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Maestria no ideal de
servir em Rotary
Na matéria de capa, preparamos uma grande
reportagem sobre o projeto “Preserve o Planeta
Terra”, impulsionado pelos rotarianos durante a
Semana da Árvore. Em diversas páginas é possível
constatar como os clubes de Rotary do Distrito 4420
e seus associados são mestres no ideal de servir às
comunidades. Dando um show de generosidade
em prol das futuras gerações, eles plantaram
milhares de árvores em diversas regiões da cidade
de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e
ABCDMR. Preparamos textos e fotos que mostram
em detalhes o maravilhoso trabalho realizado.
Como um verdadeiro maestro da causa ambiental,
o Governador Claudio Takata foi pessoalmente em
diversas ações de plantio.
A 3ª edição da Revista Rotary 4420, referente ao
Ano Rotário 2017-2018, chega com o desafio de retratar um
pouco dos acontecimentos do mês de setembro no Distrito
4420 do Rotary International. Mas também reservamos
alguns conteúdos dos meses anterior e posterior nesta
publicação. Foi um período muito agitado, repleto de
desafios, voluntariado e trabalho em prol das futuras
gerações. Afinal, um dos lemas da nossa instituição diz que
“mais se beneficia quem melhor serve”. E foi justamente
isso que observamos na produção dos conteúdos deste
mês. Projetos distritais, eventos dos clubes, juventude em
ação, companheirismo, meio ambiente e negócios foram
os destaques dos rotarianos.
Maestria é como eu defino o trabalho do
Rotary Club de São Paulo-Sul, em parceria com a
Governadoria do Distrito 4420, para lotar a exuberante
Sala São Paulo, durante a realização do “Concerto
Rotary Faça a Diferença”. Numa linda apresentação de
música clássica, mesclada com gêneros mais populares,
os jovens da Orquestra Instituto GPA deram um
verdadeiro show de talento. E o que falar do púbico
presente? Foram mais de mil convites vendidos
antecipadamente, demonstrando que os rotarianos se
unem em prol das causas sociais. Além de incentivar o
brilhante trabalho do Instituto GPA, o concerto teve
como finalidade a doação de recursos para a Fundação
Rotária e para o Centro Assistencial Cruz de Malta.

Além das duas reportagens citadas acima,
consideradas as principais desta edição, temos
outros conteúdos que mostram que o trabalho
não pode parar em Rotary. Rodada de Negócios,
Viagem da Amizade, Fórum Distrital de Interact
Club, Instituto Rotary do Brasil em Atibaia, Clubes
em Ação, Juventude em Ação, Instituto de Liderança
Rotária, Liderança Rotária Juvenil e as tradicionais
colunas com os artigos dos líderes da nossa
instituição são os outros atrativos desta edição.
Além da edição eletrônica da Revista Rotary 4420,
produzida no formato PDF e publicada na web,
o nosso site traz fotos adicionais sobre todas as
reportagens produzidas. Acesse e confira no www.
revistarotary4420.org.br.

Abraços e boa leitura!

.

MARCELINO SILVA
Editor da Revista Rotary 4420
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
- Ian H.S. Riseley -

Ian H.S. Riseley
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2017-2018
Rotary Club de
Sandringham
Austrália

Uma das melhores partes das convenções do Rotary é a
exuberante diversidade de pessoas. Esteja você em um workshop,
explorando a Casa da Amizade ou fazendo um lanche, você encontrará
pessoas de todas as partes do mundo e ouvirá vários idiomas. As
convenções são divertidas e ilustram uma parte importante do Rotary:
o fato de sermos tão diferentes uns dos outros e ainda assim nos
sentirmos tão à vontade quando estamos juntos.
Este espírito comunitário, que é inerente ao Rotary, também
define Toronto, nossa cidade anfitriã para a Convenção Internacional
do Rotary de 2018. Toronto é uma das minhas cidades prediletas. É
um lugar onde metade da população de 2,8 milhões vem de outro
país, onde mais de 140 idiomas são falados e onde ninguém parece
estar tão atarefado a ponto de deixar de ser atencioso. Toronto, além
de limpa, segura e acolhedora, é uma cidade bonita localizada às
margens do Lago Ontário, com excelentes restaurantes, museus de
diversos tipos e bairros interessantes.
A Convenção de 2018 já promete ser uma das melhores. A
Comissão da Convenção e a Comissão da Organização Anfitriã vêm
trabalhando com afinco para que tenhamos palestrantes inspiradores,
excelente entretenimento, workshops interessantes e uma ampla
variedade de atividades ao redor da cidade. Haverá algo para todos
um em Toronto. Juliet e eu pretendemos trazer nossas famílias para
se divertirem na Convenção e incentivamos vocês a fazerem o mesmo.
Se planejarem com antecedência, vocês economizarão ainda mais: o
prazo final para aproveitar as inscrições com desconto (há também um
desconto adicional para inscrições feitas on-line) é 15 de dezembro.
Por mais que Toronto tenha a oferecer, o verdadeiro atrativo
é obviamente a Convenção em si. O evento anual nos possibilita
revitalizar nossa energia, aprender o que o resto do mundo rotário
está fazendo e buscar inspiração para o ano seguinte. Aprenda mais
em riconvention.org/pt e busque Inspiração em Cada Esquina na
Convenção do Rotary de 2018 em Toronto.

ROTARY 4420 - SET/OUT 2017
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MENSAGEM DO DIRETOR
- Paulo Augusto Zanardi OCUPAÇÃO ÚTIL, A BASE DE TUDO

Paulo Augusto
Zanardi
Diretor do Rotary
International
Gestão 2017-2019
Zonas 22 e 23
RC de Curitiba
Cidade Industrial
Paraná - Brasil

Quando comecei a participar do Rotary, em 1988, todo final
de mês o meu clube convidava algum profissional da nossa cidade para
prestar um reconhecimento à sua atuação. Lembro que convidamos um
carteiro chamado Ligeirinho, assim conhecido pelo fato de que era sempre
o primeiro a terminar sua tarefa. Ligeirinho havia mapeado uma pequena
favela, dando nomes às vielas, identificando as casas e também nomeando
os recebedores das cartas. Ninguém tinha acesso àquela favela. A polícia
tinha receio de entrar durante o dia, imagine à noite. Pois não é que o
Ligeirinho fez amizades dentro daquela comunidade, teve sua entrada
liberada e com isso pôde fazer seu trabalho?
Quando recebeu o reconhecimento do nosso clube, um
companheiro fez um discurso muito bonito. “Esse jovem profissional fez
com que muitas pessoas pudessem ter sua dignidade de volta”, ele disse.
“Imagine-se morando num lugar que não é encontrado? Onde não se
pode receber nem enviar notícias à família, passando a viver isolado e
na maior carência de tudo? No Paraná, ainda existem 250 mil endereços
iguais àqueles. Ou seja: rua sem nome, casa sem número”. Ao agradecer,
Ligeirinho declarou surpreso: “Nossa, nunca imaginei que uma coisa tão
fácil de fazer fosse tão importante. Fico muito feliz de estar aqui e receber
essa homenagem. Isso me motiva a falar para os meus companheiros de
trabalho da importância do nosso serviço, e tenho certeza de que nós não
vamos deixar ninguém mais ficar sem correspondência nesta cidade”.
E concluiu: “Além disso, nós vamos encontrar pessoas para
escrever as cartas de quem ainda não sabe escrever”. Veja que, por meio
de uma pequena homenagem, podemos aprender a conhecer mais de
perto as nossas comunidades. O Ligeirinho é uma fonte de informações
inesgotável para mapearmos as necessidades dos lugares onde vivemos e
atuamos. Ele está dentro da comunidade, participa dela. O Rotary que eu
vejo deve ser feito com simplicidade, com muito companheirismo e muita
cumplicidade com os mais carentes. No entanto, além de reconhecermos
os profissionais de fora da nossa organização, não podemos esquecer que
os próprios Rotary Clubs e seus associados também estão comprometidos
com os Serviços Profissionais e altos padrões éticos em todas as suas ações.
Isso está resumido no Objetivo do Rotary, em nossos valores
(serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e
liderança), na Prova Quádrupla e no Código Rotário de Conduta – e se
aplica por toda a rede mundial de Rotary Clubs e rotarianos. Para o Rotary
International, como entidade corporativa, sua filosofia de responsabilidade
social pode ser resumida pelo nosso comprometimento em manter a
transparência em governança, administração responsável de recursos
financeiros, cuidados com o meio ambiente e práticas trabalhistas justas.
E no seu clube? Vocês já perguntaram quem são os Ligeirinhos de sua
comunidade? Se ainda não o fizeram, perguntem. São os Ligeirinhos que
fazem e ajudam o Rotary a fazer a diferença.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
- Claudio Hiroshi Takata -

Claudio Hiroshi
Takata
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2017-2018
RC de São Paulo
Aeroporto
São Paulo - Brasil

