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 A chegada de 2017 assinala o segundo ano da iniciativa de 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os quais estão 
relacionados a 17 áreas que abrangem questões econômicas, políticas 
e sociais. A lista em si é bastante ambiciosa, e não poderia ser de outra 
forma considerando que o propósito desses objetivos é o alcance da 
paz, prosperidade, segurança e igualdade para todos.

 Já estamos bastante familiarizados com os objetivos da ONU, 
pois eles refletem as nossas áreas de enfoque. A saúde não existe 
sem água limpa, e esta não existe sem saneamento. Água limpa e 
saneamento nas escolas contribuem ao aprendizado dos alunos, levando 
a melhorias econômicas e na área da saúde, completando um círculo. 
Quando falamos do avanço da população e do nosso planeta como um 
todo, nenhum indicador, meta ou país pode ficar isolado. Para que o 
progresso seja palpável e duradouro, devemos todos avançar juntos.

 A ideia de sustentabilidade é vital aos objetivos da ONU e ao 
trabalho que executamos. Sustentabilidade significa simplesmente 
a conquista de progresso duradouro. Significa não somente abrir 
um poço, mas também garantir que a comunidade inteira se 
responsabilize por sua manutenção. Significa não somente organizar 
uma feira de saúde por uma semana, mas também treinar agentes da 
saúde. Significa empoderar famílias e comunidades para que guiem 
suas vidas rumo ao sucesso.

 A sustentabilidade está no cerne do pensamento rotário. Há 112 
anos que estamos atuando positivamente e presenciando a diferença 
que o nosso trabalho faz na saúde, educação, água e saneamento, sem 
contar nossa colossal contribuição ao fim da pólio.

 E por falar em pólio, sua erradicação será uma conquista sem 
paralelo em termos de sustentabilidade, um mega projeto que depois 
de concluído beneficiará o mundo muito além da erradicação de uma 
doença. Sem a paralisia infantil, economizaremos US$1 bilhão por ano, 
dinheiro esse que pode ser direcionado para sanar outras necessidades 
para um amanhã mais saudável para todos nós.

John F. Germ   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do PRESIDENtE
- John F. Germ -

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420 

Mãos amigas pelo  
bem da humanidade

 A Revista Rotary 4420 tem periodicidade 
mensal, mas seu conteúdo editorial sempre contempla 
a passagem de um mês para o outro. Nesta 6ª 
edição, referente a dezembro e janeiro da Gestão 
Humanitária 2016-2017, poderíamos imaginar uma 
baixa demanda em nossas pautas, justamente por se 
tratar de um período que compreende os festejos de 
fim de ano, as férias de verão no Brasil e o recesso 
nas reuniões ordinárias de alguns clubes de Rotary. 
Mas enganou-se aquele que imaginou uma possível 
falta de notícias ou atividades rotárias neste período 
de calor e praias lotadas. Mais uma vez, os rotarianos 
deram as mãos e fizeram a diferença na realização de 
várias iniciativas voluntárias nestes meses.

 Falando em praias movimentadas, o Distrito 
4420 fechou parceria com a empresa NA Sports, 
mantenedora do Troféu Brasil de Triathlon. A união 
visa divulgar a imagem pública do programa End 
Polio Now junto aos simpatizantes da modalidade. A 
6ª etapa da temporada 2016, realizada em Santos/SP, 
foi batizada de “Triathlon pela Erradicação de Pólio”. 
Confira as fotos e a reportagem deste grandioso evento 
esportivo. O calendário rotário coloca dezembro 
como o período para “Prevenção e Tratamento das 
Doenças”. Preparamos uma entrevista com médicos 
rotarianos para falar sobre câncer de próstata e saúde 
do homem. Ainda no último mês do ano, o RYLA 1 
capacitou dezenas jovens na Baixada Santista/SP.

 Antes que 2016 terminasse, um dos momentos 
mais emocionantes do Ano Rotário 2016-2017 
aconteceu na aconchegante cidade de Bertioga/SP. De 
mãos dadas por um objetivo em comum, a prefeitura 
municipal, os clubes da Área 4 e a Governadoria 
Distrital se uniram para erguer um monumento em 
homenagem ao centenário da Fundação Rotária. No 
local, uma cápsula do tempo guardará mensagens 
de solidariedade, paz e gratidão às futuras gerações. 
Também registramos o voluntariado dos rotarianos 
durante o Dia da Solidariedade, que beneficiou dezenas 
de entidades assistenciais, em parceria com o Instituto 
GPA. Este trabalho foi registrado pelos próprios clubes 
e publicado por nós na editoria “Clubes em Ação”.

 Para quem pensa que mês de janeiro teve o 
ritmo de trabalho reduzido, o rotariano começou 2017 
correndo sem parar. Numa brilhante ação de imagem 
pública e incentivo a prática de atividades físicas, a 
Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul ajudou 
na organização da 40ª Edição da Corrida de Reis. Os 
clubes também retomaram suas atividades e reuniões 
ordinárias. Já o Governador Eleito Claudio Takata voou 
para San Diego (EUA), onde participou da Assembleia 
Internacional do Rotary. No evento, ele conheceu “O 
ROTARY FAZ A DIFERENÇA”, Lema Rotário 2017-2018 
que vai conduzir a sua gestão à frente do Distrito 4420. 
É neste ritmo, conciliando descanso e trabalho, que 
podemos fazer algo diferente.

Abraços e boa leitura!
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- Ronaldo tadeu Caro Varella -

Ronaldo tadeu 
Caro Varella 

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

Salve Companheiros!

 Mais um ano se inicia e, com ele, o desejo de grandes conquistas 
e muitas realizações. Para conseguirmos obter êxito, temos que arregaçar 
as mangas e colocar em prática tudo aquilo que idealizamos ou mesmo 
sonhamos. Vamos utilizar as nossas habilidades para servirmos à 
comunidade. Cada clube possui em seu quadro associativo um leque de 
profissões das mais diversificadas e, é justamente essa diversidade que faz 
o Rotary ser um atrativo, para podermos nos relacionar profissionalmente 
e conhecer mais de perto o que cada um pode oferecer.

 O mês de janeiro é dedicado aos Serviços Profissionais, 
considerado um dos mais importantes e uma das prioridades do Plano 
Estratégico do Rotary Internacional. Nos perguntamos: Qual o motivo de 
ele ser considerado tão importante? Porque é através de suas profissões 
que os rotarianos são incentivados a seguir padrões éticos de conduta. 
Essa avenida pode ser considerada a verdadeira essência do Rotary. Se 
você foi convidado para ser rotariano, é porque alguém o visualizou 
como uma pessoa respeitada, um profissional dedicado e um líder nato. 
Por esse motivo, nos orgulhemos por termos a oportunidade de servir 
ao próximo, difundir a integridade, promover a boa vontade, a paz e a 
compreensão mundial.

 Uma das muitas frases que Paul Harris nos deixou como legado 
e que eu aprecio é: “De todas as mil e uma maneira que o homem pode 
escolher para ser útil à sociedade, sem dúvida, as mais viáveis e na maioria 
dos casos, as mais eficientes, serão aquelas no âmbito de suas próprias 
ocupações”. Em consequência disto, promovemos a melhoria de toda 
comunidade através de nossa conduta transparente e ilibada.

 Servir, através de nosso próprio exemplo, é a melhor forma de 
mostrarmos o caminho, de construirmos relacionamentos vitalícios, de 
honrarmos nossos compromissos, de diversificarmos o nosso pensamento 
e acima de tudo, aplicarmos nossa liderança e conhecimentos para 
resolver questões comunitárias de nossa sociedade. Dividindo nossos 
conhecimentos, elevamos o patamar de todas as coisas que se encontram 
ao nosso redor. Ajude, oriente, apoie e, se isso te motiva e faz feliz, com 
certeza o caminho está correto. É justamente isso que nos distingue de 
outras entidades e organizações do gênero.

Sucesso para todos. Abraços!

- José Ubiracy Silva -

Janeiro é dedicado aos Serviços 
Profissionais

 Embora seja difícil dar uma definição clara e objetiva de Serviços 
Profissionais, eles refletem um estilo de vida para todo rotariano atuante 
e dedicado. O que pretendemos com essa abordagem é ajudá-lo a 
melhor compreender os Serviços Profissionais e fornecer sugestões de 
como aplicá-los em suas profissões e no Rotary. O conceito de Serviços 
Profissionais está vinculado ao objetivo do Rotary, na verdade uma 
declaração filosófica do propósito das responsabilidades do rotariano. 
Este conceito é baseado no segundo ponto do objetivo, que é incentivar 
o rotariano a estimular e fomentar:

 A promoção de altos padrões de ética nos negócios e profissões, 
o reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis e a promoção 
do ideal de servir em todas as atividades profissionais. Como rotariano, 
o que você pode fazer para colocar estes ideais em prática? Considere as 
seguintes sugestões:

 Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as 
profissões de seus colegas, utilize suas habilidades profissionais para 
servir à comunidade, pratique sua profissão com integridade e inspire 
os outros a agirem eticamente através de suas próprias palavras e ações, 
ajude um jovem a alcançar suas aspirações profissionais e oriente e apoie 
outras pessoas para que se desenvolvam profissionalmente. 

