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dade do Natal, ficamos todos um pouco mais sensíveis, daí que é muito fácil falar sobre
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Papai Noel ao nos dirigirmos às crianças. Com os adultos acontece o mesmo, ou seja,
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somos todos indivisíveis neste momento e nos concentramos nas figuras do cotidiano.
Na verdade, somos todos meninos, quase sempre audazes no uso das palavras, no reconhecimento da competência do nosso semelhante e, sobretudo, na constatação de que

Sei que o Natal favorece o sentimento um pouco mais à flor da pele.

temos sim alguma importância, especialmente na maneira que cada um tem de espe-

Afinal somos muitos meninos com seus Rotarys maravilhosos, encantan-

cial, de saber reconhecer a importância da convivência, quer na procura de ser solidário,

do toda a humanidade e saudando este e todos os anos que estão por vir.

quer na sempre instigante vontade de servir. Daí que esses meninos pertencem a esses

Que a solidariedade possa significar o resumo de todos os sentimentos.

Rotarys maravilhosos na exata medida em que reconhecem a beleza que existe na mão

É assim que teremos sempre festas felizes. Afinal, somos esses meni-

estendida, na ajuda ao próximo que milhares de meninos (e também meninas) por todo
o mundo insistem em ensinar.

nos audazes e seus Rotarys maravilhosos.
Adelino Rodrigues - Rotary Club de Santos Praia
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Mensagem do Governador

Caríssimos companheiros,

N

o início de cada ano, procuramos renovar nossas esperanças e forças visando atingir metas
e objetivos que traçamos em nossas vidas pessoais e profissionais. Na trajetória do ano rotário a virada
de um ano para outro, representa que chegamos na metade do caminho. É uma boa oportunidade para analisarmos
tudo o que já passou e corrigir o que for necessário para
chegar ao fim de mais uma etapa rotária atingindo tudo
aquilo que planejamos.
No meu entendimento, os seis primeiros meses deste
ano rotário foram coroados de êxito. Por já ter cumprido
quase que a totalidade das visitas oficiais, tive a a grata
satisfação de conhecer mais intimamente os clubes, seus
projetos e o engajamento dos companheiros. Exemplos
de trabalho e superação que me fazem orgulhoso de ser
rotariano.
Por estar à frente do Distrito, minha grande missão
no momento é incentivar os rotarianos do 4420 a darem
continuidade, com muita dedicação, aos projetos e ações
de cunho social, objetivando melhorar e transformar, de
alguma forma, a vida de nossos irmãos mais necessitados.
Nesta sexta edição da Carta Mensal, damos continuidade na apresentação da série de reportagens das visitas
oficiais aos clubes, trazemos ainda um panorama da confraternização de final de ano do distrito e uma série de outros assuntos de interesse rotário.
Aproveito ainda a oportunidade para reforçar a necessidade de que todos os companheiros efetuem, em caráter
de urgência, suas inscrições na Conferência, em Águas de
Lindóia, facilitando, desta forma, a escolha de suas acomodações, nos hotéis daquela cidade. Nossa comissão de
organização está trabalhando arduamente para fazer um
belo evento, com uma programação de primeira, atendendo a tudo que planejamos, desde o início desta gestão.
Por fim, trago uma informação importantíssima: no
mês de fevereiro, vamos receber a visita do presidente
de RI, John Kenny. No dia 10 de fevereiro, quarta-feira,na

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

parte da tarde, teremos um Seminário Inter-distrital onde
serão apresentados alguns projetos de destaque dos distritos: 4610, 4430 e 4420, logo após, coquetel e um jantar
em homenagem ao casal presidente do R.I. O evento se realizará no Colégio Rio Branco em São Paulo. Conto, desde
já, com a participação de todos.
Os convites são limitados, devido a falta de espaço.
Devemos nos orgulhar de pertencer a esta instituição
maravilhosa que é o Rotary Internacional e nos sentir privilegiados de poder fazer o bem e DAR DE SI, ANTES DE
PENSAR EM SI.
O FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM NOSSAS MÃOS !
Um fraternal abraço,

