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 Na Convenção do Rotary International de 1990 em Portland, 
nos EUA, o então presidente eleito, Paulo Costa, disse aos rotarianos: 
"Chegou a hora do Rotary projetar sua voz, mostrar sua liderança e 
despertar todos os rotarianos para trilhar um caminho honroso que 
vise proteger nossos recursos naturais". Com esse pensamento, ele 
lançou a iniciativa "Preserve o Planeta Terra", pedindo aos rotarianos 
que colocassem assuntos ambientais na sua pauta de trabalho. Entre 
outras coisas, isso envolvia o plantio de árvores, ações para diminuir a 
poluição atmosférica e limpar os recursos hídricos. O presidente Paulo 
Costa pediu que uma árvore fosse plantada para cada um dos 1,1 
milhão de associados que o Rotary tinha na época.

 Como rotarianos, nós não contentamos em somente 
alcançar as metas; temos que superá-las em grande estilo. O ano 
rotário chegou ao fim com um resultado impressionante: 35 milhões 
de mudas de árvores haviam sido plantadas. Muitas delas ainda 
estão crescendo hoje, absorvendo carbono do meio ambiente, 
liberando oxigênio, resfriando o ar, melhorando a qualidade do 
solo, fornecendo habitat e alimento para aves, mamíferos e insetos, 
e produzindo uma série de outros benefícios. Apesar de todos os 
benefícios desse enfoque, infelizmente o Rotary não levou seu 
compromisso ambiental adiante. É por isso que, no início desse ano 
rotário, segui o exemplo de Paulo Costa e pedi que ao menos uma 
muda de árvore fosse plantada referente a cada associado.

 Meu objetivo era alcançar uma meta além dos benefícios 
consideráveis trazidos por esse 1,2 milhão de árvores. Espero que, ao 
plantar árvores, os rotarianos renovem seu interesse e atenção para 
um problema que devemos colocar de volta na pauta do Rotary: o 
estado do nosso planeta. As questões ambientais estão profundamente 
entrelaçadas em cada uma de nossas áreas de enfoque e não podem ser 
dispensadas pelo Rotary. A poluição está afetando a saúde em todo o 
mundo: mais de 80% das pessoas que vivem em áreas urbanas respiram 
ar carregado de poluentes; percentual que sobe para 98% nos países de 
baixa e média renda. Se as tendências atuais continuarem, até 2050 os 
oceanos deverão conter mais plásticos em peso do que peixes.

 E o aumento das temperaturas está bem documentado: a 
temperatura média anual aumentou globalmente em cerca de 1,1 grau 
Celsius entre 1880 e 2015. O homem foi o grande responsável por isso, 
e há uma probabilidade de ocorrer uma enorme desordem econômica 
e humana se essa tendência continuar. A necessidade de uma ação 
conjunta é agora maior do que nunca, assim como nossa capacidade 
de causar um impacto real. Quando foi secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon disse: "A mudança climática é uma questão definidora de 
nossa época; não existe um 'plano B' para deter o avanço das alterações 
climáticas, pois não existe um 'planeta B'. Nosso planeta pertence a 
todos nós, aos nossos filhos e aos filhos deles. Todos nós devemos 
protegê-lo, e todos nós do Rotary devemos Fazer a Diferença.

Ian H.S. Riseley   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2017-2018

Rotary Club de 
Sandringham  

Austrália

MENSaGEM Do PRESIDENtE

- Ian H.S. Riseley -

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

Rotary Club de Santos-Porto

os bons exemplos  
da vida em Rotary

 Alguns profissionais de sucesso defendem a 
tese de que são nos bons exemplos que buscamos um 
norte para o desenvolvimento de nossas carreiras, dos 
negócios empresariais, dos relacionamentos sociais 
ou das atividades filantrópicas. O fato é que cada um 
constrói a própria história nos caminhos por onde anda, 
mas as referências positivas servem muito de inspiração. É 
como uma banda de sucesso internacional que influencia 
novos artistas ao longo dos anos em várias partes do 
mundo. Essas influências são como o combustível que 
mantém a chama de um sonho acesa. A nossa trajetória 
em Rotary também é assim, onde buscamos fórmulas de 
aprendizado no convívio com outros rotarianos.

 Na matéria que fala do “legado da família 
Barroso na vida em Rotary”, mostramos como os bons 
exemplos estão ao nosso lado dentro de um clube. A 
reportagem conta como as gerações de pai, filho e netos 
superam os desafios profissionais e atuam juntos no ideal 
de servir. O material conta os segredos da longevidade 
do engenheiro civil Roberto Luiz Barroso (82), da 
sucessão familiar, do legado empresarial e do papel da 
família em Rotary. Também vamos conhecer um pouco 
sobre a carreira do seu sucessor e engenheiro Roberto 
Luiz Barroso Filho (56). Os netos Juliana e Diogo, outros 
que seguiram nos caminhos da Engenharia Civil, também 
fazem parte desta história de sucesso. É pura inspiração.

.

 Também fizemos uma imersão no projeto 
“Nossa Chuva Faz a Diferença”, desenvolvido de forma 
habilidosa pelo Rotary Club de Santos-Boqueirão. 
A inciativa promove o reuso da água da chuva e 
cria ações ambientais que beneficiam entidades 
assistenciais de forma sustentável. Reportamos ainda 
o esforço que alguns distritos do Rotary fizeram na 
doação de alimentos na região da Conferência Distrital. 
Os produtos foram recolhidos em dezembro de 2017, 
durante a campanha do Dia da Solidariedade. Em 
parceria com as lojas do Grupo Pão de Açúcar, foram 
arrecadados cerca de 5000 quilos de alimentos não 
perecíveis, destinados agora às entidades beneficentes 
das cidades de Águas de Lindóia e Serra Negra.

 Em outro texto, a pauta foi a ASFAR São Paulo 
Anchieta. A entidade fez a diferença ao doar uma 
cadeira de rodas especial para uma criança portadora 
de DMD (Distrofia Muscular de Duchenne). Conheça 
um pouco sobre essa doença de raro diagnóstico, 
com origem genética e que acomete exclusivamente o 
sexo masculino com até seis anos de idade. Também 
repercutimos as ações cotidianas dos clubes de Rotary, 
a fundação de três novos clubes satélites e do Seminário 
de Certificação de Clubes do YEP 4420, além de um 
resumo das principais atrações da Conferência Distrital 
2017-2018. O evento promete fechar com chave de 
ouro a gestão que teve como lema “O Rotary Faz a 
Diferença”. Confira tudo nesta edição.

Veja mais no site www.revistarotary4420.org.br. 
Abraços e boa leitura!
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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, em abril celebramos em Rotary o 
“Mês da Saúde Materno-Infantil”, enquanto em maio temos o "Mês 
dos Serviços à Juventude". Não percam de vista essas temáticas 
mensais da nossa instituição, pois elas servem para dar visibilidade 
às nossas áreas de enfoque, ajudam a planejar os projetos dos 
nossos clubes e promovem a nossa Imagem Pública. São justamente 
os nossos projetos e as nossas ações humanitárias que fazem a 
diferença na vida das comunidades onde atuamos, enquanto a 
qualidade da nossa imagem demonstra a reputação que desfrutamos 
para desenvolver parcerias eficazes. E por falar em fazer a diferença, 
chegou o grande momento da nossa Conferência Distrital.

 O nosso time, por meio de uma comissão específica para 
cuidar dos detalhes deste evento, está trabalhando ao longo do Ano 
Rotário 2017-2018 para que tudo aconteça o mais próximo possível 
da perfeição. Como tenho feito na maioria das minhas mensagens 
mensais, este incrível momento de reflexão, companheirismo e 
aprendizado rotário vai ocorrer de 31/05 a 03/06/2018, durante 
o feriado prolongado de Corpus Christi, no Hotel Monte Real, em 
Águas de Lindóia/SP. Entre as principais atrações estão o padre 
Marcelo Rossi, o historiador Leandro Karnal, o professor Marco 
Antonio Villa, o jornalista Rodrigo Bocardi, a atleta paraolímpica 
Rejane Cândida da Silva e o delegado Luiz Antonio Pinheiro.

 Tenho a certeza que todo este carinho com o nosso evento, 
tanto dos organizadores, quanto dos palestrantes que se prepararam 
para nos surpreender, vai fazer a diferença durante os dias que 
estaremos juntos. Além de toda a qualidade proporcionada pelas 
temáticas destas palestras, teremos eventos paralelos, reuniões de 
trabalho e plenárias oficiais que vão promover muito conhecimento 
rotário e sobre tudo que envolve o posicionamento global do 
Distrito 4420. Também teremos a participação do companheiro 
John Hewko, Secretário Geral do Rotary International e da Fundação 
Rotária, representando oficialmente o amigo Ian Riseley, Presidente 
2017-2018 do Rotary International.

 Enfim, são tantas atrações que poderiam preencher vários 
parágrafos. Diante destes detalhes, é importante que todos adotem 
providências antecipadas para a Conferência Distrital, como verificar 
as bagagens, itens de viagem e reservas nos respectivos hotéis, por 
exemplo. Neste ano, teremos uma equipe de companheiros que 
estará devidamente identificada e apta para orientar a todos. São 
voluntários que se colocaram à disposição para colaborar em qualquer 
situação. Vamos contar com essa ajuda, justamente para que todos 
nós tenhamos uma experiência única. Confiram a programação 
completa no site www.rotary4420.org.br. Juntos, vamos celebrar as 
realizações deste ano. Gratidão a todos!

- Paulo augusto Zanardi -

 No Manual de Procedimento está escrito que a Conferência 
Distrital existe para informar os associados dos clubes sobre o que 
está acontecendo no Rotary e no distrito, e também oferecer uma 
oportunidade para eles conhecerem e interagirem com outros rotarianos.

 A Conferência Distrital e uma reunião distrital para deliberação de 
legislação poderão aprovar recomendações acerca dos assuntos considerados 
importantes para o distrito, ficando entendido, entretanto, que qualquer 
deliberação deverá estar em conformidade com os Estatutos do RI e este 
Regimento Interno, e ser consoante ao espírito e princípios do Rotary.

 Cada Conferência Distrital e reunião distrital para deliberação 
de legislação deverá examinar e deliberar acerca de toda e qualquer 
matéria submetida à sua apreciação pelo Conselho Diretor e poderá 
adotar resoluções. Esse ano, o Governador Claudio Takata escolheu a 
aprazível cidade de Águas de Lindóia/SP para realização da conferência.

 Será memorável, além da presença do Representante Pessoal 
do Presidente Ian Riseley que vai nos oferecer informações atualizadas 
sobre o Rotary International, ela está programando vários momentos 
de trabalhos rotários com muito companheirismo e diversão; e ao final 
todos estarão melhores preparados e mais motivados para atenderem 
as necessidades de nossas comunidades e assim vamos provar que o 
Rotary faz a Diferença na vida das pessoas.

 Sucesso ao Distrito 4420 em sua Conferência Distrital.