 Se você faz qualquer uma destas atividades, já está realizando 
Serviços Profissionais. E se o que mais motiva e energiza são os Serviços 
Profissionais, então você está no caminho certo, pois este conceito é a 
essência do Rotary e o elemento que nos distingue de outras organizações 
do gênero. Sua classificação no clube tem a ver, certamente, com o motivo 
pelo qual você ingressou no Rotary.

 É muito provável que alguém tenha visto seu potencial como 
rotariano, por ser uma pessoa respeitada em seu negócio ou profissão. 
Todo Rotary Club é uma amostra representativa da população profissional 
e empresarial de sua comunidade, o que garante a diversidade de 
experiências e perspectivas pelo sistema de classificação do Rotary. As 
Classificações e os Serviços Profissionais caminham juntos e, assim como 
os rotarianos representam suas profissões no Rotary, eles também 
representam o Rotary em suas ocupações.

José Ubiracy 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
Ao lado da Equipe Distrital, o Governador Varella 
participou da premiação aos vencedores da prova

triathlon pela erradicação  
da poliomielite

Distrito 4420, NA Sports e triatletas se unem para fazer do Troféu Brasil de Triathlon 
uma das principais temáticas de imagem pública do programa End Polio Now

 O Distrito 4420 do Rotary International e a NA 
Sports, principal organizadora do triathlon brasileiro, 
firmaram parceria para difundir o End Polio Now, 
programa pela erradicação da poliomielite no mundo. 
Basicamente, o acordo visa batizar a última etapa 
do troféu nacional da modalidade em “TRIATHLON 
PELA ERRADICAÇÃO DA PÓLIO”. Na temporada 
2016, o circuito foi dividido em seis etapas. A última 
foi realizada em 11 de dezembro, em Santos/SP, e já 
foi chamada pelo nome previsto. O Troféu Brasil de 
Triathlon - 6ª Etapa - Pela Erradicação da Pólio - teve 
como vencedores Reinaldo Colucci e Beatriz Neres. A 
etapa também consagrou Fernando Toldi e Fernanda 
Garcia como campeões gerais.

 Segundo Núbio de Almeida, fundador da NA 
Sports, um evento como o Troféu Brasil de Triathlon 
pode ajudar a promover iniciativas de interesse 
social. “A campanha End Polio Now, promovida pelo 
Rotary International, é de grande importância para a 
sociedade. Os praticantes do nosso esporte são muito 
engajados e têm uma enorme sensibilidade pelas 
causas da humanidade. Realizamos a nossa primeira 
ação com esta temática em 2016, durante a última 
etapa da temporada. Acho que com o passar do 
tempo, teremos um enorme envolvimento de todo o 
público que nos acompanha. Em paralelo, com a ajuda 
dos rotarianos, vamos desenvolver ideias inovadoras 
para o próximo evento em 2017”.

 Além de vários rotarianos que prestigiaram 
a etapa santista, o Distrito 4420 foi representado 
oficialmente pelo Governador Ronaldo Varella 
durante o evento. Eles ficaram concentrados numa 
tenda instalada no principal ponto de apoio da prova, 
localizado nos jardins da praia da Aparecida, ao lado 
do pódio de premiação. Foi possível receber doações 
ao End Polio Now e tirar dúvidas sobre a atuação do 
Rotary. “O triathlon é um esporte extraordinário. 
Contar com o apoio de seus praticantes, ainda mais 
se tratando de um circuito nacional, representa muito 
para nós. Além da propagação da nossa imagem 
pública, tenho a certeza que esta parceria vai render 
frutos em várias vertentes”, afirmou Varella.

“Os praticantes do nosso 
esporte são muito engajados e 
têm uma enorme sensibilidade 
pelas causas da humanidade”.

- Núbio de Almeida -
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Rotarianos levam a vacina em comunidades 
distantes dos centros urbanos 

Na última prova de 2016, os participantes 
deram o máximo desde a largada

O 26º Troféu Brasil de Triathlon é uma realização da NA Sports, com o patrocínio de Gatorade, 
Santaconstância; Copatrocínio de Aqua Sphere; Apoio de Porto Seguro Cartões, Sistema A Tribuna 
de Comunicação, Museu Pelé, Montevégine, Porto de Santos e Wine.com.br; Colaboração: Sabesp, 
Secretaria Municipal de Esportes de Santos (SEMES), Ativo.com, Policia Militar/6ºBPMI, 17º Grupamento 
de Bombeiros Marítimos, Guarda Municipal de Santos, Revista TriSport/3 Zone, Funf Sport e  
SantosPress Comunicação; Realização: Associação Brasileira de Triathlon; Oferecimento: Prefeitura de Santos.

Para a temporada 2017, o 27º Troféu Brasil de Triathlon já foi confirmado, com a realização de provas 
nos dias 26/03, 25/06, 03/09, 08/10 e 10/12, todas na cidade de Santos/SP. A NA Sports é uma empresa 
relacionada ao esporte, em especial ao Triathlon. Fundada em 1990 por Núbio de Almeida, realizou no 
mesmo ano, o Circuito Santista de Triathlon. Já em 1991, ela introduziu aquele que viria a ser o maior evento 
da modalidade no País: o Troféu Brasil de Triathlon. Hoje, as etapas em Santos fazem parte do Campeonato 
Santista Triathlon, em homenagem ao atleta Cláudio Clarindo.

Sobre a realização do evento

Desafios dos campeões 
na temporada 2016

 Após um ano de extensas e acirradas disputas, 
chegou ao fim a 26ª edição do Troféu Brasil de Triathlon, 
com os títulos de Fernando Todi, no masculino, e de 
Fernanda Garcia, no feminino. Mesmo sob um sol 
que passou de 30 graus e dos fortes ventos, o que 
prejudicou os tempos na prova de ciclismo, ambos 
os atletas conseguiram chegar em terceiro e sexto 
lugares, respectivamente. Isso foi o suficiente para que 
comemorassem o primeiro título dos dois na maior 
competição do gênero da América Latina.

  "É a realização de um sonho. Passei um ano de 
muito altos e baixos, mas consegui mostrar regularidade 
durante as etapas. Agora, faço parte de uma legião 
de grandes nomes do tritahlon brasileiro que venceu o 
circuito", comemorou Toldi, vencedor de duas, das seis 
etapas do Troféu Brasil 2016. Já para a santista Fernanda 
Garcia, que desde cedo iniciou nas competições de 
triathlon, vencer em casa, perto dos familiares, é motivo de 
orgulho e felicidade. "É muito bom conquistar esse título. 
Persegui isso por muito tempo e, agora, posso curtir com 
aqueles que sempre me incentivaram", disse ela.

 Na última prova do ano, o atleta do Sesi, 
Reinaldo Colucci, e do EC Pinheiros, Bia Neres, foram 
os vencedores da etapa. Eles percorrerem a distância 
olímpica de 1,5 quilômetros de natação, 40 de ciclismo 
e 10 de pedestrianismo. No masculino, Colucci travou 
uma batalha equilibrada com seus companheiros de 
equipe, Flávio Quiroga, Edivanio Monteiro e Almir 
Sorbo, além do santista Marcus Fernandes, durante a 
natação e o ciclismo. Entretanto, na corrida, o atleta do 
Sesi conseguiu reunir forças para disparar na frente e 
faturar mais uma prova da disputada temporada 2016.

 No feminino, Beatriz Neres foi soberana durante 
a prova, deixando para trás a segunda colocada, Mariana 
Penatti, e a própria campeã, Fernanda Garcia, que cruzou 
em terceiro. Para o organizador da prova, o saldo do 
Troféu Brasil de 2016 foi positivo “Apesar de um ano de 
retração econômica, o circuito reuniu em todas as etapas 
centenas de atletas de todo o país, atingindo o objetivo 
da competição. Eu só tenho que agradecer o incentivo e 
a parceria dos atletas comigo, pois eles entenderam que 
mesmo na crise, nós podemos fazer do triathlon uma 
modalidade forte e atrativa", finalizou Núbio de Almeida.

“É a realização de um sonho. 
Passei um ano de muito altos e 
baixos, mas consegui mostrar 

regularidade durante as etapas”.

- Fernando Toldi -
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Campeã da etapa, Beatriz Neres comemorou 
muito ao cruzar a linha de chegada

Profissional Masculino - 6ª etapa:

1. Reinaldo Colucci (Sesi)  
1h56min19seg.

2. Flávio da Silva Quiroga (Sesi)  
1h57min00seg.

3. Edivanio Silva Monteiro (Sesi) 
1h58min34seg.

 
Profissional Feminino - 6ª etapa:

1. Beatriz Neres (EC Pinheiros) 
2h13min09seg.

2. Mariana Penatti (MPR Clube 
Mampituba) 
2h20min02seg.

3. Fernanda Garcia (Marinha) 
2h22min02seg.

Campeões do 26º Troféu Brasil 
de Triathlon 2016:

1. Fernando Toldi (MPR) 
Campeão Geral do Profissional 
Masculino.

2. Fernanda Garcia (Marinha) 
Campeã Geral do Profissional 
Feminino

Resultados e 
classificação:  

Homenagem a Marcus ornellas

 Um dos pontos altos da última etapa foi a homenagem prestada ao 
triatleta Marcus Ornellas, em comemoração aos 25 anos do primeiro título 
dele na competição. Considerado como um dos ícones da modalidade no 
País, Ornellas participou de uma "largada especial", apenas com os amigos 
de outrora, como Armando Barcellos, Marcelo Butenas, Leandro Macedo, 
Virgílio de Castilho e outros, que competiram na distância Short (750 
metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco de pedestrianismo).