Roberto Luiz Barroso Filho
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Mensagem do Presidente

Caros Rotarianos,

E

m dezembro celebramos o Mês da Família Rotária.
Todo rotariano faz parte desta família, que na realidade é muito maior que 1,2 milhão de pessoas.
Esta família inclui todo homem, mulher e criança ligados
ao nosso trabalho, como os cônjuges e filhos dos associados, os participantes e ex-participantes de programas da
Fundação e as centenas de milhares de pessoas quem têm
contato com nossas iniciativas.
Os jovens de nossa família estão nos Interact e Rotaract
Clubs, nos seminários RYLA, nas Bolsas Educacionais e no
Intercâmbio de Jovens. Assim como em qualquer família,
eles são a esperança de um futuro promissor. Desejo que
eles se tornem rotarianos no futuro, mas já basta saber que
hoje o Rotary faz parte da vida deles.
Estou casado com minha esposa June por mais de 40
anos, quase a mesma quantidade de tempo que sou rotariano. As mulheres não podiam entrar no Rotary naquela

época, entretanto, a June tem sido parte da família rotária
desde o primeiro dia em que pus os pés no Rotary Club de
Grangemouth. Meu trabalho no Rotary tem exigido muito
de nós desde então, mas a verdade é que o que recebemos em troca vale muito mais do que o que demos.
Acredito que a associação a um Rotary Club pode e
deve melhorar nossos lares. Conforme nos concentramos
em atrair mais jovens qualificados a nossas fileiras, devemos nos lembrar que hoje em dia as pessoas estão mais e
mais tendo que equilibrar trabalho e família. Assim, o Rotary deve somar à vida da pessoa, e não competir com suas
outras responsabilidades. Se marcarmos reuniões rotárias
que não coincidam com o trabalho das pessoas e convidar
os familiares dos associados a nossas atividades sempre
que possível, estaremos contribuindo para que todo núcleo familiar faça parte da grande família rotária.
Todo clube deve oferecer uma interação equilibrada
entre família, trabalho e Rotary. Somente se trabalharmos
juntos, como família, é que o Rotary irá crescer e ser ainda
mais forte no futuro.

John Kenny
Presidente, Rotary International

Dia 10 de fevereiro, no Colégio Rio
Branco, seminário multi-distrital,
seguido de coquetel e jantar com a
presença do presidente de RI, John
Kenny. Participe!
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Visitas

Rotary Club de São
Vicente – Antonio Emerich

N

o dia 05 de novembro foi a vez dos companheiros
do Rotary Club de São Vicente – Antonio Emerich
receber a visita do casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho.
O governador foi convidado a conhecer a Creche Nossa Senhora de Fátima, que existe há 46 anos e, atualmente,
atende cerca de 100 crianças, do Parque São Vicente. A instituição quase teve que fechar as portas em outubro passado.
Contudo, com a colaboração do clube, foi possível colocar
em ordem toda a documentação da entidade. A creche não

recebe subsídios financeiros da prefeitura local, que colabora apenas com quatro professores e mais dois funcionários.
A manutenção é arcada por doações e eventos.
Na seqüência, o casal governador também foi visitar
o CER – Centro Educacional e Recreativo Especial – unidade exclusiva para portadores de necessidades especiais. Nas oficinas oferecidas no local, os jovens – 98 ao
todo – têm aula de marcenaria, panificação, artesanato,
dança, música e educação física. Além de atendimento
psicológico e fonoaudiológico.
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Visitas