Da mesma forma que a jornada em Rotary é universal, ela
se torna muito importante quando agimos localmente. Afinal, é
oferecendo sustentabilidade às comunidades locais que o nosso
trabalho passa a ter um efeito prático no bem estar da humanidade.
É justamente isso que tenho testemunhado durante a minha vivência
como líder do nosso Distrito. É emocionante saber que inciativas de
companheiros em várias partes do mundo acabam melhorando a vida
de pessoas que vivem em lugares tão distantes. Isso é Rotary, quando
oferecemos a nossa capacidade de criação a favor do bem coletivo,
independentemente do lugar ou da época em que vivemos na história.
O rotariano faz o bem sem olhar a quem.
Nesta linha de pensamento, eu cito o saudoso Paulo Viriato
Correa da Costa, que foi associado do Rotary Club de Santos e nos
deu o orgulho de ter presidio o Rotary International no Ano Rotário
1990-1991. Ele é a prova de como um homem à frente do seu tempo
pode servir em Rotary. Com um currículo pessoal, profissional e rotário
impressionante, ele ainda teve uma extraordinária generosidade
para servir à humanidade quando liderou mundialmente a nossa
instituição. Um dos legados deixado por ele foi a preocupação
ecológica, a proteção da Amazônia e o meio ambiente saudável para
todos. Numa época em que pouco se falava nisso, ele levantou a
bandeira da preservação no mundo.
Quase 30 anos depois da semente plantada por Viriato, ficou
muito feliz em saber que os rotarianos estão dando continuidade em
seu ideal ecológico. Em desafio lançado pelo amigo Ian Riseley, atual
Presidente do Rotary International, ele nos convoca para o plantio de
aproximadamente 1,2 milhão de mudas em todos os continentes. De
forma estimativa, isso representa uma árvore para cada rotariano do
mundo. É lindo ver como as ideias dos pioneiros em Rotary ajudam
a humanidade até hoje, seja pela iniciativa de seus fundadores no
século passado, pelo legado ambiental de Viriato ou por conta do
empreendedorismo de nossos atuais líderes. E foi assim que demos novos
ares ao projeto “Preserve o Planeta Terra”.
Este projeto me faz sair um pouco do âmbito global do Rotary e
reconhecer o brilhante trabalho que os rotarianos do Distrito 4420 estão
fazendo em suas comunidades locais. Minha gratidão é gigantesca diante
do esforço que todos estão oferecendo no plantio de árvores por todos
os municípios da nossa área de abrangência. Ao abrir um buraco na terra
e semear uma nova muda, nossos companheiros estão agindo a favor de
um mundo melhor às futuras gerações. Setembro será inesquecível, onde
celebramos a primavera, atuamos na “Semana da Árvore” e impulsionamos
o plantio das árvores. Não existe coisa mais valiosa no rotariano, quando
ele é capaz de dar de si antes de pensar em si.
Valeu, companheiros. Vocês fizeram a diferença em setembro!
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Distrito 4420 mobiliza
clubes de Rotary no projeto
“Preserve o Planeta Terra”
Em desafio lançado por Ian Riseley, Presidente do Rotery International, meta prevê que
cerca de 1,2 milhão de mudas sejam semeadas por rotarianos em todo o mundo
Quando foi Presidente do Rotary International
(RI) no Ano Rotário 1990-1991, o brasileiro Paulo
Viriato Correa da Costa (in memoriam) desenvolveu
o “Preserve o Planeta Terra”, programa com ênfase
na preservação da Floresta Amazônica e dos recursos
naturais no mundo. Hoje, conseguimos imaginar como
aquela inciativa foi visionária, pois fazia um claro alerta
sobre os cuidados que a humanidade deveria ter com
a sustentabilidade do Meio Ambiente. Reconhecendo
a importância deste legado ao mundo, o australiano
Ian Riseley, Presidente 2017-2018 do RI, lançou um
novo desafio aos rotarianos dos quatro cantos do
mundo. O objetivo é que cada companheiro plante
uma árvore em sua comunidade.
O fato é que os rotarianos plantam árvores
desde o começo do século 20, seja para simbolizar
a amizade, exercer o companheirismo, colorir as
comunidades e contribuir para um mundo mais verde.
Tais iniciativas buscam um trabalho sustentável de
recuperação das áreas desmatadas, conscientizar as
pessoas para se tornarem agentes do desenvolvimento
sustentável e promover a conscientização ambiental.
“Espero que o resultado do nosso trabalho vá além
do impacto ambiental positivo que causaremos com o
plantio de 1,2 milhão de árvores. Desejo que todos em
Rotary se conscientizem da nossa responsabilidade
não apenas com a população mundial, mas também
com o futuro do nosso planeta”, afirmou Riseley.
Respeitando o legado deixado por Viriato
na década de 90, e alinhado às atuais metas de
Riseley, Claudio Takata, Governador do Distrito
4420, preocupa-se com o planeta que deixaremos às
futuras gerações. “O que temos feito para ensinar a
sociedade sobre a importância de preservar o lugar
onde vivemos? O projeto Preserve o Planeta Terra
tem a finalidade realizar o plantio de pelo menos uma
árvore para cada membro do nosso Distrito. Serão
quase 2000 rotarianos e cerca de 80 clubes de Rotary
nesta iniciativa. Lançamos este desafio no dia da
nossa posse, em 1º de julho de 2017, e pretendemos
concluí-lo em 22 de abril de 2018, durante a celebração
do Dia Internacional da Terra”, explicou Takata.

“Desejo que todos em Rotary se conscientizem
da nossa responsabilidade não apenas com a
população mundial, mas também com o futuro
do nosso planeta”.
- Ian Riseley -

PRESERVE O PLANETA TERRA
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Alameda Paulo Viriato Correa da Costa,
no Jardim Botânico de Santos
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Objetivo geral do projeto
Ao convidar todos os rotarianos do Distrito
4420 para juntos abraçarem o projeto Preserve o
Planeta Terra, Takata espera que os clubes de Rotary
possam inserir programas de cunho ambiental em suas
ações, defendendo a preservação do meio ambiente
e o combate das ações que provocam as mudanças
climáticas no mundo. “Temos que pensar de forma
global, mas devemos agir localmente nas comunidades.
Somente assim vamos conseguir amenizar os impactos
ambientais negativos que o planeta sofreu ao longo da
história. Desta forma, também vamos colaborar com
as metas do nosso companheiro Riseley. Juntos somos
mais fortes e vamos conseguir, não tenho dúvidas
disso”, disse o Governador.
Devido a área de abrangência do Distrito
4420, o projeto ganhou proporções significativas.
Os clubes de Rotary e as comunidades envolvidas
contemplam uma população com milhões de
habitantes, distribuídos entre os municípios da Baixada
Santista, Vale do Ribeira, ABCD Paulista (incluindo Rio
Grande da Serra, Mauá e Ribeirão Pires) e Zona Sul da
cidade de São Paulo. Liderados pelos rotarianos, estas
pessoas se uniram em diferentes datas e locais para
realizarem os plantios em conjunto. O ponto máximo
ocorreu nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro (Semana
da Árvore), na intenção de totalizar o plantio de 2.222
mudas, meta lançada pelo próprio Governador Takata,
com o apoio de parceiros e do poder público.
O principal objetivo do Preserve o Planeta
Terra é que, durante o Ano Rotário 2017-2018, todos os
clubes de Rotary do Distrito 4420 desenvolvam projetos
de preservação ambiental e os documentem para
utilização das futuras gerações. “Por meio de comissões
e das inciativas dos próprios rotarianos, a ideia central
também prevê o desenvolvimento de trabalhos em
parcerias com os jovens, crianças e adolescentes,
contemplando estudantes de intercâmbio (YEP), Rotary
Kids, Rotarct Club, Interact Club, escolas e entidades da
sociedade civil organizada. Estou muito feliz com o início
do projeto e com os primeiros dias de plantio. Juntos
podemos fazer a diferença”, conclui o Governador.

“Temos que pensar de forma global, mas devemos agir
localmente nas comunidades. Somente assim vamos
conseguir amenizar os impactos ambientais negativos”.
- Claudio Takata -

PRESERVE O PLANETA TERRA
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Os clubes de Rotary de Guarujá e Bertioga
forma ativos na ação de plantio
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Cerca de 750 pessoas prestigiaram a
posse do Governador Claudio Takata

Rotarianos em ação de plantio de árvores
na Zona Sul de São Paulo

PRESERVE O PLANETA TERRA

Cronograma distrital
dos plantios
16 de setembro
• Clubes das Áreas 03 e 10: Realizaram o plantio em
praças, canteiros e terrenos das regiões do ABCD
Paulista e da cidade de São Paulo/SP.
• Clubes das Áreas 12 e 13: Iniciaram o plantio com o
semear de mudas de ipê na Praça Rotary, localizada
no bairro do Gonzaga, em Santos/SP.
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23 de setembro
• Clubes da Área 16: Plantio previsto para a Cidade
da Criança, próximo à Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega, na cidade de Praia Grande/SP.
• Clubes da Área 01: Plantio previsto para as
seguintes praças:
1 - Praça Vitorino Castelo Branco, entre
o Metrô Jabaquara e o Metrô Conceição,
em São Paulo/SP.
2 - Praça Hugo Beochi, próximo ao complexo
Itaú e ao Metrô Conceição, em São Paulo/SP
3 - Praça Whitaker Penteado, beirando a
Av. dos Bandeirantes, em São Paulo/SP.

17 de setembro
• Clubes da Área 06: Realizaram o plantio em
praças, canteiros e terrenos próximos à Rodovia dos
Imigrantes, na cidade de Diadema/SP.
• Clubes da Área 04: Iniciaram o plantio na Rua
Miguel Yunes, na altura do número 1106 - Usina
Piratininga, na cidade de São Paulo/SP.

19 de setembro
• Clubes da Área 15: Plantio previsto para a Praça
Potengi – Maitinga, Bertioga/SP.

• Clubes das Áreas 8 e 9: Plantio previsto para praças
e terrenos da cidade de Santo André/SP.
• Clubes da Área 7: Plantio previsto para a Praça
Irajá, em são Bernardo do Campo/SP.
• Clubes da Área 14: Plantio previsto para o canteiro
central da Av. Padre Manoel da Nóbrega, na orla da
praia, próximo à Ilha Porchat, em São Vicente/SP.
• Clubes da Área 17: Plantio previsto para praças e
terrenos do Jardim Solemar, em Itanhaém/SP.
• Clubes das Área 12 e 13: Continuidade do plantio
prevista para o Jardim Botânico Municipal Chico
Mendes, no bairro do Bom Retiro, na cidade de
Santos/SP.