 "Foi uma emoção muito forte viver isso aqui de novo. Engraçado 
que faz alguns anos que não disputo mais a prova, mas todos continuam 
me reconhecendo. Até o pessoal do hotel lembrou de mim", disse o 
fluminense, bicampeão do Troféu Brasil, em 1992 e 1996. Além disso, 
ele sempre teve destaque na prova. Entre 1992 e 2004, foi quatro vezes 
vice-campeão, duas vezes terceiro, duas vezes quarto. Desde 1991, 
conseguiu completar 56 provas, ficando 39 vezes entre os cinco melhores 
colocados, com destaque para seis vitórias e 12 segundos lugares. Somente 
duas vezes não ficou entre os 10 primeiros numa etapa. 

 "Sou muito grato ao Núbio por tudo que ele fez por mim e, 
sobretudo, pela modalidade. Foi aqui que cresci, desenvolvi e me tornei 
um atleta de ponta. Sempre tive companheiros e concorrentes de muito 
potencial que fizeram entender que o triathon é um esporte que precisa de 
muita dedicação. Por isso, só me resta agradecer", disse ele, não contendo 
as lágrimas na homenagem durante a premiação.  

Homenageado, o experiente triatleta não 
conteve as lágrimas na premiação

“Sou muito grato ao Núbio 
por tudo que ele fez por 
mim e, sobretudo, pela 

modalidade. Foi aqui que 
cresci, desenvolvi e me tornei 

um atleta de ponta”.

- Marcus Ornellas -
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Dr. Gerson Aranha passa importantes  
orientações ao público na palestra

Anfitriões agradecem o ginecologista pelo 
excelente conteúdo do encontro

Conversas entre médico e paciente são 
fundamentais para o diagnóstico precoce

Um toque que pode salvar vidas
O diagnóstico precoce eleva as chances de cura, mas o câncer de próstata é a segunda 

maior causa de tumores entre homens, perdendo apenas para câncer de pulmão

 Começar 2017 falando sobre saúde é sempre importante, visto que 
este é um dos votos mais desejados na passagem de um ano para o outro. 
Embora a fama de cuidar da qualidade de vida seja maior nas mulheres, nesta 
reportagem ligada ao tema do mês em Rotary (Prevenção e Tratamento das 
Doenças), falaremos sobre o sexo masculino, especificamente sobre o tabu 
que o ronda: exames preventivos e de diagnósticos de câncer de próstata. 
Embora a campanha midiática para falar sobre a doença aconteça com 
maior ênfase em novembro, os cuidados devem ser tomados durante o ano 
inteiro. Pensando bem, doenças não têm dia, hora ou mês para aparecer. 
Portanto, cuidar da saúde também é coisa de homem.

 Segundo o Dr. Manoel Ramos, médico urologista, o homem 
demonstra amor e respeito próprio quando cuida da sua saúde. “Como 
escrevo sempre, este assunto não se restringe ao Novembro Azul, mas aos 
demais meses do ano. O homem precisa dar importância à saúde, pois não 
existe nada melhor. O dinheiro só compra remédios e sem saúde não somos 
absolutamente nada. O que assusta o público masculino na ida ao urologista 
é a possibilidade de descobrir algo que ponha em cheque sua superioridade 
social. Isso é um grande equívoco que nasce com um preconceito sem 
motivos”. Escritor e reconhecido com o título de Cidadão Santista, Ramos é 
um dos sócios mais antigos do Rotary Club de Santos-Oeste.

 Ele alerta que, a partir dos 50 anos, as chances de câncer de 
próstata aumentam a cada década de vida. As estatísticas mostram como 
a doença atua com o passar da idade. “Aos 50 anos, 5% dos homens terão 
este tumor; aos 60 anos, 15% deles descobrirão a doença; com 80 anos, 
metade do público masculino será acometido. Entretanto, o paciente com 
a idade avançada não morrerá de câncer, pois ele será administrado sem a 
necessidade de traumas cirúrgicos. É importante lembrar que a partir dos 
40 anos, a próstata está relacionada ao desempenho sexual. Embora se veja 
com machismo fazer o exame de toque, que é algo indolor, ele também 
cuida da virilidade do homem. O que mata é o preconceito”.

“Embora se veja com machismo 
fazer o exame de toque, que é 
algo indolor, ele também cuida 
da virilidade do homem. O que 

mata é o preconceito”.

- Dr. Manoel Ramos -

Dr. Manoel Ramos (à esq.) ministra há 
anos palestras de saúde em Rotary
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 Localizada abaixo da bexiga e à frente do canal 
do reto, a próstata é o órgão responsável por gerar o 
líquido que se une à secreção produzida pela vesícula 
seminal. Juntos, eles formam o sêmen masculino que 
auxilia no transporte dos espermatozoides no momento 
do orgasmo. Ela também auxilia na transformação da 
testosterona em di-hidrotestosterona (DHT), processo 
que regula seu próprio crescimento. Este desenvolvimento 
se dá de maneiras diferentes no decorrer da vida do 
homem, pois a glândula prostática cresce muito pouco 
até puberdade, quando chega ao tamanho aproximado 
de 20 gramas. Após os 30 anos de idade, ela volta a 
aumentar gradualmente com o passar dos anos.

 Por não causar dor, os homens devem observar 
sintomas que indicam problemas. Jato urinário cada 
vez mais fraco, dificuldade ou dor na hora da micção, 
necessidade frequente de urinar, presença de sangue 
na urina ou no sêmen e a sensação de esvaziamento 
incompleto da bexiga são sinais de alerta. “É comum as 
pacientes ouvirem de seus parceiros que elas sangraram 
durante a relação sexual. Os homens podem associar este 
sangue a um problema no corpo da mulher. Para esclarecer 
a dúvida, o ideal é o homem se masturbar e observar se o 
sangue não está presente em seu esperma. Constatando 
que há sangue na secreção masculina, é hora de procurar 
um urologista com urgência”, explica Aranha.

Sinais de alerta  
da próstata

 O INCA aponta que o câncer de próstata 
é considerado típico da terceira idade, pois 3/4 dos 
casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos de vida. 
Entretanto, a prevenção deve começar bem antes desta 
idade. Vencido o preconceito inicial de ir ao urologista, é 
hora de ter o histórico clínico estudado e fazer o exame 
físico mais adequado ao diagnóstico, o indispensável 
toque retal. É nesta hora que o especialista consegue 
avaliar diversos aspectos prostáticos, como volume, 
consistência e nódulos. Em seguida, o urologista 
decide se segue ou não com um pedido de exames 
mais específicos para identificar, além do câncer 
de próstata, outras doenças relacionadas, como as 
prostatites infecciosas, por exemplo. 

 Caso aja necessidade de diagnosticar um 
tumor, é realizado o exame de PSA, que verifica a 
dosagem de antígeno prostático específico no sangue. 
Havendo suspeita, a biópsia e o ultrassom transretal 
são feitos em seguida. Com os resultados em mãos, o 
urologista avalia o tratamento, que pode ser cirúrgico 
ou terapêutico. Por ser assintomático, 95% dos casos 
são diagnosticados em fase avançada, o que prejudica 
o tratamento. “Não espere algum sintoma surgir. 
Quando chegar a época de ir ao urologista, não seja 
detido pelo preconceito. Além de colocar a saúde 
em risco, a vida sexual pode ficar comprometida. A 
prevenção é a melhor opção ao homem. Um toque 
pode salvar sua vida”, finaliza o urologista.

Exames e  
tratamento

Fisiopatologia: antes e depois do 
crescimento do tumor

A próstata está abaixo da bexiga, na 
frente do canal do reto

O toque retal é fundamental para 
avaliar o quadro clínico

Imagem com estadiamento tumoral do 
câncer da próstada

“Quem percebe que os 
homens estão com algum 
problema de saúde e têm 

que procurar o médico são as 
mulheres. Elas contam isso ao 
ginecologista de confiança”.

- Dr. Gerson Aranha -

A próstata cresce ao longo dos anos de vida do homem

 Os consultórios ginecológicos também são 
locais para tirar dúvidas sobre a saúde do homem. O 
Dr. Gerson Aranha, médico ginecologista e membro do 
Rotary Club de São Vicente, ministrou recentemente 
uma palestra na Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente/SP, abordando o tema Por 
que um ginecologista está falando sobre câncer de 
próstata? “A resposta é simples, pois quem percebe que 
os homens estão com algum problema de saúde e têm 
que procurar o médico são as mulheres. Elas contam 
isso ao ginecologista de confiança. É por este motivo 
estou aqui. Quero esclarecer dúvidas sobre a saúde 
masculina e incentivá-los a procurar o urologista”, 
explicou no início do evento.

 Conforme o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), estima-se o registro de mais de 61 mil novos 
casos de câncer de próstata somente em 2016 (os 
dados ainda não foram consolidados). Este é o segundo 
tipo de tumor mais comum entre homens, perdendo 
apenas para o câncer de pulmão que ocupa o topo do 
ranking. Segundo Aranha, apesar da alta incidência de 
casos no mundo, ainda não se conhece exatamente 
a causa do problema. “Não se sabe dizer a origem 
do tumor em cerca de 80% dos casos, mas ele está 
associado ao estilo de vida que pode comprometer 
a saúde como um todo. Homens sedentários, com 
excesso de peso e que possuem alimentação rica em 
gordura são acometidos com mais frequência”.

