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MARCELINO SILVA
Jornalista MTb 47020/SP
Editor da Revista Rotary 4420

Rotary Club de Santos-Porto

a cultura da paz na  
vida em Rotary

 PAZ. Uma palavra com apenas três letras, mas 
que possui uma amplitude universal. No calendário 
temático dos rotarianos, o mês de fevereiro é 
dedicado aos temas da “Paz e Prevenção/Resolução 
de Conflitos”. O Governador Claudio Takata e sua 
Equipe Distrital fizeram a diferença neste contexto, 
justamente porque foram pioneiros na organização do 
primeiro Seminário da Paz do Distrito 4420 do Rotary 
International. Realizado em 24 de fevereiro, no Campus 
Rangel da Universidade Paulista (UNIP), na cidade 
de Santos/SP, o evento mostrou as oportunidades 
das bolsas de estudos do programa Rotary pela Paz 
na América Latina, além de apresentar palestras de 
excelente nível sobre a cultura de paz no mundo.

 Em nossa reportagem de capa, trouxemos os 
detalhes em texto e fotos sobre o sucesso do evento. Ela 
mostra que, além de ser uma das áreas de enfoque do 
Rotary em todo o mundo, a paz é algo que precisa ser 
debatida em todas as esferas da sociedade, passando 
pela educação familiar, formação profissional, graduação 
universitária e especializações do ensino superior. Não 
deixe de conferir. O Seminário PETS 2018-2019 foi outra 
matéria que mereceu destaque nesta edição da Revista 
Rotary 4420. Ela conta um pouco sobre o processo de 
encantamento que o Governador Eleito Carlos Torci 
pretende aplicar durante sua gestão à frente do Distrito 
4420, mantendo acesa a chama do lema Seja a Inspiração.

 Numa nítida sensação de alinhamento com 
as premissas do Rotary em todo o planeta, o fato 
de encantar os rotarianos e de ser a inspiração para 
um mundo melhor mostra que estas filosofias são 
importantes aliadas na difusão da cultura de paz. Não 
deixe de conhecer as ideias do futuro Governador neste 
contexto pacificador. Esta edição ainda reserva assuntos 
que também contextualizam o papel do Rotary em 
prol do convívio harmônico nas comunidades onde 
a instituição atua voluntariamente. As reportagens 
sobre a restauração do Marco Rotário do Rotary Club 
de Santos e do grupo de rotarianos motociclistas que 
fomentam o companheirismo e divulgam os projetos 
do Rotary pelo mundo mostram isso.

 Outros eventos também mereceram destaque, 
como o 2º Fórum Distrital de Interact, realizado 
em Peruíbe/SP; o 3º Fórum Profissional de Rotaract 
do Distrito 4420, que contou com a presença do 
Governador Claudio Takata; e a fundação do Rotary 
Club de São Paulo-Borba Gato, apadrinhado pelo 
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada. Além disso, 
os clubes das áreas 3, 12 e 13 realizaram rodadas de 
negócios em Santos/SP e São Paulo/SP, com o objetivo 
de promover o relacionamento profissional entre 
rotarianos, prospectar novos negócios e permitir que 
outros empresários conheçam o Rotary mais de perto. 
Ao lado da paz, estas ações mostram como o rotariano 
está inserido no ideal de servir.

Acesse tudo isso no site www.revistarotary4420.org.br. 
Abraços e boa leitura!
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 Há 113 anos, os quatro associados do primeiro Rotary Club 
realizaram sua primeira reunião. Embora não exista nenhuma ata 
dessa reunião, é improvável que algum deles tenha falado sobre 
voluntariado e servir à comunidade. Levou mais alguns anos até que 
esses assuntos começassem a ser considerados pelos rotarianos de 
então. A reunião não foi realizada em um hotel ou restaurante, mas 
no escritório de um associado. Até onde sabemos, não havia nenhum 
programa ou anúncio, nenhum relatório de comissão, palestrante ou 
crachá. Sem dúvida, essa reunião não teria cumprido os padrões de 
hoje para uma reunião produtiva do Rotary. Mas ela foi, é claro, nossa 
reunião mais produtiva já realizada.

 Hoje, como em 1905, muitos de nós buscamos no Rotary o 
mesmo que Paul Harris: amizade, contatos, um lugar para se sentir em 
casa. Mas hoje, nossa organização nos dá muito mais do que poderia 
ter dado aos seus primeiros associados. O Rotary de hoje, mais forte 
com mais de 1,2 milhão de associados, nos faz sentir em casa, não 
apenas no nosso pequeno grupo, mas também em nossos clubes 
diversos, em todos os lugares que estamos presentes, no mundo 
inteiro. Hoje, o Rotary conecta todos de uma forma que Paul Harris 
nunca poderia ter sonhado naquela longínqua noite de fevereiro.

 Não só podemos ir a qualquer lugar do mundo onde exista um 
Rotary Club e nos sentir em casa, como podemos fazer a diferença enquanto 
estamos de visita. Nos 113 anos que se seguiram a essa primeira reunião, 
o Rotary se tornou muito maior e mais diversificado do que os associados 
fundadores poderiam ter imaginado. Passamos de uma organização de 
apenas homens brancos a uma que acolhe mulheres e homens de todas 
as origens e etnias. Nós nos tornamos uma organização cujo propósito 
declarado é servir, refletido em nosso lema Dar de Si Antes de Pensar em Si.

 E nos tornamos não só uma organização capaz de mudar o mundo, 
mas que já o fez, graças ao nosso trabalho para erradicar a pólio. Nenhum 
de nós pode saber o que o futuro reserva ao Rotary. O que devemos fazer 
é continuar nos baseando nos fundamentos sólidos que Paul Harris e seus 
amigos nos apresentaram: forjar e fortalecer os laços de voluntariado e 
amizade através da diferença que o Rotary faz.

Ian H.S. Riseley   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2017-2018

Rotary Club de 
Sandringham  

Austrália

MENSaGEM Do PRESIDENtE

- Ian H.S. Riseley -
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- Paulo augusto Zanardi -

 Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em 1992, a data de 22 de março foi sugerida como 
Dia Mundial da Água, e começou a ser comemorada no ano seguinte. 
O objetivo desse dia é promover a conscientização da relevância da 
água para a nossa sobrevivência. O Rotary tem uma de suas áreas de 
enfoque destinada aos recursos hídricos e saneamento para atuarmos 
de forma firme e consciente. Segundo as Nações Unidas, 780 milhões 
de pessoas carecem de acesso a água potável e 1,3 bilhão não têm 
acesso a eletricidade. Portanto, há lugares onde a água existe em 
abundância, porém sem a energia elétrica necessária para captá-la no 
subsolo, nem o dinheiro para isso.

 Tão importante quanto fornecer sistemas de água e 
saneamento é informar nossas comunidades sobre o uso consciente 
desses recursos. Com pequenos gestos, podemos fazer a diferença na 
vida das pessoas. Conheci um grupo escoteiro que se reunia em um 
lugar onde havia um córrego muito agradável e com água límpida, 
porém completamente poluído. Eles não ficaram de braços cruzados. 
Pesquisaram e descobriram que, com alguns tubos de concreto e 
carvão, poderiam resolver em 90% a poluição da água, e assim fizeram. 
Há um Rotary Club que mantém um projeto de arrecadação de óleo de 
cozinha usado. Funciona da seguinte maneira: o clube distribui garrafas 
PET de dois litros para que o óleo seja depositado nelas.

 Quando estão cheias, os rotarianos as coletam e, uma vez por 
mês, as levam para a Apae da cidade, onde o óleo é reaproveitado na 
fabricação de sabão. Além de evitar a poluição, essa iniciativa ainda 
ajuda a suprir as necessidades da APAE. Outro clube desenvolve um 
projeto para levar palestras a escolas da comunidade. Participei de 
uma delas e fiquei impressionado com a quantidade de informações 
relevantes. Por exemplo: como evitar o desperdício de gás e de água, 
regulando diretamente o aquecedor em uma temperatura confortável. 
Ou a instrução para que remédios, principalmente antibióticos, não 
sejam descartados na pia do banheiro.

 Os quatro distritos paranaenses, por sua vez, se reuniram e, com 
a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), estão realizando 
um projeto de conscientização da importância dos recursos hídricos 
que será levado a todas as escolas públicas do Estado. O Rotary, por 
meio de seus clubes, e a Sanepar, com suporte técnico e financeiro, 
já iniciaram os primeiros estágios desse trabalho, que incluirá um 
grande seminário em Curitiba, no dia 26 de maio, com a presença do 
presidente do Rotary International, Ian Riseley. Neste mês de março, 
comecemos uma corrente permanente de combate ao desperdício de 
água. Incentivemos a prática de formas alternativas de reutilização 
deste recurso. Façamos, enfim, a diferença na vida de pessoas sem 
acesso a um bem que pode estar sendo desperdiçado por nós.

Paulo augusto 
Zanardi 

Diretor do Rotary 
International

Gestão 2017-2019  
Zonas 22 e 23 

 
RC de Curitiba 

Cidade Industrial  
Paraná - Brasil

MENSaGEM Do DIREtoR

É hora de cuidar dos  
recursos hídricos
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- 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

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Queridos companheiros, antes de redigir a mensagem deste 
mês, fiz uma ampla reflexão sobre as temáticas mensais e as áreas 
de enfoque do Rotary International (RI). No portal “Meu Rotary”, 
estas informações estão bem definidas e publicadas para que 
todos possam acessar a qualquer momento ou na hora que mais 
precisarem. Este cronograma é muito útil para consultar prazos de 
indicação a prêmios, obter informações sobre convenções e outros 
eventos, e também para organizar seu calendário de reuniões, 
projetos ou campanhas de imagem pública. Todas as datas estão 
sujeitas a alteração mas, mesmo assim, elas são indispensáveis para 
o nosso planejamento a médio prazo dentro dos clubes de Rotary.

 No endereço “my.rotary.org/calendar” é possível conhecer 
desde as datas especiais mantida pela ONU, até o calendário de 
reuniões do Conselho Diretor do RI e do Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária. Voltando a falar das temáticas mensais, relembro 
que os dois meses de abrangência desta edição da Revista Rotary 
4420 são dedicados à “Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos” e aos 
“Recursos Hídricos e Saneamento”, respectivamente em fevereiro e 
março. É neste sentido que me sinto feliz em testemunhar o trabalho 
da nossa Equipe Distrital e dos clubes de Rotary em realizar ações 
comunitárias, projetos e eventos relacionados com as nossas áreas 
de enfoque ou temas mensais.