24 de setembro
• Clubes da Área 14: Plantio previsto para praças e
terrenos da cidade de Cubatão/SP.
• Clubes da Área 11: Plantio previsto para praças e
terrenos da cidade de Mauá/SP.
* Alguns plantios constam como previstos porque ainda
não tinham ocorrido até o fechamento desta reportagem.
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Região do Ipiranga ganha
344 novas árvores
Na manhã do dia 16 de setembro foi realizada
à abertura oficial do projeto “Preserve o Planeta
Terra”, numa parceria entre 11 clubes de Rotary do
Distrito 4420 (Área 3 e Área 10), Rotaract Club e a
Prefeitura Regional do Ipiranga, em São Paulo/SP.
Foram plantadas 344 novas árvores às margens da
Avenida Guido Aliberti, na divisa dos municípios de São
Paulo e São Caetano do Sul/SP. Cerca de 100 pessoas,
entre rotarianos, funcionários públicos e voluntários,
participaram do plantio. A ação contemplou cerca
de 12 espécies de mudas nativas da Mata Atlântica.
Amândio Martins, prefeito regional do Ipiranga,
compareceu pessoalmente ao local, acompanhado de
Luiz Claudio Lino, seu assessor de gabinete.
Ao lado de Claudio Takata e Marie, Casal
Governador do Distrito 4420, eles realizaram o discurso
de agradecimento aos voluntários participantes e aos
organizadores da ação. “Agradeço ao Distrito 4420 do
Rotary International pela parceria oferecida, desde a
atenção em nossas primeiras reuniões no gabinete,
às visitas técnicas nas áreas definidas para receberem
o plantio das árvores. Meu agradecimento especial
ao Governador Takata, pela responsabilidade com o
meio ambiente das nossas cidades. Estamos muito
satisfeitos e deixo registrado um pedido pessoal.
Gostaria que até o final de sua gestão, seja realizado
em nossa região, mais um evento de plantio de mudas
como esse”, finaliza Amândio.
Em contrapartida, Takata agradeceu à
prefeitura por apoiar e viabilizar este projeto,
fornecendo as 344 mudas de diferentes espécies, o
local escolhido e os funcionários cedidos para apoiar
os voluntários. O projeto tem como finalidade realizar
o plantio de pelo menos uma árvore para cada um dos
associados de cerca de 80 clubes de Rotary do Distrito
4420. “Agradeço os clubes de Rotary e Rotaract
participantes, além do grupo de escoteiros da região,
representantes do Exército e todos os voluntários que
se uniram neste programa ambiental, defendendo
a preservação do meio ambiente e o combate das
ações que provocam as mudanças climáticas e o
aquecimento global em todo o mundo”.
Segundo Matheus Peggion, engenheiro cível
e um dos responsáveis da Unidade das Áreas Verdes
da Prefeitura Regional do Ipiranga, às margens dos
córregos são locais de preservação permanente. “Temos
sofrido com o mau uso das áreas e o descarte irregular
de entulhos, causando danos à vegetação e ao leito.
O reflorestamento do local trará ótimos benefícios ao
meio ambiente”. Todo o plantio foi acompanhado pela
engenheira agrônoma Irina Taboga Cebrian. Ela instruiu
os voluntários como adubar, mostrou a profundidade
correta de cada muda e como regar as árvores do jeito
certo. A prefeitura ficará responsável pela manutenção
das áreas que receberam o plantio das mudas.
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Clubes da Área 3 e da Área 10 do Distrito
4420 deram um show no plantio
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Companheirismo e união
em prol da natureza
Os companheiros do Rotaract também
ficaram felizes em contribuir com o projeto. “Fazer o
bem para a comunidade, deixando um legado para o
futuro. Temos que ressaltar isso, além de unir Rotary
e Rotaract por um objetivo em comum, e ampliar a
imagem pública de nossas instituições”, disse Wellington
Moreira Ribeiro, Presidente 2016-2017 do Rotaract
Club de São Paulo-Anchieta. Camila Domingos da Silva,
Representante Distrital Assistente do Rotaract, afirmou
que o evento é importante para inspirar as próximas
gerações. “Nossos netos sofrerão com os impactos
ambientais de hoje. Já passou da hora de mudar essa
realidade. Esse plantio mostra a nossa preocupação e
revela a força que temos juntos”.
Emídio Giacomelli, Governador Assistente
da Área 3, também valorizou o companheirismo
existente entre os clubes. Ele diz que foi um trabalho
de formiguinha, desde o início do projeto, passando
pelas reuniões com os representantes da prefeitura.
“Os clubes parceiros ajudaram na logística do evento,
na interação com os mais jovens e motivaram todos
para o objetivo em comum. Foi uma ação de grande
sucesso. Agradeço o Governador por escolher nossa
região para a abertura oficial, além da Patricia
Teshima Ishi; Governadora Assistente da Área 10, e da
companheira Alda Montanher; membro da Associação
Pró-Melhoramentos do Bairro Ipiranga e Presidente do
Rotary Club de São Paulo-Ipiranga".
Cinthia Corrêa da Costa, filha de Paulo Viriato,
foi designada para coordenar o projeto no Distrito
4420. Seu pai foi um dos pioneiros na preservação da
Amazônia, levantando a bandeira ecológica pelo mundo.
“Me sinto próxima dele, tentando dar continuidade
em seu projeto e conscientizando as pessoas sobre
a importância da preservação ambiental em nosso
planeta. Como ele mesmo dizia, uma árvore por
rotariano é algo maravilhoso. Ao lado dele, participei de
inúmeros plantios. Agradeço o Governador Takata por
esta oportunidade única. Também não posso esquecer
dos rotarianos que abraçaram a causa e atenderam o
nosso chamado. É uma união linda demais”, finaliza.
Clubes de Rotary participantes do plantio no
Ipiranga: Rotary Club de São Paulo-Independência, Rotary
Club de São Caetano do Sul-Oeste, Rotary Club de São
Caetano do Sul-Leste, Rotary Club de São Caetano do Sul,
Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico, Rotary Club
de São Paulo-Vila Carioca, Rotary Club de São Paulo-Vila
Mariana, Rotary Club de São Paulo-Brasil-Taiwan,
Rotary Club de São Paulo-Anchieta, Rotary Club de São
Paulo-Saúde e Rotary Club de São Paulo-Ipiranga. Clubes
de Rotaract: Rotaract Club de São Paulo-Independência,
Rotaract Club de São Paulo-Vila Mariana, Rotaract Club
de São Paulo-Anchieta, Rotaract Club de São Caetano do
Sul-Olímpico e Rotaract Club Monteiro Lobato.

“Também não posso esquecer dos rotarianos
que abraçaram a causa e atenderam o nosso
chamado. É uma união linda demais”.

- Cinthia Corrêa da Costa -
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Rotarianos plantaram novas árvores na
região do Ipiranga e de São Caetano do Sul
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Clubes encerram a “Semana da Árvore”
De 23 e 24 de setembro foi encerrada a “Semana
da Árvore” dentro do projeto “Preserve o Planeta Terra”.
Foram plantadas cerca de 700 mudas num único fim de
semana. Na manhã de sábado (23), uma parceria entre
oito clubes de Rotary (Área 8 e Área 9) e a Prefeitura de
Santo André/SP, resultou no plantio de 100 novas mudas
no Parque Central, no bairro Vila Assunção. Outras 500
mudas já estão previstas. “Agradeço o Governador Takata
pela inciativa. Sem o apoio do Terceiro Setor, o Brasil seria
um caos. Sozinho, o Poder Púbico não consegue dar conta
de todas as demandas. As árvores representam um imenso
benefício para a nossa vida”, declarou Donizeti Pereira,
secretário municipal de Meio Ambiente.
Segundo Guilherme Rodrigues de Oliveira, diretor
de Parques Municipais, a maioria das mudas veio da Escola
de Educação Ambiental Parque Tangará. “Até o final do
mês, o local ainda receberá mais 2.300 árvores, por meio
de uma compensação ambiental privada. A empresa
será responsável pela aquisição das mudas e cuidará por
24 meses do plantio, tempo estimado para que a árvore
sobreviva de forma independente”. A cidade tem como
meta aumentar em dez vezes o metro quadrado da
área verde municipal até 2020. “Foi um evento realizado
com muito êxito. Ele beneficiará a população atual e as
próximas gerações”, declara Ariovaldo de Freitas Chacur,
Governador Assistente da Área 9.

O vice-prefeito Luiz Zacarias, os vereadores Eduardo
Leite, Marcos Pinchiari e Fábio Lopes marcaram presença
no plantio, além da professora Silvia Regina Morisco,
representante do Parque Escola. O EGD Sérgio Lazzarini;
Presidente da Comissão de Serviços Humanitários do Distrito
4420, e Adriano Valente, Govenador Indicado 2019-2020
representaram as lideranças rotárias. Em São Paulo/SP,
uma parceria entre o Rotary Club de São Paulo-Aeroporto,
Rotaract, Interact, Rotary Kids, Casa da Amizade e prefeitura
realizou o plantio de 100 árvores na Avenida Engenheiro
Armando Arruda e Praça Vitorino Castelo Branco. “Agradeço
a Prefeitura Regional do Jabaquara e demais profissionais
envolvidos pela orientação aos rotarianos durante o plantio”,
disse Marisa Dascenzi, Presidente do Aeroporto.
Em São Bernardo do Campo/SP, os clubes de
Rotary da Área 7 se uniram ao Interact, Rotaract e a
prefeitura para plantarem cerca de 120 árvores na Praça
Irajá. Na semana anterior, já haviam sido plantadas outras 60
árvores no Cenforpe (Centro de Formação de Profissionais
de Educação). A Governadora Assistente Célia Ceschin
agradeceu a prefeitura pela realização dos dois eventos. O
prefeito Orlando Morando compareceu ao local, ao lado de
Mário Henrique de Abreu; secretário de Meio Ambiente, e de
Alex Mognon; secretário de Esportes. Juntos, eles realizaram
o plantio de mudas ao lado do Governador Takata, que
também elogiou o apoio recebido da prefeitura local.
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Na cidade de são Vicente, rotarianos e
crianças também plantaram novas mudas
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Plantios pelas cidades da
Baixada Santista
Simultaneamente às outras ações distritais do
sábado, na Praça 21 Irmãos Amigos, em São Vicente/SP,
foi realizado o plantio simbólico de dez novas mudas da
espécie Quaresmeira Rosa, de um total de 200 árvores
que serão plantadas no município. A ação é fruto da
parceria dos clubes de Rotary da Área 14 e a prefeitura.
“Agradeço o Complexo Andaraguá pela doação de 100
mudas neste magnífico projeto do Rotary e o secretário
de Meio Ambiente Vitor Carlos Vitorio do Espirito Santo,
juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transportes
e a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente”,
declarou o prefeito Pedro Gouvêa. Também esteve
presente no evento o deputado estadual Caio França.
A cidade de Santos/SP realizou o plantio de
mudas simbólicas no Jardim Botânico Municipal Chico
Mendes. Foi uma parceria entre os clubes de Rotary (Área
12 e Área 13) e a prefeitura. Nos próximos meses, será
realizado o plantio de 500 mudas de Ipê pelo município.
Por meio de um inventário arbóreo, a Secretaria do Meio
Ambiente irá mapear as áreas que necessitam melhorias
no projeto paisagístico. “A prefeitura está honrada em
participar dessa causa. Não conseguimos atingir todos
os locais necessitados sem a ajuda de entidades como o
Rotary. Ele é um parceiro viabilizador de ideias. Juntos,
vamos melhorar o índice de arborização em nossa cidade”,
declarou Marco Libório, secretário do Meio Ambiente.
Na manhã de domingo (24), uma parceria
entre dois clubes de Rotary da Área 14 e a Prefeitura
de Cubatão resultou no plantio de 60 mudas de Ipê
Amarelo, Ipê Roxo, Guanandi e Angico, todas elas
na Praça Manoel Campina Reis, localizada no bairro
Parque São Luiz. O Governador agradeceu a prefeitura
pelo apoio e as autoridades locais presentes no
evento. Entre elas estavam Toninho Vieira, vereador
e presidente da Sociedade de Melhoramentos do São
Luiz, representantes da Secretaria do Meio Ambiente
e da Secretaria de Turismo, além de Angella Ximenes,
Governadora Assistente da Área 14. Em seguida, Takata
finalizou sua presença nos plantios pela Baixada Santista
na cidade de Itanhém/SP.
No município, clubes de Rotary da Área17,
prefeitura, Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e Conselho Municipal de Turismo
providenciaram o plantio de 200 mudas em frente
à Hípica. Takata foi recepcionado pelo Governador
Assistente João Simanke. O evento foi marcado por um
café da manhã comunitário e a uma bela apresentação
musical dos índios da Aldeia Rio Branco. Cerca de
200 pessoas participaram da cerimônia. Autoridades
prestigiariam a ação, entre elas Ruy Santos; secretário
de Meio Ambiente, Eliseu Braga Chagas; secretário
de Desenvolvimento Econômico, e Willian Carrillo;
presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, além de ambientalistas da região.
.
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Ao lado das crianças, Cinthia Corrêa da
Costa mantém vivo o legado de seu pai
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MATÉRIA 3