 Outra constatação feita pelo médico é que a 
chance de câncer de próstata quadruplica em pessoas 
negras. De forma geral, orienta-se a procura pelo 
urologista a partir dos 50 anos de idade. “No entanto, 
a recomendação dada aos afrodescendentes é que 
busquem o urologista aos 40 anos, pois eles têm 
quatro vezes mais disposição à doença. Os asiáticos são 
os que apresentam menor risco. É importante saber 
também se há registro na família. Em caso positivo, o 
risco duplica. Estatísticas à parte, não podemos vacilar, 
independentemente de hereditariedade, raça ou 
idade”, alerta o especialista.

o importante papel  
da mulher
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Os integrantes do Rotary Kids de Bertioga, sob a liderança da presidente 
Ana Julia Alencar, realizaram uma linda apresentação musical de Natal. 
O evento ocorreu durante a festa de confraternização promovida pelo 
Rotary Club de Bertioga, no início de dezembro. O agradável encontro 
de fim de ano também contou com homenagens aos membros do 
clube e troca de presentes. O Presidente Humanitário Antonio Duarte 
de Sá homenageou a criançada pela entusiasmada participação nas 
atividades do clube. Ele aproveitou todo o clima de harmonia para 
entregar aos pequenos singelas lembranças de agradecimento.

O Rotary Club de Praia Grande aproveitou o recesso de fim de ano 
para recarregar as baterias de todos os companheiros, parceiros e 
visitantes que costuma frequentar os encontros do grupo. Após o 
merecido descanso durante os festejos de Natal e Réveillon, Nauro Luiz 
Masotti, Presidente Humanitário 2016-2017 do clube praia-grandense, 
comandou a primeira reunião de 2017, realizada na primeira quinzena 
de janeiro. Todos os associados tiveram a oportunidade de ir à 
tribuna e fazer uso da palavra. Masotti aproveitou para agradecer 
pelos projetos realizados e dar as boas-vindas aos colegas presentes.

RC de Bertioga
CONFRATERNIZAÇÃO | ÁREA 4

RC de Praia Grande
AO TRABALHO | ÁREA 5

O Rotary Club de Itanhaém proporcionou um Natal mais alegre à 
Casa de Acolhimento João Paulo II. Foram arrecadados panetones, 
doces, carnes, aves e alimentos típicos desta época do ano. Eles foram 
entregues dias antes das comemorações natalinas.  O local desenvolve 
um projeto social que atende pessoas em situação de rua e que 
buscam reinserção social. O objetivo é oferecer qualidade de vida e 
torná-los aptos às atividades profissionais. A instituição tem capacidade 
de abrigar 20 pessoas, fornecendo alimentação, atividades físicas, 
recreativas, ocupacionais e pedagógicas. 

As voluntárias do Rotary Club de Santo André-Alvorada alcançaram 
as metas e arrecadaram mais de uma tonelada e meia de doações 
durante o Dia da Solidariedade. Foram 1603 quilos de alimentos não 
perecíveis, entregues ao Núcleo Assistencial e Educacional Caminho 
da Luz (NAECAL), entidade que atua há 30 anos com atendimento às 
famílias com risco social. As atividades foram iniciadas em 1987, com 
a ajuda do Elos Clube. Elas também beneficiam pessoas carentes, 
moradores de rua e idosos da cidade de Santo André, bem como 
crianças de aldeias indígenas localizadas no Litoral Paulista.

RC de Itanhaém 
ACOLHIMENTO | ÁREA 6

Rotary Club de Santo André-Alvorada
DIA DA SOLIDARIEDADE | ÁREA 9

Durante o jantar que sediou a 20ª Reunião Ordinária da Gestão 
Humanitária 2016-2017, realizada na Cruzada das Senhoras Católicas 
(Mantenedora do Centro Educacional Creche Cantinho Alegre), 
entidade apadrinhada pelas ações sociais do clube, os companheiros do 
Rotary Club de Santos-Vila Belmiro receberam a visita do intercambista 
mexicano. Ele fez uma breve apresentação ao público presente no 
encontro e trocou flâmulas rotárias com Iracema Maria Carneiro de 
Aguiar Menezes, presidente do clube para o Ano Rotário 2016-2017. Ela 
agradeceu a presença do jovem estudante.

O clima natalino tomou conta das atividades do Rotary Club de Santos 
em dezembro. Cerca de 550 brinquedos foram entregues pelo Papai 
Noel, depois da doação dos companheiros do clube. Os beneficiados 
foram aos alunos das escolas municipais Maria Helena Roxo, Irmã 
Maria Dolores e duas unidades do Instituto São José (Caminho São 
José e Paróquia). Na Irmã Maria Dolores também foram entregues 
travesseiros infantis às crianças pelos membros do Rotaract Club de 
Santos. Já no Instituto São José, além dos brinquedos, eles ganharam 
as tradicionais sacolinhas de Natal.

RC de Santos-Vila Belmiro
INTERCÂMBIO | ÁREA 1

RC de Santos
NATAL SOLIDÁRIO | ÁREA 2

As crianças assistidas pela Associação Casa da Esperança Dr. Leão de 
Moura de Cubatão foram agraciadas com a Festa de Natal, realizada pelo 
Rotary Club de Cubatão, em parceria com a Casa da Amizade. A Casa da 
Esperança é uma instituição civil de direito privado, filantrópica e sem fins 
lucrativos, fundada em 1980 por iniciativa de rotarianos e autoridades 
municipais. Sua finalidade é a reabilitação física, intelectual, sensorial, 
inclusão social e a boa formação social de pessoas com deficiências. 
Atualmente, cerca de 350 crianças e adolescentes, entre zero e 18 anos 
de idade são atendidas no local.

Em mais uma edição do Dia da Solidariedade, idealizado pelo 
Instituto Grupo Pão de Açúcar, o Rotary Club de São Vicente-Antônio 
Emmerich arrecadou 568 quilos de alimentos. A ação ocorreu no 
supermercado Extra (unidade Pedro Lessa), em Santos/SP, durante 
todo o dia de 3 de dezembro. Os mantimentos foram doados pelos 
clientes que faziam compras no local. O material foi distribuído para 
quatro entidades beneficentes da cidade de São Vicente/SP, entre 
eles o Lar de Assistência ao Menor, Casa Crescer e Brilhar, Lar Cristão 
de Amparo ao Idoso e Lar de Amparo Vovó Walquiria.

RC de Cubatão   
NATAL DA ESPERANÇA | ÁREA 3

RC de São Vicente-Antônio Emmerich 
DIA DA SOLIDARIEDADE | ÁREA 3
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Como ocorreu em 2015, o Rotary Club de São Paulo-Parque do 
Ibirapuera participou mais uma vez da importante ação. O clube 
mobilizou companheiros e integrantes da Creche Lar São José, onde 
juntos conseguiram arrecadar cerca de 675 quilos de produtos não 
perecíveis. Os materiais serão doados às entidades beneficentes 
assistidas pelos rotarianos. Com a participação de vários clubes de 
Rotary do Distrito 4420, o Dia da Solidariedade aconteceu em 3 de 
dezembro, com total apoio do Instituto GPA (Grupo Pão de Açúcar). 
A diretoria do Ibirapuera comemorou o sucesso da iniciativa.

O projeto de Kart do Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada concluiu 
mais uma etapa. Realizada no início de dezembro, ela foi a última de 
2016, e também serviu de treino para o maior evento de kart do Sul do 
Brasil, que ocorreu em 10 de dezembro, no Kartódromo Internacional 
Beto Carrero. O clube paulistano foi representado pela equipe Racing 
Kart Club, formada por pilotos rotarianos e não rotarianos. A proposta 
foi se divertir, competir e levar a imagem pública do Rotary para toda 
a sociedade. A corrida ainda contou com a participação de um piloto 
vestido de Papai Noel. A confraternização foi total.

RC de São Paulo- Parque do Ibirapuera 
DIA DA SOLIDARIEDADE | ÁREA 13

RC de São Paulo-Ponte Estaiada  
DISPUTA DE KART | ÁREA 14

Claudio Hiroshi Takata, Governador Eleito do Distrito 4420 (2017-2018), 
participou da Assembleia Internacional do Rotary International (RI), 
realizada de 15 a 21 de janeiro, em San Diego - Califórnia (EUA). Na 
oportunidade, rotarianos de várias partes do mundo conheceram o 
Lema Rotário para a próxima gestão: “O Rotary Faz a Diferença”. Ele 
foi revelado por Ian Riseley, Presidente Eleito do RI (2017-2018), aos 
participantes do evento. Além de participar de plenárias, palestras 
e receber orientações para uma boa gestão, Takata passou por 
treinamentos exclusivos aos governadores eleitos.