 Tenho orgulho da forma pioneira como organizamos, com 
elevado nível na qualidade dos temas escolhidos e nas palestras 
apresentadas, o Seminário da Paz do Distrito 4420 do Rotary 
International. Ele aconteceu em 24 de fevereiro, no Campus II Rangel 
da Universidade Paulista (UNIP), em Santos/SP. Numa agradável 
manhã de sábado, o evento contou com a presença de rotarianos, 
empresários, estudantes, professores, palestrantes e representantes da 
sociedade civil. Foram debatidas a cultura de paz e as bolsas de estudos 
dos Centros Rotary pela Paz no mundo inteiro. Aberto gratuitamente 
à comunidade, o encontro teve como foco os profissionais graduados 
que desejam especialização subsidiada no exterior.

 Como eu mesmo disse numa das reportagens desta edição 
da revista, o Rotary tem como premissa a colaboração. Temos 
que entender as diferenças e trabalhar os objetivos em comum, 
fazendo valer a essência da paz. De forma exemplar, o seminário 
fez exatamente isso. Parabenizo a todos que ajudaram a realizar 
o sucesso do evento, justificando o tema da “Paz e Prevenção/
Resolução de Conflitos” no Distrito 4420. Também reforço o meu 
reconhecimento aos clubes que desenvolvem projetos permanentes 
nas áreas dos “Recursos Hídricos e Saneamento”. Devemos seguir 
em frente, mas sem esquecer que a “Saúde Materno-Infantil” e os 
“Serviços à Juventude” são as temáticas para abril e maio.
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Com foco em profissionais graduados que desejam especialização subsidiada no 
exterior, evento foi aberto gratuitamente às comunidades regionais da Baixada Santista

 Pensando em divulgar esta oportunidade de 
formação internacional aos profissionais da sociedade, 
o Distrito 4420 do Rotary International organizou de 
forma pioneira o Seminário da Paz, evento que foi 
realizado em 24 de fevereiro, na UNIP Santos (Campus 
II Rangel). “Mostramos os casos de sucesso e os 
detalhes deste programa, além dos impactos positivos 
que as bolsas de estudos estão causando em nossos 
bolsistas pelo mundo. Tivemos professores doutores e 
ex-bolsistas do Rotary como palestrantes do seminário. 
Foi uma oportunidade única que a comunidade 
recebeu”, explica Roberto Barroso Filho, responsável 
pela divulgação e arrecadação das bolsas Rotary pela 
Paz na América Latina.

 O professor doutor Edison Monteiro, diretor 
regional da UNIP Santos, foi anfitrião do evento. 
Ele enfatizou a importância do encontro para a 
universidade e à comunidade regional. “Foi um prazer 
sediar um evento com a dimensão da paz. Quando 
falamos em paz, pensamos talvez na guerra. Mas será 
que a guerra é o foco? A palavra paz tem apenas três 
letras, mas contém uma extensão gigantesca. Ela reflete 
positividade para que o ser humana consiga ter um 
comportamento tranquilo e viva melhor no mundo. 
Aprendi com uma de nossas professoras, especialista 
em amamentação humana, que quando uma criança é 
amamentada e sente o calor da mãe, o futuro dela será 
de paz. Devemos refletir muito sobre isso”.

 No âmbito acadêmico, o diretor ressaltou que 
faz muito sentido o fomento da paz por parte das 
instituições universitárias, justamente por abrigarem 
milhares de alunos que podem desenvolver estudos 
de mestrado ou doutorado com foco num tema tão 
importante para a humanidade. “Quanto mais pessoas 
se envolverem nas temáticas da paz, mais chances 
teremos de um mundo melhor. Vivemos na era da 
inovação, tecnologia e empreendedorismo nos meios 
acadêmicos. Mas também devemos refletir sobre a 
cultura de paz dentro do ensino brasileiro, por leio da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Seria uma 
forma de tornar esta causa de forma legítima em nossa 
grades e currículos, como ocorre com outros temas”.

 Claudio Takata, Governador do Distrito 4420, 
disse que o encontro trouxe um sentimento de realização. 
Ele conta que a ideia de organizá-lo surgiu anos atrás, 
numa conversa com o companheiro Barroso, na Convenção 
Internacional do Rotary, em São Paulo/SP. “O projeto 
evoluiu até o brilhante evento de hoje. Agradeço o apoio 
do Barroso na organização dos detalhes, a parceria com 
a UNIP que nos cedeu o local e a excepcional qualidade 
dos palestrantes com tantas informações relevantes. O 
Rotary tem como premissa a colaboração. Para sermos 
colaborativos, temos que entender as diferenças e 
trabalhar em objetivos comuns. Isso é a essência da paz. 
Estou feliz porque o seminário fez justamente isso”.

Distrito 4420 divulga bolsas de 
estudos no exterior e realiza 

Seminário da Paz na  
cidade de Santos

“Quando uma criança é amamentada e sente o 
calor da mãe, o futuro dela será de paz. Devemos 

refletir muito sobre isso”.

- Edison Monteiro -
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Evento foi realizado no auditório da  
UNIP Santos no Campus Rangel
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“Foi uma experiência fundamental e 
transformadora em vários sentidos. Sem o apoio 

do Rotary, nada disso seria possível”.

- Nelson Vieira -

Experiências práticas

 Sendo um dos principais arrecadadores 
voluntários em prol de projetos humanitários, o Distrito 
4420 também tem como meta a classificação de um 
bolsista para aperfeiçoamento nos Centros Rotary pela 
Paz. Samir Khoury, coordenador distrital do programa, 
enfatizou a importância desta iniciativa. “A nossa 
força de trabalho a favor da Fundação Rotária e as 
experiências com a promoção da paz são importantes 
exemplos que temos que exportar para outros distritos 
de Rotary. Estamos privilegiando o envio de um bolsista 
próprio via Fundação Rotária. Já temos candidatos de 
excelente nível, mas a oportunidade está aberta a 
todos da comunidade. Ao final do processo, temos a 
certeza que seremos bem representados”.

 Com o tema “Missões de Paz e a Importância 
da Reforma do Setor de Segurança”, o tenente da 
Polícia Militar de São Paulo Nelson Vieira foi um 
dos palestrantes do seminário. Enquanto bolsista 
do programa Rotary Pela Paz, ele estudou durante 
meses na Austrália. Vieira também participou de duas 
missões de paz da ONU (Organização das Nações 
Unidas), uma no Timor Leste e a outra no Haiti. 
“Agradeço pela oportunidade que o Distrito 4420 me 
deu de participar deste evento. As missões no exterior, 
a bolsa de estudos do Rotary e meu trabalho como 
policial me marcaram muito em relação à temática da 
paz. Essa bagagem pode contribuir para melhorar a 
vidas das pessoas no cenário brasileiro”.

 Ele afirma que com a experiência adquirida 
dentro do programa Rotary Pela Paz foi possível 
acumular conhecimento e atuar de forma mais 
efetiva junto aos organismos que fomentam a paz 
no mundo. “Durante a bolsa, eu fiz meu mestrado 
na Universidade de Queensland, na Austrália. A 
instituição é reconhecida por sua reputação e 
qualidade internacional de ensino. Foram quatro 
semestres de curso, contendo aulas intensivas 
e estágio profissional. Como estagiário, atuei 
numa instituição que visa promover uma norma 
internacional de proteção contra crimes de massa 
e genocídio. Foi uma experiência fundamental e 
transformadora em vários sentidos. Sem o apoio do 
Rotary, nada disso seria possível”.
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Ao lado de lideranças rotárias, o  
Governador Takata prestigiou o evento
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“Para quem não é associado de um clube de 
Rotary, basta entrar em contato com o Distrito 
4420 para formalizar o interesse nas bolsas”.

- Roberto Barroso Filho -

Como funcionam  
as bolsas

 Anualmente, o Rotary International outorga 
até 100 bolsas de estudo dos Centros Rotary pela 
Paz a profissionais do mundo inteiro. Por meio de 
treinamento acadêmico, aprendizado prático e 
oportunidades de networking, o programa dos 
Centros Rotary pela Paz capacita profissionais na 
área da paz, prevenção e resolução de conflitos. 
Estas bolsas cobrem as mensalidades, taxas, 
hospedagem, transporte de ida e volta, e todas as 
despesas com estágios e estudos de campo. Em um 
pouco mais de uma década, o programa capacitou 
mais de 900 bolsistas em carreiras relacionadas à paz. 
Muitos deles atuam em organizações internacionais 
e possuem suas próprias entidades filantrópicas no 
contexto da paz mundial.

 Com o apoio da Fundação Rotária, o programa 
concede até 50 bolsas para o mestrado e outras 50 
para o aperfeiçoamento profissional em universidades 
de vários países. O mestrado dura de 15 a 24 meses 
e exige estágio prático de até três meses nas férias 
acadêmicas. O aperfeiçoamento tem duração de 
três meses e até três semanas de estudos de campo. 
As exigências são fluência em inglês, compromisso 
com a paz mundial e habilidades de liderança. Para o 
mestrado, é obrigatório ter bacharelado e três anos 
de experiência voluntária ou profissional integral. No 
aperfeiçoamento profissional, o candidato deve ter 
cinco anos de experiência voluntária ou profissional, 
além de histórico acadêmico exemplar.

 As estatísticas do programa apontam que 
os bolsistas dos Centros Rotary pela Paz atuam 36% 
em ONGs, 15% nos governos, 8% em áreas de ensino, 
8% fazendo estudos avançados, 8% em pesquisas 
universitárias, 6% em agências da ONU, 3% em Direito, 
3% nas polícias, 2% no Jornalismo, 1% no Banco 
Mundial e 10% em outros lugares. “A Bolsa Rotary pela 
Paz é uma ótima opção aos interessados que atendam 
o perfil. O nosso Seminário da Paz foi gratuito e aberto 
a todos os públicos. Os rotarianos tiveram livre acesso 
ao evento sem a necessidade de inscrição. Para quem 
não é associado de um clube de Rotary, basta entrar 
em contato com o Distrito 4420 para formalizar o 
interesse nas bolsas”, finalizou Barroso.
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Roberto Barroso Filho (ao centro)  
foi um dos palestrantes do seminário
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temas e palestrantes

1 - BOLSAS ROTARY PELA PAZ.