Paulo augusto 
Zanardi 

Diretor do Rotary 
International

Gestão 2017-2019  
Zonas 22 e 23 

 
RC de Curitiba 

Cidade Industrial  
Paraná - Brasil

MENSaGEM Do DIREtoR

Mensagem para a  
Conferência Distrital

6 7

ROTARY 4420 - ABR/MAI 2018



Com três gerações de serviços prestados às comunidades onde atuam, pai, filho e 
netos superam os desafios profissionais lado a lado e atuam juntos no ideal de servir

 Os especialistas em liderança pessoal defendem 
a tese que o sucesso das instituições e das carreiras 
profissionais está relacionado às gerações bem sucedidas. 
Neste contexto filosófico, não devemos alimentar o 
conceito da criação de herdeiros. Devemos formar 
sucessores. Segundo a tese, os sucessores estariam mais 
preparados para os desafios do futuro, em detrimento de 
herdeiros com pouca capacitação. Isso tem uma relação 
direta com a família, o Rotary e as atividades profissionais. 
É por isso que fomos conversar com o engenheiro Roberto 
Luiz Barroso, um sábio rotariano de 82 anos de idade. 
Ativo profissionalmente, ele nos atendeu no escritório da 
Engeplus, empresa da qual é sócio-diretor.

 Filho de Jefferson Luiz Barroso e Durvalina 
Guimarães Barroso (in memoriam), Barroso nasceu 
em 16 de maio de 1936, na cidade do Rio de Janeiro/
RJ. Formou-se em Engenharia Civil em 1960, na 
Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Está casado há 57 anos com a dona Isa Maria, 
com quem teve os filhos Roberto Luiz (engenheiro), 
Marisa e Márcia (analistas de sistema). De seus filhos 
vieram os amados netos Diogo, Juliana, Gustavo, 
Rafael e as gêmeas Alessandra e Tatiana. O brilho 
nos olhos mostra a paixão que este católico de fé tem 
por sua família. Com a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima em sua mesa de trabalho, ele enfatiza sua 
gratidão a Deus por tudo que conquistou.

 Conhecido em Rotary como Barrosão, uma 
forma carinhosa de diferenciá-lo do seu filho e rotariano 
Roberto Luiz Barroso Filho (Barrosinho), ele conta como 
o ideal de servir faz parte de sua vida. “No mês de 
junho completo 42 anos como associado do Rotary Club 
de Santos, onde fui presidente na gestão 1981-1982. 
Também presidi a Fundação de Rotarianos de Santos 
e a Casa da Esperança por duas vezes. Acredito 
que devemos retribuir à sociedade tudo aquilo que 
conquistamos da vida. O Rotary é um caminho seguro 
para isso. Ele também me deu os principais amigos que 
tenho e a oportunidade de realizar grandiosos trabalhos 
sociais. Sou muito feliz na instituição e acredito demais 
em suas causas humanitárias”.

o legado da família Barroso  
na vida em Rotary

“Acredito que devemos retribuir à sociedade 
tudo aquilo que conquistamos da vida. O Rotary 

é um caminho seguro para isso”.

- Roberto Luiz Barroso -

Pai, filho e netos atuam juntos na 
Engeplus e no servir em Rotary

 Ele ressalta com orgulho o fato de sua família 
também ter adotado a causa rotária de uma forma tão 
natural. Esposa, filhos, genros e netos já participaram 
ou participam ativamente de Rotary, Rotaract, Interact, 
Rotary Kids e Asfar (Associação de Família de Rotarianos 
de Santos). “Não devemos forçar nenhum tipo de 
caminho neste sentido. Podemos dar bons exemplos 
e mostrar os princípios como pessoa mais velha, mas o 
voluntariado e o ideal de servir deve ser algo natural 
em qualquer pessoa. Foi assim que aconteceu com os 
meus familiares. Sem que eu mesmo percebesse, acabei 
deixando bons exemplos e um bonito legado rotário a 
todos eles. A prova disso é o Roberto Luiz que se tornou 
Governador do Distrito 4420”.
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Segredos da longevidade
 A moderação é a principal receita dele para 
justiçar toda vitalidade esbanjada no auge dos 82 anos 
de vida. Ele diz que trabalho, religião, voluntariado, 
esportes, lazer, comida e bebida devem conviver 
em pleno equilíbrio, sem exageros ou sacrifícios. 
“Graças a Deus, não tenho problemas de saúde 
que me impeçam de trabalhar, praticar esportes e 
fazer caminhadas com frequência. Isso é bom, mas 
nada seria possível sem uma conduta moderada 
cotidianamente. Envelhecer de forma consciente 
também é algo importante. Temos que conhecer e 
aceitar as nossas limitações. Temos que substituir as 
coisas que fazíamos quando jovens por outras que 
são muito relevantes nesta fase avançada da vida”.

 Além do bem estar físico, Barroso lembra que 
a saúde mental e a espiritual também são importantes 
neste processo de equilíbrio. Receber a nova fase da 
vida com entusiasmo também é indispensável neste 
processo de controle psicológico. “Tenho amigos 
que adoeceram facilmente por não aceitarem suas 
limitações. Se não podemos fazer algo no mesmo nível 
de antes, devemos trocar por outra atividade, mas 
jamais deixarmos de nos ocupar com algo que exercite 
o corpo, a mente e a nossa fé. Leitura e atividades 
comunitárias como as que tive à frente da Casa da 
Esperança também são ferramentas que colaboram 
neste processo de aceitação. Isso proporciona uma 
cabeça mais tranquila, sempre”.

 As obrigações profissionais talvez seja o 
principal combustível que movimenta a engrenagem 
de sua vida. Ele revela que ir todos os dias à Engeplus 
gera uma energia extra para superar os desafios do 
dia-a-dia. Na empresa, ele é um dos responsáveis 
pela área administrativa, ao lado de sua neta Juliana 
Godinho Barroso, que também é rotariana, associada 
do Rotary Club de Santos-Boqueirão. “Pretendo morrer 
trabalhando. Os amigos que se aposentaram e findaram 
suas atividades entraram em crise. Doenças como 
a depressão são agravadas pela falta de ocupação. 
Manter a fé e a religiosidade em prática também ajuda 
nesta caminhada. Minha esposa sempre vai à missa 
comigo. A moderação é o segredo dessa vitalidade”.

“Temos que substituir as coisas que fazíamos 
quando jovens por outras que são muito 
relevantes nesta fase avançada da vida”.

- Roberto Luiz Barroso -

O avô teve o prazer de empossar o  
neto no Rotary Club de Santos

10 PESSOAS DA NOSSA HISTÓRIA 11PESSOAS DA NOSSA HISTÓRIA

ROTARY 4420 - ABR/MAI 2018



Inspirações na vida  
em Rotary

 A Casa da Esperança de Santos tem um 
significado especial em sua trajetória. Com os olhos 
cheios de lágrimas, ele revela que a instituição 
representa tudo dentro do seu voluntariado. “Tenho 
uma grande identificação com a causa. Ao longo 
dos anos, conseguimos realizar inúmeros trabalhos 
em prol dos mais necessitados. Acho que foi uma 
oportunidade que Deus me deu de fazer algo pelos 
seres humanos. Me emociona entrar no local e ver as 
crianças recebendo tratamento especializado ao lado 
de suas abnegadas mães. É uma coisa impressionante. 
Todos os rotarianos deveriam se envolver num trabalho 
deste tipo. É por isso que continuamos na luta para 
manter o atendimento de quase 300 crianças”.

 Segundo Barroso, Paulo Viriato Corrêa da 
Costa, que foi Presidente do Rotary International no 
Ano Rotário 1990-1991 e seu companheiro do Rotary 
Club de Santos, foi o rotariano mais importante do 
Brasil. Ele foi um dos melhores presidentes mundiais 
que a nossa organização teve em toda a sua história. 
Tenho a honra de ter sido amigo dele e de seus 
familiares. Pra mim, ele foi um exemplo grandioso 
como profissional, rotariano e ser humano. Umas 
das melhores coisas que um rotariano poderia fazer 
naquela época era se espelhar na imagem de Viriato. 
Conviver ao lado dele no meu clube e nas ações do 
Distrito 4420 foi um privilégio inesquecível para mim. 
Ele era uma fonte inesgotável de inspiração”.

 Com toda a experiência de vida, Barroso 
ainda dispõe de entusiasmo nas atividades rotárias. 
Ele participa ativamente das programações do clube e 
dos eventos distritais. Ele faz questão de ressaltar que 
terá presença garantida na próxima Conferência do 
Distrito 4420, organizada pelo Governador Claudio 
Takata. “O Rotary mudou muito nos últimos anos, mas 
ainda estou ativo em sua engrenagem. Essa mudança 
foi necessária para acompanhar os novos tempos. 
Procuro apoiar os presidentes de clubes e aconselhar 
os mais jovens. Vou participar com muita alegria de 
mais uma conferência em Águas de Lindóia/SP. Ceder 
a minha experiência em gratidão a tudo que recebi é 
algo motivador dentro da organização”.

“Me emociona entrar no local e ver as crianças 
recebendo tratamento especializado ao  

lado de suas abnegadas mães.  
É uma coisa impressionante”.

- Roberto Luiz Barroso -

Digo tomou posse com um dos mais  
jovens membros do Rotary Club de Santos
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o legado da Engeplus
 Fundada em 1988, a Engeplus Construtora e 
Incorporadora iniciou suas atividades na construção 
de edifícios corporativos e residenciais nas cidades 
de Santos e São Vicente. Ao longo da sua trajetória, 
também atuou em obras voltadas para diversos 
segmentos. Os projetos de ampliação e novos prédios 
para o Santos FC (estádio e CT), Universidade Santa 
Cecília (Unisanta), Universidade Metropolitana de 
Santos (Unimes), Colégio Liceu São Paulo, Curso 
Universitário em São Bernardo do Campo e Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Santos são alguns 
exemplos de sua expertise técnica fora do mercado 
residencial. Aproximadamente 300 profissionais já 
fizeram parte do seu time de colaboradores diretos.

 Homenageado pelo Rotary Club de Santos-Oeste 
como personalidade profissional, Barroso ainda teve 
o desafio de colocar a Engeplus como parceira do 
clube no projeto Construindo as Letras. A iniciativa 
visava alfabetizar os operários da Construção Civil. “O 
Santos-Oeste coordenava a ação, a prefeitura de Santos 
cedia os professores e a nossa empresa patrocinava o local 
das aulas ao lado de outras construtoras. A jornada de 
trabalho terminava por volta das 17h00 e os trabalhadores 
entravam em aula em seguida. Isso gerou uma enorme 
gratidão dos colaboradores. Temos pessoas que trabalham 
há anos conosco e expressam um grande amor pela 
empresa em função deste lindo projeto”.