Na edição de 25 de dezembro, o Rotary Na TV recebeu o Dr. 
Manoel Ramos, médico urologista e um dos sócios mais antigos 
do Rotary Club de Santos-Oeste. Ele falou amplamente sobre o 
câncer de próstata, a importância do diagnóstico precoce e passou 
informações importantes sobre a saúde do homem. O programa vai 
ao ar aos domingos (22h30) e as reprises às segundas-feiras (17h30), 
pela TVCOM, Canal 11 da NET Santos/SP. Para quem está fora da 
área da emissora, pode assistir em tempo real no www.tvcomsantos.com 
ou as reapresentações no facebook.com/RotaryNaTV. 

Assembleia Internacional
GOVERNADOR 2017-2018 | DISTRITO 4420

Programa Rotary na TV
CÂNCER DE PRÓSTATA | DISTRITO 4420

Charly Farid Cury, sócio do Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico, 
foi nomeado presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano 
do Sul, autarquia municipal que objetiva a preservação da história da 
cidade. Atualmente, sua estrutura é formada pelo Museu Histórico 
Municipal, pelo Centro de Documentação Histórica e pela Pinacoteca 
Municipal, além de espaços que divulgam o acervo da instituição ao 
público. Cury ainda preside a Fundação de Rotarianos de São Caetano 
do Sul e também exerce o posto de Governador Assistente da Área 10 
do Distrito 4420 do Rotary International.

A Igreja Matriz de Santo André foi a sede da 1º Festa das Nações, 
realizada em parceria com o Rotary Club de Ribeirão Pires. A barraca 
dos rotarianos representava os Estados Unidos e comercializava 
sanduíches de hot-dog. O evento proporcionou comidas típicas, 
danças, apresentações culturais e exposição de carros antigos. A verba 
arrecadada foi destinada à Pastoral do Migrante da Diocese de Santo 
André, setor que oferece curso de formação de agentes da pastoral 
para que os participantes compreendam o processo migratório e 
auxiliem no acolhimento de quem chega à cidade para viver.

RC de São Caetano do Sul-olímpico 
NOMEADO EM JANEIRO | ÁREA 10

RC de Ribeirão Pires 
FESTA DAS NAÇÕES | ÁREA 11

O Rotary Club Mauá formou mais um grupo de voluntários que 
participaram do Dia da Solidariedade, realizado no começo de 
dezembro. Os companheiros compareceram no supermercado Extra 
Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, aonde receberam cerca 
de 900 quilos de alimentos não perecíveis. Voluntários da Associação 
Divina de Ensino Espiritual e da Casa de Acolhimento Isabel Soler, 
entidade que acolhe idosos acima dos 60 anos de idade, também 
participaram da ação. Na edição passada, o clube atingiu a marca de 
590 quilos de produtos, alcançando um novo recorde em 2016. 

A família do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto realizou, em 17 
de dezembro, a Festa de Natal no Projeto Sol, entidade que atua 
de forma socioeducativa na Zona Sul da cidade de São Paulo. Além 
da colaboração efetiva dos sócios do clube, o evento contou com 
participação do Interact, do Rotaract e da Casa da Amizade. Durante 
o evento, ocorreu a performance do teatro de fantoches do Interact, 
contando as brilhantes histórias de Peter Pan. O Projeto Sol atende 
crianças e jovens em regime de educação complementar à escola, 
proporcionando atividades de esporte, cultura, lazer e educação.

RC de Mauá 
DIA DA SOLIDARIEDADE | ÁREA 11

RC de São Paulo-Aeroporto
FESTA DE NATAL | ÁREA 13
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RotaRy 
PaRa NoVoS RotaRIaNoS

(Rotary New Member's Day)

Seu dia está chegando... 
...abra a sua mente!

Questione a realidade...

...mude o destino da 
humanidade!

Será que você está preparado???

...desafie-se a conhecer o Rotary 
como um veterano!

Evento exclusivo para rotarianos com até dois anos de clube. Facilitação a cargo dos principais líderes de Rotary. Participe e divulgue 
aos novos membros de seu clube. É necessária a inscrição prévia para participar deste treinamento. Inscrições abertas e vagas limitadas!

- DIStRIto 4420 Do RotaRy INtERNatIoNaL - 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

Programação:



Os jovens interagiram durante as dinâmicas  
do RYLA no Colégio Objetivo Santos

Preparados para os 
desafios do futuro

Conhecido como Prêmio Rotário de Liderança Juvenil, o RYLA 1 
reuniu dezenas de participantes para treinamento na Baixada Santista

 Com cerca de 60 jovens entre 12 e 17 anos, a etapa Baixada Santista do RYLA 1 (Rotary 
Youth Leardship Awards) foi realizada em 10 de dezembro, no Colégio Objetivo Santos/SP 
(Unidade Conselheiro Nébias). Os participantes desta etapa foram indicados pelos clubes de 
Rotary estabelecidos do Vale do Ribeira até Bertioga, no Litoral Paulista. Com duração de um dia, 
o treinamento leva aos adolescentes alguns obstáculos que vão encontrar no aspecto pessoal e 
profissional, permitindo que sejam desenvolvidas soluções para enfrentá-los da melhor maneira 
possível, sempre buscando uma visão positiva. Em março, o Distrito 4420 realizará o RYLA 2, 
voltado para o público entre 18 e 30 anos de idade.

 Segundo José Carlos Marques, um dos coordenadores do treinamento, a principal 
preocupação no RYLA 1, tanto na edição do Planalto (Capital e ABCD), quanto da Baixada 
Santista, foi de levar desafios práticos para que os jovens criassem soluções. “Acreditamos que 
o exercício dos conceitos e fundamentos de liderança vão torná-los pessoas bem melhores. 
O trabalho em equipe, a criatividade e a motivação são peças fundamentais para o sucesso 
da capacitação. Este relacionamento interpessoal e a troca de experiências proporcionam um 
futuro promissor”. Foi neste clima de amizade que as palestras, dinâmicas, oficinas de projetos e 
outras atrações se desenvolveram durante o agradável dia.

 Segundo Peterson Di Santis, membro do Rotaract Club de Agudos (Distrito 4310) e 
facilitador do treinamento, o RYLA é a primeira oportunidade que os jovens têm de conhecer 
ações de liderança. “Este trabalho é importante porque leva aos participantes as primeiras 
experiências que invocam o líder que existe em cada um, todas formatadas para a idade deles. 
O processo continua com as atividades estimuladas pelos clubes de Rotary, dentro dos Rotaracts 
e Interacts. Além de permitir que estes jovens se tornem membros da família rotária, o RYLA 
proporciona ferramentas que serão levadas para a vida deles, permitindo que atuem de forma 
mais ética, responsável e participativa na sociedade”. 

 Eduardo Gonsalves do Barreiro Júnior (Duda), sócio do Rotary Club de Praia Grande-Forte 
Itaipú e Presidente da Subcomissão Distrital do RYLA, conta que as etapas do Planalto e da 
Baixada Santista foram formatadas da mesma maneira. Entretanto, aspectos distintos foram 
notados entre os participantes de cada edição. “Em São Paulo, o que surpreendeu foram os 100 
jovens inscritos, número acima do esperado. Aqui em Santos, o que mais chamou a atenção foi a 
presença de 60 participantes, num dia típico de verão e a poucos metros da praia. Estar presente 
nas primeiras horas da manhã, para um sábado inteiro de treinamento, é sinal de interesse, foco 
e força de vontade desta garotada”.

“Estar presente nas primeiras horas da manhã, para 
um sábado inteiro de treinamento, é sinal de interesse, 

foco e força de vontade desta garotada”

- Eduardo Gonsalves (Duda) -
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Facilitadores e alunos do RYLA trocaram 
experiencias durante as dinâmicas

Próximas chances do RYLA:

Traduzido para o português, RYLA (Rotary Youth 
Leadership Award) significa “Prêmio Rotário de 
Liderança Juvenil”. Depois de realizados dois 
treinamentos em 2016 pelo RYLA 1 (Planalto e Baixada 
Santista), o RYLA 2 irá oferecer mais um treinamento 
em 2017, destinado aos jovens de 18 a 30 anos de 
idade. O encontro está previsto para ocorrer no início 
de março. A data e o local ainda não foram definidos, 
pois o formato das atividades será diferente do RYLA 1. 
Em breve, a programação e demais informações serão 
divulgadas por e-mail e no site www.rotary4420.org.
br. Indique novos líderes e participe!

Referências na trilha  
dos sonhos

 
O Prêmio de Liderança Rotária Juvenil, 

promovido pelo Rotary International, tem como 
objetivo transformar os jovens em líderes capazes 
de transformar a humanidade com iniciativas 
empreendedoras. Este processo pode ocorrer por 
treinamentos e capacitações distintas, ou até mesmo 
pela motivação criada em exemplos de sucesso que são 
mostrados aos adolescentes. Este foi o exemplo dado 
por Luís Eduardo Boudakian, associado do Rotary Club 
de São Paulo-Novas Gerações (Distrito 4420). Em sua 
palestra, ele contou um pouco sobre sua história de 
vida e superação pessoal, utilizando exemplos simples 
e motivadores que o ajudaram a transpor os obstáculos 
mentais, sociais, físicos e profissionais.