- Roberto Luiz Barroso Filho.

2 - MISSÕES DE PAZ E A 
IMPORTÂNCIA DA REFORMA 
DO SETOR DE SEGURANÇA.

- Nelson C. R. Vieira (ex-bolsista do Rotary).

3 - PANORAMA DO REFÚGIO 
NO BRASIL.

- Dr. William Torres L. da Rosa.

4 - DESENVOLVIMENTO  
PARA PAZ.

- Natália Muto (ex-bolsista do Rotary).

5 - É POSSÍVEL MEDIR A PAZ?

- Professor Gilberto M.A. Rodrigues.

Local do evento

• Data: 24/02/18 - sábado.
• Horário: das 7h30 às 12h45.
• Local: UNIP Santos - Campus II Rangel.
• End.: Av. Francisco Manoel, s/nº - Jabaquara - Santos/SP
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Natália Muto, ex-bolsista do Rotary,  
foi uma das palestrantes do evento
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CONCURSO DE SITES
Premiação dos clubes que mais contribuírem 
na publicação de conteúdo em seus próprios 
sites (mini-site provido pelo distrito) e no site 
do Distrito 4420. 
PRAZO: publicações até 30/05/2018

CONCURSO DE ANÚNCIOS
Publicação de anúncios preparados pelo 
Rotary Internaaonal em jornais e revistas. 
Pode ser a campanha “Falta Só Isso” ou a 
nova campanha produzida pelo RI.
PRAZO: envio de 01/05/2018 a 15/05/2018

CONCURSO DE NOTÍCIAS
Premiação dos clubes do Distrito 4420 que 
obaverem maior quanadade de publicações 
de noocias de eventos e projetos em jornais e 
revistas impressos.
PRAZO: envio de 01/05/2018 a 15/05/2018

CONCURSO DE VÍDEOS
Concurso de vídeos produzidos pelos clubes 
do Distrito, com até 2 minutos, mostrando 
projetos. Os vídeos finalistas serão exibidos 
na Conferência Distrital.
PRAZO: envio dos vídeos até 15/05/2018
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PEtS 2018-2019 inspira a 
liderança e o encantamento  

dos rotarianos na busca  
do ideal de servir

Baseado no jeito Disney de encantar clientes, confira como o elenco de trabalho do 
Governador Eleito Carlos Torci pretende mobilizar os clubes de Rotary do Distrito 4420

 Uma tradicional lenda árabe diz que quem 
planta tâmaras, não colhe tâmaras. Ele serve para inspirar 
os rotarianos em busca do ideal de servir, como se as 
comunidades beneficiadas por seus projetos fossem os 
convidados na exibição de um filme de gala. Os voluntários 
em Rotary seriam os protagonistas deste elenco. “E no seu 
clube de Rotary, quem é o principal convidado, aquele que 
seria servido com arte por você?”, enfatizou Carlos Torci, 
Governador Eleito do Distrito 4420 do Rotary International 
(RI) no Ano Rotário 2018-2019, durante a acolhida de sua 
Equipe Distrital para o PETS (Seminário de Treinamento de 
Presidentes Eleitos), de 16 a 18 de março, no Radio Hotel 
Resort, em Serra Negra/SP.

 Foi neste clima de encantamento, envolvimento e 
inspiração que ele recepcionou governadores assistentes, 
presidentes eleitos e cônjuges que vão liderar os clubes do 
Distrito 4420 a partir de 1º de julho. “O PETS tem entre seus 
objetivos motivar o exercício da liderança para que ela seja 
praticada durante a gestão que se aproxima. Trouxemos 
as ênfases reveladas na Assembleia Internacional do 
Rotary, em San Diego (EUA), durante o treinamento dos 
governadores de 219 países. Também mostramos um 
pouco das metas, mas o principal trabalho foi motivacional. 
Despertamos o desejo de produzir e realizar nos rotarianos. 
Eles querem assumir logo seus clubes e partir para ação. 
Nossa missão será encantar”, desejou.

 Cerca de 170 pessoas participaram do PETS. 
Torci apresentou a estes líderes o "Seja a Inspiração", lema 
mundial do Rotary para 2018-2019. Ele também deu 
detalhes da menção presidencial de Barry Rassin, que 
será o presidente do RI neste mesmo período. “O Seja a 
Inspiração está totalmente alinhado à filosofia de trabalho 
que aplicamos junto à Equipe Distrital. Desenvolvemos nos 
últimos meses um forte apelo pelo encantamento, baseado 
no jeito Disney de encantar seus clientes. O Distrito 4420 
é um casso de sucesso em Rotary, mas como poderíamos 
reter nossos associados pela satisfação total? Sabemos 
convidar novos rotarianos, mas precisamos melhorar o 
foco em sua retenção. Vamos fidelizar estes convidados”.

 Para justificar novas formas de encantar, o 
Governador Eleito usou dados estáticos para planejar 
ações inspiradoras, baseado em métricas reais sobre 
o quadro associativo da instituição. “A gente ganha e 
perde cerca de 300 associados por ano. É uma variação 
que representa de 15% a 18% do total de rotarianos 
no Distrito 4420. Mais da metade daqueles que nos 
deixam têm menos de dois anos de associação. 
Entendo que o desencantamento com o clube de 
Rotary é a principal causa da evasão. Ao trabalhar a 
retenção destas pessoas, temos que desenvolver o 
encantamento nelas. É neste sentido que o lema Seja 
a Inspiração está 100% alinhado conosco. Vamos reter 
e encantar por exemplos inspiradores”.

“Despertamos o desejo de produzir e realizar nos 
rotarianos. Eles querem assumir logo seus clubes 
e partir para ação. Nossa missão será encantar”.

- Carlos Torci -
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O avental mostra como a gestão 
inspiradora está inserida no ideal de servir
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Como encantar 
convidados

 Baseado na terminologia Disney, o time que 
trabalhou na organização do PETS considerou cada 
rotariano como um convidado especial do evento. 
“Liderar pelo exemplo, ser a inspiração e encantar 
cotidianamente vão exigir um desprendimento fora 
do habitual para todos nós. Os presidentes de clubes já 
estão cientes deste desafio. Teremos uma percepção 
aguçada para superar as expectativas do nosso 
público. Os rotarianos serão os nossos convidados. 
Para convidados, teremos sempre que nos desdobrar 
para atender suas necessidades de encantamento. 
Este será o principal conceito desta gestão, tão bem 
aplicado por nossos instrutores de capacitação antes, 
durante e depois do PETS”, revelou.

 A filosofia do encantamento foi usada na 
equipe que ajudou no sucesso do PETS. Coordenado 
por Aldo Gaspar Filho, associado do Rotary Club de 
Guarujá-Vicente de Carvalho, o elenco de instrutores 
e de governadores assistentes que atuou no evento 
teve formato inovador. “Eles ganharam mais 
importância no relacionamento com os clubes, pois 
integraram a equipe de capacitação distrital como 
facilitadores. Foram coordenadores das salas de 
debates e se prepararam para conduzir o PETS com 
tamanha responsabilidade. Terminado o encontro, 
eles não quebram o vínculo com os rotarianos, pois 
vão participar desta construção ao lado dos clubes 
até o final da gestão em seus respectivos cargos”.

 Durante várias dinâmicas do PETS, o 
Governador Eleito e seu elenco de instrutores tinham 
um avental de garçom como traje oficial. É como se 
quisessem dizer que estavam ali para servir, atender 
e encantar os convidados. “Criamos um vínculo de 
cumplicidade que valorizou os participantes e fez 
com que ninguém se sentisse desamparado. Os clubes 
sabem que sempre terão companheiros preparados 
para acompanhá-los durante o ano. Os palestrantes 
e presidentes das comissões distritais também 
ajudaram a construir o conteúdo encantador do PETS. 
Os instrutores Edvaldo Santos e Rodrigo Feola, que 
ajudaram respectivamente nas temáticas de novas 
gerações e do jeito Disney de encantar clientes foram 
gratas surpresas. Além de encantar, se revelaram 
como novas lideranças do Distrito”, reconheceu Torci.

“Para convidados, teremos sempre que nos 
desdobrar para atender suas necessidades de 
encantamento. Este será o principal conceito 

desta gestão”.

- Carlos Torci -
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A Equipe Distrital também está inspirada 
para encantar os colegas rotarianos
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Metas e desafios 
inspiradores

 As metas e os desafios provocados por Torci 
não têm apelo de nível distrital. Isso ficou evidente 
em reuniões que antecederam o PETS. Neste período 
preliminar de contato com os futuros presidentes, ele 
mostrou algumas performances recentes dos clubes 
de Rotary do Distrito 4420. “Eu gostaria que os clubes 
repetissem seus melhores resultados dos últimos 
cinco anos. Acho que este é o grande desafio, pois 
não adianta impor metas que não são a realidade 
cotidiana deles. Ao exigir um amplo esforço dos clubes 
em prol de um objetivo que é distrital, podemos não 
obter 100% de cumplicidade. Temos que levar em 
consideração as pretensões internas dos clubes e seus 
aspectos econômicos e culturais”.

 Torci ressalta que os clubes devem realizar 
bem suas ações, mas desde que gostem e saibam 
fazer. Ele invocou o aspecto da superação interna, 
onde o principal concorrente do clube é ele mesmo, 
sem a necessidade de competição com outro. 
“Esperamos que cada clube seja melhor do que já 
foi um dia. O processo passa a ser de crescimento 
interno. Se um clube se comparar a outro, não estará 
levando em conta o seu perfil, sua diversidade e sua 
capacidade de realização. Todos fazemos o mesmo 
Rotary, mas devemos respeitar as características de 
nossos associados. Eu não preciso fazer milhares de 
coisas ao mesmo tempo. Posso realizar poucas ações, 
mas desde que sejam bem feitas. Sucesso é isso”.

 Aliada ao encantamento e a retenção dos 
rotarianos, a questão da liderança também foi algo 
latente durante o PETS. Segundo Torci, os presidentes 
saíram do evento com a sensação que são de fato os 
líderes de seus clubes. “Eles não se sentiram como 
parte burocrática de um processo de administração ou 
gestão passageira. Todos se reconheceram como novas 
lideranças. Também observamos este sentimento de 
forma clara na pesquisa de satisfação que fizemos 
após o treinamento. Em outros depoimentos, seja 
pelas mídias sociais ou pessoalmente, muitos me 
disseram que sabem de fato o que estão fazendo 
como presidentes de um clube de Rotary. Isso foi o 
principal encantamento oferecido pelo PETS”.