 Ele atuou por anos como engenheiro ou sócio 
de construtoras, onde participou de diversos projetos 
imobiliários. Também exerceu a gerência regional na 
cidade de Santos das Indústrias Villares (Elevadores 
Atlas). Depois desta longa trajetória, ele tem o prazer 
de trabalhar ao lado do filho Roberto Luiz, de quem é 
sócio na Engeplus. Em 30 anos de mercado, a empresa 
registra mais de 30 obras realizadas com total sucesso 
e satisfação dos clientes. “Além da Juliana, o nosso 
time de trabalho tem o reforço do meu neto Diogo 
Godinho Barroso. Ele está na linha de frente de nossas 
obras. Somos todos engenheiros, pai, filho e netos. 
É uma graça de Deus trabalhar ao lado da família”, 
finalizou Barroso.

“Temos pessoas que trabalham há anos conosco 
e expressam um grande amor pela empresa em 

função deste lindo projeto”.

- Roberto Luiz Barroso -

Ao lado da mãe, Juliana acompanha os 
edifícios lançados pela Engeplus

ROTARY 4420 - ABR/MAI 2018
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o filho Governador  
de Rotary

 Num encontro do passado, Barroso conversava 
sobre Rotary com o filho Roberto Luiz. Barrosinho 
perguntou ao pai se ele não teria o desejo de ser 
Governador Distrital. O pai justificou sua longa 
contribuição à instituição e disse que à época que foi 
sondado para o cargo não poderia assumir tamanha 
responsabilidade porque era funcionário numa 
grande empresa. Ele ainda disse que a Governadoria 
era algo para os mais jovens. O filho então perguntou 
se ele teria perfil para ser Governador um dia. 
Barrosão respondeu “sim meu filho, é claro que você 
pode ser governador”. No 2009-2010, Barrosinho se 
tornou o Governador do Distrito 4420, sob o lema “O 
FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM SUAS MÃOS”.

 Roberto Luiz lembra que suas influências 
surgiram ao observar o voluntariado do pai na 
organização. Mais de tarde, um grupo de amigos do 
Barroso o convidou para ingressar no Rotary Club de 
Santos. O filho ponderou o convite e manteve conversas 
com o pai sobre o assunto. Nesta época, com apenas 
26 anos de idade, Barrosinho já era formado em 
Engenharia Civil e tinha fundado com êxito a Engeplus. 
Engenheiro civil e empresário com perspectiva de 
sucesso no setor da Construção Civil, era uma questão 
de tempo seu ingresso às fileiras rotárias. “Em junho de 
1995 tomei posse no clube. Era o mais jovem do grupo, 
mas logo me senti à vontade porque já conhecia os 
companheiros do meu pai”, revela ele.

 Orgulhoso ao falar do pai (lágrimas nos olhos), 
Barrosinho enfatiza que ele sempre o aconselhou no 
aspecto pessoal, como um bom pai deve fazer, mas 
que nunca interferiu em suas decisões profissionais 
e rotárias. “Nos meus primeiros seis meses de clube, 
quando eu tinha aproximadamente 32 anos, comecei 
a desempenhar algumas funções ligadas à minha 
profissão e à Fundação Rotária. Depois de 10 anos, 
assumi a presidência do Rotary Club de Santos. Meu 
pai sempre me apoiou. Ingressei no seu clube, fui 
presidente e governador, mas ele jamais interferiu 
em minhas decisões. Ele teve uma postura legal 
que jamais vou esquecer. Neste ponto, eu sou mais 
exigente com o meu filho Diogo, por exemplo.

 Barrosinho conta que quando exerceu 
a presidência se aproximou das atividades do 
Governador. Ele revela que após a sua gestão à 
frente do clube, seus desafios na Equipe Distrital 
ficaram cada vez mais constantes. O caminho para 
se tornar Governador se tornou natural. “Tínhamos 
ótimos candidatos para o cargo na mesma época, 
com excelentes serviços prestados à instituição, o 
que tornou a escolha apenas uma questão de ordem. 
Todos se tornaram governadores depois de mim, 
como foi o caso dos companheiros Marcos Franco e 
Fernando Dias Sobrinho. Rotary é simples para quem 
estuda sua estrutura organizacional. O principal 
desafio como Governador é conhecer bem suas 
equipes de trabalho”.

Barrosinho ao lado de John Germ, Presidente 
2016-2017 do Rotary International

“Em junho de 1995 tomei posse no clube. Era 
o mais jovem do grupo, mas logo me senti à 

vontade porque já conhecia os  
companheiros do meu pai”.

- Roberto Luiz Barroso Filho -
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Desafios à frente da 
Governadoria

 A sinceridade foi uma das marcas desta 
entrevista com Barrosinho. Ele diz que governar o 
Distrito 4420 foi uma alegria muito grande, mas que 
também existiu um ônus pela dedicação que o cargo 
exige em termos de agenda. “O lado profissional fica 
praticamente parado. Vinha em raros momentos na 
minha empresa apenas para assinar documentos. 
Comecei o meu planejamento um não antes de iniciar 
a gestão, e seis meses antes de assumir o cargo já 
visitava quase que diariamente os clubes. Foram quase 
dois anos com uma agenda muito ocupada. O convívio 
familiar também fica muito limitado. Foi por isso que 
combinei com todos os presidentes da minha gestão 
que os domingos ficariam livres para a família”.

 Por outro lado, Barrosinho diz que o bônus à 
frente de Governadoria do Distrito 4420 não teve preço. 
Ele conta que a satisfação do cargo é algo incalculável, 
pela experiência adquirida, pela troca de conhecimento 
e pelos amigos que são colecionados ao longo do 
período. “O crescimento pessoal é extraordinário. 
Aprendemos a nos relacionar com diferentes pessoas, 
passamos a falar melhor em público, desenvolvemos 
o espírito de liderança e aperfeiçoamos o trabalho 
em equipe. A capacidade de realização por meio dos 
presidentes de clube s também é algo gratificante. O 
Governador capacita, motivas e cria metas, mas tudo 
acontece na base. É lá que os projetos ganham vida. O 
clube é o realizador do Rotary”.

 Quando foi perguntado se seria Governador 
novamente, ele teve resposta pronta e imediata. “Não. 
Governar Rotary é uma missão que temos uma única 
vez na vida. É muito gostoso e trabalhoso demais. 
Além disso, temos sempre que deixar que novos 
líderes sejam formados em nossa instituição. Rodei 
quase 50 mil quilômetros durante a minha gestão. 
Existe um desgaste natural, mas que é compensando 
com muita honra e um orgulho gigantesco. Quando 
desenvolvemos novas lideranças, também crescemos 
com isso. Esse também é um dos papeis do Rotary, 
formar pessoas que sejam capazes de transformar 
as comunidades. As coisas em Rotary acontecem 
naturalmente. É uma experiência incrível”.

“O Governador capacita, motivas e cria metas, 
mas tudo acontece na base. É lá que os projetos 
ganham vida. O clube é o realizador do Rotary”.

- Roberto Luiz Barroso Filho -

Até hoje, Barrosinho atua efetivamente 
junto aos governadores que o sucederam
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o papel da família  
em Rotary

 Casado com Eliane Godinho Barroso, o 
ex-governador enfatiza a importância dos amigos, 
da família e do cônjuge em Rotary. Ele afirma 
categoricamente que, sem a presença de Eliane, não 
seria possível exercer o cargo de Governador. “Durante 
a gestão, ele enxergava coisas que eu não percebia, 
fazia companhia nas viagens e auxiliava nos trajetos 
rodoviários. Depois dos compromissos oficiais, ela 
sempre me passava um feedback sobre tudo que poderia 
ser feito de melhor. Em algumas situações pontuais, 
ela conseguia me colocar no rumo certo durante as 
reuniões. Era uma observadora impecável e dividia cada 
momento comigo, fossem bons ou ruins. Quando decidi 
ser Governador, perguntei primeiro à ela”.

 Segundo ele, nenhum pretendente ao posto 
sabe de forma precisa dos seus desafios. Para Barrosinho, 
alguns podem ter a noção do ritmo frenético em suas 
vidas, mas a realidade só aparece no exercício do 
cargo. “É neste sentido que Eliane foi mais importante 
ainda, pois nunca reclamou do sacrifício, das coisas 
simples e tão pouco das mais complicadas. Depois que 
deixei a Governadoria, ela assumiu a presidência da 
Asfar Santos, colocando em pratica seus aprendizados 
e voluntariado em prol de causas humanitárias. Sua 
gestão obteve sucesso na produção e doação de 
próteses mamárias para mulheres acometidas pelo 
câncer. Hoje, ela se dedica à graduação em Arquitetura 
e aos novos projetos sociais”.

 Além de trabalhar ao lado de todos, Barosinho 
desfruta de tê-los em Rotary. Juliana (25) e Diogo (27) 
foram intercambistas do Rotary International. Ela ficou 
uma temporada no Canadá, enquanto ele adquiriu 
experiências no Arizona (EUA). “Ambos presidiram 
o Interact Club de Santos. Juliana passou o cargo de 
presidente a Diogo, quando ele voltou dos Estados 
Unidos. Em seguida, ele partiu para o seu intercâmbio. 
Ele foi presidente de Interact com 17, e ela com 
apenas 14 anos de idade. Diogo também fez parte 
do Rotaract Club de Santos. Ambos ingressaram em 
Rotary seguros de suas profissões, ela no Rotary Club 
de Santos-Boqueirão, e ele no Rotary Club de Santos, 
ambos engenheiros civis”.

“Era uma observadora impecável e dividia cada 
momento comigo, fossem bons ou ruins. Quando 
decidi ser Governador, perguntei primeiro à ela”.

- Roberto Luiz Barroso Filho -

Além do convívio profissional, a família 
Barroso se mantém unida em Rotary
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o empreendedor e as 
amizades

 Roberto Luiz explica que as coisas acontecem 
naturalmente em Rotary. Se no passado as pessoas se 
relacionavam por meio do ideal de servir, nos tempos 
atuais houve mudanças para o aspecto social. Não adianta 
entrar em Rotary e achar que tudo vai acontecer de uma 
hora pra outra no lado profissional. As pessoas ingressam 
hoje em dia pelo relacionamento social, mas isso não 
significa dizer que elas não serão voluntárias e dedicadas 
às nossas causas. Existem uma demanda na sociedade pelo 
chamado network. Todos querem fazer parte de clubes 
ou entidades de servir para prospectar negócios e novas 
amizades, mas também querem apoiar esses projetos. Isso 
é normal, mas tudo acontece no seu tempo”.

 Para saber mais sobre seu lado empresarial, 
perguntamos a ele se quem tem empresa sente saudade 
do patrão. No auge dos 56 anos de idade, Barrosinho 
disse ser uma pergunta difícil (risos). Eu tinha um sonho 
e trabalhar na indústria. Me decepcionei e enxerguei 
que não era para mim. Trabalhar como empregado 
em outras empresas me deu uma experiência enorme. 
Nos empregos que atuei como engenheiro, comecei 
a focar nas atividades que poderiam me dar base para 
empreender com negócio próprio. Aprendi muito com 
meus empregadores e mentores profissionais. Passei 
anos me orientando com o Dr. Milton Teixeira, fundador 
da Unisanta. Ele não foi meu patrão, mas tive nele um 
brilhante conselheiro pessoal”.