Mobilização geral pelo Distrito 4420
Os plantios foram encerrados no Parque
Ibirapuera, em São Paulo, onde foram plantadas
mudas de Pau-Brasil. Oswaldo Kazumi Takata e
Hisame Uchida, pais do Governador, ao lado de sua
esposa Marie Takata e de seu filho Artur Kazuhiro
Takata, também prestigiaram o evento. “Foi um
final de semana intenso com plantios pelo Distrito
4420. Agradeço o empenho dos companheiros
que fizeram a diferença por um planeta melhor”,
finalizou o Claudio Takata. Em todas as áreas
do Distrito 4420, rotarianos, rotaractianos,
interactianos e kidianos se mobilizaram em diversas
ações de apoio ao projeto. Takata agradece
pelo valioso trabalho dos clubes em prol da Mãe
Natureza. Parabéns a todos! Vejam as fotos:

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

#NosJardinsDoCenforp

RC São Bernardo do Campo-Terra Nova

RC Santos

#NoHabitacionalIrajá

#NoJardimBotânicoDeSantos

RC São Paulo-Novas Gerações

RC Mauá-Pilar

#NoBairroDaLapa

#MauáCidadeMaisVerde
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RC Cubatão

RC São Paulo-Cidade Dutra

#NaPraçaManoelCampinaReis

#ÁrvoresNaRepresaGuarapiranga

RC Mauá-8 de Dezembro

RC São Paulo-Aeroporto

#MaisVerdeRioTamanduateí

#MaisÁrvoresNaZonaSul

RC São Caetano do Sul

RC Itanhaé

#PlantioComEcocaminhada

#EmFrenteAHípica

RC Santos

Interact Club São Bernardo do Campo

#JuntosNaPraçaRotary

#JovensEmProlDaNatureza
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RC São Vicente-Antônio Emmerich

RC Santos-Boqueirão

#NaPraça21IrmãosAmigos

#UnidosNaPraçaRotary

RCSP Manancial Manacás da Serra

RC Peruíbe

#PlantioNaRepresaGuarapiranga

#ProjetoSemeandoAmanhã

Interact Club Diadema

RC Bertioga

#ÁrvoresNaPraçaAmbiental

#MaisVerdeNaAvenidaAnchieta

Rotary E-Club 4420

RC Mauá-8 de Dezembro

#JuntosNaGuarapiranga

#AberturaDaSemanaDaÁrvore
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RC Santos-Porto

RC São Caetano do Sul

#IpêsNaPraçaRotary

#VerdeNoRibeirãoDosMeninos

RC São Paulo-Independência

RC Diadema

#JuntosNoIpiranga

#DiademaMaisVerde

RC Santos-Ponta da Praia

RC São Paulo-Ponte Estaiada

# MaisMudasDeIpê

#ZonaSulDeSPMaisVerde

RC São Paulo-Saúde

28 - RC Diadema Floreat

#JuntosNoRibeirãoDosMeninos

#PlantioDe150Mudas
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Um concerto pra fazer a diferença
Rotary Club de São Paulo-Sul, Governadoria do Distrito 4420 e patrocinadores
promovem inesquecível espetáculo musical com renda revertida a projetos sociais
A noite de 19 de setembro de 2017 foi
memorável para o Distrito 4420 do Rotary International.
Na exuberante Sala São Paulo, sede da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), foi realizado
o Concerto Rotary Faça a Diferença, organizado pelo
Rotary Club de São Paulo-Sul, em parceria com a
Governadoria do Distrito 4420 e o Centro Assistencial
Cruz de Malta. O programa musical ficou a cargo da
"Orquestra Instituto GPA", sob regência do maestro
Daniel Misiuk, e do "Coral A Tempo", liderado pelo
maestro Walter Chamun. A direção artística foi da
professora doutora Renata Jaffé. Num lindo espetáculo
erudito, o elenco de sopranos, tenores, solistas, músicos
e maestros deu um verdadeiro show.

Aliviada pelo sucesso da noite, ela conta que
uma ação deste tipo envolve diversos custos, logística
operacional, prestadores de serviços, entre outros
complexos detalhes. “Organizar algo deste porte é
assustador, mas estamos muito felizes com o resultado
final. Cerca de 10% do valor de venda dos convites
será doado à Fundação Rotária como parte do EREY
dos rotarianos. Depois que equalizarmos todos os
custos referentes à organização, o saldo positivo do
evento será repassado ao Centro Assistencial Cruz
de Malta. A nossa ideia é comprar mais aparelhos
de ultrassom para garantir que mulheres de baixa
renda da região do Jabaquara consigam fazer até seis
exames de imagem durante a gravidez”.

Sucessos da música clássica internacional,
tributos a músicos contemporâneos e adaptações da
música popular brasileira abrilhantaram o repertório.
O evento teve como finalidade o repasse de recursos
à Fundação Rotária, ao Centro Assistencial Cruz de
Malta e a outros projetos sociais. “Tudo aconteceu
porque tivemos uma grande equipe trabalhando,
ótimos patrocinadores, o apoio do Distrito 4420 e o
envolvimento dos clubes de Rotary. Montamos uma
comissão multidisciplinar, contando com o melhor do
conhecimento de cada um. Foi assim que vencemos,
com muita energia, alegria e torcendo para uma vida
melhor a todos”, relatou Vera Silvieri, Presidente do
Rotary Club de São Paulo-Sul.

Por deficiências no SUS, a Cruz de Malta
acaba recebendo uma sobrecarga. A maioria destas
mulheres não faz mais que três ultrassons na gestação,
número considerado baixo para o período pré-natal.
“Queremos proporcionar uma gravidez acompanhada
até o momento do parto. Para realizarmos tudo isso,
o trabalho do nosso clube já ocorre a longo prazo.
O nosso primeiro concerto foi projetado há muito
tempo. Em 2016, depois de muita organização, ele
ocorreu na Sala São Pedro. Este ano, nós realizamos
este lindo espetáculo na Sala São Paulo. Estamos
construindo uma linda experiência e obtendo muito
conhecimento. Quem sabe, em 2018, estaremos no
Teatro Municipal de São Paulo”, prevê ela.

“Tudo aconteceu porque tivemos uma grande equipe
trabalhando, ótimos patrocinadores, o apoio do
Distrito 4420 e o envolvimento dos clubes de Rotary”.
- Vera Silvieri -

ESPETÁCULO NA SALA SÃO PAULO

29

Ao lado de Vera Silvieri, o Governador Takata
confraternizou com os jovens músicos
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Desafios de grande porte
O Concerto Rotary Faça a Diferença ofereceu
desafios expressivos. Um deles foi ocupar os 1200
lugares da Sala São Paulo. Mas como vender estes
convites e garantir o sucesso do evento? Foi esta
pergunta que alimentou o entusiasmo de Vera e o
trabalho da sua equipe. “Quem conhece a Sala São
Paulo sabe que dificilmente mais de 800 pessoas vão
aos eventos. Conseguimos vender mais de mil convites
de forma antecipada e chegamos perto da lotação da
casa. O Governador Claudio Takata nos ajudou muito
nessa missão. Ele inspirou, comprou convites, divulgou
o evento e insistiu para que todos os rotarianos do
Distrito prestigiassem o espetáculo. A Governadoria
esteve presente em todos os momentos”.
No momento em que esta reportagem foi
realizada, a organização do evento estimava uma
arrecadação de aproximadamente R$ 200 mil, incluindo
o repasse dos patrocinadores. Segundo Vera, entre
50% e 70% deste valor será repassado aos projetos
sociais que motivaram a ação. “O momento mais difícil
desta jornada foi quando a gente levantou os custos,
analisamos as planilhas e adquirimos consciência de
como seria difícil obter apoiadores. Quando a união
destes patrocinadores foi capaz de arcar com os custos
fixos do espetáculo, sentimos um alívio e focamos
em outras atividades. Só tivemos tranquilidade
para trabalhar por causa do apoio que as empresas
patrocinadoras ofereceram a nós”.
Vera também ressalta que, além do apoio de
todos os rotarianos e da equipe do seu clube, cada
pessoa presente na plateia da Sala São Paulo fez a
diferença para o sucesso do evento. “Os companheiros
do Rotary Club de São Paulo-Sul e o presidente que
me antecedeu foram sensacionais. Agradeço a eles
pela coragem de assumirem este desafio em 2016.
Este ano, graças ao empenho de todos, conseguimos
dar continuidade neste brilhante trabalho. Agora,
como resultado final do nosso empenho, é muito
gratificante ver todo o público aplaudindo de pé
o espetáculo. Este é o momento mais lindo que
vivenciamos nesta noite. Sou muito grata e felizes
pelo apoio de todos”, finaliza de forma emocionada.
Sem o incentivo de empresas e instituições
que acreditam nas causas sociais, a organização do
Concerto Rotary Faça a Diferença não seria possível.
O evento foi um oferecimento das marcas KPMG,
Casa Leão Joalheria, Comolatti, Nicom - O Gigantão
da Construção, Fundação Vazolini, Porto Seguro, Itaú
Seguros Auto Residência e Azul Seguros. O apoio foi
da Sala São Paulo, Governo do Estado de São Paulo,
Instituto GPA, Coral A Tempo e São Paulo Convention
& Visitors Bureau. A realização foi do Rotary Club de
São Paulo-Sul, Centro Assistencial Cruz de Malta e
Distrito 4420 do Rotary International. A produção
do espetáculo ficou a cargo de Isis Vargas - www.
isisvargas.com.br.
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A Sala São Paulo recebeu rotarianos e
convidados que aplaudiram o espetáculo
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Palavra da diretora
artística do show
A direção do espetáculo foi da professora
doutora Renata Jaffé. Ela ressaltou a importância
de inciativas como a do Rotary para o fomentar o
universo artístico, humano e cultural da sociedade.
“Ainda acreditamos muito no Brasil. Ações como esta
podem fazer a diferença em nosso País. É por isso que
estamos aqui nesta noite. Os jovens que compõem
a Orquestra Instituto GPA são estudantes de música.
Estamos há meses ensaiando para o concerto de hoje.
O fato deles se apresentarem na Sala São Paulo, num
evento com esta finalidade social, fez com que todos
crescessem muito musicalmente. No aspecto técnico,
eles se esforçaram além da conta para apresentarem o
melhor de si ao público. Estamos realizados”.
Renata conta que não podia estar mais feliz
por tudo que o evento proporcionou e pelas iniciativas
cotidianas do Rotary. “É uma entidade que todos os
dias trabalha para fazer o bem nas comunidades onde
está inserido. Na maioria das vezes, não podemos
contar com o apoio das instituições governamentais.
É neste momento que o Rotary se torna fundamental
para o desenvolvimento da nossa sociedade. O fato
de estarmos juntos numa noite de gala como esta,
nos apresentando na belíssima Sala São Paulo, indica
que o Rotary é um parceiro do Instituto GPA. É um
agradecimento que não cabe em palavras. A única
forma de expressar essa gratidão é com a música”,
conclui a diretora da orquestra.
Ela iniciou os estudos sobre violino com o
seu pai Alberto Jaffé. Em 1982 mudou-se para os
Estados Unidos, onde estudou na National Academy
of Arts. Formou-se na Faculdade Santa Marcelina em
1991 e foi violinista da Orquestra Sinfônica Municipal
de São Paulo e da Jazz Sinfônica do Estado de São
Paulo. É professora de violino desde 1986 e deu
aula na Pensacola Christian College da Flórida (EUA)
nos anos 90, quando desenvolveu o Método Jaffé.
Retornou ao Brasil em 1996 e iniciou um importante
trabalho com jovens carentes da cidade de São Paulo.
Seus alunos e ex-alunos estudam, ocupam cargos
ou são professores em diversas escolas de música e
orquestras profissionais do Brasil e exterior.