 Leonardo Henrique dos Santos Silva (17 anos), 
filho da rotariana Tatiana dos Santos Pereira e indicado 
pelo Rotary Club de Itanhaém-Benedito Calixto, 
explica que inicialmente estranhou o convite para 
participar do treinamento. “No primeiro momento 
em que ouvi falar do RYLA, não me familiarizei muito 
com a proposta, mas logo percebi a importância deste 
trabalho para o meu futuro pessoal. Gostei muito dos 
vídeos motivacionais e da criatividade aplicada com 
a nossa turma. Acredito que isso contribuirá para 
que eu alcance meus objetivos na área do Comércio 
Exterior, formação que pretendo seguir na carreira 
para conhecer o mundo. Agora, mais do que nunca irei 
em busca destes sonhos”.

 Participante que representa o Rotary Club de 
Santos-Boqueirão, Isadora de Carvalho Guerra (16) foi 
incentivada pela tia Viviane Barreto, membro do clube 
santista. Quando fui convidada, ela conta que não 
sabia do que se tratava. “Eu não imaginava o que faria 
durante este dia. Só sabia que era um treinamento 
focado em liderança. Vi que era uma oportunidade 
de aprendizado e de fazer novas amizades. Admito 
que foi melhor do que imaginei. Assim que chegamos 
fomos escalados em grupos separados para participar 
das dinâmicas, conhecemos histórias de superação 
e enxergamos a importância de estarmos motivados 
para buscar os sonhos que cultivamos na vida. É um dia 
que vale muito a pena”.

 Ronaldo Varella, Governador do Distrito 4420, 
fez questão de enaltecer o apoio da Equipe Distrital 
para que o RYLA se mantenha eficaz. “Tivemos 
palestras, dinâmicas em grupo e exemplos de vida 
como fontes de inspiração. É difícil mencionar uma 
atração, pois o evento foi ótimo no geral. Os jovens 
seguem caminhos distintos, pois isso é reservado ao 
destino pessoal de cada um, mas temos a certeza de 
que colaboramos para que a trilha percorrida seja 
de total sucesso. Ficamos felizes com aqueles que 
também se engajam em programas como o Rotaract 
ou Interact, pois acabam tendo um maior contato com 
os rotarianos e o universo que envolve as causas do 
Rotary pelo mundo. Parabéns e boa sorte a todos!
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Com muito entusiasmo, o Governador Varella e o 
prefeito Orlandini revelam o monumento

Rotarianos, autoridades públicas e sociedade de 
Bertioga participaram da inauguração

Governador Ronaldo Varella redigiu sua 
mensagem e a depositou na cápsula do tempo

“Este marco de rua significa 
integração com todos os 

povos do mundo a partir de 
Bertioga, pois esta é uma 

das filosofias que permeia as 
atividades do Rotary”.

- Mauro Orlandini - 

Monumento aos 100 anos  
da Fundação Rotária

De forma pioneira, município de Bertioga/SP e clubes de Rotary do Distrito 4420 
inauguram marco e cápsula do tempo para celebrarem o centenário

 Em 2017, a Fundação Rotária vai completar 
100 anos de história e serviços prestados à 
humanidade. Para celebrar o importante marco, várias 
inciativas estão sendo desenvolvidas em vários países 
onde o Rotary International está presente. Além de 
reconhecerem o valor destes anos, estas ações visam 
mostrar ao público o real papel da instituição ao 
longo dos tempos. Dentre diversos projetos sociais, 
humanitários e de desenvolvimento econômico e 
comunitário liderados por ela, destaca-se o End pólio 
Now, programa mundial que visa a erradicação da 
poliomielite da face da Terra. Sendo assim, a cidade de 
Bertioga/SP foi pioneira e construiu um monumento 
em homenagem ao centenário da Fundação.

 Inaugurado em 17 de dezembro de 2016, 
num cenário de rica beleza natural, às margens do 
local onde as águas do Canal de Bertioga encontram 
o Oceano Atlântico, o marco alusivo aos 100 Anos 
da Fundação Rotária passa a fazer parte da história 
mundial do Rotary. Idealizado por Mauro Orlandini, 
prefeito de Bertioga (2013-2016), o monumento 
servirá de ponto de visitação para rotarianos, 
munícipes e turistas que estiveram de passagem pela 
bela cidade caiçara. Ele foi erguido próximo ao Forte 
São João, umas das fortificações mais preservadas do 
Brasil e importante ponto turístico do Litoral Paulista. 
O lindo dia de sol e a brisa à beira-mar abençoaram o 
público presente no evento de inauguração.

 Arquiteto e urbanista por formação, Orlandini 
esteve à frente da iniciativa e foi um dos voluntários 
para que o projeto fosse concluído com êxito. “A 
ideia do monumento surgiu de forma despretensiosa, 
depois de um encontro que participei em Rotary. Para 
nós, criar este marco de rua significa integração com 
todos os povos do mundo a partir de Bertioga, pois 
esta é uma das filosofias que permeia as atividades do 
Rotary International. É um prazer imenso fazer parte 
deste acontecimento ao lado da comunidade e de 
várias personalidades rotárias, em especial Ronaldo 
Varella e Monica, Casal Governador do Distrito 4420. 
Agradeço o emprenho de todos e sinto-me honrado 
com o sucesso desta união”.

 Além de rotarianos e sociedade local, a 
inciativa foi reconhecida pelas lideranças do Distrito 
4420. Essa gratidão foi comprovada pelas presenças de 
Claudio Hiroshi Takata, Governador Eleito (2017-2018); 
e Carlos Torci, Governador Indicado (2018-2019); 
além dos ex-governadores distritais Marcos Franco 
(2010-2011) e Marcos Luiz Zanardo (2012-2013). “É 
uma grande honra ser um dos protagonistas deste 
momento, num local tão maravilhoso. A presença 
de tantas pessoas é um imenso orgulho para nós. 
Isso mostra como o Rotary e a Fundação Rotária são 
grandiosos e merecem respeito por tudo que fazem 
pela humanidade. Sou muito grato por fazer parte 
desta família, mas sempre lembro que a luta continua 
e temos mais 100 anos pela frente para fazer mais 
bem ao mundo”, enfatiza o Governador Varella.
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Ao lado do prefeito, governadores e rotarianos, 
Varella enfatiza a luta contra a poliomielite

Iniciativa baseada  
na união

 Todo projeto costuma ter um tempo de 
maturação antes de ser colocado em prática. No caso 
do Monumentos dos 100 Anos, a demora poderia ser 
enorme, justamente por se tratar de algo que seria 
debatido entre os envolvidos, construído por um 
fornecedor e depois instalado em via pública. “Foi 
durante um jantar de Rotary, enquanto conversávamos 
sobre a urbanização da cidade, que o prefeito fez o 
desafio. Ele foi idealizador, arquiteto, entusiasta e nos 
ajudou muito para que isso se tornasse realidade. Com 
a ideia lançada, recebemos o apoio de clubes do nosso 
Distrito e fomos em busca da realização. A união de 
esforços fez com que tudo saísse do papel em apenas 
cinco meses”, revela Varella.

 Além da prefeitura de Bertioga, Distrito 
4420 e Comissão Distrital da Fundação Rotária 
(CDFR), importantes personagens colaboraram com a 
merecida homenagem ao centenário. Rotary Club de 
Bertioga, Rotary Club de Bertioga-Canal, Rotary Club 
de Bertioga-Riviera de São Lourenço e Rotary Club de 
Guarujá-Vicente de Carvalho foram os parceiros que 
também participaram ativamente da elaboração do 
projeto. Eles realizaram três encontros com o prefeito 
e várias reuniões internas nos clubes para decidirem 
prazos, propostas, orçamentos e tipo de materiais que 
fariam parte do escopo. Com tanto empenho, a obra 
foi inaugurada ainda no primeiro semestre da Gestão 
Humanitária 2016-2017.

 Para Marcos Franco, Presidente da CDFR, a 
inciativa foi inédita e reforça a importância do banco 
de fomento rotário para os projetos colocados em 
prática no mundo inteiro. “Acima de tudo, sendo mais 
um membro da família rotária, é motivo de muito 
orgulho estar aqui, já que também estou à frente de 
algumas atividades da Fundação Rotária. É um feito 
inédito, pois não temos conhecimento deste tipo 
de homenagem em outro lugar do Brasil. Isso ficará 
registrado eternamente nesta cidade. Espero que o 
povo de Bertioga, turistas e rotarianos apreciem o 
monumento com o mesmo entusiasmo que ele foi 
inaugurado. Desejo que todos que o visitem sintam a 
mesma alegria que estamos sentindo hoje”.

 José Roberto Vitti, Presidente Humanitário 
do Rotary Club de Bertioga-Riviera de São Lourenço, 
também prestigiou o evento. Para ele, estar à frente da 
presidência de seu clube e participar deste momento 
histórico é uma oportunidade única e prazerosa. “Um 
centenário é algo que se comemora uma única vez. 
Nos próximos 100 anos, não estaremos mais aqui e 
essa missão caberá às futuras gerações. A união dos 
clubes também me emociona porque sem isso seria 
difícil desfrutarmos deste ato pioneiro dentro do 
nosso município. O rotariano nasceu para dar de si sem 
pensar em si. Isso é que nos move a cada dia. Agradeço 
aos companheiros e me sinto muito honrado em fazer 
parte desta homenagem”.

“É um feito inédito, pois não 
temos conhecimento deste 

tipo de homenagem em 
outro lugar do Brasil. Isso 

ficará registrado eternamente 
nesta cidade”.