 No começo da Engeplus, não existia dinheiro para 
investimentos. A empresa realizava as obras praticamente 
a preço de custo. Foi neste momento que clientes como 
a Unisanta deram credibilidade e fôlego para o negócio 
decolar. “Empreender no Brasil é difícil. Começamos do 
zero, colecionamos algumas obras importantes e depois 
lançamos a primeiro prédio próprio Tínhamos muito 
trabalho para prospectar terrenos, incorporar e construir. 
Com um volume maior, foi possível comprar melhor e 
impulsionar novos projetos. Hoje, realizamos 90% dos 
negócios com os rotarianos. Tudo em minha volta acontece 
com eles, meus médicos, advogados, conselheiros, entre 
outros. A empresa deu certo, mas só Deus pode responder 
o motivo. Acredito que ele tenha uma missão para cada 
um aqui na Terra”, concluiu.

“Passei anos me orientando com o Dr. Milton 
Teixeira, fundador da Unisanta. Ele não foi 

meu patrão, mas tive nele um brilhante 
conselheiro pessoal”.

- Roberto Luiz Barroso Filho -

Os companheiros do Rotary Club de Santos 
fazem parte do convívio da família
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Por dentro do projeto  
“Nossa Chuva Faz a Diferença”

Rotary Club de Santos-Boqueirão desenvolve inciativa de reuso da água da chuva e cria 
projeto ambiental que beneficia entidades assistenciais de forma sustentável

 Desde que o brasileiro Paulo Viriato Corrêa da 
Costa (in memoriam) foi Presidente do Rotary International, 
no Ano Rotário 1990-1991, a pauta ambiental ganhou 
cada vez mais espaço no universo rotário. A prova disso 
é que março é considerado o “Mês dos Recursos Hídricos 
e Saneamento” em Rotary, por exemplo. Representante 
do Distrito 4420 e associado do Rotary Club de Santos, 
ele foi brilhante quando idealizou o programa "Preserve 
o Planeta Terra", pioneiro na preservação da Amazônia e 
do Meio Ambiente. A cerimônia do plantio de uma árvore 
em cada comunidade que Viriato visitava pelo mundo 
representava o seu compromisso pessoal com a ecologia e 
com a qualidade de vida no mundo.

 Em suas visitas, ele dizia que "somos os herdeiros 
da Terra e a nós cabe defendê-la, protegê-la e preservá-la 
não só para nós mesmos, mas para nossos filhos e para 
os filhos de nossos filhos". O paletó verde que ele adotou 
em sua gestão deu origem à "Onda Verde", movimento 
que envolveu os rotarianos pela preservação ambiental. 
Somente em 1990-1991, cerca de 35 milhões de árvores 
foram plantadas no mundo. Anos depois do lançamento 
da inciativa, ainda colecionamos notícias diárias sobre 
projetos que são patrocinados por clubes e distritos de 
Rotary, dentro da filosofia de Viriato. Este é o caso do 
Distrito 4420 e do Rotary Club de Santos-Boqueirão, com o 
do projeto “Nossa Chuva Faz a Diferença”.

 O projeto tem como objetivo a instalação de 
sistemas para captação de água de chuva em entidades 
assistenciais. A iniciativa tem dois enfoques básico, 
segundo a engenheira civil Maria Beatriz Frontini, membro 
da Comissão de Meio Ambiente do Santos-Boqueirão. 
“Primeiramente, queremos conscientizar as pessoas sobre 
a importância de preservar a água no meio ambiente. 
Depois, temos a missão de promover economia nos gastos 
com a água potável e, consequentemente, gerar benefícios 
financeiros às entidades assistenciais que recebem o nosso 
projeto. Estudos mostram que apenas 2,5% da água 
do planeta é doce. Apenas 0,3% estão nos rios, lagos e 
atmosfera, podendo ser aproveitada para consumo”.

 O “Nossa chuva faz a diferença” existe há 
aproximadamente dois anos. Neste período, algumas 
instituições não governamentais foram beneficiadas 
pelo projeto na cidade de Santos/SP. Entre elas estão 
as entidades Flores de Maria, Madre Teresa de Calcutá, 
Educandário Santista e Centro Espírita e de Caridade Dr. Luiz 
Monteiro de Barros. “O projeto foi criado pela Comissão 
de Meio Ambiente do clube, mas só foi possível graças ao 
apoio de profissionais voluntários e de empresas parceiras. 
É preciso conscientizar as pessoas sobre a importância de 
aproveitar e economizar este recurso. Com a poluição e 
contaminação das fontes naturais, o tratamento da água 
está cada vez mais caro. Não cabe mais desperdiçar”.

“Estudos mostram que apenas 2,5% da água do 
planeta é doce. Apenas 0,3% estão nos rios, lagos e 
atmosfera, podendo ser aproveitada para consumo”.

- Maria Beatriz Frontini -

Companheiras do clube coordenam a 
instalação das sistemas para captação da água

26 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 27

ROTARY 4420 - ABR/MAI 2018

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 



Projeto 1  
Flores de Maria

 O “Nossa chuva faz a diferença” teve seu início 
na gestão 2016-2017, presidida pela empresária Claudia 
Valerio. Com foco na captação de água de chuva para 
lavagem do quintal, a entidade onde foi implantada 
o primeiro sistema foi a Flores de Maria (Associação 
de Assistência Multiprofissional aos Especiais). O 
local atende crianças com paralisia cerebral. Foi 
instalado um reservatório externo com capacidade 
de armazenamento de 600 litros, composto por filtro 
de folhas. A cloração é feita com pastilhas de cloro 
colocadas em margaridas flutuantes. A lavagem do 
quintal é feita com o uso de máquina pressurizadora 
Wap que também traz grande economia em relação 
ao uso de mangueiras convencionais.

 Embora o consumo de água da entidade 
seja baixo e a conta não ultrapasse o mínimo 
cobrado pela concessionária, esta captação permite 
o uso confortável da água para lavagem de quintal, 
evitando o desperdício de água tratada para consumo. 
“Este projeto foi o primeiro e acabou incentivando 
novas oportunidades para outras instituições com 
características semelhantes. Hoje, já estamos no 
quarto projeto implantado com total sucesso. Cada 
um tem sua particularidade, pois dependemos muito 
da situação do telhado em permitir a respectiva 
captação, da existência de local para colocação 
de reservatório, da simplicidade de execução e da 
possibilidade de manutenção”, explica a engenheira.

Captação da chuva na entidade é feita em 
meia água no telhado do ginásio de esportes

Projeto 2  
Madre teresa de Calcutá

 Projeto implantado no início de 2017. Contempla 
a captação da água da chuva com cerca de 70 metros 
quadrados de telhado. Localizada no bairro Jardim Rádio 
Clube, na Zona Noroeste, na cidade de Santos, a entidade 
Madre Tereza de Calcutá (Congregação das Missionárias 
da Caridade) atende em regime de internato cerca de 
20 mulheres, todas deixadas por suas famílias, algumas 
com comprometimento da saúde mental. A capacidade 
de armazenamento da cisterna é de cinco mil litros. São 
três reservatórios de 1500 litros cada e um reservatório 
elevado de 500 litros de bombeamento. São utilizados 
filtros de folhas e partículas menores com cloração 
própria e pedra de calcário para melhora do PH da água.

 O sistema alimenta três vasos sanitários e quatro 
tanques de lavagem de roupa. A água foi analisada 
por laboratório credenciado que atestou a excelente 
qualidade. A economia aproximada está sinalizada no 
quadro abaixo, embora seja importante considerar a 
sazonalidade em relação às épocas de chuva.

tabela de Consumo | Madre teresa de Calcutá

Madre Tereza Casa 1 - captação a partir de maio de 2017

Mês Consumo em m³ Variação Consumo Variação

2016 2017 2018

Janeiro 76 96 21,3% 73 -24,0%

Fevereiro 75 96 22,3% 74 -22,9%

Março 75 84 9,6%

Abril 69 85 17,0%

Maio 84 81 -3,2%

Junho 71 72 1,1%

Julho 88 70 -19,1%

Agosto 89 72 -18,1%

Setembro 85 68 -18,1%

Outubro 88 78 -10,6%

Novembro 98 79 -20,2%

Desembro 94 68 27,7%
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Projetos e Comissão  
de Meio Ambiente

• Marcia Atik.

• Melba Aidar.

• Ana Marques.

• Maria Lucia Moita.

• Maria Beatriz Frontini.

• Juliana Godinho Barroso.

• Claudia Valerio - Presidente 2016-2017.

• Mariângela Fortes Veiga - Presidente 2017-2018.

Projeto 3 
Educandário Santista

 Projeto implantado em dezembro de 2018, 
na gestão da psicóloga Mariângela Fortes Veiga. A 
captação é proveniente de meia água do telhado de 
ginásio de esportes, totalizando 400 metros quadrados. 
O armazenamento é de dez mil litros, distribuídos em 
dois reservatórios de cinco mil. Possui filtro de folhas 
e partículas, importado da Alemanha. A cloração com 
pastilhas é feita no próprio reservatório. Também 
foram instaladas diversas saídas de água por torneiras 
no pátio e no estacionamento da entidade, facilitando 
a lavagem dos espaços. A mão-de-obra que viabiliza 
este projeto é da própria instituição. O consumo 
medido pela concessionária pública que fornece água 
indica os seguintes níveis de economia:

• Fevereiro de 2017: consumo de 121 m3.

• Fevereiro de 2018: consumo de 102 m3 = economia de 16%.

• Março de 2017: consumo de 159 m3.

• Março de 2018: consumo de 108 m3 = economia de 32%.

Obs.: ainda é necessário um tempo maior para verificar a 
economia real ao longo de 2018.

Beatriz conta com empresas parceiras e 
voluntários para instalar as cisternas

Projeto 4 
Centro Monteiro de Barros

 A entidade atende cerca de 25 pessoas e 
situação de rua. Ela fornece banho, troca de roupas e 
café da manhã por quatro dias da semana. O projeto 
foi entregue em abril de 2018, com capacidade de 
armazenamento de 2500 litros de água, sendo dois 
reservatórios de 1000 litros e um reservatório de 
elevação e bombeamento com 500 litros. Utiliza filtro 
de folhas e partículas, com cloração por pastilhas nos 
reservatórios com recipientes flutuantes. O projeto 
sofreu algumas dificuldades pelo fato de ter seus 
reservatórios instalados em ambientes internos. A 
mão-de-obra para a realização das instalações, bombas 
e elétrica foi contratada e a consultoria técnica foi feita 
por profissionais voluntários e rotarianos.