Rotary Club de São Bernardo
do Campo – Riacho Grande

O

governador Barroso realizou a visita oficial ao
Rotary Club de São Bernardo do Campo – Riacho
Grande, no dia 06 de novembro.
A programação do dia contou com uma visita ao Centro de Convivência Rafa. A instituição atende crianças em
idade escolar (ensino fundamental), do bairro do Areião,
com atividades recreativas e suplementação alimentar.
Colaborar com referido centro faz parte do rol de projetos permanentes do RCSBC – Riacho Grande. Em conjunto
com o RCSBC – Norte, o clube está tentando conseguir da
prefeitura um terreno para a construção de uma nova sede
para a entidade. Vale salientar que as Casas Bahia irão doar
cerca de R$ 80 mil para a obra. O Centro Rafa recebeu um
subsídio simplificado para a compra de um teclado musical, em 2008.
Outro projeto visitado foi o Adote uma bailarina, da
Associação Riacho Grande. Como a presidente do clube é
professora de ballet, dá aulas voluntárias na referida entidade, que também oferece outros cursos. Vários companheiros já colaboraram com o projeto, doando figurinos
para a apresentação das bailarinas. Em 2008, o projeto recebeu R$ 500,00 de um subsídio simplificado para a compra de aparelhagem de som.
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Visitas

Rotary Club de
Riberão Pires – Estância

N

o dia 10 de novembro, os rotarianos do Rotary
Club de Riberão Pires – Estância receberam o
casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso
Filho para a sua visita oficial.
Durante a programação, o governador foi conhecer o
Abrigo Novo Rumo e Abrigo Espaço Jovem, instituições
que atendem crianças e adolescentes que foram afastadas
da família pela justiça.
No abrigo Novo Rumo, atualmente, existem hoje 16
crianças entre zero e doze anos. Já o Abrigo Espaço Jovem
possui hoje 9 internas, entre treze e dezoito anos. O Espaço Jovem recebeu um projeto simplificado no valor de R$
2496,00 para compra de máquina de lavar, 20 cadeiras de
plástico, um armário de três portas e uma mesa de escritório.
O governador juntamente com sua esposa, o governador-assistente da área e demais rotarianos foram recebidos na prefeitura pelo prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis

Volpi. Durante o encontro, o governador e o prefeito falaram sobre o papel das instituições particulares na cidade, a
cultura da não-participação e ainda as parcerias da municipalidade com os Rotary clubes locais.
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Visitas
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Rotary Club d
e
S
Paulo – Sudes ão
te

s companheiros do Rotary Club de São Paulo –
Sudeste receberam a visita oficial do governador
do Distrito 4420, Roberto Luiz Barroso Filho, no
último dia 11 de novembro.
A programação do dia teve início na CHAMA – Sociedade de Assistência ao Excepcional. Uma instituição sem
fins lucrativos que atende crianças com comprometimentos físicos e intelectuais.
Os jovens atendidos recebem os cuidados de uma
equipe de profissionais das áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e musicoterapia. Os familiares dos
atendidos também participam de atividades na oficina de
artesanato.
A instituição vive de doações, eventos e bazares.
O auxílio do Rotary começou quando as mães que fundaram a instituição começaram a fazer pedágio nas ruas
da capital e conheceram o companheiro Oswaldo Kazumi
Takata, que, depois foi conhecer o local, ajudou na reestruturação da primeira casa e na construção da segunda.
A instituição recebeu o prêmio Bem Eficiente em

1997 e já foi agraciada com dois subsídios simplificados
2004/2005 e 2007/2008, para aquisição de cadeiras especiais.
Durante a visita oficial, os companheiros do São Paulo
– Sudeste ainda apresentaram, ao governador e sua comitiva, informações sobre os projetos desenvolvidos junto à
Escola Estadual Valentim Gentil, com especial atenção ao
mutirão de saúde.
Explanaram ainda sobre as unidades da creche Pércio
Guimarães Azevedo, que em 2004 receberam um projeto
de subsídio para a aquisição de dez computadores para o
programa Alfabetização Computadorizada.
Por fim, apresentaram ainda informações sobre a
Escola de Dança Paulista, com a qual o clube está desenvolvendo um projeto de subsídio equivalente para a
compra de sapatilhas, uniformes, piso especial e pesos
para musculação.
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Visitas