“Eu não preciso fazer milhares de coisas ao 
mesmo tempo. Posso realizar poucas ações, mas 

desde que sejam bem feitas. Sucesso é isso”.

- Carlos Torci -
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Carlos Torci recepcionou pessoalmente os 
participantes do PETS 2018-2019
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Revelando novas 
lideranças

 Difundir o trabalho das novas gerações em 
Rotary e identificar o surgimento de novos talentos pelo 
Distrito 4420 são desejos declarados do Governador 
Eleito. Segundo ele, a montagem do elenco que 
compõe a Equipe Distrital levou essas premissas em 
consideração, algo que foi ainda mais revelador 
durante o PETS em Serra Negra. “Na minha palestra 
de abertura, eu mostrei um tradicional quadro de 
Rotary que expõe o jeito de obtermos clubes eficazes, 
que contempla a adesão aos programas da Fundação 
Rotária, metas de DQA (Desenvolvimento do Quadro 
Associativo), participação em projetos humanitários e 
a revelação de novos líderes. Eu me preocupei demais 
com este último item na esfera distrital”.

 Apesar de ter companheiros com muita 
experiência em Rotary, a montagem de seu time de 
governadores assistentes levou em conta nomes que 
despontam como novas lideranças distritais, somado ao 
trabalho que já realizaram em seus clubes. “Estes novos 
personagens que estão surgindo marcaram positivamente 
o nosso elenco durante o treinamento, além do brilhante 
trabalho que pretendemos realizar com as novas 
gerações. Foi uma mensagem que surgiu forte para mim 
e veio para ficar. Fui surpreendido por alguns que fizeram 
muito além do que era esperado para o evento. Trabalhei 
intencionalmente para revelarmos novos talentos. 
Para minha felicidade, isso foi correspondido de forma 
emocionante durante o PETS”.

 Segundo Torci, a capacidade de revelar talentos 
é um dos objetivos do PETS e da Assembleia Distrital. 
Para ele, isso deve servir de exemplo para que os 
clubes pratiquem esta sistemática de reconhecimento 
e revelação de jovens lideranças rotárias. “A presença 
do atual, de anteriores e de futuros governadores no 
PETS comprova que estamos num processo contínuo 
de liderança distrital. Se queremos que os clubes 
apliquem seus planos de lideranças, nada melhor do 
que oferecermos o exemplo pelo Distrito. Solicitei 
que todos abolissem os pronomes meu clube e minha 
gestão em seus discursos. Se o clube é meu, ele é meu 
sozinho, e os companheiros não estarão ao meu lado. 
O conceito é coletivo, é de equipe”.

“Trabalhei intencionalmente para revelarmos novos 
talentos. Para minha felicidade, isso foi correspondido 

de forma emocionante durante o PETS”.

- Carlos Torci -
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O Governador Takata demonstrou como o 
trabalho deve ser contínuo e agregador
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Pesquisa de satisfação

 Ela foi elaborada para subsidiar os próximos 
governadores em relação às experiências vivenciadas 
no evento, abordando os itens que foram avaliados 
de forma positiva ou negativa. Pela proximidade do 
término do PETS, ela ainda coleta dados de forma 
eletrônica e espontânea via internet. Até o fechamento 
desta reportagem, a pesquisa apontava índices acima 
de 90% para bom e ótimo nos itens pesquisados, 
entre eles a qualidade do evento, palestrantes, 
discussões em grupo, entre outros. “Este cenário se 
deu nas perguntas objetivas, quando o pesquisado 
tem as alternativas ruim, razoável, bom e ótimo para 
responder. Nas perguntas subjetivas e comentadas 
livremente, obtivemos um feedback ainda melhor”.

 Ao manifestaram as coisas que mais gostaram 
no treinamento, os participantes da pesquisa 
deixaram claro que a mensagem pretendida pelo 
PETS foi recebida por eles. Torci revela sua gratidão 
pelo sucesso alcançado nestes dias de imersão. “Os 
rotarianos retornaram na pesquisa exatamente aquilo 
que pretendíamos no encontro, enfatizando a questão 
do encantamento, a inspiração pelo exemplo e o foco 
na liderança. Foi positiva essa avaliação, pois ficou 
nítido que todos se encantaram com todo o conteúdo 
apresentado, levando em conta as falhas cometidas 
por nós e as possibilidades de melhoria nos próximos 
eventos da nossa gestão. Não fomos extremamente 
técnicos no evento. Eles entenderam isso”.

 Ele lembra que todos têm responsabilidades à 
frente da presidência de seus clubes. Também diz que 
com a ferramenta da liderança nas mãos, os presidentes 
não podem desmotivar ou deixar de realizar ações nas 
comunidades. “Espero que consigamos desenvolver 
uma percepção capaz de superar as expectativas. Este 
processo parte da vontade de realizar. É como praticar 
a qualidade total no dia-a-dia de um clube de Rotary. 
Devemos pensar, planejar e agir. Mas entre o pensar 
e o planejar, temos que entender o que os nossos 
convidados desejam. Para superar as expectativas, 
temos que estar atento num processo de doação 
contínua. Sem esperar recompensas, devemos semear 
as nossas tâmaras”, finalizou Torci.

Os palestrantes receberam certificados 
alusivos ao trabalho realizado no PETS
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Como foi a programação 
do PEtS

Sexta-feira - 16/03/2018:

• 11h00 - Reunião Equipe de Governadores     
   Assistentes (Hotel Firenze).

• 12h30 - Almoço Governadores Assistentes (Hotel   
   Firenze).

• 14h00 - Secretaria | Check-in PETS.

• 15h30 - Prelúdio  Musical.

• 15h59 - 1ª Sessão Plenária no Salão Sam Owori.

• 16h00 - Abertura com Claudio Takata - Governador  
   do Distrito 4420.

• 16h15 - Aldo Gaspar Filho - Apresentação do   
   Governador Eleito Carlos Torci.

• 16h25 - GDE Carlos Torci - Boas Vindas |    
   Apresentação Áreas | Gestão com Qualidade.

• 18h30 - Claudio Lopes - Secretário e Coordenador  
   de Visitas Oficiais.

• 16h40 - Aldo Gaspar Filho - Instrutor Distrital |   
   Informações Gerais PETS.

• 19h00 - Jantar | 1ª Sessão de Fotos na Sala Paul   
   Harris.

• 21h00 - Companheirismo com MPB.

Sábado - 17/03/2018:

• 7h00 - Café da manhã.

• 8h00 - Secretaria | Check-in PETS | Prelúdio  Musical.

• 8h14 - 2ª Sessão Plenária no Salão Sam Owori.

• 8h15 - Transformando Suor em Ouro - Apresentando  
   o Livro do Bernadinho. 
   - Gabriela: O Descobridor de Virtudes. 
   - Ramiro: Apresentação. 
   - Rubinho: Um passeio pela Grécia. 
   - Vital: Meus Primeiros Treinadores. 
   - Souza: A Geração de Prata.

• 8h25 - GDE Carlos Torci | Planejando o Ano | Assuntos  
   Distritais.

• 8h40 - Presidentes - Deslocamentos Salas de Debates.

• 8h45 - Cônjuges - Encontro com Carlos Torci e Sonia Mara. 
  - Pinga-Fogo. 
  - Discussões em Grupo. 
  - Apresentação das Conclusões.

• 8h45 - 1ª Sessão de Debates.

• 9h35 - 2ª Sessão de Debates.

• 10h25 - 3ª Sessão de Debates.

• 11h15 - Presidentes - Retorno à Plenária.

• 11h20 - Aldo Gaspar Filho - Instrutor Distrital |   
   Menção de Rotary.

• 11h40 - GDE Carlos Torci | Planejando o Ano |   
   Assuntos Distritais.

• 11h55 - Aldo Gaspar Filho - Instrutor Distrital | Avisos.

• 12h00 - Almoço.

• 13h15 - Prelúdio Musical.

• 13h29 - 3ª Sessão Plenária no Salão Sam Owori.

• 13h30 - Transformando Suor em Ouro -    
   Apresentando o Livro do Bernadinho. 
   - José: Uma Aventura Italiana. 
   - Cinthia: As meninas do Brasil. 
   - Cesar / Soeiro: As Cubanas e Nós. 
   - Elaine: A Roda da Excelência.

• 13h40 - Rodrigo Feola - Governador Assistente |    
   Encantando Rotarianos.

• 14h40 - Fernando Dias Sobrinho - Comissão   
   Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo.

• 15h30 - Cônjuges - Happy Hour com Sonia Mara   
   (Hotel Firenze).

• 15h30 - Presidentes - Deslocamentos Salas de Debates.

• 15h35 - 4ª Sessão de Debates.

• 16h25 - 5ª Sessão de Debates.

• 17h15 - Retorno à Plenária (todos).

• 17h20 - Marcos Franco - Comissão Distrital da   
   Fundação Rotária.

• 17h50 - Cesar Romão - Palestra “Adote uma   
   estratégia para sua estratégia”.

• 18h40 - Aldo Gaspar Filho - Instrutor Distrital | Avisos.

• 18h45 - Tempo Livre.

• 19h00 - Jantar | 2ª Sessão de Fotos na Sala Paul Harris.

• 21h00 - Festa à Fantasia dos Anos 60 e 70.
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Próximo dos participantes, o casal Torci e 
Sonia acompanhou as fases do PETS
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Sob o lema Seja a Inspiração, Torci e seu 
elenco vão gerir o Distrito 4420

Domingo – 18/03/2018:

• 7h00 - Café da manhã.

• 8h00 - Prelúdio Musical.

• 8h14 - 4ª Sessão Plenária no Salão Sam Owori.

• 8h15 - Transformando Suor em Ouro - Apresentando o  
   Livro do Bernadinho. 
   - Ciro / Paulo: Aos Campeões, o Desconforto. 
   - Nauro: A Última Barreira. 
   - Nilo: Em Busca do Ouro. 
   - Rodrigo: A Nova Escala de Valores. 
   - Cloris: Epílogo.

• 8h30 - GDE Carlos Torci | Planejando o Ano | Assuntos  
   Distritais.

• 8h45 - GDI Adriano Valente | O Ano 2019-2020.

• 8h55 - Marcos Franco - Comissão Distrital da   
   Fundação Rotária | Subsídios Globais.