Ao lado da companheria Mariângela Fortes 
Veiga, Beatriz visita entidade beneficiada
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Arrecadados no Dia da Solidariedade, cerca de 5000 quilos de alimentos não perecíveis 
foram destinados às entidades beneficentes de Águas de Lindóia e Serra Negra

 No dia 4 de maio, 26 clubes de Rotary, 
representando os distritos 4420, 4430, 4470, 4480, 
4500, 4540, 4590 e 4600 realizaram a entrega de 
5000 quilos de alimentos não perecíveis às entidades 
beneficentes da cidade de Serra Negra e Águas de 
Lindóia, no interior de São Paulo. A região paulista 
sediará a Conferência Distrital do Ano Rotário 
2017-2018, dos distritos 4420 e 4590. Esses alimentos 
são referentes às doações recebidas em 9 de dezembro 
de 2017, durante a ação do Dia de Solidariedade, 
realizado em parceria com 189 lojas do Grupo Pão de 
Açúcar (GPA), distribuídas em 12 estados brasileiros. 
Na oportunidade, o GPA contou com a parceria de 
vários clubes e distritos de Rotary parceiros da ação.

 O Dia de Solidariedade foi criado pelo 
Instituto GPA em 2013, justamente para sensibilizar a 
sociedade sobre a fome e a miséria no Brasil. Todas 
as lojas do Pão de Açúcar, Extra e Assaí viabilizaram 
a ação na última edição, que contemplou à 
arrecadação de aproximadamente 167 toneladas de 
alimentos não perecíveis somente no Distrito 4420. 
Outras 23 toneladas foram arrecadadas nos demais 
distritos participantes. A cada 10 quilos de alimentos 
arrecadados, o GPA doou mais um quilo, direcionados 
aos clubes participantes, em benefício das entidades 
escolhidas para doações. Segundo Silvana Giannini, 
coordenadora geral da ação no Distrito 4420, esse 
bônus foi recebido em março e abril.

 Ela diz que “alguns clubes doaram para as 
suas entidades, outros repassaram às cidades da 
Conferência Distrital, ou dividiram um percentual 
para cada fim”. Os alimentos recebidos foram 
direcionados para o depósito da Transportadora Ivo 
Brás, localizado em Serra Negra. Lá, as instituições 
puderam retirar as doações. A cidade de Serra Negra 
distribuiu para o Centro Espírita Joanna D’Arc (458 
kg), Educandário (426 kg), São Vicente de Paulo (515 
kg), Hospital Santa Rosa de Lima (410 kg), Lar de 
Idosos São Francisco Xavier (466 kg) e Guarda Mirim 
- Amparo Social (440 kg). Águas de Lindóia fez a sua 
doação para o Lar São Camilo de Lellis (2283 Kg).

.

Distritos do Rotary se unem e 
realizam doações de alimentos 
na região da Conferência Distrital 

 No mesmo dia, o Rotary Club de Serra Negra 
realizou um evento em homenagem aos empresários 
de destaque, além de um agradecimento especial 
ao Governador do Distrito 4420. Claudio Takata 
recebeu a gratidão pelas doações de alimentos às 
entidades locais. Ele foi representado por Sérgio 
Lazzarini, da Comissão de Serviços Humanitários 
do Distrito 4420. O evento foi realizado da sede 
da OAB Serra Negra e contou com a presença do 
prefeito Sidney Antônio Ferraresso, acompanhado 
de vereadores. Eles foram recepcionados pelo 
presidente da OAB, Leandro Affonso Tomazi, ao 
lado do Presidente do RC Serra Negra, Roberto 
Sebastião de Almeida. A festiva também reuniu 
familiares e amigos dos homenageados.  

“Alguns clubes doaram para as suas entidades, 
outros repassaram às cidades da Conferência 

Distrital, ou dividiram um percentual para cada fim”.

- Silvana Giannini -

O evento foi realizado na OAB Serra Negra 
e contou com a presença de autoridades

Clubes participantes  
da doação 

E-Club 4420, RC Ribeirão Pires Estância, RC Praia 
Grande Forte de Itaipu, RC Praia Grande Pedro 
Taques, RC Praia Grande Caiçara, RC Peruíbe, RC 
Bertioga Forte, RCSP Cidade Dutra, RCSP Ponte 
Estaiada, RC Liberdade, RC Campo Grande São 
Francisco, RC Dourados Águia Dourada, RC Barretos, 
RC Garanhuns Sete Colinas, RC João Pessoa, RC João 
Pessoa Norte, RC João Pessoa Sul, RC Araraquara 
Leste, RC Araraquara Oeste, RC Ribeirão Preto Irajá, 
RC Jundiaí Leste, RC Jundiaí Oeste, RC Jundiaí Sul, RC 
Campos do Jordão, RC Caraguatatuba Poiares e RC 
Caçapava Jequitibá.
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Doença de raro diagnóstico e exclusivamente no sexo masculino, a Distrofia Muscular 
de Duchenne tem origem genética em crianças com até seis anos de idade

 Em 7 de maio, a ASFAR São Paulo Anchieta 
(Associação de Famílias de Rotarianos) fez a diferença 
na vida do pequeno David Jean Miranda, após a 
doação de uma cadeira de rodas especial. Ele é 
portador de DMD (Distrofia Muscular de Duchenne). 
Trata-se de uma doença genética degenerativa em 
meninos de um a seis anos de idade. É caracterizada 
por fraqueza, perda da função muscular (hipertrofia), 
fazendo necessário a cadeira. O equipamento promove 
autonomia e segurança para o paciente se locomover. 
Emídio Giacomelli. Governador Assistente da Área 3 
do Distrito 4420, participou da doação, acompanhado 
por Neide Diegues Paulon, Presidente da ASFAR, e de 
algumas companheiras da instituição.

 A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 
costuma se manifestar com a redução da força muscular 
nos membros inferiores e, com o tempo, pode provocar 
complicações respiratórias e cardíacas. Um, a cada três 
casos, ocorre em decorrência da genética. A doença 
é desenvolvida somente no sexo masculino. Filhos 
homens de uma mulher que possui a doença têm 50% 
de chance de desenvolvê-la. Já o sexo feminino, até 
pode ter o gene doente, mas não apresenta sintomas, 
apenas tem a chance de ser portador do gene. Os 
primeiros sinais podem surgir quando a criança está 
aprendendo a andar, pois os sintomas começam nas 
pernas e na pelve, podendo ocorrer num grau menor 
em outras partes do corpo.

 Com o tempo, começam a surgir quedas 
frequentes, dificuldades para levantar e inabilidades 
motoras, como correr, pular e saltar. A criança passa 
a andar cambaleando, além de ter dificuldades de 
aprendizado. Com o avanço do quadro, complicações 
como cardiomiopatia, capacidade de mobilidade 
diminuída, insuficiência cardíaca, deformidades, 
insuficiência respiratória, capacidade de cuidar 
de si mesmo, pneumonia, entre outras infecções 
respiratórias, podem ser adquiridas. Este cenário 
despertou a inciativa da ASFAR. Fundada em 1996, a 
instituição vem mantendo a união das famílias de sócios 
rotarianos ao longo dos anos, por meio de atividades 
beneficentes, ajudando desde crianças a idosos.

aSFaR São Paulo anchieta faz a 
diferença e doa cadeira de rodas 

especial a portador de DMD

 Ela possui um importante papel junto aos 
clubes de Rotary. Além da parceria no ideal de servir, 
integra a família na vida rotária, promovendo reuniões 
de companheirismo e outras atividades rotárias. 
Segundo a presidente da entidade, as equipes de 
costura e artesanato confeccionam ao longo do ano 
cerca de 300 travesseiros infantis, que são doados para 
as crianças portadoras de câncer e outras necessidades 
especiais, além da doação mensal de fraldas para 
alguns asilos e crianças carentes. O objetivo da 
associação é apoiar e participar de atividades ligadas 
ao bem estar social e psicológico da comunidade.

A doação da cadeira de rodas especial fará 
a diferença na vida do pequeno David
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Distrito 4420 e Rotary Club de 
São Paulo-Saúde fundam dois 

novos clubes satélites
Apadrinhados pelo Rotary Club de São Paulo-Saúde, novos clubes nascem para 

fomentar a cultura nipônica e para solucionar demandas de segurança nas comunidades

 O Distrito 4420 do Rotary International fundou 
o Rotary Club Satélite de São Paulo-Saúde Brasil Japão 
e o Rotary Club Satélite de São Paulo-Saúde Vizinhança 
Solidária, ambos apadrinhados pelo Rotary Club de São 
Paulo-Saúde. A fundações e posses ocorreram em 9 de 
maio, na Associação Cultural Esportiva Saúde, em São 
Paulo/SP. O evento reuniu cerca de 130 convidados, 
entre membros da Equipe Distrital, como Fernanda 
Seabra Rangel, Governadora Assistente da Área 1, 
e Ronaldo Yuzo Ogasawara, Presidente do clube 
padrinho. O vereador Aurélio Nomura; e o presidente 
fundador do IPK (Instituto Paulo Kobayashi), Victor 
Kobayashi; também marcaram presença, ao lado de 
amigos e familiares dos novos rotarianos.

 O Brasil Japão nasceu com oito associados, 
enquanto o Vizinhança Solidária conta com 12 
membros. Ogasawara presidiu às nomeações, 
representando José Luis Basso, Presidente do 
Vizinhança Solidária, que não pode comparecer. 
“Este clube satélite foi constituído para atuar na área 
da segurança pública. Já temos diversos projetos 
que estão em andamento por intermédio do 
Conselho de Segurança da Saúde Vila Clementino, 
onde também sou presidente. Um dos destaques 
é o programa “Vizinhança Solidária”, que recebe 
apoio da Polícia Militar e visa o engajamento entre 
vizinhos. Ambos recebem monitoramento, assim 
reforçamos os resultados em relação à segurança 
coletiva dos nossos bairros”, afirmou.

 Ele enfatiza que, além disso, será fornecido 
suporte dos munícipes para as bases comunitárias 
da Polícia Militar. “A família rotaria aumentou e, 
com isso, as nossas responsabilidades também”, 
declarou. Para Basso, ser rotariano é um grande 
privilégio. “Durante oito anos fui associado do 
Rotary Club de Mauá. Lá, eu tive a oportunidade 
de colocar em prática alguns projetos sociais. 
De volta ao Rotary, desta vez como presidente 
fundador de um Club Satélite, pretendo viabilizar 
a realização de novos projetos, influenciando 
positivamente as pessoas para o bem comum. 
Neste primeiro ano, o nosso principal objetivo é 
a ampliação da Base Comunitária de Segurança 
da Vila Gumercindo”, revela ele.

 O Governador Claudio Takata prestigiou o 
evento, acompanhado de sua esposa Marie. “É uma 
alegria para a história do Distrito 4420 e uma nova 
porta de entrada para aqueles que queiram fazer 
parte do movimento rotário. É uma oportunidade 
de fazer a diferença nas comunidades por meio 
de seu desenvolvimento cultural e comunitário. 
Agradeço a todos os companheiros envolvidos 
nestas fundações”, afirmou. Ogasawara também 
comandou a cerimônia de nomeação dos novos 
membros do Brasil Japão, acompanhado de 
Alexander Yoshikazu Ozai, que terá a missão de 
assumir a presidência do clube.