Rotary Club
de Santo André

N

o dia 12 de novembro, durante sua visita oficial
ao Rotary Club de Santo André, o casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho cumpriu
uma extensa agenda.
Entre os projetos visitados, destaque mais que especial
para a Casa da Esperança. O projeto teve início em 1954,
quando esposas de rotarianos iniciaram uma campanha
para vacinação de crianças contra a Pólio e uma série de
outras doenças e hoje é uma referência no diagnóstico e
tratamento de pessoas com comprometimentos motores.
A instituição possui dois equipamentos de ressonância que são os mais avançados que existem na região do
grande ABC. A Casa da Esperança realiza ainda exames de
tomografias, ecocardiogramas entre outros. As crianças e
jovens que passam por reabilitação recebem tratamentos
de fisioterapia e hidroterapia.

A diretoria é composta por rotarianos e não é remunerada. Tem 120 funcionários, sendo, 50 deles para atendimento das crianças. Em 2008 a Casa recebeu um subsídio equivalente de U$ 20 mil, em parceria com a Espanha,
para a aquisição do elevador para piscina de hidroterapia
e mais equipamentos de fisioterapia.
Outra instituição visitada foi a APAE da cidade. A entidade foi fundada em 1972 por rotarianos e, depois de uma
série de gestões, hoje em dia é novamente comandada
por companheiros.
O clube realiza duas festas anuais para a entidade: uma
feijoada e um jantar, que, nas últimas edições conseguiu
arrecadar um total de R$ 60 mil. A APAE de São André, que
atende 430 excepcionais, já foi beneficiada com dois projetos: em 2005-06, projeto equivalente de U$ 10 mil, em
parceria com dois clubes dos EUA, para aquisição de uma
Kombi e em 2007-08, projeto simplificado, para compra de
equipamentos de audiometria.
Barroso também foi conhecer o Corpo de Patrulheiros
Mirins de Santo André, que atende meninos carentes entre
15 e 17 anos, oferecendo cursos de técnicas administrativas e encaminhamento para a entrada no mercado de
trabalho.
A comitiva do governador conheceu ainda o Projeto CRESCER do ABC, que atende crianças com câncer e a
Associação de Famílias de Rotarianos do Rotary Club de
Santo André, instituição formada pelas esposas dos companheiros do clube. A associação realiza um grande bazar
anual, que, em cerca de 15 minutos, arrecada R$ 50mil. As
associadas fazem ainda mais de 1500 panos de prato, para
um evento que participam há mais de 40 anos.
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Visitas

Rotary Club de
Santo André – Campestre

N

o dia 16 de novembro, o governador Roberto Luiz Barroso Filho fez a sua visita oficial ao
Rotary Club de Santo André – Campestre. Os
companheiros do referido clube levaram Barroso e sua
comitiva para conhecer o Lar Benvindo, que atende
cerca de 80 crianças em situação de risco social.
Durante o período que ficam na instituição, os jovens desempenham atividades educacionais, artísticas,
lúdicas e esportivas. O lar oferece ainda aos seus assistidos três refeições diárias.
A entidade possui convênio com a prefeitura municipal e recebe recursos oriundos da locação da quadra
poliesportiva e da mensalidade de seus associados. O
clube doou uma máquina de lavar e utensílios para a
cozinha.
Está em andamento um projeto para a ampliação do
local.
O governador Barroso foi ainda visitar o Projeto de
Microcirurgia, que consiste em oferecer treinamento
(reconhecido pelo MEC) para alunos de medicina e médicos já formados que buscam especialização na área.
O curso leva um ano e tem 40 horas semanais. A intenção é criar um curso de pós-graduação Latu Senso.
Os equipamentos utilizados são de última geração e,
por isso, têm custos altíssimos.
O clube colaborou na formalização de comodato
com a empresa D. F. Vasconcelos, visando permitir a
utilização de quatro microscópios para microcirurgias.
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Visitas