• 9h25 - Pesidentes - Deslocamentos Salas de Debates.

• 9h30 - 6ª Sessão de Debates.

• 10h20 - Retorno à Plenária (todos).

• 10h25 - Edivaldo Santos - Comissão Distrital das   
   Novas Gerações.

• 11h05 - Aldo Gaspar Filho - Instrutor Distrital |     
   Estatísticas.

• 11h10 - Ricardo Galhardo - Palestra “A cultura do   
   comprometimento...a arte de encantar”.

• 12h00 - GDE Carlos Torci - Encerramento.

• 12h30 - Almoço de Despedida.

• 15h00 - Final Check-out.
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Rotary Club de Santos promove ampla revitalização de seu marco rotário, localizado no 
principal corredor viário de entrada e saída do município santista

 Ao longo da história, diversas civilizações 
se preocuparam em erguer seus marcos. Grandes 
monumentos de pedra, por exemplo, foram 
construídos na Bretanha e na Península Ibérica, entre 
5.000 e 4.800 anos antes de Cristo, justamente na 
época em que a humanidade descobriu a agricultura 
e os primeiros assentamentos surgiram. Em 1905, 
o Rotary nasceu e com ele um tipo de cultura e de 
civilização com construções típicas. Ao longo dos 113 
anos de existência da instituição, milhares de marcos 
rotários foram erguidos nos quatro cantos do mundo. 
Um dos objetivos destas construções é informar aos 
rotarianos e à população local sobre a existência de 
um clube de Rotary naquela localidade ou município.

 Por ser o terceiro mais antigo clube rotário 
do Brasil, o Rotary Club de Santos se tornou uma 
organização reconhecida em Santos/SP. Sendo assim, 
a construção de seu marco rotário na entrada da 
cidade também virou referência para quem a visita 
diariamente. O marco do clube santista foi inaugurado 
em 19 de junho de 1996, na Avenida Martins Fontes, 
em frente ao cemitério municipal do bairro do Saboó. 
Sua localização é estratégica, justamente por ser um 
dos poucos corredores viários de entrada e saída do 
município litorâneo. O local é ponto de passagem de 
milhares de moradores e visitantes por dia. Quase 22 
anos depois da inauguração, o monumento passou por 
sua segunda e detalhada restauração.

 Quem fala sobre os desafios deste trabalho 
é o empresário Sérgio André Carvalho, ex-presidente 
do clube no Ano Rotário 2016-2017 e atual diretor 
de patrimônio. “Trata-se de uma estrutura magnifica 
em concreto armado. Com o passar dos anos, ela 
apresentou pontos de degradação nas placas de 
concreto. As rodas rotárias, fundidas em bronze 
maciço, perderam o brilho natural do metal. As letras 
em alumínio também deixaram de apresentar a cor 
original. Além disso, uma das placas que identificava 
o ano da inauguração do monumento se perdeu com 
o tempo. Um dos obstáculos da obra foi o lugar, pois 
trata-se de uma avenida com grande fluxo de veículos. 
Superamos tudo isso com muita segurança”.

Desafios de uma detalhada 
restauração

 Segundo Carvalho, a obra utilizou um gerador 
de energia de 5.0 Kwa, lixadeiras circulares, compressor 
de pintura, pistola para aplicação de poliuretano, 
escadas, compressora de água para a lavagem do 
concreto, bombas com 200 litros de água, escovas de 
aço, cimento, areia, brita, graute (argamassa de alta 
resistência para preencher espaços), verniz, pinceis, 
rolos de pintura, tinta automotiva e thinner. “Foram 
dois pedreiros e um especialista em pintura, além do 
coordenador para a execução do projeto. Estudamos 
a real condição do marco rotário antes de iniciarmos 
a restauração. Começamos pelo desmonte das rodas 
rotárias, retiramos as placas de identificação e depois 
mexemos na estrutura em geral”.

“Um dos obstáculos da obra foi o lugar, pois trata-se 
de uma avenida com grande fluxo de veículos. 
Superamos tudo isso com muita segurança”.

- Sérgio André Carvalho -
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Totalmente restaurado, o marco está 
localizado na entrada da cidade de Santos
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Etapas da revitalização

 A reforma ocorreu em várias etapas, 
contemplando o desmonte da estrutura, lixamento, 
lavagem, jateamento em microesferas de aço nas 
rodas rotárias, concretagem, preenchimento 
de fissuras com massa acrílica e aplicação do 
verniz. Ainda teve a instalação do refletor para a 
iluminação noturna do monumento. “A obra levou 
cerca de 45 dias, em jornadas de oito horas. Em 
razão da agressividade ambiental provocada pela 
localização e pela ação do tempo, a estrutura estava 
comprometida. Deu muito trabalho mas, no término 
da obra, nos sentimos gratos pelo resultado final. 
Percebemos nitidamente o olhar de satisfação em 
todos que participaram da revitalização do marco 
rotário do Rotary Club de Santos”.

 A revitalização foi um pedido de Carlos 
Henrique Gomes da Cruz, atual presidente do Rotary 
Club de Santos. O novo visual foi apresentado em 
28 de fevereiro, durante as comemorações pelos 91 
anos do clube e a visita oficial de Claudio Takata, 
Governador do Distrito 4420. A ideia da construção 
do monumento foi de Henrique Camilo de Lellis, 
associado do clube e ex-governador distrital. Ele foi 
homenageado por seus companheiros na ocasião. 
“Uma obra nunca pode ser esquecida. Deve ser 
visitada e mantida em ordem com frequência. Em 
razão desta experiência, o nosso conselho aprovou 
que o marco rotário será vistoriado uma vez por ano e 
mantido sempre em conservação”, concluiu Carvalho.

A base do monumento e as placas de 
identificação foram reformadas por completo
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o que é um marco 
rotário

 A designação identifica monumento erguido 
em local público e que contenha o emblema do Rotary 
International em destaque. A logomarca consiste de 
uma roda denteada com seis raios, 24 dentes e um 
rasgo de chaveta nas cores azul real e dourado. Suas 
medidas, cores e formas são regulamentadas pela 
propriedade intelectual da marca em todo o mundo. 
O Manual de Procedimento do Rotary contém os 
detalhes técnicos para a confecção do emblema, 
assim como as regras de uso. Alguns são meras 
referências de modo que aqueles que pretendam 
desenvolver um marco rotário para seu clube devem 
consultar o capítulo “Uso e Proteção das Marcas do 
Rotary” no respectivo manual.

 O marco dá boas-vindas ao visitante que 
estejam de passagem por uma localidade, ao 
ponto de informar que o lugar é servido por um 
clube de Rotary. O rotariano saberá que, em caso 
de contratempo numa cidade desconhecida, ele 
poderá recorrer a uma pessoa que o tratará como 
companheiro de instituição. Os não rotarianos 
saberão que o bem estar da cidade é uma 
preocupação de Rotary e que seus membros se 
empenham em fomentar a ética profissional em prol 
da paz e da boa vontade local. Ele deve ser erigido 
em local público de grande visibilidade, pontos 
comerciais, locais turísticos e entrada das cidades.

 O emblema e o nome do clube de Rotary 
devem ficar bem visíveis. É importante que o local 
ofereça espaço para que as pessoas possam posar 
ao lado do monumento. Ele deve ser visitado 
em todas as ocasiões especiais da vida rotária. O 
governador distrital, em visita oficial ao clube, 
poderá desenvolver algum evento comunitário 
junto ao marco rotário. A comunidade, presente 
nesta ocasião, terá a oportunidade de aumentar o 
seu conhecimento sobre a instituição. Um rotariano, 
que esteja a trabalho ou a turismo pelo município, 
poderá levar uma lembrança pra casa. Uma foto ao 
lado do marco rotário, onde apareça com clareza o 
nome da localidade ou do clube de Rotary, servirá 
como uma bela recordação.
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Operários trabalharam cerca de 45 dias e 
deixaram o marco como se fosse novo
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Com a participação de representante do Distrito 4420 do Rotary International, 
tradicional encontro de companheirismo foi realizado na cidade gaúcha de Dois Irmãos

 Pelo quarto ano consecutivo, a região Sul do 
Brasil foi palco da reunião dos rotarianos associados 
ao IFMR-SA (International Fellowship of Motorcycling 
Rotarians - South America), o capítulo da América 
do Sul do Grupo Internacional de Companheirismo 
de Motociclistas Rotarianos. O encontro de verão, 
realizado desde 2015, sempre no mês de março e no 
Sul do País, levou para Dois Irmãos, cidade berço da 
imigração alemã, mais de 60 motociclistas e 40 garupas 
(cônjuges que viajam junto nas motos). A maioria 
dos participantes visitou a região pela primeira vez. 
Cerca de 15 distritos rotários foram representados 
no evento, com a presença de rotarianos do Uruguai 
e da Argentina. O Distrito 4420 foi representado 
por Claudio Lopes Tosta, membro do Rotary Club de 
Santos-Noroeste e coordenador distrital do IFMR-SA.

 O evento foi batizado como Encontro de 
Verão Sul IFMR-AS e teve como inovação a realização 
de um pré-evento, quando os participantes optaram 
por chegar mais cedo para desfrutar de uma intensa 
programação turística e cultural por toda a região. Foram 
realizados passeios pela tradicional Rota Romântica, 
uma das mais belas estradas brasileiras. Também não 
faltou visitas aos pontos de interesse histórico, como o 
distrito residencial no estilo enxaimel, arquitetura típica 
da colonização germânica. O lugar recebeu os primeiros 
imigrantes alemães em meados do Século 19. Ainda teve 
alambiques e uma conhecida reserva ecológica com 
uma natureza exuberante e banhos de rio e cachoeira 
para os participantes do passeio.

 Todos foram oficialmente recepcionados por 
Tânia Teresinha, prefeita municipal de Dois Irmãos. 
A administradora afirmou palavras de apoio aos 
motociclistas rotarianos. “O município de Dois Irmãos 
e os rotarianos do IFMR-SA tem muito em comum, 
principalmente pelo trabalho em prol da humanidade, 
quebrando paradigmas e rompendo barreiras. Muito 
obrigado por estarem aqui conosco em seus momentos 
de companheirismo”. O público, ao ser informado que 
a líder do poder executivo local, que é uma mulher 
negra, numa região predominantemente de origem 
alemã, estava em seu segundo mandato, reeleita por 
maioria absoluta dos votos de toda a cidade, aplaudiu 
efusivamente Teresinha.