“O Rotary é um parceiro do Instituto GPA. É um
agradecimento que não cabe em palavras. A única
forma de expressar essa gratidão é com a música”.
- Renata Jaffé -
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Ao lado de familiares, o Governador
vibrou com a Orquestra Instituto GPA
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Gratidão em nome
dos apoiadores
O empresário Hiroshi Shimuta, Governador
2014-2015 do Distrito 4420, foi um dos apoiadores
do evento. Ele ressalta a importância das inciativas de
responsabilidade social dentro das corporações. “Em
primeiro lugar, temos que apoiar estes jovens que
estiveram no palco e nos proporcionaram uma linda
apresentação. O Brasil passa por momentos difíceis
e parece que temos uma cortina de coisas ruins à
frente dos olhos. Mas quando testemunhamos jovens
talentosos como os da Orquestra Instituto GPA, a
gente sente que vale a pena investir na causa social.
Não temos apenas notícias ruins em nosso País. Isso
me enche de orgulho. Tenho a certeza que todos os
patrocinadores pensam assim”.
Shimuta ressalta que o apoio empresarial
é fundamental no desenvolvimento de projetos
sociais do Terceiro Setor. Mesmo assim, ele acredita
que o esforço dedicado ainda é pouco, perto do
potencial de talento que os jovens têm adormecido
dentro de si e que necessita de incentivo. “Ainda
podemos fazer muito mais. É por isso que alguém
tem que dar o primeiro passo. Este evento é um
exemplo aos clubes de Rotary, pois mostra que
a união de todos é capaz de fazer algo igual ou
melhor. A música, o esporte e a arte não têm
fronteira, pois fazem bem para a alma de qualquer
ser humano. Cada centavo usado neste evento não
foi um gasto, representa muito além disso. Foi um
investimento no futuro dos jovens da nação”.
Claudio Takata, Governador do Distrito
4420, também expressou suas emoções como um dos
incentivadores do Concerto Rotary Faça a Diferença.
“Fazer o bem, mesclando a música clássica com a
popular, é um extraordinário momento para nós.
Saímos daqui com o espírito leve e renovado. O evento
mostrou que os rotarianos podem ajudar a construir
um mundo melhor e o quanto o nosso Distrito é
importante neste processo. O esforço compartilhado
por todos foi imensamente recompensado neste
palco. Foi maravilhoso conhecer de perto as coisas
que estes jovens estão produzindo por meio da
formação musical. Agradeço a todos que fizeram a
diferença nesta inesquecível noite”.

“Cada centavo usado neste evento não foi um
gasto, representa muito além disso. Foi um
investimento no futuro dos jovens da nação”.
- Hiroshi Shimuta -
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Ao lado de tenores e do Coral A Tempo,
Orquestra Instituto GPA fez um lindo show
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Repertório oficial do concerto
1. Mourão - Guerra Peixe.
2. Trenzinho do Caipira - Heitor Villa Lobos.
3. Tributo a Queen - Queen.
4. Águas de Março - Tom Jobin.
5. Suite Jazzing About Suite - Pamela Wedgwood.
6. Brasileirinho - Waldir Azevedo.
7. Brindisi - Giuseppe Verdi.
8. Vá Pensiero - Giuseppe Verdi.
9. Toreador - Gerge Bizet.
10. Sempre Libera - La Traviata - Giuseppe Verdi.
11. O que é o que é - Gonzaguinha.
12. Trem das Onze - Adoniran Barbosa.
13. Happy Day - Brooke Candy.
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Orquestra Instituto GPA
Criado em 1999, o Programa de Música & Orquestra
Instituto GPA já mudou a vida de mais de 14 mil jovens. A
cada nova turma, sob orientação da professora Renata
Jaffé, muitos talentos são descobertos. Os destaques
são selecionados para ingresso na Orquestra Instituto
GPA. Tal oportunidade permite o aprimoramento
das técnicas por meio de apresentações em público.
Ao longo dos anos, foram realizados concertos em
várias cidades brasileiras e no exterior, incluindo uma
apresentação no renomado Carnegie Hall (EUA).
São anos revelando talentos e formando cidadão
responsáveis. Qualquer um pode fazer parte do projeto
e ajudar a transformar a vidas de outras pessoas. Saiba
mais em www.institutogpa.org.br.

Sobre o Coral “A Tempo”
Foi fundado em 2006 para participar de eventos
natalinos da Orquestra Filarmónica Melhoramentos
de Caieiras. O grupo se reúne regularmente e
desenvolve parcerias com repertório variado. O coro
conta com mais de 60 integrantes. Seu repertório
abrange músicas como os excertos de La Traviata de
Verdi, Carmen Bizet e a 9ª Sinfonia de Beethoven,
além de canções brasileiras e cantatas americanas em
formato de musical para eventos de Páscoa e Natal.
Sob regência e orientação vocal do maestro Wlater
Chamun, e administração do professor Sila Silva, o
coral conta com o trabalho de músicos profissionais
para o desenvolvimento de estudos e peças musicais.
Saiba mais em www.coralatempo.blogspot.com.br.

O Concerto Rotary Faça a Diferença teve
mais de mil convites comercializados

ROTARY 4420 - SET/OUT 2017

RODADA DE NEGÓCIOS

40

Em busca de novas
parcerias comerciais
Distrito 4420 realiza a 1º Rodada de Negócios do Ano Rotário 2017-2018 e promove a
cultura do relacionamento comercial entre os rotarianos participantes
Na manhã de 26 de setembro, o Distrito
4420 do Rotary International realizou a 1º Rodada
de Negócios do Ano Rotário 2017-2018. O encontro
aconteceu no CAMP SBC, localizado em São Bernardo
do Campo/SP. Cerca de 40 pessoas participaram do
evento, divididas entre 25 empresas interessadas
em novos negócios. O objetivo do encontro foi
gerar negócios entre rotarianos e convidados. Os
participantes apresentam suas empresas, tipos
de produtos e serviços oferecidos. Eles foram
divididos em grupos com sete integrantes cada,
com um tempo máximo definido para interação,
e consequente troca de mesas. Desta forma,
promove-se um equilíbrio para que todos consigam
conhecer o máximo de empresas possíveis.

Clubes participantes do evento
1. Rotary Club de Diadema.
2. Rotary Club de Santo André-Sul.
3. Rotary Club de São Paulo-Anchieta.
4. Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro.
5. Rotary Club de São Paulo-Centenário.
6. Rotary Club de Santo André-Campestre.
7. Rotary Club de São Paulo-Brasil-Taiwan.
8. Rotary Club de São Bernardo do Campo.
9. Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.
10. Rotary Club de São Paulo-Distrito São Luiz.
11. Rotary Club de São Bernardo do Campo-Terra Nova.
12. Rotary Club de São Bernardo do Campo-Rudge Ramos.

