas estabelecidas e verifica se todas as obrigações são 
cumpridas”. De acordo com Fidalma Guarini, Ronaldo Varella elogiou todos os projetos. “Ele destacou a forma 
responsável como administramos nossas atividades. Para nós, fica o imenso orgulho de fazer esse papel da 
forma correta”.

 Monica Varella também elogiou o trabalho do clube, em especial os equipamentos utilizados na Casa 
da Esperança, bem como o trabalho da Casa Ronald McDonald. Ela pretende divulgar de forma ampla o 
projeto junto aos jovens de Interact. “Quero conhecer mais de perto o trabalho realizado pela entidade com 
crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Acho importante essa visita na Casa Ronald para mostrar 
essa realidade como exemplo de vida para futuras gerações que participam do Rotary”.

* Colaboração do site Estilo Angélica Nicoletti / www.angelicanicoletti.com.br.

Angélica Nicoletti é jornalista profissional há 25 anos. Atuou nas redações da Folha de 
S.Paulo, Agora SP, Jornal do Brasil, Diário do Grande ABC e Revista Contigo! Cobriu 
economia, cidades, internacional, cultura, celebridades, coluna social e pautas do mundo 
feminino, como moda, beleza, comportamento, nutrição e gastronomia. Atualmente, 
se dedica à cobertura online de eventos sociais, institucionais e corporativos.
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É possível fazer um RyLa 
ligado ao clube com 

baixo custo?

 A iniciativa experimental, que recebe jovens entre 14 e 17 anos, contou com o total apoio da Governadoria 
do Distrito 4420, totalmente receptiva e interessada na viabilidade deste projeto. Nosso atual modelo distrital 
contempla a realização de dois encontros anuais. O primeiro conta com um dia de duração e o outro com dois 
dias de atividades, com custos parcialmente cobertos pelos clubes que enviam seus jovens representantes para 
participarem da inciativa. Normalmente, este modelo abrange até 180 participantes. A intenção do Rotary Club 
de Ribeirão Pires era avaliar se seria possível realizar o encontro com um custo mínimo ou até inexistente. E foi 
possível! O RYLA aconteceu num sábado, das 8h00 às 16h00, numa escola que capacita profissionalmente jovens 
da cidade, sendo também sede da primeira filial do CAMP SBC. Participaram 29 jovens e 8 rotarianos no total. 
 
 Os palestrantes e respectivos temas foram: Fernando Dias Sobrinho (Ética e Liderança), Alexandra 
Gutierrez de Barros Zampol, psicóloga (Resolução de Conflitos), Luiza dos Santos, administradora (Atividades em 
grupo) e Silva Pacolla, jornalista (Comunicação). Os patrocinadores cobriram as despesas com lanches, almoço, 
camisetas, crachás, brindes e certificados. Todos os clubes do nosso Distrito podem, com a devida orientação 
da Equipe Distrital, multiplicar este modelo. Se pelo menos metade dos clubes do Distrito 4420 realizar este 
encontro com média de 30 jovens, atingiríamos um público na casa de 1200 pessoas. Além disso, o RYLA 
poderia servir como um projeto motivador para os novos rotarianos, melhorando nossa taxa de fidelização. 
Esta forma de organizar não é novidade, pois é adotada em outros distritos do Brasil e do mundo.

 Através do RYLA, os jovens têm a oportunidade de desenvolver sua autoconfiança, entrar em contato 
com novos assuntos e pessoas, encontrar-se com líderes comunitários e adquirir habilidades e conhecimentos 
importantes para sua vida profissional. Esta vivência revigora os distritos rotários, inspira-os para a prestação 
de serviços, aumenta o apoio aos projetos locais e forma futuros rotarianos. 

Com a característica de projeto piloto, o Rotary Club de 
Ribeirão Pires realizou o RYLA Prêmios Rotários de Liderança 

Juvenil, numa escola profissionalizante do município
- Por Fernando Dias Sobrinho. -

* Fernando Dias Sobrinho foi Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 2011-2012. Atualmente, ele é 
Presidente da Comissão Distrital do Quadro Associativo (Gestão 2016-2019) e Coordenador Assistente do 
Rotary International na Zona 22ª. E-mail: fernandorotary@gmail.com | Skype: fernandodiassobrinho.

acredita no RyLa ligado ao clube? Experimente e faça o seu.

O nosso RYLA Planalto foi realizado num agradável sábado de 1º de setembro. 
Foi uma excelente oportunidade para o reconhecimento e crescimento dos nossos 
jovens. Além da juventude que entusiasmou o grupo, o encontro contou com o 
incentivo de várias lideranças rotárias. Na próxima edição da Revista Rotary 4420, 
teremos mais fotos, informações e novidade sobre este inesquecível dia. Vem aí o 
RYLA Baixada Santista, em 10 de dezembro. Não percam a chance de participar.

A RYLA - Premio de Liderança Rotária 2016-2017 
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