- Marcos Franco -
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Estrutura e local de visitação:

Representando a logomarca oficial dos 100 Anos da Fundação Rotária, o monumento foi construído em aço, 
revestido com pintura especial para evitar corrosão e ganhou iluminação para receber visitação noturna. Ele foi 
instalado sobre uma base de concreto nos jardins da enseada do Canal de Bertioga, o que facilita o acesso e o 
registro fotográfico ao lado da estrutura. Não há restrições de horários. A referência para chegar até o local é o 
Forte São João, localização bem próximo da obra. O endereço oficial do monumento fica na Avenida Vicente de 
Carvalho, em frente ao número 540 - Centro - Bertioga/SP.

A garotada do Rotary Kids de Bertioga 
deu um colorido especial ao eventoRegistros na cápsula  

do tempo
 Ao lado do monumento, uma cápsula do 
tempo foi enterrada, contendo cerca de 300 mensagens 
escritas pelos rotarianos. Os depoimentos foram 
coletados no dia do evento e ao longo de encontros 
rotários que antecederam a inauguração. A previsão 
é que ela seja desenterrada em 2036. “Os textos ali 
depositados permitirão que as próximas gerações 
entendam a alegria que contagiou os participantes 
deste momento marcante na história da Fundação 
Rotária. Espero que os futuros rotarianos retirem a 
cápsula do tempo com o mesmo entusiasmo que a 
guardamos. As mensagens nela contidas permitirão a 
eles sentirem a mesma felicidade que estamos vivendo 
agora”, desejou o Governador Varella.

 Nas palavras de Antônio Duarte de Sá, 
Presidente Humanitário do Rotary Club de Bertioga, o 
prefeito é um artista que tornou o projeto realidade. 
“Além de idealizar a obra e compartilhar conosco, ele 
teve a brilhante ideia de criar uma cápsula do tempo 
no mesmo local. Segundo ele, o monumento precisava 
ganhar alma própria, e as mensagens depositadas 
ali vão permitir este tipo de sensação ao longo dos 
anos. É uma grande alegria ter um trabalho feito 
exclusivamente para homenagear o centenário da 
Fundação Rotária. Os clubes da nossa área abraçaram 
a causa e se posicionaram de forma positiva ao desafio. 
Não tenho dúvidas que todos os envolvidos estão 
orgulhosos desta conquista”, finalizou.

“Espero que os futuros 
rotarianos resgatem a cápsula 

do tempo com o mesmo 
entusiasmo que nós a 

enterramos neste histórico dia”.

- Ronaldo Varella -

A cápsula do tempo foi uma das atrações que 
deram alma ao monumento dos 100 anos

Criança observa a lacração da cápsula que será 
aberta somente na sua maior idade

Varella e Orlandini enterram a cápsula do tempo 
para posterior resgate em 2036

Com o emblemático marco, rotarianos ganham 
integração mundial a partir de Bertioga
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Os primeiros colocados do profissional masculino 
também receberam medalhas e troféus

Fundação de Rotarianos de  
São Caetano do Sul apoia 

40ª Corrida de Reis e integra 
comunidade regional

Evento divulgou a imagem pública de Rotary, mobilizou rotarianos de vários clubes e 
promoveu a prática de atividades físicas na região do ABCD Paulista

 A Fundação de Rotarianos de São Caetano 
do Sul, composta pelos integrantes dos clubes de 
Rotary do município (Rotary Club de São Caetano 
do Sul, Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste, 
Rotary Club de São Caetano do Sul-Oeste e Rotary 
Club de São Caetano do Sul-Olímpico), em parceria 
com a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de 
São Caetanos do Sul/SP, teve importante participação 
na 40ª Edição da Corrida de Reis 2017. Realizado 
na manhã de 8 de janeiro, o tradicional evento 
reuniu milhares de participantes, entre amadores e 
profissionais. Pelas ruas e avenidas da cidade, eles 
superaram o percurso de dez quilômetros de distância 
com muito entusiasmo, energia e emoção.

 Sendo das entidades apoiadoras do evento, 
a Fundação ajudou na confecção das camisetas 
oficiais, fornecimento de água mineral e frutas aos 
participantes. Também foi prestado apoio técnico 
na organização, divulgação, orientação e durante 
a premiação dos vencedores. Este time de apoio foi 
formado pela equipe do Colégio Eduardo Gomes, 
representado pelas diretoras Janice Guizelin, 
Filomena Fieri e Renata Trevelin, além de membros 
da Fundação, representada pelo presidente Charly 
Farid Cury, conselheiros Irineu Vencigueri e José Luiz 
Cabrino. Outros funcionários da escola que estiveram 
presentes também colaboraram de forma voluntária 
na organização da prova esportiva.

 Há vários anos, a Fundação se tornou uma 
das parceiras da prefeitura de São Caetano do Sul, 
estabelecendo parcerias e convênios, com o objetivo 
de realizar ações que beneficiem as comunidades. 
Em contrapartida, a parceria permite a utilização 
de espaços públicos municipais para a realização 
de eventos esportivos, promovidos pelo Colégio 
Eduardo Gomes, durante o período em que passará 
por reformas e ampliações a partir de fevereiro de 
2017. O apoio institucional à Corrida de Reis também 
teve como objetivo promover a prática de esportes, 
qualidade de vida e interação na sociedade local.

 Vale destacar que o ponto alto da largada 
contemplou uma preocupação extra com os jovens, 
adolescentes e adultos com necessidades especiais 
(mobilidade reduzida, deficiência visual e outros). 
Eles largaram no primeiro pelotão, esbanjando 
motivação, disciplina e superação para concluírem a 
prova. A 40ª Corrida de Reis também teve o apoio 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda 
Civil Municipal de São Caetano do Sul e secretarias 
municipais (de Mobilidade Urbana, Direitos da Pessoa 
com Deficiência ou Mobilidade Reduzida; de Serviços 
Urbanos e da Saúde).

O Fundação e o Colégio Eduardo Gomes foram 
amplamente divulgados durante o evento

As vencedoras do profissional feminino 
foram premiadas ao término da corrida
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Participantes homenagearam a Associação 
Chapecoense de Futebol durante a prova

Vencedores no 
Masculino:

1. Rafael Magalhães (SESI-SP) 
    00h33min19seg.

2. Edson Sigaki (ação PCD) 
    00h34min03seg.

3. Cicero Vieira (avulso) 
    00h34min54seg.

4. Everton Barbosa da Silva (avulso) 
    00h34min59seg.

5. Johathas da Silva Leal (aSa SBC)  
    00h35min07seg.

Vencedores no 
Feminino:

1. Sandra Maria de oliveira (avulsa)   
    00h45min56seg.

2. andréia alves Ribeiro (Suando a Camisa)    
    00h46min03seg.

3. Patrícia oliveira Bispo (avulsa)   
    00h46min16seg.

4. Marluce Vieira Filha dos Santos (tamojunto)  
    00h48min33seg.

5. Natany do Carmo Rodrigues (avulsa)   
    00h48min53seg.

Números e resultados  
da prova

 Participaram da prova aproximadamente 2500 
atletas inscritos e outros 2000 avulsos, distribuídos em 
pelotões de atletas amadores e profissionais. A largada 
e chegada ocorreram na Avenida Presidente Kennedy, 
na altura no número 2300, em São Caetano do Sul. 
Foram confeccionadas cerca de 2000 camisetas com 
identidade visual da Fundação de Rotarianos de São 
Caetano do Sul e do Colégio Eduardo Gomes, mantido 
pela instituição. O evento teve destaque na mídia 
regional. Conheça os vencedores:
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Entre canditados, pais e familiares, mais 
de 200 pessoas prestigiaram o encontro

"ROTARY: MAKING A DIFERENCE" será usado no Brasil 
como "O ROTARY FAZ A DIFERENÇA"

O lema também foi traduzido e adaptado às línguas 
dos países onde o Rotary está presente

O casal Claudio Hiroshi Takata e Marie (agachados) 
representou o Distrito 4420

Ian Riseley anunciou o lema "O ROTARY 
FAZ A DIFERENÇA" em seu dicurso

“o Rotary Faz a Diferença”  
é o lema para 2017-2018

Ele foi revelado por Ian Riseley aos governadores eleitos e demais participantes da 
Assembleia Internacional, que acontece de 15 a 21 de janeiro, em San Diego (EUA)

 Ian Riseley, Presidente Eleito do Rotary 
International (2017-2018), defende que a preservação 
ambiental e o combate às ações que provocam 
mudanças climáticas são vitais à sustentabilidade 
dos projetos rotários. Ele prioriza áreas nas quais os 
rotarianos podem fazer a diferença. Riseley, que é 
contador e associado do Rotary Club de Sandringham, 
na Austrália, revelou seu lema rotário para 2017-2018. 
“O Rotary Faz a Diferença” foi apresentado aos 
participantes da Assembleia Internacional, realizada de 
15 a 21 de janeiro, na cidade de San Diego - Califórnia 
(EUA), com a presença de Claudio Takata e Marie, Casal 
Governador do Distrito 4420, que está participando do 
treinamento dos próximos governadores.