A empresa Alfa Credenciamento ofereceu
suporte na logística do evento para que não houvesse
repetições nas apresentações. Os companheiros Pedro
Baptista e Nelson Ceschin, integrantes da Comissão
de Serviços Profissionais do Distrito 4420, foram os
responsáveis pela organização. “Esta foi a primeira
rodada das três que programamos para 2017-2018.
Consideramos a experiência válida para incrementar
as formas de negócios entre os rotarianos, pois
todos interagiram sobre seus produtos e serviços.
Aproveitamos para divulgar o próximo evento que
será realizado em breve. Na edição seguinte, iremos
ampliar as formas de divulgação para superarmos o
número de participantes”, afirmou Ceschin.
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O Concerto Rotary Faça a Diferença teve
mais de mil convites comercializados
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Companheirismo e diversão
na Serra da Mantiqueira
Num fim de semana repleto de lazer, alegria e descontração, rotarianos aproveitam
momento de união em prol do projeto Preserve o Planeta Terra
No final de semana de 29 de setembro a 1º de
outubro, o Distrito 4420 do Rotary International realizou
a “Viagem da Amizade” do Ano Rotário 2017-2018.
O destino, mais que especial, foram as montanhas
de Virgínia, na região sul do Estado de Minas Gerais.
Coordenado pelo companheiro José Carlos Campos,
do Rotary Club de São Paulo-Anchieta, o objetivo do
evento foi proporcionar momentos agradáveis de
companheirismo entre rotarianos, familiares e grupos de
amigos. A hospedagem ocorreu no aconchegante Hotel
Fazenda Vale da Mantiqueira, em meio a uma extensa
área verde preservada, cercada por belas montanhas, ar
puro, riachos, pássaros e outros animais do campo.
Segundo o coordenador da viagem, o local foi
escolhido por meio de votação entre os presidentes
dos clubes, durante o Seminário de Treinamento de
Presidentes Eleitos (PETS). Este modelo de escolha
da Viagem da Amizade foi inédito dentro do Distrito
4420. Cerca de 150 pessoas participaram do encontro.
O passeio ainda contou com a presença de João Bosco
Ribeiro Bezé e Vani, Casal Governador 2017-2018
do Distrito 4560. Na noite do dia 29, o Governador
Claudio Takata recepcionou os companheiros e
agradeceu pela presença de cada um. Juntos, todos
desfrutaram de um delicioso jantar de boas-vindas.
Na manhã do dia seguinte, a equipe realizou um
passeio pela agradável Fazenda Jersey Vale.
Integrada ao hotel, a propriedade proporciona
aos hóspedes um contato direto com os animais rurais,
a natureza da região e as vacas que são essenciais na
fabricação de leite fresco com ótimos índices de qualidade.
Foi possível ver de perto a produção de diversos derivados,
como queijos, doces e iogurtes. No almoço, os rotarianos
foram recepcionados por Sérgio Antunes, fundador e
proprietário do local. Após o jantar, os companheiros
promoveram a “Noite do Cassino”, onde a diversão e o
clima de festa tomaram conta dos participantes. Gabriela
Gadea, associada do Rotary Club de São Paulo-Ponte
Estaiada, presenteou os casais com produtos de beleza e
promoveu sorteios durante a dinâmica.

Dando continuidade ao projeto “Preserve o
Planeta Terra”, e aproveitando o gancho da recente
“Semana da Árvore”, os companheiros do Distrito
4420 se uniram aos rotarianos do Distrito 4560 e
promoveram um importante plantio de árvores na
região. Foram plantadas cerca de 80 mudas de Ipê Roxo
e Ipê Amarelo. “Foram dias de muito companheirismo,
alegria e diversão. Tivemos ótima hospedagem,
deliciosas refeições, jogos e atividades rotárias. Para
fechar com chave de ouro esta memorável viagem,
conseguimos inserir o plantio de árvores em nossa
programação, onde cada muda ganhou o nome dos
respectivos padrinhos de plantio. Estou feliz com tudo
que vivemos aqui”, finalizou o Governador Takata.
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Clubes participantes da viagem
1. Rotary E-Club 4420.
2. Rotary Club de Peruíbe.
3. Rotary Club de Cubatão.
4. Rotary Club de São Vicente.
5. Rotary Club de Santo André.
6. Rotary Club de Praia Grande.
7. Rotary Club de São Paulo-Sul.
8. Governadoria do Distrito 4560.
9. Rotary Club de Santo André-Sul.
10. Rotary Club de Santo André-Norte.
11. Rotary Club de São Paulo-Sudeste.
12. Rotary Club de São Paulo-Anchieta.
13. Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.
14. Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro.
15. Rotary Club de Santo André-Alvorada.
16. Rotary Club de Santo André-8 de Abril.
17. Rotary Club de São Paulo-Santo Amaro.
18. Rotary Club de São Bernardo do Campo.
19. Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste.
20. Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.
21. Rotary Club de São Paulo-Distrito São Luiz.
22. Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte

Os companheiros do Distrito 4420 mantiveram
o entusiasmo e a união no encontro
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GALERIA DE FOTOS

Fórum Distrital de Interact
O 1º Fórum Distrital de Interact do Ano Rotário 2017-2018 foi realizado em agosto. Realizado na
sede do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, o evento teve a presença de interactianos,
rotarianos e convidados. Foram abordados temas como planejamento estratégico, liderança
servidora, fluxo de caixa, imagem pública, entre outros. A psicóloga Alexandra Gutierrez de
Barros, pós graduada em gestão de pessoas, promoveu dinâmicas divertidas e participativas ao
público presente. O Governador Claudio Takata trouxe palavras de incentivo e agradeceu pelo
comprometimento dos jovens em prol da causa rotária. Confira algumas imagens deste evento!
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
www.rotary4420.org.br
facebook.com/Rotary4420
ROTARY 4420 - SET/OUT 2017
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Preparando novas
lideranças rotárias
Ampliando as bases de conhecimento dos rotarianos, Distrito 4420 realizou o Instituto
de Liderança Rotária e o Liderança Rotária Juvenil em agosto
De forma integrada, o Distrito 4420 do Rotary
International promoveu o ILR (Instituto de Liderança
Rotária) e o LRJ (Liderança Rotária Juvenil). Realizados
no CAMP SBC, em São Bernardo do Campo/SP, eles
foram coordenados pelo rotariano Marcos Buim. Os
eventos também contaram com a participação do
Governador Claudio Takata. O Módulo 1 do ILR recebeu
34 participantes, enquanto mais 13 alunos estavam
no Módulo 2. Outros seis companheiros se formaram
no Módulo 3, entre eles Carlos Henrique da Cruz (RC
Santos), Celso Paula de Souza (RC Diadema), Cleide Ruiz
(RC Diadema), Paulo Nunes dos Santos (Rotary E-Club
4420), Tânia Cristina Segrett (RC Peruíbe) e Rosa da
Cunha Souza (RC Diadema).
No módulo de formação de facilitadores do
ILR, o curso foi concluído por Adelmo Capitâneo (RCSBC
Norte), Ângelo Priori (RCSP Aeroporto), Ary Silveira
Bueno (RC Santo André), Gabriela Gadea (RCSP Ponte
Estaiada), Marcelo Fernando Ferreira (RC Mauá), Marizi
Volpi Vinha (RCSBC Norte), Pedro Baptista (RCSP Ponte
Estaiada), Silvana Giannini (Rotary E-Club 4420) e José
Rubens Nogueira (RC Peruíbe).
O LRJ contou com a participação de 11 jovens,
entre rotaractianos e interactianos. Os instrutores que
conduziram o treinamento foram Marcos Buim, Marcos
Franco, Yoiti Fujiwara, Wagner Candelária, Aldo Gaspar,
Lenice Mateus de Oliveira, João Carlos Simanke, Adelaide
Priami, Leonardo Weissmann, Manoel P. Daniel, Jaime
Uehara, Marcelo Carvalho, Roberto Luiz Barroso Filho,
Antonio Dueñas e Fernando Dias Sobrinho. A secretaria
do evento ficou a cargo de Bessie Barros.
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O Governador Takata prestigiou
pessoalmente o ILR e o LRJ no CAMP SBC
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RC Santos-Ponta da Praia

RC São Bernardo do Campo-Norte

MUTIRÃO DA SAÚDE E BELEZA

PROJETO RUMO

Um mutirão de saúde e beleza ofereceu vários serviços
à comunidade em 21 de outubro, no ginásio Dale
Coutinho, em Santos/SP. A ação foi realizada pelos
11 clubes de Rotary do município, com total apoio
da prefeitura. Alunos de Odontologia e Farmácia
da Unisanta fizeram a prevenção do câncer bucal,
orientação sobre a correta escovação dos dentes ás
crianças, distribuição de kit para higiene bucal, aferição
de pressão arterial, medição de glicemia e teste rápido
de Hepatite C. O projeto Salão Autoestima, por meio
de seus alunos, realizou cortes de cabelo, penteados e
manicure no público presente.

O Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte
realizou mais uma ação do Projeto Rumo. Desta vez, o
evento ocorreu em 21 de outubro, na Escola Estadual
Antonio Caputo, localizada na região do Riacho
Grande, em São Bernardo do Campo/SP. A inciativa
promove diversos ciclos de palestras informativas aos
alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer as
características de cada profissão. Vários profissionais
doaram seu tempo nesta causa, mostrando suas
atribuições e deveres. O clube comemorou o sucesso
desta edição e agradeceu a todos os voluntários que
colaboram com o projeto.

RC Guarujá

RC Mauá-Pilar

CAMPANHA HEPATITE ZERO

MUTIRÃO DA SAÚDE

Em parceria com a Cruz Vermelha Internacional
(Regional Santos), o Rotary Club de Guarujá realizou
cerca de 320 testes na campanha de combate à
Hepatite C. A ação ocorreu em 21 de outubro num
local de grande fluxo de pessoas, o Ferry Boat
Plaza Shopping, na travessia de balsas e barcas
Guarujá-Santos. Homens, mulheres e crianças foram
atendidos gratuitamente, e puderam conhecer os
resultados de seus exames imediatamente. O evento
contou com o apoio da Prefeitura Municipal de
Guarujá e das empresas Sabesp, Porto Seguro de
Seguros Gerais, Grupo Translitoral, Grafica Danimar.

Ao lado de parceiros, entidades públicas e setor
privado, o Rotary Club de Mauá-Pilar realizou com total
sucesso seu Mutirão da Saúde. A iniciativa ocorreu em
21 de outubro e atendeu centenas de moradores do
município mauaense. Os atendimentos contemplaram
teste rápido de Hepatite C, consulta oftalmológica,
aferição da pressão arterial e glicemia capilar. O
evento mobilizou os associados do clube, familiares
e voluntários. Juntos, eles proporcionaram horas de
trabalho em prol da população local. José Guzdinskas,
Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018, agradece
pelo empenho de todos.
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RC São Paulo- Saúde

RC Santos-Boqueirão

SOLIDARIEDADE

AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS

No dia 21 de outubro, os companheiros do Rotary de
São Paulo-Saúde realizaram a tradicional campanha
para arrecadação de alimentos em prol das obras
sociais da Paróquia Santa Rita de Cassia. A ação
foi realizada no Supermercado Hirota da Avenida
Jabaquara, localizado na Zona Sul da cidade de São
Paulo/SP. Além dos associados do clube, voluntários
e amigos, a iniciativa contou também com a ajuda
dos frequentadores e fiéis da paróquia beneficiada.
Ronaldo Ogasawara, Presidente Que Faz a Diferença
2017-2018, liderou pessoalmente este importante
trabalho de solidariedade ao próximo.