 O padrinho disse que os novos membros 
terão como objetivo fortalecer a cultura nipônica 
no Brasil, principalmente entre os jovens. “Estamos 
buscando mecanismos para colocar isso em 
prática. As reuniões têm sido realizadas na minha 
residência. A minha esposa é uma das associadas, 
por isso, além de padrinhos, somos fundadores e 
ativos participantes desse novo ambiente rotário”, 
declarou Ogasawara. O novo líder do Brasil 
Japão também valorizou o ato. “Nesse primeiro 
momento, o objetivo é motivar a equipe para o 
bom andamento do clube, trazendo boas ideias 
para a gestão”, concluiu Ozai.

 Segundo Carlos Sadao Shiratsu, coordenador 
de formação, o clube satélite é uma nova opção para 
a formação de um Rotary Club. “Eles funcionam 
como uma fase de transição, enquanto não se 
tornam independentes. Não há um período limite 
para sua existência. Para sua formação, é necessário 
um número mínimo de oito associados. Desta 
forma, o presidente do clube que o apadrinhou 
envia um pedido para a equipe de Suporte a 
Clubes e Distritos do RIBO (Escritório Brasileiro 
do Rotary International). Todos são registrados 
como rotarianos no clube padrinho, que fará toda 
orientação ao clube afilhado”, explicou. O clube 
poderá ter o próprio conselho diretor e regimento 
interno, sempre de comum acordo com o clube 
padrinho. Ele também pode estabelecer metas e 
propor os próprios projetos sociais.

Governador Claudio Takata prestigiou o 
evento, acompanhado de sua esposa Marie
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As decisões que tomamos hoje são os primeiros passos em direção a um futuro tranquilo e à 
proteção para a nossa família. Com o Porto Seguro Proteção Planejada, você combina as 
coberturas de um seguro de vida com investimento em previdência privada e faz um 
planejamento �nanceiro que cabe no seu bolso.

Conheça as vantagens:
• A parcela do seguro não aumenta com a idade;
• Você escolhe por quanto tempo quer pagar;
• Inclui coberturas de morte e invalidez (opcional); 
• Possibilidade de resgates e contribuições extras;
• Acesso ao Clube Porto com descontos em teatros, 
academias, viagens.

Porto Seguro Proteção Planejada.
Protege você, sua família e ainda 
cuida do seu futuro financeiro.

Para saber mais, fale com seu Corretor 
ou acesse portoseguro.com.br/previdencia

Porto Seguro Vida e Previdência S/A – CNPJ: 58.768.284/0001-40.  Al. Barão de Piracicaba, nº 618 – Torre B – 3º Andar – Campos Elíseos – São Paulo – CEP: 01216-012. Informações 
reduzidas. Consulte o regulamento do plano contratado no site www.portoseguro.com.br/previdencia. Processo SUSEP Proteção Planejada: 15414.900482/2017-61. Fundo: Renda Fixa 
Soberano Diamante - CNPJ: 02.924.217/0001-13. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Nos termos da 
legislação vigente, o Participante poderá optar ou não pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes.

É POR MEIO DO SONHO 
QUE AS GRANDE HISTÓRIAS
DE SUCESSO COMEÇAM
Fundada em 2009, através do sonho de dois executivos, que 
durante vários anos, estiveram a frente das principais empresas de 
segurança do país, possuíam sonhos que convergiam para um 
mesmo ideal: criar uma empresa inovadora, responsável, ética e, 
acima de tudo, comprometida com a qualidade nos serviços 
prestados.

Toda essa experiência acumulada e o conhecimento técnico, 
transformaram os serviços do Grupo Yamam em referência no 
mercado de Segurança Patrimonial e Serviços Terceirizados. 

O Grupo Yamam há anos atua no mercado de segurança e prestação 
de serviços, e ocupa seu lugar de destaque nos mais diversos 
segmentos, se tornando uma empresa sólida, com tradição, 
dinâmica e moderna. 

É administrada por um time de executivos bem preparados que 
primam pela qualidade dos serviços e pela confiança e satisfação 
dos clientes.

OFERECEMOS SOLUÇÕES INTEGRADAS
E EQUIPE ALTAMENTE QUALIFICADA

Só é perfeito pra nós, 
quando é seguro pra você.

Serviços Gerais
Controlador de acesso 
Auxiliar de serviços gerais
Porteiro
Manutenção
Fiscal de Piso
Zeladoria
Limpeza e Conservação
Recepção
Auxiliar de Limpeza
Recepcionista

Copeira
Telefonista
Limpador de Vidros
Mensageiro
Auxiliar de Monitoramento
Segurança 
Vigilância armada 
VSPP-Segurança Pessoal 
Vigilante conductor de cães 
Monitoramento 
Ronda 

2010 - Iniciou como Rotariano no Rotary Club
Santos José Bonifácio.

2011 - Recebeu o Reconhecimento da Fundação
Rotária com o Título Paul Harris e no mesmo ano
recebeu 2 Safiras em reconhecimento pelas
doações efetuadas à Fundação Rotária.

2011/2012 - Assumiu a função de Tesoureiro 
do Clube.

2012/2013 - Assumiu a função de Vice-Presidente
 do Clube.

2017 - Pasou a ser membro do Rotary Clube 
Santos - Oeste.

2017 - Reconhecimento Rotário TRF Giving, o Grupo
Yamam passou a ser Empresa Cidadã.

2017/2018 - Assumiu a função de responsável pelo
 Rotaract do Santos-Oeste – Av. Novas Gerações.

2018 - Membro do ITFR – Grupo Internacional de 
Companheirismo de Tênis de Rotarianos.

Na Gestão que se iniciará em julho de 2018 assumirá
a função de 2º Tesoureiro do Clube.

Na Gestão que se inicia em julho de 2018 da Casa 
da Visão, assumirá a função de Tesoureiro.

TRAJETÓRIA
 ROTARIANA
Eduardo de Pinho Freire 
Sócio Diretor do Grupo Yamam

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES 

PROJETOS ROTARY CLUB
JOSÉ BONIFÁCIO

Turismo Histórico Escolar - Educação - Santos/SP
Aleitamento materno e Paz mundial - Saúde - Santos/SP
End Polio Now - Saúde - Santos/SP  Imagem Pública - 
Outros - Santos/SP
JB Fashion - Outros - Santos/SP
Presença de Rotary na saúde pública - Saúde - 
Santos/SP
CEREX, Escola Especial “Eduardo Ballerini” - Inclusão 
Social - Santos/SP
Rotary na Saúde Pública - Saúde - Santos/SP
Além de implantar 2 Bibliotecas com doações para 
o Projeto LER através do Grupo Yamam

Rotary Burger onde em parceria com a Hamburgueria 
Original CO. de Santos, a Fundação Rotária receberá 
parte da venda para o Projeto Mundial "End Polio Now’’
Projeto Música Transformando Vidas, onde deficientes 
visuais recebem aulas com o Maestro Paulo Mauá, 
aprendendo a tocar instrumentos musicais.
Melhorias na Central de Regulação Médica do SAMU-
192 em Santos.

NO ROTARY CLUB SANTOS OESTE 
DOS PROJETOS E CAMPANHAS

Av. Indianópolis, 2645 - Planalto Paulista
São Paulo - SP | 11 5592-8888 

Rua Ministro João Mendes, 147E
Embaré - Santos - SP | 13 3324-7571

www.grupoyamam.com.br

ANUNCIO_REVISTA
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Apadrinhado pelo Rotary Club de Mauá, clube satélite terá como missão realizar 
projetos numa região com alta densidade demográfica e demandas sociais

 Em 16 de maio, o Distrito 4420 do Rotary 
International fundou o Rotary Club Satélite de Mauá 
Zaíra, apadrinhado pelo Rotary Club de Mauá. A reunião 
de festiva de fundação e posse dos ovos associados 
aconteceu no restaurante Dona Pimenta, localizado 
na cidade de Mauá/SP. O novo clube foi iniciado na 
trajetória rotária com 12 associados. O evento inaugural 
reuniu cerca de 50 convidados, entre companheiros 
da Equipe Distrital, como o Governador Assistente 
Marcelo Fernando Ferreira (Área 11) e o Presidente Que 
Faz a Diferença 2017-2018 do Rotary Club de Mauá, 
Edson Carlos Cunha dos Santos. Rotarianos, amigos e 
familiares dos novos membros do Mauá Zaíra também 
prestigiaram o importante momento.

 Ao lado da esposa Marie, o Governador 
Claudio Takata também deu ás boas-vindas ao novo 
clube. Edson Carlos, Presidente do clube padrinho, 
fez as respectivas nomeações, ao lado de Elaine 
Cristina Alves Rocha dos Santos, Presidente Eleita do 
Rotary Club Satélite de Mauá Zaíra. “Ser a presidente 
fundadora me remete ao compromisso de aprender 
e orientar os atuais e futuros associados sobre o que 
é o Rotary. Devo mostrar seu papel na comunidade, 
mantendo-os sempre motivados para a realização 
de nossos projetos rotários”, afirma ela. Durante o 
discurso, Elaine entregou ao Governador um cheque 
simbólico com a doação do valor de US$ 26,00 em prol 
da Fundação Rotária e da campanha Pólio Plus.

Rotary Club Satélite  
de Mauá Zaíra

Ao lado da esposa Marie, o Governador 
também deu ás boas-vindas ao novo clube
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Além do treinamento com foco nos oficiais e conselheiros de intercâmbio, Comissão 
Distrital de Intercâmbio divulga novo endereço e telefone na cidade de Santos

 A Comissão Distrital do YEP (Youth Exchange 
Program), responsável pela coordenação do Programa 
de Intercâmbio de Jovens do Rotary International 
dentro do Distrito 4420, promoveu mais uma edição 
do Seminário de Certificação de Clubes. Realizado 
em 14 de abril, o evento foi destinado aos oficiais 
de intercambio de conselheiros de intercambistas 
dos clubes de Rotary. Mais de 30 clubes foram 
contemplados com certificados que têm a validade de 
um ano. Eles poderão indicar jovens para participarem 
da próxima oportunidade do programa.

 As indicações para as inscrições estão 
abertas e devem ser feitas junto à secretaria do YEP. 
Os companheiros Tarcisio Mota Siqueira e Marcos 
Nóbrega apresentaram as principais atividades, 
responsabilidades e obrigações dos oficiais e 
conselheiros, além de esclarecerem as dúvidas 
apresentadas. Os participantes deste treinamento 
irão receber por e-mail o “Manual de Orientações 
para Oficiais de Intercâmbio e Conselheiros de 
Intercambistas”, cujo objetivo é orientar e definir as 
principais atividades e ações destes cargos durante o 
processo de intercâmbio.

yEP 4420 promove Seminário 
de Certificação de Clubes

Novo endereço e telefone do YEP

O escritório do YEP 4420 está com novo endereço e 
novo número de telefone na cidade de Santos. A 
secretaria executiva está a cargo de Andrea Fernandes. 
O novo local de atendimento fica à Av. Afonso Pena, 
180 - sala 43 - Bairro do Boqueirão - Santos/SP - CEP: 
11020-000. Confira os dados de contato:

• E-mail: yep4420@iron.com.br.  