Grupo de rotarianos motociclistas 
divulga os projetos do Rotary  

na região Sul do Brasil

 O rotariano Neri Wagner, presidente do 
IFMR-SA, agradeceu a presença de todos e fez uma 
saudação especial aos organizadores do evento, 
para quem ele credita todos os esforços e dedicação 
que tornaram possível os fantásticos momentos de 
companheirismo. Uma parte da arrecadação, no valor 
de US$ 1.000,00, obtida com as inscrições do vento 
será doada para a Fundação Rotária por meio do 
Distrito 4670. O Dinheiro será aplicado no End Polio 
Now, campanha pela erradicação da paralisia infantil 
no mundo. O próximo encontro será no mês de 
agosto, na cidade de Jundiaí/SP. Em 20019, o Encontro 
de Verão Sul IFMR-SA já tem roteiro definido rumo à 
cidade de Balneário Camboriú/SC.
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O encontro de verão é realizado desde 
2015, sempre numa cidade do Sul do Brasil
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“Ser rotariano é uma experiência única, desde o 
simples contato com pessoas de várias áreas de 
atuação, até a construção de novas amizades”.

- Claudio Lopes Tosta -

 Como coordenador do IFMR-SA dentro do 
Distrito 4420, Tosta vem traçando algumas metas 
desde que assumiu a função. Relacionamento juntos 
aos clubes e abordagens aos rotarianos participantes 
do universo das motocicletas estão entre as ações 
planejadas. “Queremos fomentar a presença dos 
companheiros que nunca participaram de nenhum 
evento, estimulando também a vinda de suas esposas. 
Além daqueles rotarianos que já são experientes no 
mundo das duas rodas, queremos criar um elo de 
ligação com aqueles que adoram motociclismo, mas 
que têm menos afinidade com passeios deste tipo.

 Ele diz que pretende realizar eventos nas 
cidades do Distrito 4420. Segundo ele, o que mais 
chama atenção no IFMR-SA é a diversidade das 
pessoas e regiões visitadas. “Temos companheiros que 
vão em vários eventos, seja no Brasil, Uruguai Paraguai 
ou Argentina. A participação feminina também é cada 
vez maior. Ser rotariano é uma experiência única, 
desde o simples contato com pessoas de várias áreas 
de atuação, até a construção de novas amizades. Além 
de tudo isso, enquanto grupo de companheirismo sem 
fronteiras, podemos servir o próximo em vários locais 
do mundo”, concluiu Tosta.

Planejamento 
e organização

Os participantes desfrutaram de 
programação turística e cultural pela região
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O encontro de verão é realizado desde 
2015, sempre numa cidade do Sul do Brasil

Próximos eventos do grupo

• 13º IRA - Jundiaí/SP - de 24 a 26/08/2018.

• 2º Encontro da Primavera - Taiobeiras/MG 
   de 15 a 18/11/2018.

• 5º IFMRSA - Balneário Camboriú/SC 
   de 29 a 31/03/2019.

• 14º IRA - Arraial D´Ajuda/BA - de 23 a 25/08/2019.

• 3º Encontro da Primavera - Pederneiras/SP 
   de 15 a 17/11/2019.

• 6º IFMRSA - Punta del Este (Uruguai) - 2020.

Conheça a história  
do IFMR-Sa

 O IFMR - International Fellowship of 
Motorcycling Rotarians (Associação Internacional 
dos Rotarianos Motociclistas) surgiu em 1991, 
na Austrália e nos Estados Unidos, quando seus 
adeptos ficaram internacionalmente conhecidos 
como “Rotacyclists”. Na América do Sul, o grupo 
começou a ser organizar em 1994, coordenado 
pelo companheiro Paulo Brisolla Tavares Filho, 
associado do Rotary Club de Jaraguá do Sul 
(Distrito 4650). Sua principal função é atuar como 
grupo de companheirismo, promovendo as causas 
rotárias e a integração entre rotarianos por todas 
as regiões por onde passam.

 No continente sul-americano, passaram a 
ser chamar IFMR-SA - International Fellowship of 
Motorcycling Rotarians - South America (Associação 
Internacional dos Rotarianos Motociclistas da 
América do Sul). Ao longo dos anos, vários 
rotarianos ocuparam o cargo de “chairman” do 
grupo, atuando como presidentes do conselho de 
administração. É um dos programas estruturados 
do Rotary International e o maior grupo mundial 
de companheirismo por afinidade da organização. 
Na América do Sul, eles possuem cerca de 950 
associados, distribuídos em 17 estados brasileiros e 
outros cinco países do continente.
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Contatos e mídias sociais do 
IFMR-SA:

• Claudio Lopes Tosta.

• Coordenador Regional - Distrito 4420.

• Telefones: (51) 3032-3939 / 9-9983-2217.

• E-mail: claudio@inteligenciaambiental.com.br.

• Internet: www.ifmr-sa.org / www.facebook.com/ifmrsa. 
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Distrito 4420 realiza 2º Fórum 
Distrital de Interact

Organizado no sábado de 24 de fevereiro, evento reuniu rotarianos, representantes 
da sociedade civil e as novas gerações do Rotary na cidade de Peruíbe

 No sábado de 24 de fevereiro, na cidade 
de Peruibe/SP, foi realizado 2º Fórum Distrital de 
Interact do Distrito 4420 do Rotary International. 
O evento foi sediado pelo Rotary Club de Peruíbe e 
pelo Interact Club de Peruíbe. Cerca de 100 jovens 
participaram do encontro, que teve como temática 
a “paz e resolução de conflitos”, que figura entre 
as áreas de enfoque do Rotary. Os rotarianos que 
colaboraram na organização do fórum prepararam 
várias dinâmicas e reflexões, onde foram 
trabalhados os temas propostos. Os jovens ainda 
tiveram a oportunidade de fazer uma caminhada 
até a praia e conhecer um pouco da cidade.

 Laura Minichelli, presidente do Interact 
Brasil, esteve presente no evento e trouxe 
informações sobre o programa, além de fazer 
um convite para todos os jovens do Distrito 4420 
participarem do COMIC (Conferência Multidistrital 
de Interact Clubs), que será realizada na cidade 
de Ouro Preto/MG. Por fim, a organização do 
evento agradeceu o empenho e carinho de todas 
as voluntárias da Casa da Amizade de Peruíbe, dos 
associados e das novas gerações do Rotary Club de 
Peruíbe e, em especial, ao sargento Krupinsky, que 
brindou os participantes com uma palestra sobre o 
exército brasileiro.

Cerca de 100 jovens foram recebidos no 
evento pelo Rotary e Interact de Peruíbe
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Com a presença do Governador Claudio Takata, evento foi organizado com palestras 
simultâneas, dinâmicas em grupo e gincanas que reforçaram o companheirismo

 EEm 25 de fevereiro, em Praia Grande/SP, foi 
realizado o 3º Fórum de Desenvolvimento Profissional 
de Rotaract do Distrito 4420 do Rotary International. 
O encontro foi sediado no campus da FATEC, 
onde reuniu cerca 110 pessoas, entre rotarianos, 
rotaractianos, interactianos e convidados. O objetivo 
do evento é a capacitação dos participantes em 
assuntos que colaborem para o seu desenvolvimento 
profissional, tanto na esfera pessoal, quanto em seus 
desempenhos internos nos clubes de Rotaract e no 
Distrito 4420. Claudio Takata, Governador do Distrito 
4420, fez a abertura oficial do evento e agradeceu a 
presença dos rotaractianos que estão comprometidos 
em fazer a diferença no Ano Rotário 2017-2018.

 Ele mencionou o “Dia do Rotary”, que 
celebrou seus 113 anos de fundação em 23 de fevereiro. 
Também lembrou que 1968 foi marcado pelo início 
do Rotaract. “Sempre ressalto que o fortalecimento 
e o apoio aos programas da juventude são metas 
contínuas dentro do Distrito 4420”, disse ele. Segundo 
Ana Paula Rodrigues, Representante Distrital de 
Rotaract, reunir jovens num domingo de sol é algo 
gratificante. “Inovamos com as palestras simultâneas 
e com o desenvolvimento dentro da família rotária. 
Foi uma manhã de aprendizado, principalmente 
pelo companheirismo entre os clubes de Rotaract. 
Parabéns a todos que se uniram para tornar possível a 
realização de mais um fórum distrital”, agradeceu ela.

 O encontro reuniu oito palestrantes 
convidados. Todos apresentaram em suas palestras 
assuntos atuais e de forma didática esclareceram as 
dúvidas dos participantes. As plenárias foram divididas 
entre os seguintes temas: “Empreendedorismo”, 
por Leandro Taveira; “Finanças Pessoais”, por Renan 
Guilherme; “Marketing Digital”, por Fernanda Kellen; 
“Novas Ferramentas para Idealização e Gerenciamento 
de Projetos”, por Gustavo Ricardo Batista; “O Jeito 
Disney de Encantar os Clientes”, por Rodrigo Féola; 
“Inteligência Emocional, por Alessandro Gonçalves; 
e “Expressão Corporal”, por Arlete Ramelo. No 
encerramento das atividades, a organização do fórum 
promoveu algumas premiações.

 O prêmio de caravana rotária mais numerosa 
foi para o Rotary Club de Praia Grande. A caravana 
mais distante de Rotaract foi para o Rotaract Club de 
Peruíbe, enquanto a mais numerosa para o Rotaract 
Club de Santos. Em forma de agradecimento, os 
palestrantes receberam certificados das mãos do 
Governador. O evento ainda contou com as presenças 
de Katy Reis, Presidente da Subcomissão Distrital 
de Rotaract; Luiz Henrique Mariano, Presidente 
do Rotaract Club de Praia (clube anfitrião); Rafael 
Frainer, Vice-Representante Distrital de Rotaract; 
Edvaldo Santos, Presidente do Rotary Club de Praia 
Grande-Forte Itaipu; e Rodrigo Féola, Presidente do 
Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico.