A Comissão de Projetos do Rotary Club de
Santos-Boqueirão trabalhou incansavelmente para
tornar o dia das “Rotarianas em Ação” uma experiência
agradável à comunidade santista. As beneficiadas
de forma direta foram as crianças da Creche Ancilia
Domini. Elas foram levadas até o SESC Santos, onde
brincaram muito durante horas sem parar. O sucesso
da ação estava refletido no olhar de cada um. As
crianças existentes no interior de cada companheira
do clube também mostraram todo o carinho, esforço
e comprometimento que elas têm com o projeto. Elas
fizeram a diferença!

RC Mauá-8 de Dezembro

RC São Paulo-Parque do Ibirapuera

CASA RONALD McDONALD

FESTA DAS CRIANÇAS

Na noite de 16 de outubro, o Rotary Club de Mauá-8
de Dezembro, ao lado dos outros clubes da Área 11
do distrito 4420 do Rotary International, recebeu
o certificado de reconhecimento por sua atuante
participação durante a campanha MC Dia Feliz,
realizada no mês de agosto. A Casa Ronald McDonald
realizou a prestação de contas do evento aos clubes
participantes, as respectivas homenagens e ofereceu
um agradável jantar aos convidados. Nelson Pasotti,
presidente da Casa Ronald, falou da importância e
agradeceu os clubes de Rotary pela dedicação aos
projetos da Casa Ronald na região.

Em 13 de outubro, na ADC Eletropaulo, o Rotary Club
de São Paulo-Parque do Ibirapuera participou da
comemoração do Dia das Crianças, em parceria com
a instituição “Voluntárias Cisne Branco”. O grupo é
composto pelas esposas de oficiais da Marinha do Brasil
e de senhoras da SOAMAR-SP (Sociedade Amigos da
Marinha de São Paulo). Foram distribuídos presentes às
crianças, além da revistinha da Turma da Mônica, com
orientações feitas pelo Rotary sobre empreendedorismo.
As atividades de recreação foram conduzidas com
muito entusiasmo pelo Grupo de Escoteiros Almirante
Tamandaré.
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RC São Paulo-Saúde

RC Itanhaém

VISITA À BASE POLICIAL

DOAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS

No dia 10 de outubro, os companheiros do Rotary de
São Paulo-Saúde levaram Claudio Takata, Governador
do Distrito 4420 do Rotary International no Ano
Rotário 2017-2018, para conhecer a Base Policial do
Jardim da Saúde. O local é um importante canal de
comunicação e relacionamento comunitário entre
a comunidade regional e a Polícia Militar de São
Paulo, visando a melhoria da segurança pública
nos bairros mais próximos. Na oportunidade, eles
também visitaram outros espaços comunitários, como
a biblioteca da Escola Estadual Deputado Rubens do
Amaral e o CDC Castúlio Do Amaral.

Os associados do Rotary Club de Itanhaém, liderados
por Katia Doenz, Presidente Que Faz a Diferença para
o Ano Rotário 2018-2018, se reuniram no início desta
gestão para beneficiar a UPA Itanhaém (Unidade
de Pronto Atendimento de Itanhaém). Na presença
de Fábio Crivellari Miranda, secretário municipal de
Saúde; e de Marcelo Jesus, secretário adjunto, os
rotarianos promoveram novas doações de cadeiras
de rodas ao município. A Saúde é uma das áreas
de enfoque do Rotary em todo o mundo. Não foi
a primeira vez em que o clube realizou doações de
equipamentos e suplementos para este segmento.

RC São Caetano do Sul

RC São Paulo-Aeroporto

DIA DO AMIGO

DOAÇÃO AO PROJETO TETO

O Rotary Club de São Caetano do Sul realizou
uma reunião diferente em 25 de setembro. Cada
associado convidou seus amigos para conhecer
o que é Rotary e a história do próprio clube. A
reunião foi realizada na Biblioteca Municipal Paul
Harris, em São Caetano do Sul/SP, onde funciona
um dos projetos idealizados pelo clube há 63 anos,
em prol da comunidade local. O companheiro Silvio
Roberto Daidone proporcionou ao púbico presente a
oportunidade de conhecer a história do clube, desde
de sua fundação até os dias atuais hoje, incluindo
seus projetos, ações, conquistas e evolução.

Claudia Priore, Presidente da Casa da Amizade do
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto, oficializou
a doação de R$ 4.900,00 ao “Projeto TETO”,
desenvolvido em parceria com clubes de Rotaract do
Distrito 4420. Giulia Priore, Presidente do Rotaract
Club de São Paulo-Aeroporto, manifestou sua alegria
e gratidão em contar com essa parceria para continuar
se empenhando junto aos demais rotaractianos para
a ampliação desta iniciativa. “Agradeço a Casa da
Amizade pelo apoio e por um gesto tão generoso
que vai permitir o início da construção da nossa
primeira casa”, valorizou Giulia.
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RC São Paulo-Ipiranga

RCSP Manancial Manacás da Serra

PROJETO RUMO

PROJETO ROTARY NAS ESCOLAS

No mês de setembro, o Rotary Club de São
Paulo-Ipiranga realizou com total sucesso o “Projeto
Rumo”, inciativa que ocorre de forma permanente
dentro do calendário de atividades do clube. Esta
edição foi realizada na Escola Senai Dr. Oscar
Rodrigues Alves, durante as atividades da “Semana
Mundo Senai”. O evento teve a participação de
aproximadamente 200 jovens do CAAP Ipiranga
(Centro de Apoio ao Aprendizado Profissional),
divididos em duas turmas no período da manhã e da
tarde. De forma oficial, o clube agradeceu a parceria
do SENAI e do CAAP na realização desta jornada.

Em 3 de outubro, o Rotary Club de São
Paulo-Manancial Manacás da Serra mobilizou
seus associados para uma importante visita à
Escola Estadual Leonice de Aquino Oliveira,
localizada no município de Embu Guaçu/SP.
Juntos, eles realizaram a entrega dos certificados
de desempenho excepcional dos cinco melhores
alunos classificados e reconheceram as duas
educadoras pelo apoio ao desenvolvimento do
Concurso de Redação do “Projeto Rotary nas
Escolas”. Além disso, o clube também entregou
diversos vales-presentes e o Café do Rotary com
brinde para os respectivos jovens e professoras.

RC Diadema-Floreat

RC Itariri-Pedro de Toledo

AÇÃO SOCIAL DO BEM

LEIA PARA UMA CRIANÇA

O Rotary Club de Diadema-Floreat promoveu a “Ação
do Bem” junto com a Escola Trivinho. A importante
iniciativa foi realizada em parceria com diversos
profissionais das áreas da saúde, beleza e do bem estar
humano. Para atender a comunidade local com muita
qualidade durante a ação, o evento recebeu o apoio
técnico e multidisciplinar de psicólogos, advogados,
farmacêuticos, dentistas, massagistas, cabeleireiros,
maquiadores, quiropraxista, nutricionista, orientador
físico, entre outros voluntários. Com ações deste tipo,
o clube pretende continuar fazendo a diferença no
dia-a-dia das comunidades onde atua.

Por iniciativa do Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo,
cerca de 200 crianças ganharam kits de livros infantis da
“Campanha Leia Para uma Criança”. Os beneficiados são
alunos das creches de Itariri e de Pedro de Toledo, na
região do Vale do Ribeira/SP. Os kits foram doados pela
Fundação Itaú Social, dentro do programa Itaú Criança,
e foram entregues pelos rotarianos nas escolas, com a
participação especial de seus professores e diretores
escolares. Estudos apontam que ouvir histórias na
infância favorece o desenvolvimento das linguagens oral
e escrita do indivíduo para o resto da vida.
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Distrito 4420 recebe
homenagens e premiações
no 40º Instituto Rotary
do Brasil em Atibaia
Reconhecimentos foram concedidos pelas realizações durante a Gestão Humanitária
2016-2017 e pelo desenvolvimento do Instituto de Liderança Rotária
O 40º Instituto Rotary do Brasil foi realizado
com total sucesso recentemente. O encontro, que
reúne diretores, governadores e lideranças rotárias
de todo o Brasil, além de rotarianos convidados de
várias partes do mundo, aconteceu de 31 de agosto a
2 de setembro, no Bourbon Convention & Spa Resort,
na cidade de Atibaia/SP. Na oportunidade, o Distrito
4420 do Rotary International (RI) recebeu alguns
reconhecimentos e premiações. Uma das homenagens
foi feita para Fernando Dias Sobrinho, Governador
do Distrito 4420 no Ano Rotário 2011-2012. Ele foi
premiado por sua dedicação ao ILR (Instituto de
Liderança Rotária). O prêmio foi entregue durante a
plenária de encerramento do evento.

A entrega dos prêmios também contou com
as presenças de Marcelo Haick, Governador 2006-2007
do Distrito 4420 e Coordenador do Programa Polio
Plus no Brasil; e Marcos Franco, Governador 2010-2011
do Distrito 4420 e Chairman da Comissão Distrital de
Fundação Rotária para o período 2016-2019. Na sala
de Imagem Pública, o Distrito 4420 ainda recebeu
certificado pelos trabalhos realizados no segmento de
Imagem Pública de Rotary. No Ano Rotário 2016-2017,
o grupo contou com as atuações do jornalista Marcelino
Silva, da empresa MSCom Mídia, responsável pelas
atividades jornalísticas, desenvolvimento de conteúdo
gráfico, edição da Revista Rotary 4420 e produção do
programa Rotary na TV.

O ILR é um programa de treinamentos que
visa criar novas lideranças pelo mundo. Sobrinho foi o
responsável pela implantação deste trabalho no Distrito
4420. Em seguida, o projeto ganhou ainda mais destaque
com o seu crescimento pelo Brasil. Sua contribuição em
prol da evolução do ILR foi desde a tradução de apostilas
ao desenvolvimento de treinamentos práticos em outros
distritos brasileiros. A premiação foi entregue por Paulo
Zanardi; Diretor do RI, e Antonio Hallage, ex-diretor da
instituição. O reconhecimento foi realizado na presença
de diretores e governadores rotários de várias regiões.
O destaque especial foi a participação de Ian Riseley,
Presidente de Rotary International.

Marcelo Carvalho, atual Presidente da Comissão
Distrital de Imagem Pública, recebeu pessoalmente o
reconhecimento. Ele é o responsável pelos treinamentos
dos clubes de Rotary, manutenção dos sites dos clubes
e do Distrito, além de realizar um amplo trabalho
de orientação para o uso correto da marca do RI. O
certificado foi entregue pelos atuais coordenadores
regionais de Imagem Pública do Rotary no Brasil,
Marcio Cavalca Medeiros e Francisco Schlabitz, e pela
Coordenadora Eleita Ligeia Stivanin. Durante o jantar
dos governadores 2017-2018 com o Presidente do RI, o
Governador Claudio Takata apresentou os pins exclusivos
do Distrito 4420 para o EREY e para o Meu Clube é 20.