 O Painel de Alto Nível Sobre Ameaças, Desafios 
e Mudanças da ONU classificou a degradação ambiental 
como uma grande ameaça ao futuro. Para Riseley, 
passou o tempo em que a sustentabilidade ambiental 
era assunto que se podia deixar de lado. “A degradação 
ambiental e as mudanças climáticas são ameaças para 
todos nós. As populações mais vulneráveis sentem de 
forma brutal o impacto destes fenômenos, pessoas 
com as quais temos a maior responsabilidade. Apesar 
de graves, as questões que envolvem o meio ambiente 
raramente constam da agenda de serviços do Rotary. 
Este assunto é da nossa responsabilidade e deve ser 
também de todos”, afirmou de forma veemente.

 Em seu discurso, ele desafiou os Rotary Clubs a 
fazerem a diferença, plantando uma árvore para cada 
um de seus associados, entre o início do Ano Rotário, em 
1 de julho de 2017, até o Dia Internacional da Terra, em 
22 de abril de 2018. Como é sabido, as árvores retiram 
do ar o dióxido de carbono e outros gases causadores 
do efeito estufa, desacelerando o aquecimento global. 
“Espero que o resultado do nosso trabalho vá muito 
além do impacto ambiental positivo que causaremos, 
ao plantar cerca de 1,2 milhão de árvores. Quero crer 
que, a partir de agora, todos no Rotary se conscientizem 
da nossa responsabilidade não apenas com a população 
mundial, mas também com o nosso planeta”.
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A tradiconal alegria do povo brasileiro foi contagiante Colombianos levaram a cultura sulamericana ao evento Britânicos esbanjaram simpatia durante a Assembleia

Após pronunciamento oficial, o australiano 
Ian Riseley agradeceu o público

Garantindo o futuro  
do Rotary 

 No discurso para os governadores de 
2017-2018, Riseley aconselhou os clubes a alcançarem 
equilíbrio no número de homens e mulheres no quadro 
associativo, além de diminuírem a média de idade dos 
associados. Mundialmente, 22% do quadro associativo 
do Rotary é composto por mulheres, ante 13% de 
10 anos atrás. Segundo ele, se o progresso continuar 
no ritmo atual, terão que passar quase três décadas 
para o Rotary atingir equilíbrio de gênero entre seus 
associados. “Três décadas é muito para esperarmos 
ter um quadro associativo justo, que reflita o mundo 
em que vivemos. Precisamos fazer do equilíbrio de 
gênero em nossos clubes uma das nossas principais 
prioridades”, enfatizou.

 Dos 539 governadores que assumirão mandato 
em 1 de julho de 2017, 103 são do sexo feminino. “São 
mulheres como vocês que precisamos nos nossos clubes, 
líderes em seus campos de atuação, capazes de conectar 
o Rotary com as novas tendências, representando-o 
com maestria e atuando positivamente em todos os 
lugares onde estamos presentes”. Riseley defende que 
os clubes devem se esforçar para encontrarem meios 
de atrair e engajar jovens. “Atualmente, só 5% dos 
nossos associados estão abaixo dos 40 anos de idade, 
enquanto que a maioria está acima dos 60”, disse em 
plenária da Assembleia.

 “Pensem o que será do Rotary daqui a 10 ou 
20 anos. Temos que levar muito a sério e com alto grau 
de urgência a necessidade de trazer mais jovens aos 
nossos clubes. Os clubes farão a diferença este ano 
individualmente, mas só com a união deles em escala 
global é que conseguiremos fazer o Rotary avançar em 
sua jornada rumo ao futuro. Podemos alcançar muito 
mais juntos do que jamais conseguiríamos alcançar 
sozinhos. Peço a vocês que mantenham um espírito de 
cooperação e trabalho em equipe, e que repassem aos 
seus distritos o que aprenderam aqui”, finalizou sob 
aplausos da plateia.

* Colaborou Ryan Hyland.

“São mulheres como vocês 
que precisamos nos nossos 

clubes, líderes em seus 
campos de atuação, capazes 
de conectar o Rotary com as 

novas tendências”.

- Ian Riseley -
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Pesquisa sobre o nível de 
satisfação dos sócios

Este questionário avalia como estão se sentindo os rotarianos. É possível responder em 
poucos minutos. Não é preciso identificação e basta assinalar apenas uma alternativa em 
cada questão. Utilize este modelo e ajude a melhorar o desempenho do seu Rotary Club.

1 - Qual a sua opinião a respeito do local das 
reuniões do seu clube?

(    ) Ótimo (    ) Bom (    ) Regular (    ) Ruim

 
2 - Qual a sua opinião a respeito do horário 
escolhido para o início das reuniões? 

(    ) Ótimo (    ) Bom (    ) Regular (    ) Ruim

 
3 - As reuniões iniciam-se no horário definido? 
Existe pontualidade?

(    ) Sim   (    ) Não   (    ) Às vezes 
 

4 - Como são as reuniões do seu clube?

(    ) Ótimas (    ) Boas (    ) Regulares (    ) Ruins

 
5 - Qual a sua opinião a respeito da duração 
das reuniões? 

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim

 
6 - Qual a sua opinião a respeito da integração 
dos companheiros nas reuniões?

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim

 
7 - Qual a sua opinião a respeito da qualidade 
das informações rotárias que recebe?

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim

 
8 - Você se sente à vontade para compartilhar 
suas opiniões com os líderes do clube? 

(    ) Sim   (    ) Não   (    ) Às vezes

9 - Você já participou de atividades e projetos 
do clube?

(    ) Sim   (    ) Não

10 - Você se sente produtivo no seu clube?

(    ) Sim   (    ) Não   (    ) Às vezes

 
11 - Qual a sua opinião a respeito do valor 
da mensalidade?

(    ) Alto   (    ) Aceitável   (    ) Baixo

 
12 - Qual a sua opinião a respeito da integração 
dos companheiros fora do clube?

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim

 
13 - Como você avalia a presença da equipe 
distrital?

(    ) Próximo (    ) Distante  
(    ) Disponível se necessário

 
14 - Como seus familiares reagem ao seu 
envolvimento com o Rotary?

(    ) Apoiam  (    ) Não apoiam   
(    ) São indiferentes

 
15 - Você conseguiu crescimento pessoal 
após a sua entrada no Rotary? 

(    ) Sim   (    ) Não

* Se necessário, registre abaixo as suas 
observações pessoais: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

- Por Fernando Dias Sobrinho. -

Seja um super-herói, 
seja um mentor

 Todos nós já tivemos um super-herói que nos inspirava quando éramos crianças. Ele poderia ser um 
personagem das histórias em quadrinhos ou um familiar, entre outros. Os super-heróis podem ser uma influência 
muito positiva para os pequenos, pois apresentam traços de coragem, responsabilidade, ética e altruísmo. Eles 
podem ensinar nossas crianças a serem melhores e, também, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Copiá-los é 
um aprendizado poderoso. É como ter um mentor. Mentor é a pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, 
ajuda outra como guia ou conselheiro.

 Ele faz com que as situações complexas se simplifiquem. Ele inspira. Pessoas de sucesso possuem redes 
com outras que mereçam seu respeito e confiança, que possam orientá-las nos caminhos da vida. Ter um mentor é 
fundamental para o sucesso. E quanto ao Rotary? Sabemos da importância do mentor para o novo associado, mas 
não costumamos transformar esta verdade em atitude. Resultado: acabamos abandonando os novos rotarianos. 
Como consequência, muitos deixam o clube. O Rotary International perde 18% dos associados anualmente. Isso 
representa cerca de 220 mil rotarianos.

 Apesar disso, há 20 anos o número de associados está estável. Entra um, sai um. É o efeito porta 
giratória. Precisamos melhorar a nossa taxa de retenção, pois apenas assim retomaremos o crescimento. É aqui 
que o mentor adquire importância fundamental. Estudos indicam que os associados que ingressam no clube sem 
nenhum conhecimento sobre o Rotary são mais propensos a deixar a organização dentro de um ou dois anos. 
Da mesma forma, a falta de um programa formal de orientação aos novos rotarianos, logo após sua admissão, 
contribui para que abandonem o clube.

 A existência de um mentor, rotariano dinâmico, não obrigatoriamente o padrinho, que possa apoiar 
o associado novato ou menos atuante, é fundamental para a diminuição da taxa de evasão. Tão importante 
quanto ter um mentor é ser um mentor. Devemos lembrar que em algum aspecto da vida sabemos mais de um 
assunto do que outras pessoas. É uma lei do universo: quando damos conhecimento, recebemos conhecimento. 
As pessoas que ensinam progridem, tornam-se aptas para promoções e desfrutam uma melhor reputação dentro 
da organização.

 Como diz o ditado: “Podemos realmente ter tudo o que queremos na vida se ajudarmos suficientemente 
os outros a terem o que desejam”. Ou, como costumamos dizer no Rotary: “Mais se beneficia quem melhor serve”. 
Um mentor deverá ser para os novos rotarianos o que os heróis são para as crianças. Seja um mentor. Incorpore 
o papel de super-herói!

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 4420 (Gestão 2011-2012). É Major Donor da Fundação Rotária 
e atual presidente da Comissão Distrital do Quadro Associativo (Gestão 2016-2019). 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 22 A. 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 a administradora Sônia Maria Roncon Dias.  
 
E-mail: fernandorotary@gmail.com | Skype: fernandodiassobrinho.

Fernando Dias Sobrinho

ROTARY 4420 - DEZ/JAN 2016-2017
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