Rotary Club de
São Paulo – Aeroporto

O

s companheiros do Rotary Club de São Paulo –
Aeroporto receberam o governador Roberto Luiz
Barroso Filho para a sua visita oficial, no dia 17 de
novembro.
Uma vasta programação foi marcada para o dia. Entre os projetos visitados estava o Colégio Santa Maria,
uma instituição com a qual o clube mantém 19 salas de
Educação de Jovens e
Adultos. No referido
projeto, que conta com
700 alunos, o colégio
entra com os professores e infra-estrutura e o
clube financia a inserção cultural dos alunos,
com excursões a teatros, museus, aquisição
de materiais esportivos
e escolares.
Outro projeto visitado foi o CEAP – Centro Educacional
e Assistencial de Pedreira – Colégio Técnico de Pedreira. A
instituição oferece curso técnico profissionalizantes para
meninos que estão cursando desde a quinta série, do ensino fundamental, até o terceiro ano, do ensino médio.
Para os alunos da quinta série o curso é de elétrica residencial; da sexta: elétrica industrial; da sétima, auxiliar
de informática; da oitava: informática aplicada e; para os
estudantes do ensino médio: administração, telemática

(informática para redes) ou telecomunicações.
O CEAP tem cerca de 500 alunos, vive basicamente de
doações e possui no seu quadro 50 colaboradores e 300
voluntários. Já recebeu recursos de dois projetos promovidos pelo Rotary Club de São Paulo Aeroporto: em 2006,
U$ 25 mil, para equipamentos para cozinha: coifa, mesas,
cadeiras e pratos, e, em 2008, cerca de U$ 20 mil, para
aquisição de 17 computadores completos. Os dois projetos
contaram com clubes
parceiros no Japão.
O Hospital da Cruz
Vermelha Brasileira
(Hospital dos Defeitos
da Face) também recebeu a comitiva do
governador. Mensalmente, a instituição efetua cerca de quatro mil atendimentos e entre 200 e 300 internações. Encontra-se em andamento o projeto de um consultório móvel para deficientes
e idosos, que atenderá à domicílio.
Durante a reunião festiva, o clube promoveu a outorga de 38 títulos Paul Harris, mais uma primeira safira; uma
quinta safira; um segundo rubi; dois Major Donnors nível
dois; e dois Major Donnors nível quatro, mostrando toda a
dedicação e comprometimento do São Paulo - Aeroporto
com a Fundação Rotária.
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Visitas

Rotary Club
de Itanhaém

D

ia 18 de novembro foi a vez dos companheiros
do Rotary Club de Itanhaém receberem a visita
do casal governador Eliane e Roberto Luiz Barro-

so Filho.
Durante a programação do dia, Barroso visitou o Lar
Allan Kardec, que atende 28 idosos. A instituição vive com
recursos da prefeitura local e contribuições mensais dos
próprios internos. O lar já recebeu recursos de projetos
promovidos pelo Rotary Club de Itanhaém: em 2006, uma
Kombi, em parceria com um clube da Itália e, no mesmo
ano, um subsídio simplificado para aquisição de fogão e
máquina de lavar industriais.
Barroso foi ainda conhecer a creche mantida pelo Lar
Espírita José de Anchieta. A instituição foi fundada há
30 anos e vive de doações, da ajuda da prefeitura e de
uma taxa mensal das famílias das crianças que podem
colaborar.
A creche recebeu, em 2009, um projeto de subsídio
simplificado para a aquisição de 35 colchões. O clube ajuda frequentemente a entidade, na medida de suas necessidades.
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Visitas

Rotary Club de Santos – Praia

N

o dia 19 de novembro foi a vez do Rotary Club de
Santos – Praia receber o casal governador Eliane
e Roberto Luiz Barroso Filho. Durante a programação do dia, Barroso e comitiva visitou a Apae de Santos.
A entidade atende
cerca de 120 crianças e
adultos especiais, que
participam de atividades
educacionais, esportivas
e culturais. A Apae oferece ainda fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia
e terapia ocupacional.
Em parceria com a Asfar,
o clube doou instrumentos musicais para a instituição.
Na seqüência, Barroso - acompanhado pelo presidente
do clube, Flavio Santana, e comitiva - esteve no Jornal A