Outras premiações foram entregues a
Ronaldo Varella, por sua atuação como Governador do
Distrito 4420 na Gestão Humanitária 2016-2017. Sua
administração ganhou o Prêmio Paulo Viriato Correa da
Costa, pelo primeiro lugar no Brasil em arrecadação para
a Fundação Rotária. O reconhecimento foi entregue
por Ron Burton, Presidente 2013-2014 do RI e atual
Chairman Eleito dos Curadores da Fundação Rotária. O
Distrito 4420 também recebeu premiação pela maior
arrecadação per-capita (US$ 246,73), primeiro lugar
na Zona 22-A em arrecadação absoluta pela ABTRF
(Associação Brasileira da The Rotary Foundation), e
pelo segundo lugar no Brasil em arrecadação para o
programa Polio Plus para o fim da poliomielite.

Realizado na véspera da abertura oficial do
InstitutoRotarydoBrasil,ojantarfoiumaconfraternização
dos governadores de distritais brasileiros para o Ano
Rotário 2017-2018 com o companheiro Ian Riseley,
Presidente do Rotary International. Acompanhado de
sua esposa Marie, o Governador Takata aproveitou
o descontraído momento para mostrar oficialmente
a Riseley o pin do Distrito 4420 alusivo ao EREY. Ele
também presenteou Juliet Riseley, esposa do Presidente
do RI, com o pin do Meu Clube é 20. Marcos Zanardo
e Maria Laiz, Casal Governador 2012-2013 do Distrito
4420, foram os anfitriões do Casal Presidente do RI no
evento e durante o período de estadia no Brasil..
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Fernando Dias Sobrinho (centro) recebe prêmio
na plenária de encerramento do evento
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Rotaract Club de Santos

Interact Club de Diadema

ANTES ARTE DO QUE NUNCA

VISITA À SANTA CASA

Em 30 de setembro, o Rotaract Club de Santos
realizou o projeto “Antes Arte do que Nunca”. A
ação aconteceu no asilo da Sociedade São Vicente de
Paula, localizado no bairro do Macuco, em Santos/SP.
No local, eles ofereceram um delicioso lanche para os
idosos, além de algumas atividades, como peça de
teatro e apresentação de dança do grupo da FEFESP.
O projeto teve como objetivo levar um pouco de arte
para dentro do ambiente residencial onde vivem
os velhinhos, junto com muito amor, entusiasmo e
diversão. Se manter próximo da terceira idade faz
parte das ações do Rotaract santista.

O Interact Club de Diadema promoveu uma visita à
Santa Casa. A iniciativa aconteceu em 23 de outubro
e teve como objetivo a realização de um dia com
lazer, brincadeiras e diversão, especialmente para
a criançada que nunca teve contato com uma ação
deste tipo. Por causa do Dia das Crianças, o clube
decidiu realizar um projeto para que elas pudessem
ser homenageadas. Além disso, os melhores
momentos foram à moda antiga, com brincadeiras
de rua para que todos pudessem retomar ou ter um
pouco de contato com essa herança cultural. Foi um
dia inesquecível para todos os participantes.

Rotaract Club de São Paulo-Aeroporto

Interact Club de Santos-Porto

POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA
O Rotaract Club de São Paulo-Aeroporto iniciou
a segunda edição campanha de arrecadação de
materiais de higiene pessoal para doação às mulheres
presidiárias. A previsão estimada é que, somente
no mês de setembro, foram obtidos 435 pacotes de
absorvente, 120 calcinhas de algodão, sete dúzias
de creme dental, 16 dúzias de escova de dente, 24
shampoos, 12 condicionadores e 113 sabonetes. O
relatório divulgado pela Pastoral Carcerária, Conectas
Direitos Humanos e Instituto Sou da Paz, aponta
que em algumas prisões, as mulheres sofrem uma
desconstrução da dignidade e da identidade feminina.

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
Giovanna Zoletti Pedry, Presidente do Interact
Club de Santos-Porto, contou com a ajuda dos
interactianos do seu clube para organizar uma
palestra sobre a prevenção ao suicídio, ministrada
pela psicóloga Fernanda Cristina Fonte de Souza e
pelo advogado Raphael Vita Costa, associado do
Rotary Club de Santos-Porto. O evento foi realizado
no Colégio Renovação, em Santos/SP, e teve como
foco os alunos do Ensino Médio. “Esperamos que
o tema tenha sido útil para os alunos presentes, e
que cada um carregue dentro de si a mensagem da
importância da vida”, afirmou Giovanna.

Seja oferecendo bolsas de estudo, programas educacionais ou oportunidades de desenvolvimento
pessoal e profissional, nós contribuímos ao aprendizado e inspiramos as próximas gerações.
Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt

COLUNA DE IMAGEM PÚBLICA
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Imagem Pública
Conceitos Básicos

Em seu Plano Estratégico, o Rotary International tem destacado o
papel da Imagem Pública na organização, que forma um tripé junto
com a Fundação Rotária e o Desenvolvimento do Quadro Associativo.
Assim, vale a pena relembrarmos alguns conceitos básicos do tema!

Por que é importante para o
Rotary fazer Imagem Pública?

Que imagem do Rotary devemos
mostrar para a imprensa?

O Rotary já foi fechado, não fazia questão de
aparecer. Mas aprendeu que precisa de membros, e para
isso precisa mostrar seu trabalho para que as pessoas
o conheçam e possam se interessar pela organização.
Também precisa mostrar suas atividades para os
rotarianos já existentes, como forma de estimulá-los a
permanecer na organização e prestar contas àqueles
que doam recursos para seus projetos. Precisa, ainda,
obter o reconhecimento devido da sociedade, que só
ocorre com a sua divulgação institucional.

Fuja das festas. Há uma tendência histórica
das notícias de Rotary caírem só nas colunas sociais,
como “aquele povo que só faz festa” – para mudar
isso é preciso noticiar o motivo da festa, o projeto que
será efetuado com o dinheiro arrecadado, a população
que será beneficiada, deixando o evento em segundo
plano. Foque nos projetos, e, por que não, nos serviços
profissionais, mostrando que no Rotary você também
se relaciona e se aprimora.

Que mensagens os jornais
gostam de mostrar?
Jornais e veículos de imprensa em geral gostam
de notícias que causem impacto, e que sensibilizem o
seu público. Mostre o projeto pelo lado sentimental,
mostrando a comunidade beneficiada, ou mostre sua
relevância, com números significativos e o impacto na
sociedade causado pelo Rotary. Entregue seu projeto
com pompa, dentro de um grande evento, e assim
atraia a atenção da mídia.

Como podemos conseguir espaço
nos jornais sem dinheiro?
Através do relacionamento – é nisso que os
rotarianos são bons. Busque os contatos de cada membro
de seu clube, e descubra quem tem relacionamento com
pessoas da mídia, que poderão conseguir divulgação
para suas ações e espaço sem custo para divulgação
do clube. Chame a imprensa para participar de seus
eventos, e depois divulgue o resultado.

COLUNA DE IMAGEM PÚBLICA

Como mando as notícias para a mídia?
Através do press-release, que é um texto
contando o que se trata seu evento ou projeto. O texto
deve ser sucinto, mas deve responder às seguintes
perguntas básicas sobre o fato: O quê? Como? Quem?
Quando? Por quê? Onde? Procure escrever em terceira
pessoa, e envie fotos de boa qualidade junto - envie
em arquivos anexados, facilite para o jornalista e suas
chances de ter seu texto publicado serão maiores.
Mantenha ainda um texto padrão, para uso em todas
as divulgações, com uma breve descrição do que é
Rotary, quem somos, o que fazemos.
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E sobre o logotipo do Rotary, por
que mudou? Qual usar?
Em
um
trabalho
profissional
de
reposicionamento de marca o Rotary International
buscou o fortalecimento do nome Rotary, que agora
aparece em destaque. Use sempre o novo logo,
em todas as suas comunicações, e sempre com o
nome do clube integrado (abaixo e à esquerda),
dentro do padrão que está disponível no site
do clube ou pode ser gerado no Brand Center
no site do Rotary International. Lembre-se que
representamos uma grande organização, e
unidade de identidade é fundamental. Nunca
use logos personalizados ou modificados.

Por que o Rotary International não faz
nossa divulgação de forma centralizada?
O Rotary é uma organização internacional, mas
não é uma empresa, nem uma franquia – não possui
finalidade comercial e não possui fundo promocional,
que oneraria muito o custo dos rotarianos. E jamais
poderia usar recursos da Fundação Rotária ou doados
para projetos para fins promocionais. Assim, precisa
contar com o trabalho voluntário e pulverizado de
cada rotariano. Mesmo assim o Rotary International
tem disponibilizado muito material de qualidade para
ser usado e divulgado pelos clubes e rotarianos.

Quem mais pode ajudar a divulgar o Rotary?
O que mais podemos fazer?
Além da mídia local, busque por
representantes dos governos locais, líderes cívicos,
empresários de sua região, busque relacionamento
com organizações comunitárias, contate estudantes
e educadores, e pessoas formadoras de opinião.
Promova eventos que causem impacto, como
exposições, competições, atividades esportivas,
atividades culturais, eventos ligados à saúde ou ao
meio ambiente. Busque o que dá notícia!

Como posso manter um site para meu clube?
A presença na internet é fundamental, com
o uso das redes sociais, maneira mais popular em
uso atualmente. Mas é essencial seu clube possuir
um ponto de referência mais formal no mundo
digital, um site. Pode ser um site profissional,
contratado, ou mesmo os sites oferecidos pelo
Distrito, que possibilitam a divulgação e registro de
suas atividades de forma simples e prática e garante
um site sempre com conteúdo dinâmico, para que
as pessoas sempre voltem a visitá-lo.

Onde posso conseguir mais informações
sobre Imagem Pública?
Há vários caminhos, como o site do Rotary
International e o site do Distrito 4420. No site de nosso
distrito há o Portal de Imagem Pública, onde você
encontra tutoriais sobre como enviar notícias, como
atualizar seu site, como usar nosso novo logotipo, dicas
de Imagem Pública e links para diversas publicações e
manuais do Rotary International sobre o tema. Visite:
www.rotary4420.org.br/rp.
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