• Telefone: (13) 3321-9070.

• Site: www.yep4420.org. 

• Skype: yep4420-office

Evento foi destinado aos oficiais de 
intercambio de conselheiros de intercambistas
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Lembretes antecipados para a 
Conferência Distrital

Evento vai ocorrer de 31/05 a 03/06/2018, durante o feriado prolongado de Corpus 
Christi, no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia/SP. Atenção para os lembretes!

• Verificar nas reservas do seu hotel a data e horário 
de chegada e saída.

• Neste ano, contaremos com uma equipe de 
companheirismo, que estará devidamente identificada 
e apta a orientar todos, são companheiros voluntários 
que se dispuseram a colaborar e, por isso, devem ser 
respeitados, como se fossem o próprio Governador 
do Distrito 4420.

• Às 14h00 de 31/05, na praça em frente ao Hotel 
Monte Real, haverá a reinauguração do monumento 
a Paulo Viriato Correa da Costa e a entrega de 
brinquedos para o playground. Também irá ocorrer 
o ato oficial de hasteamento das bandeiras, dando 
início à Conferência.

• Os presidentes de clubes devem, ao fazer suas 
inscrições, na secretaria da Conferência, levar suas 
bandeiras (sem mastros) e banners, entregando os 
materiais à equipe de protocolo e companheirismo, 
na entrada do Salão Real (salão das plenárias). 

• Os presidentes 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 
terão reuniões com os respectivos governadores de 
suas gestões em 31/05, às 15h00, no Hotel Monte 
Real, no Centro de Convenções, nas salas 8, 7 e 1, 
respectivamente.

• A reunião dos delegados votantes será em 31/05, 
no Centro de Convenções do Hotel Monte Rea, na 
sala 9, coordenada pelo Ex-Governador Dirceu Vieira, 
que passará as orientações sobre o credenciamento.

• A Sessão Solene de abertura da Conferência Distrital 
será no Salão Real, às 20h30, cujo traje oficial será o 
social, para todos os participantes e, para presidentes 
e cônjuges, o uniforme do ano.

• Apesar do espirito descontraído e festivo de nossa 
Conferência, pedimos que não sejam usadas bermudas 
e camisetas regatas, nas plenárias e atividades da 
conferência, a não ser naquelas que requeiram este 
tipo de vestuário.

• Teremos o concurso de painéis dos clubes, que 
deverão mostrar suas realizações durante o Ano 
Rotário 2017-2018. Sugerimos a montagem de um 
banner que ficará exposto no corredor ao lado do Salão 
Marques e sua colocação será por ordem de chegada, 
acompanhada pela equipe de companheirismo. As 
medidas máximas aceitas serão de 2,00 metros de 
altura, por 0,80 metros de largura. Não esquecer o 
suporte do banner, pois o hotel não permite que seja 
fixado nas paredes.

• Neste ano, estamos incentivando a posse de novos 
companheiros durante a Conferência. Este ato será 
durante o coquetel de abertura, em 31/05, às 22h00, 
no Salão Imperial. Esta posse será apenas para 
novos rotarianos. Os clubes que aderirem terão um 
reconhecimento especial.

• No domingo (03/06) pela manhã, teremos uma 
caminhada em prol do combate à poliomielite, 
saindo da frente do Hotel Monte Real, e partindo ao 
encontro dos companheiros do distrito 4590. Incentive 
os associados dos seus clubes a participarem.

• A venda de convites para o Baile do Governador 
será antecipada, pois teremos os lugares reservados 
marcados por área e clube. Eles podem ter esgotado 
o evento. Vagas limitadas.

O aconchegante Hotel Monte Real será palco 
de mais uma edição da Conferência Distrital

aCESSE E LEIa a  
PRoGRaMaÇÃo CoMPLEta:

www.rotary4420.org.br/conferencia
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Conheça as atrações que 
FaZEM a DIFERENÇa

A Conferência Distrital do Ano Rotário 2017-2018 será realizada de 31/05 a 03/06, em 
Águas de Lindóia/SP. Saiba quem são os principais palestrantes do evento!

Chegou o grande momento de celebrarmos o ROTARY QUE FAZ A DIFERENÇA na Conferência Distrital 
2017-2018. Este incrível momento de reflexão, companheirismo e aprendizado rotário vai ocorrer de 31/05 a 
03/06, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia/SP. Entre 
as principais atrações estão o padre Marcelo Rossi, o historiador Leandro Karnal, o professor Marco Antonio 
Villa, o jornalista Rodrigo Bocardi, a atleta paraolímpica Rejane Cândida da Silva e o delegado Luiz Antonio 
Pinheiro. Surpreenda-se com um evento que ficará marcado nas melhores lembranças da vida. Compartilhe 
Rotary, absorva excelentes conteúdos e FAÇA A DIFERENÇA ao nosso lado.

Padre Marcelo Rossi

Marcelo Mendonça Rossi, nascido em 20 de maio 
de 1967, em São Paulo/SP, é um sacerdote católico, 
conhecido pelo trabalho de evangelização. Em 2010, 
ele teve seu trabalho reconhecido pelo Vaticano, por 
meio do Papa Bento XVI que o concedeu o Prêmio 
Van Thuan, como o evangelizador do novo milênio. 
É também um cantor e escritor de grande sucesso 
de público. Conhecido por sua atuação mediática 
na divulgação da fé católica, padre Marcelo ajudou 
na divulgação da música religiosa do movimento 
Renovação Carismática Católica. Nascido em uma 
família católica de classe média, ele foi criado no bairro 
paulistano de Santana, ao lado das irmãs Monica e 
Marta, do pai Antonio Rossi e da mãe Wilma.

Historiador Leandro Karnal

Leandro Karnal, nascido em 1 de fevereiro de 1963, 
em São Leopoldo/RS, é um historiador, professor da 
Universidade Estadual de Campinas, especializado 
em História da América. Foi curador de diversas 
exposições, como A Escrita da Memória, tendo 
colaborado ainda na elaboração curatorial de museus, 
como o Museu da Língua Portuguesa. Graduado em 
História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
e doutor pela Universidade de São Paulo, Karnal tem 
publicações sobre o ensino de História, História da 
América e História das Religiões. Terceiro de quatro 
filhos, teve formação jesuítica e foi católico praticante 
durante a infância e juventude, antes de se tornar 
ateu. Mudou-se para São Paulo/SP, onde é professor.

Professor Marco Antonio Villa

Marco Antonio Villa, nascido em 25 de maio de 1955, 
em São José do Rio Preto/SP, é um historiador, mestre 
em Sociologia pela Universidade de São Paulo e doutor 
em História Social pela mesma. Professor aposentado 
da Universidade Federal de São Carlos, atualmente 
publica comentários e análises em seu blog, chamado 
"Blog do Villa". Faz parte da bancada do Jornal da 
Manhã, na Rádio Jovem Pan. Participa semanalmente 
da segunda edição do Jornal da Cultura, como 
comentarista, ao lado do ex-deputado Airton Soares, 
com quem protagoniza discussões políticas acaloradas. 
Passou a adolescência no ABC Paulista e, aos 17 anos 
de idade, mudou-se para a cidade de São Paulo/SP. É 
pai de dois filhos

Jornalista Rodrigo Bocardi

Formou-se em 1997 pela FIAM e começou a carreira 
no Grupo Bandeirantes. Posteriormente, foi chamado 
pela Rede Globo para ser editor de economia do Jornal 
da Globo. Logo se tornou repórter e saiu da TV Globo 
em 2003 para trabalhar na TV pública de Angola 
(África). Retornou em 2004 para a Globo após essa 
experiência, tornando-se correspondente em Nova 
Iorque (EUA) em 2009. Em 2013, retornou ao Brasil 
para apresentar o Bom Dia SP e fazer entradas como 
âncora regional no Bom Dia Brasil. Obteve sucesso na 
função nos anos seguintes em outros telejornais. Em 
2016, assume como um dos apresentadores do Jornal 
Nacional. É casado com Cláudia Bocardi, com quem 
tem os filhos Anne, Gabriel e Gustavo.

Paratleta Rejane Cândida da Silva

Rejane Cândida da Silva, nascido em 21 de outubro de 
1976, Crixás/GO, é uma paratleta profissional do Tênis 
em Cadeira de Rodas. Ela iniciou na modalidade me 
2004 e treina no Clube Cota Mil, em Brasília/DF. Atleta 
da seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas 
desde 2006, ela é a primeira mulher a representar o 
País em competições internacionais na modalidade. 
É medalhista com participação em cinco Mundiais, 
Três Pan-Americanos, um Sul-americano e Jogos 
Paralímpicos Rio 2016. Rejane teve poliomielite aos 
cinco anos de idade e ficou paraplégica. Apesar das 
limitações, teve uma infância normal, frequentou 
escolas comuns e teve total apoio dos pais e dos cinco 
irmãos para realizar suas atividades.

Delegado Luiz Antonio Pinheiro

Começou sua carreira como motorista policial. Passou 
no concurso para investigador de polícia, sempre 
atuando em unidades operacionais da Polícia Civil de 
São Paulo. Foi membro do Serviço Aerotático (SAT) 
e um dos fundadores do Grupo Especial de Resgate 
(GER) e do Grupo de Operações Especiais (GOE). Como 
delegado, se destacou como "Piloto 30" do GOE, 
atuando em inúmeras e relevantes ocorrências. Atuou 
como supervisor do Setor de Operações Especiais 
(SOE) do DENARC. Experiente e exímio negociador, 
ele contabiliza centenas de atuações exitosas nas 
funções. Campeão mundial universitário de Karatê, ele 
transmite conhecimentos como professor de "Defesa 
Pessoal" na Academia de Polícia.
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RC São Paulo-Independência
PROJETO EDIFICANDO SONHOS

RC Santos-Porto 
 

PROJETO ROTARY NAS ESCOLAS

O Rotaract Club de São Paulo-Independência, em 
parceria com a ONG Teto Brasil, realizou o sonho 
de construção de moradias para famílias em 
vulnerabilidade social. Intitulado Edificando Sonhos, 
o projeto distrital teve a participação de cinco clubes 
de Rotaract do Distrito 4420, conhecidos como 
equipe Tsunami. Eles trabalharam massivamente 
para que as casas ficassem prontas em dois dias e 
fossem entregues aos seus novos moradores. Foi 
um trabalho árduo, mas recompensador. Ver a 
felicidade no rosto dos moradores não teve preço 
para essa turma jovem que sabe fazer o bem. 