Rotaract do Distrito 4420 
realiza 3º Fórum Profissional

“Sempre ressalto que o fortalecimento e o apoio 
aos programas da juventude são metas contínuas 

dentro do Distrito 4420”

 - Claudio Takata -
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Com a presença do Governador Takata, o 
evento foi repleto de companheirismo
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Apadrinhado pelo Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada, novo clube paulistano 
iniciou suas atividades rotárias em 26 de fevereiro na região sul da capital paulista 

 O Rotary Club de São Paulo-Borba Gato iniciou 
suas atividades com 21 associados. A reunião festiva 
de fundação aconteceu no restaurante Navegantes, 
localizado na Chácara de Santo Antônio, em São 
Paulo/SP. O evento reuniu cerca de 80 convidados, 
entre eles ex-governadores do Distrito 4420 do 
Rotary International, como Fernando Dias Sobrinho 
(2011-2012) e Hiroshi Shimuta (2014-2015). A Equipe 
Distrital também marcou presença, representada 
por Silvia Camisa Nova, Pedro Baptista e Francisco 
Mo, além do Governador Claudio Takata. Claudio 
Manuel Blanco, Presidente do Rotary Club de São 
Paulo-Manancial Manacás da Serra; e Francisco Shimba 
Otake, Presidente do Rotary Club de São Paulo-Taiwan.

 “É uma alegria para a história do Distrito 4420 
e uma nova porta de entrada para aqueles que queiram 
fazer parte do movimento rotário e ter a possibilidade 
de fazer a diferença na comunidade por meio de seu 
desenvolvimento. Agradeço a todos os companheiros 
envolvidos em mais uma fundação”, disse Takata. 
Marcio José Garcia Alves, Presidente do Rotary Club 
de São Paulo-Ponte Estaiada, presidiu as nomeações, 
acompanhado de Marcelo Harada, Presidente Eleito do 
Borba Gato. Ele afirma que a proposta do novo clube 
é minimizar as dificuldades iniciais. “Como migramos 
de outro clube, o nosso foco é regularizar os trâmites 
burocráticos, tornando a nossa equipe capacitada em 
buscar novos recursos”, afirmou.

 Ele acredita que desta forma será possível 
levar adiante os projetos globais que foram iniciados 
no começo da gestão. Dentre eles, as próteses de 
membros superiores para todas as idades, além da 
captação de recursos com operadoras de cartão de 
crédito. “Temos como objetivo resgatar a autoestima 
e valorizar o potencial das pessoas que não possuem 
condições financeiras de adquirirem essas próteses, 
mais do que isso, recolocá-las em condições de trabalho, 
pois são pessoas capazes de realizar qualquer coisa. 
Pretendemos atingir as metas da menção presidencial 
e ajudar o nosso Governador nos objetivos globais”, 
revela. Em sua fala inicial, ele agradeceu pela presença 
de todos nas festiva de fundação.

 Antes de terminar seu discurso oficial, 
Harada ele fez questão de valorizar os agradáveis 
momentos que passou ao lado do Governador Takata 
e da Equipe Distrital. Ainda falou sobre suas metas e 
pediu aos associados que continuem a colaborar com 
o Conselho Diretor do clube. “Estamos passando 
por um processo de remanejamento, com pessoas 
engajadas para potencializar nossas ações. Acredito 
muito nessa união. Se já somos fortes sozinhos, 
imagine com 20 companheiros unidos ao lado do 
nosso Distrito. Tenho orgulho em ser rotariano. 
Como presidente fundador, divido o mérito com toda 
a equipe. Estou muito feliz em fazer parte deste time 
extraordinário”, encerrou de forma emocionada.

Distrito 4420 funda Rotary 
Club de São Paulo-Borba Gato 

“Como migramos de outro clube, o nosso 
foco é regularizar os trâmites burocráticos, 

tornando a nossa equipe capacitada em 
buscar novos recursos”.

 - Marcelo Harada -
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Novo clube iniciou suas atividades em 26  
de fevereiro na zona sul de São Paulo
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Clubes das áreas 12 e 13 
realizam Rodada de Negócios

Promover o relacionamento profissional entre rotarianos, prospectar novos negócios e 
permitir que outros empresários conheçam o Rotary foram os objetivos do evento. 

 Em 22 de março, os clubes das áreas 12 e 13 
do Distrito 4420 do Rotary International, em parceria 
com o Sebrae-SP, realizaram mais uma edição da 
Rodada de Negócios. O evento aconteceu no Centro 
Universitário Monte Serrat, em Santos/SP. Cerca 
de 80 pessoas participaram do encontro, divididas 
entre empresas de segmentos variados. O objetivo 
é gerar negócios entre rotarianos e não rotarianos. 
Os participantes apresentam suas empresas, tipo de 
produto e serviços oferecidos, divididos em grupos 
com sete integrantes cada. Foi estipulado um tempo 
para que todos interagissem, depois trocavam de 
mesa. Desta forma, promoveu-se um equilíbrio para 
que todos pudessem se conhecer ou fazer negócios.

 Segundo Marcos Cardoso, presidente do 
Rotary Club Santos-Oeste e um dos organizadores 
da ação, o evento foi dinâmico e produtivo. “Eu vi 
muitos empresários agendando futuras reuniões. 
Alguns já negociaram durante a rodada. Foi 
uma troca de experiência positiva, além de um 
maravilhoso networking entre os participantes. 
Agradeço o apoio do Governador Claudio Takata 
e da Comissão Distrital de Serviços Profissionais”. 
Marcos Rosa, gerente regional do Sebrae na Baixada 
Santista/SP, afirma que os eventos em parceria com o 
Rotary sempre têm um número positivo de inscritos. 
“Promovemos quatro rodadas por ano em setores 
não rotários. Percebemos que a do Rotary tem um 
número maior de participantes”.  

 Entre as empresas patrocinadoras e representadas 
oficialmente no evento estavam o Grupo Claro Brasil e a 
Sicredi. No final do encontro, a Sicredi realizou o sorteio 
de alguns brindes entre os participantes da rodada. Os 
premiados ganharam cadeira de praia, cooler térmico e 
mochila promocionais da marca. Os clubes participantes 
foram o Rotary Club de Santos-Oeste, Rotary Club de 
Santos-Aparecida, Rotary Club de Santos-Noroeste, 
Rotary Club de Santos-Praia, Rotary Club de Santos-Monte 
Serrat, Rotary Club de Santos-Ponta da Praia, Rotary Club 
de Santos-Porto, Rotary Club de Santos-Vila Belmiro, 
Rotary Club de Santos-Gonzaga, Rotary Club de Santos e 
Rotary Club de Santos-Boqueirão.  
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Divididas em vários segmentos, cerca de 80 
empresas foram representadas no evento
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Clubes da Área 3 realizam 
Rodada de Negócios

Além da prospecção de negócios entre os associados dos clubes de Rotary, palestras 
sobre serviços profissionais foram os diferenciais do evento em São Paulo

 Em 7 de março, os clubes da Área 3 do 
Distrito 4420 do Rotary International, em parceria 
com a Associação Comercial de São Paulo (Distrital 
Ipiranga), realizaram a 3ª Rodada de Negócios. O 
evento aconteceu no Clube Atlético Ypiranga, em 
São Paulo/SP. Cerca de 70 pessoas participaram, 
divididas entre as 42 empresas que estavam 
previamente inscritas. O objetivo é gerar negócios 
entre rotarianos e não rotarianos. Os participantes 
apresentam suas empresas, tipo de produto e 
serviços, divididos em grupos com sete integrantes 
cada, como ocorre em outras rodadas deste tipo 
dentro do Distrito 4420. Este padrão estipula um 
tempo para que todos interajam, depois trocam de 
mesa para conhecer outros negócios.

 Nesta edição, o evento também reuniu 
palestrantes convidados, enriquecendo o conteúdo 
da programação. Emídio Giacomelli, Governador 
Assistente da Área 3; e Dalton Suares Pires, diretor 
superintendente da Distrital Ipiranga, participaram 
juntos da organização. Segundo Giacomelli, o sucesso 
da iniciativa só foi possível graças ao apoio da 
Governadoria, das instituições parceiras e das empresas 
que acreditam do desenvolvimento econômico 
coletivo. “É sempre benéfico esse networking entre 
os participantes. Muitas vezes, mesmo com endereços 
próximos e atividades similares, os empresários não se 
conhecem. Por meio do encontro, possíveis parcerias 
são realizadas durante a rodada”, afirmou ele.

 Os dois palestrantes apresentaram assuntos 
atuais e, de forma didática, esclareceram as dúvidas 
dos participantes. As plenárias foram divididas entre 
os seguintes temas: "Experiência de Consumo", por 
Alexandre Robazzo, que representou o Sebrae-SP; 
e "Gelato de Nitrogênio", POR Marina Branquinho, 
que abordou como funciona uma empresa startup. 
Os parceiros da rodada foram o Sebrae-SP, Revista 
Ipiranga, Trato Feito Empresas, Câmara Brasileira de 
Mediação e Arbitragem Empresarial, Yamada Fotos, 
FATEC Ipiranga, Café Caramello e Café Liberal. Os 
clubes organizadores e participantes foram o Rotary 
Club de São Paulo- Anchieta, Rotary Club de São 
Paulo-Ipiranga, Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana 
e Rotary de São Paulo-Independência.
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Cerca de 70 pessoas participaram do evento 
organizado no Clube Atlético Ypiranga
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RC São Paulo-aeroporto
EMPRESAS CIDADÃS 

RC Santos 
 

MÉRITO FEMININO

O Rotary Club de São Paulo-Aeroporto fechou 
parceria com 12 Empresas Cidadãs, por meio de 
líderes empresariais rotarianos e não rotarianos 
que fazem a diferença na sociedade. O Programa 
Empresa Cidadã atesta a responsabilidade social 
de empresas ao torná-las parceiras do Rotary 
International, com contribuições à Associação 
Brasileira da The Rotary Foundation para projetos 
humanitários da Fundação Rotária. Confira a lista 
destas empresas: Amanco, Blukit, Incefra, Internibra, 
Irajá, Karen Costa. ME, Kin Company, Nicom, Takata 
Engenharia, Taschibra, Tigre e Votorantim.

Na reunião do dia 14 de março os companheiros José 
Alberto Carvalho e Tiago Vallejo Marsaioli fizeram a 
entrega do cheque simbólico à Casa da Esperança, 
referente a parte das vendas dos convites do evento 
Fantasy Part, no valor de R$ 6.240,00.  Além disso, a 
reunião foi dedicada ao Dia Internacional da Mulher, 
com a entrega do Prêmio Mérito Feminino, onde a 
homenageada foi Estrela Santos Cordeiro. O encontro 
também teve a apresentação da companheira Marlene 
Mota Zamariolli, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. 
Cerca de 120 pessoas prestigiaram a emblemática reunião. 