O Rotary Club de Santos-Porto finalizou a primeira 
temporada do Projeto Rotary nas Escolas, quando 
premiou os participantes do Concurso de Redação. O 
projeto é fomentado pelo Distrito 4420 e conta com a 
participação dos clubes rotários. A iniciativa é possível pela 
parceria com o Instituto Maurício de Sousa, responsável 
pela doação de 30 mil gibis ao projeto. O clube firmou 
convênio com o Colégio Santa Cecília para promover o 
concurso com os alunos do Ensino Fundamental. O tema 
proposto foi o “Empreendedorismo”. Os finalistas foram 
premiados na reunião do Santos-Porto em 24 de abril.

RC Mauá-8 de Dezembro 
EMPREENDER NO PROJETO RUMO

RC Bertioga-Forte
BAZAR SOLIDÁRIO

O Rotary Club de Maúa-8 de Dezembro realizou mais 
uma edição do Projeto Rumo. Durante o evento, os 
rotarianos distribuíram o material do Projeto Rotary 
nas Escolas aos alunos da Escola João Paulo II, em 
Mauá/SP. Durante a programação, eles receberam 
uma excelente palestra sobre empreendedorismo 
e os gibis da Turma da Mônica que falam sobre a 
temática do empreendedor, fruto da parceria entre 
o Distrito 4420 e os estúdios Maurício de Souza. A 
palestrante escolhida pelo clube foi a companheira 
Elaine Julião, responsável em desenvolver o debate e 
levar conhecimento empreendedor aos alunos.

O Rotary Club de Bertioga-Forte realizou mais uma 
edição do Bazar Solidário, no Jardim Vicente de 
Carvalho II. Visando atender a comunidade carente 
do bairro, o realizou a bonita ação social no domingo 
de 06 de maio. Foi a segunda vez que o evento foi 
realizado. A venda de roupas e eletrodomésticos a 
preços baixos permite que as pessoas da comunidade 
adquiram os produtos de seu interesse e necessidade 
com seus próprios recursos, fazendo com que se 
sintam capazes e realizados. O clube agradeceu a 
todos os voluntários que fizeram suas doações e aos 
companheiros que trabalharam na ação.

RC Praia Grande-Caiçara
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

RC São Paulo-Parelheiros 
 

ERRADICAÇÃO DA PÓLIO

O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário 
(NRDC) foi tema de reunião na prefeitura da cidade 
de Praia Grande/SP. O encontro ocorreu no paço 
municipal, onde a Subsecretaria de Ações de Cidadania 
intermediou o encontro entre os representantes dos 
clubes de Rotary do município e a ONG Criança Feliz, 
localizada no bairro Antártica. A ONG foi a primeira 
instituição do seu setor a receber o apoio do Rotary 
para participar de um NRDC. Recentemente, a 
Subsecretaria de Ações de Cidadania de Praia Grande, 
os clubes de Rotary e as ONGs da cidade se uniram 
para a criação de outros núcleos.

Aconteceu em 20 de maio, o ISLAM Solidário, evento 
que contou com a participação do Rotary Club de 
São Paulo-Parelheiros. Por meio de um trabalho 
interativo, o clube abordou as mães que estavam 
com crianças pequenas, levando informações sobre a 
próxima campanha de vacinação em agosto. Focando 
na importância de vacinar as crianças, a ação contou 
com diversos atendimentos. Foram cerca de 12 mil 
exames de saúde e outros atendimentos sociais (corte 
de cabelo, massagem, estética, higiene bucal, pintura 
de rosto, capoeira, grafite, entre outros). A ação teve 
a participação de 30 voluntários.

RC São Vicente-antônio Emmerich
FAZER O BEM SEMPRE

RC São Paulo-Saúde
VISITA AO ARIZONA (EUA)

Dentro da filosofia rotária de fazer o bem sempre, o 
Rotary Club de São Vicente-Antonio Emmerich realizou 
a entrega de 60 quilos de alimentos doados em 
contrapartida por sua arrecadação junto ao Grupo Pão de 
Açúcar no Dia da Solidariedade. Com isso, o clube aliviou 
as dificuldades da Instituição Asilo da Vovó Walquiria, 
localizada no bairro Náutica III, em São Vicente/SP. Ela 
abriga cerca de 15 idosos. O clube realiza com frequência 
diversas ações beneficentes em prol das instituições da 
cidade. Os companheiros Meire Machado e Roberto 
Martins representaram o clube na entrega dos alimentos.

No dia 23 de maio o Presidente Que Faz a Diferença 
2017-2018 do Rotary de São Paulo-Saúde, Ronaldo 
Yuzo Ogasawara, durante viagem aos Estados 
Unidos, visitou o Rotary Club Mesa Sunrise. O clube 
norte-americano tem como presidente o companheiro 
John Wiegenstein. Na reunião, o brasileiro falou dos 
projetos do Saúde e de seus clubes satélites. Também 
abordou os projetos na educação, segurança e cultura. 
Ao final da reunião, Ogasawara recebeu um presente 
do comandante da polícia de Mesa, o rotariano Bill 
Peters, que o condecorou com a logo da polícia da 
localidade de Mesa (Arizona).
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RC Cubatão-Jardim Casqueiro
CONCURSO DE REDAÇÃO

RC São Paulo-Novas Gerações 
 

VISÃO NOVAS GERAÇÕES

O Rotary Club Cubatão-Jardim Casqueiro promoveu 
a premiação do Concurso de Redação do Projeto 
Rotary nas Escolas. A iniciativa teve como tema a 
“Sustentabilidade”, envolvendo os alunos do Ensino 
Médio do Centro Educacional do SESI, em Cubatão/SP. 
Foram premiados os cinco primeiros colocados, sendo 
que a primeira foi a aluna Lívia Gusmão da Silva, 
contemplada com um tablet. Os alunos Angela Vieira 
de Amorim, Enzo Alves, Pedro Henrique Santos Silva 
e Thomas Victor Matos Carvalho receberam pen drive 
de 16 GB. Os companheiros do clube parabenizam 
todos os alunos pelo desempenho.

O Rotary Club de São Paulo-Novas Gerações levou o Projeto 
Visão Novas Gerações ao mutirão da saúde do Rotary 
Club de São Paulo-Sudeste, realizado na Escola Estadual 
Valentim Gentil. O Visão Novas Gerações é um projeto 
permanente do clube e foi contemplado neste evento 
em 12 de maio. É a segunda vez que o projeto atende as 
crianças desta unidade. Foram 142 testes visuais, resultando 
em 37 exames e 32 óculos. Cada criança conseguiu escolher 
entre mais de 50 modelos de armações de óculos que serão 
entregues na própria escola. Mais informações no site 
www.visaonovasgeracoes.com.br. 

RC São Paulo-aeroporto
ANOS NO IDEAL DE SERVIR 

RC Santos-Gonzaga
END POLIO NOW NO FUTEBOL

Completando 15 anos de ações humanitárias, projetos 
que transformaram vidas e iniciativas que fazem a 
diferença nas comunidades, o Rotary Club de São 
Paulo-Aeroporto celebrou no Anhembi Tênis Clube, 
em São Paulo/SP. Num cenário festivo e repleto 
de companheirismo, os associados do Clube da 
Governadoria festejaram este importante aniversário, 
liderados pela companheira Marisa Dascenzi, Presidente 
Que Faz a Diferença no Ano Rotário 2017-2018. Da 
mesma forma que fazem em suas ações sociais, eles 
não pouparam energia, demonstrando toda alegria e 
gratidão de celebrarem junto à família rotária.

Em parceria com o Rotary Club de Santos-Gonzaga, 
Santos FC apoia campanha pela erradicação da 
poliomielitel. Com isso, o clube da Vila Belmiro mostra 
mais uma vez que vai muito além do futebol. O objetivo 
é incentivar a comunidade a apoiar os esforços para a 
acabar com a paralisia infantil de uma vez por todas. 
Na partida contra o Luverdense, pela Copa do Brasil, 
os associados do Santos-Gonzaga venderam pins da 
campanha End Polio Now no estádio Vila Belmiro, 
ao valor de R$ 10,00. Os valores serão revertidos 
em vacinas que terão como símbolo o torcedor que 
colaborou a ação.

RC São Caetano do Sul-Leste
KITS DE HIGIENE BUCAL

RC São Paulo-Parque do Ibirapuera
PRÊMIO DE MELHOR REDAÇÃO  

Com o apoio da Dra. Helen Felpoldi, esposa de seu 
associado Fábio Freitas, o Rotary Club de São Caetano 
do Sul-Leste fez a entrega de kits odontológicos a 
todos aos assistidos pelo Projeto Ser Feliz da Casa 
da Amizade de São Caetano do Sul. A entrega dos 
produtos ocorreu na tarde de 25 de maio, durante 
as atividades desenvolvidas pelos participantes do 
projeto, coordenado pela psicóloga Monica Viana. O 
principal objetivo foi proporcionar importante ajuda à 
higiene e saúde bucal dos beneficiados. A alegria pelo 
recebimento dos brindes gerou um momento especial 
a todos que compareceram no local.

Em 16 de maio, no colégio Aristides de Castro, no 
Itaim Bibi, em São Paulo/SP, os presidentes do Rotary 
Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera, Rotary Club 
de São Paulo-Novas Gerações e Rotary Club de São 
Paulo-Nove de Julho tiveram a honra de entregar os 
prêmios aos alunos ganhadores da melhor redação 
sobre o tema “Sustentabilidade”, dentro do Projeto 
Rotary nas Escolas. A ação figura como importante 
ferramenta para o empreendedorismo junto aos 
jovens. Na oportunidade, foi feita uma apresentação 
dos trabalhos desenvolvidos pelo Rotary, incentivando 
o engajamento comunitário nos alunos.

RC Mauá
PROJETO BOMBEIRO CIVIL

RC Diadema-Floreat
FEIJOADA DO BEM

Em 23 de abril, o Rotary Club de Mauá realizou a 
formatura da 4ª Turma de Bombeiro Civil, que figura 
como projeto permanente do clube mauaense. 
Com total sucesso de público, o evento atesta a 
credibilidade do curso e das inciativas rotárias na 
cidade de Mauá/SP. Além da gratidão dos alunos 
pelo apoio recebido do Rotary, os amigos, familiares 
e convidados também prestigiaram a festiva. O 
projeto forma anualmente uma nova turma, o que 
vem despertando um interesse cada vez maior 
das pessoas pelo curso. Edson Carlos Cunha dos 
Santos, Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018, 
parabenizou os formandos.

Com renda destinada às entidades APAE Diadema 
e Lutar pelo Futuro, contando também com o 
apoio de empresas patrocinadoras, rotarianos e 
voluntários, o Rotary Club de Diadema-Floreat 
realizou mais uma edição da Feijoada do Bem. O 
evento obteve total sucesso de público e atingiu 
cerca de 320 feijoadas vendidas. A diretoria e 
os companheiros do clube expressaram uma 
imensa gratidão a todos que colaboraram nesta 
nobre causa, seja trabalhando, doando produtos, 
comprando a feijoada ou simplesmente torcendo 
para o sucesso da ação. As instituições beneficiadas 
agradeceram o apoio do Rotary.
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