RC Santos-aparecida 
PÁSCOA SOLIDÁRIA

RC São Paulo-Saúde
PRÊMIO EXCELÊNCIA 

A inciativa Páscoa Solidária do Rotary Club de 
Santos-Aparecida foi inovadora em 2018. O clube 
teve a criativa ideia de organizar um treino de 
pedestrianismo na praia da Aparecida, na cidade 
de Santos. Com o apoio de voluntários, empresas 
parceiras e muita solidariedade foi possível arrecadar 
1300 caixas de chocolate Bis para atender os alunos 
da Escola Municipal Paulo Freire, em Guarujá/SP. O 
Santos-Aparecida agradeceu a todos os apoiadores, 
em especial a companheira Tâmara Vanzeli, que 
idealizou e organizou o evento, e os atletas que 
abrilhantaram a iniciativa por uma Páscoa mais doce.

Em 24 de março foi realizado o Prêmio Excelência 
Mulher Rotariana, no CAMP SBC, em São Bernardo 
do Campo/SP. Ele visa prestigiar a mulher e valorizar 
suas ações na sociedade. Foram premiadas 17 
mulheres rotarianas que desenvolve iniciativas 
dentro do Distrito 4420 do Rotary International, 
como destaque profissional ou destaque na área 
de ajuda social. Cada clube de Rotary da Área 1 do 
Distrito 4420 deveria indicar a sua candidata. Após 
votação por e-mail, a indicada Celi Paulino Carlota 
foi uma das laureadas, representando com muito 
orgulho o Rotary Club de São Paulo-Saúde.
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RC Praia Grande-Caiçara
EMPREENDEDORISMO INFANTIL 

RC Santos-Porto 
 

CHURRASCO BENEFICENTE

A parceria do Rotary Club de Praia Grande-Caiçara, 
com a Secretaria da Educação Municipal de Praia 
Grande/SP, está colhendo bons resultados. Gibis são 
utilizados como ferramenta pedagógica nas unidades 
de ensino. A leitura dos quadrinhos da Turma da 
Mônica, com o tema “Empreendedorismo”, foi a base 
da ação realizada na Escola Municipal Maria Clotilde 
Comitre Rigo, com 150 alunos do 5º ano. As revistas 
foram fornecidas pelo clube e distribuídas em outras 
quatro unidades escolares. Foram doados cerca de 
400 gibis intitulados “Turma da Mônica em Semeando 
Sonhos - Empreendedorismo”.

O Rotary Club de Santos-Porto realizou com total 
sucesso mais um evento beneficente. Na agradável 
tarde de 25 de março, na Abrescas (Associação 
Beneficente e Recreativa dos Empregados da Santa 
Casa de Santos), em Santos/SP, mais de 400 pessoas 
se reuniram para prestigiar o churrasco beneficente 
organizado pelo clube santista. O evento foi realizado 
em prol das ações sociais do Santos-Porto e do Lar 
Espírita Mensageiros da Luz, que atende dezenas 
de portadores de doença mental. A organização 
agradeceu a todos os parceiros, convidados e 
voluntários que ajudaram nesta importante causa. 

RC Bertioga-Forte
ROTARY NAS ESCOLAS

RC Itariri-Pedro de toledo
SORRISO BRILHANTE

O Rotary Club de Bertioga-Forte finalizou o projeto 
Rotary nas Escolas, promovendo a premiação das 
melhores redações sobre o tema “Empreendedorismo”. 
O clube recebeu com muita alegria e satisfação os 
materiais enviados pelos candidatos. As melhores 
redações entre as 200 participantes do projeto 
foram premiadas com medalhas e outros brindes. 
Baseado no sucesso desta ação educacional, o clube 
bertioguense iniciou um novo projeto de redação 
para vestibulares, onde serão ministradas aulas sobre 
o tema para alunos interessados do ensino médio da 
comunidade local de Bertioga/SP

De 6 a 8 de março, o projeto Sorriso Brilhante, criado 
pelo Rotary Club de Itariri Pedro de Toledo, realizou 
palestras sobre saúde bucal e tabagismo na Escola 
Estadual Otaviano Soares Albuquerque, em Pedro de 
Toledo/SP. Foram abordados os cuidados para uma 
boa saúde bucal, a prevenção contra a perda precoce 
de dentes e métodos para a higienização bucal. 
A palestras foram ministradas pelo odontologista 
Francisco Spagnuolo, coordenador do Sorriso Brilhante 
e associado do clube. Vera Santana Fukuoka, diretora 
da escola, disse que os alunos tiveram fácil aceitação 
sobre as explicações fornecidas.
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RC Diadema
DIA DO ROTARY NA CÂMARA

RC São Paulo - Brasil-taiwan 
 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Em de 20 de março, a Câmara Municipal de Diadema/
SP realizou uma sessão solene em comemoração 
ao Dia do Rotary, que completou 113 anos de sua 
fundação em 23 de fevereiro. A cidade abriga dois 
clubes rotários, o Rotary Club de Diadema e o Rotary 
Club de Diadema-Floreat, onde Rosa Souza e Paulo 
Barbosa são os respectivos presidentes. A iniciativa 
foi do vereador Albino Cardoso Pereira Neto e 
seu reconhecimento consta do calendário oficial 
da cidade desde 2015, por meio da Lei Municipal 
3.510. O Legislativo de Diadema celebra a data em 
reconhecimento aos serviços filantrópicos do Rotary.

O Rotary Club de São Paulo-Brasil-Taiwan realizou a entrega 
de três equipamentos de costura para as voluntárias 
do Grupo de Apoio Amor e Luz, no bairro da Barra 
Funda, em São Paulo/SP. Obtidos via Subsídio Distrital, os 
equipamentos serão utilizados por elas na confecção de 
kits maternidade para novas mães que não tem condições 
de adquirir um enxoval. Os materiais são provenientes 
de doações ou compras viabilizadas por Elizabeth Sousa, 
supervisora do local. Elas também realizam doações de 
itens como brinquedos e roupas. Francisco Shimba Otake 
e Elisa Toda representaram o Brasil-Taiwan.

RC Santos-Gonzaga
PÁSCOA SOLIDÁRIA

RC Itanhaém
MOÇÃO DE APLAUSO

Em 24 de março, o Rotary Club de Santos-Gonzaga 
realizou a Páscoa Solidária, em parceria com o 
Grupo Pão de Açúcar. A ação teve a participação dos 
companheiros do clube. Juntos, eles arrecadaram 55 
quilos de chocolates, que foram entregues para as 
crianças da Pastoral do Morro São Bento, em Santos/SP. 
Segundo a gerência da loja do Pão de Açúcar (Unidade 
Conselheiro Nébias), houve quebra de recorde, já 
que em 2017 foram arrecadados 42 quilos. “Estamos 
felizes com o recorde e a participação do clube e dos 
voluntários da Pastoral”, ressaltou Carlos Eduardo 
Duarte Santana, associado do Santos-Gonzaga.

A Câmara Municipal de Itanhaém/SP, em sessão 
solene realizada em 19 de fevereiro, conferiu Moção 
de Aplauso e Reconhecimento ao Rotary Club de 
Itanhaém. De autoria do vereador Zequinha Gonçalves, 
e com aprovação unânime dos demais legisladores 
do município, a honraria foi conferida pelos serviços 
prestados pelo clube de servir à comunidade local. 
Representando seus associados e a família rotária do 
Distrito 4420 do Rotary International, a presidente 
Katia Doenz agradece ao Legislativo e a todos os 
rotarianos que ajudam a inspirar e a fazer a diferença 
por um mundo melhor para se viver.
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RC Cubatão-Jardim Casqueiro
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

RC São Paulo-Ipiranga
MULHER NO TRABALHO 

Em 8 de março, a palestra “Violência Contra a Mulher” 
foi ministrada pelo delegado Paulo Della Rosa, no 
Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro. O evento 
ocorreu em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, na SOMECA (Sociedade de Melhoramentos do 
Jardim Casqueiro), na cidade de Cubatão/SP. Durante 
a apresentação, ele trouxe exemplos reais que foram 
coletados em mais de 30 anos de atuação na Polícia 
Civil de São Paulo. A Lei Maria da Penha também 
foi utilizada como base desta importante palestra, 
recheada de amor, emoções, direitos e deveres, além 
de muita prestação de serviços à sociedade

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
o Rotary Club de São Paulo-Ipiranga realizou um 
encontro com rotarianos de vários clubes. O ponto 
alto foi palestra “A Mulher no Mercado de Trabalho 
no Brasil e no Mundo”, ministrada por Adriana 
Potomati, coordenadora do Conselho da Mulher 
da Associação Comercial de São Paulo. Além da 
palestrante, colaboradores em projetos de leitura 
e empreendedorismo para alunos de escolas da 
comunidade foram homenageados. Alda Montanher, 
presidente do clube, agradeceu a presença e entregou 
uma lembrança a todas as mulheres do evento. 

RC Mauá
AÇÕES DO ROTARY DAY

RC São Paulo-Sul
PROGRAMA ROTARY NA TV 

No sábado de 10 de março, o Rotary Club de 
Mauá realizou mais uma edição do “Rotary Day”. 
Neste ano, a pauta do evento foi a erradicação da 
poliomielite. Por meio do End Polio Now, campanha 
mundial do Rotary International, os rotarianos de 
Mauá/SP, entregaram panfletos informativos sobre 
a doença, destacando o que representa eliminar 
a paralisia infantil no mundo. O clube mauaense 
agradeceu o trabalho voluntário de seus associados, 
dos alunos do seu curso de Bombeiro Civil e dos 
integrantes da Cavalaria da Polícia Militar de Mauá, 
que também é parceira do Rotary no projeto de 
Equoterapia no município.

O engenheiro José Alfredo Pretoni, fundador do 
Distrito 4420 do Rotary International e associado do 
Rotary Club de São Paulo-Sul, foi o entrevistado da 
edição de 1 de abril. Ele contou um pouco sobre suas 
experiências em Rotary e de sua trajetória profissional 
e familiar. Não percam este agradável bate-papo. 
A apresentação foi do jornalista Marcelino Silva. 
As edições inéditas vão ao ar todos os domingos 
(22h00), pela TV COM Santos, no Canal 11 da NET e 
no Canal 8 da VIVO TV, ambos na Baixada Santista/SP. 
É possível assistir pelo site www.tvcomsantos.com ou 
no YouTube “Emissora TV COM”.
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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