Tribuna, onde foram recebidos pelo editor-chefe, Carlos
Conde, pelo diretor administrativo, Roberto Antônio da
Costa, o gerente comercial, Márcio Delfim, e o gerente industrial, Marco Antonio da Costa.
Na oportunidade, Barroso comentou sobre um
projeto, com o apoio do
referido jornal, que pretende criar em Santos,
destinando uma porcentagem da venda de todos
os imóveis vendidos na
cidade para a Fundação
Rotária.
O governador discorreu ainda sobre as ênfases
para a sua gestão: recursos
hídricos, alfabetização, combate à fome e erradicação da
Pólio.
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15

Visitas

Rotary Club de São Paulo –
Cidade Ademar Alvorada

O

Rotary Club de São Paulo – Cidade Ademar Alvorada recebeu a visita oficial do governador Roberto Luiz Barroso Filho, no dia 23 de novembro.
Durante a programação do dia, a comitiva do governador visitou o Posto de Saúde Filantrópico Divino Salvador,
que realiza cerca de 6 mil atendimentos gratuitos por mês,
nas especialidades de cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, homeopatia, pediatria, acupuntura e nutrição. Todos os médicos e demais
pessoas que colaboram no posto são voluntários. O clube
está desenvolvendo um projeto para aquisição de kit de
primeiros socorros.
No Hospital Geral de Pedreira, o governador Barroso
tomou conhecimento de como é a colaboração do clube
perante a instituição. O Cidade Ademar Alvorada doou,
com recursos próprios, três cadeiras de rodas, muletas e
brinquedos pedagógicos. Atualmente, está preparando
um projeto para aquisição, por intermédio de um subsídio equivalente, de poltronas e instrumental para coleta
de sangue.
O hospital é mantido pelo governo do estado. Foi fundado em 1998 e seu PS realiza cerca de mil atendimentos
por dia.
A Associação Coração de Mãe também recebeu a visita da comitiva do governador. A entidade foi fundada
por Izamar Chamorro que adotou legalmente 17 crianças,
a maioria excepcional, para viverem junto com ela e seus
três filhos. O clube já doou à associação um aparelho cardiorespiratório, remédios e procura colaborar conforme
às necessidades. Está agora montando um projeto para a
compra de um novo aparelho cardiorespiratório portátil.
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Festa de Confraternização
em São Vicente

A

Governadoria do Distrito 4420 gestão 2009/2010
reuniu a familia rotária, no dia 12 de dezembro,
para almoço de confraternização de final de
ano. O encontro, realizado no restaurante Torre Grill, em
São Vicente, foi marcado pela alegria e companheirismo
dos participantes. Na ocasião, também foi comemorada
a confraternização da gestão 2007/2008 do governador
José Luiz Fonseca.
De acordo com o Governador do Distrito, Roberto
Luiz Barroso Filho, a festa de final de ano teve como propósito principal aproximar, ainda mais, presidentes, governadores assistentes e integrantes da equipe Distrital.
“Com certeza, a integração e dedicação de cada rotariano é o que nos faz chegar, nesses primeiros seis meses,
com resultados expressivos quanto às metas estabelecidas para a gestão 2009/2010”, disse Barroso. Neste sentido, o Governador fez questão de enfatizar a utilização
dos recursos em projetos direcionados a comunidade.
Segundo dados da Governadoria, ao todo foram reali-

zados 54 projetos, sendo deste total, 32 de subsídios
simplificados e 22 de subsídios equivalentes. “Estamos
trabalhando para melhorar os números referentes ao
nosso Quadro Social e, também, quanto à arrecadação
da Fundação Rotária, mas sem dúvida, nossos esforços
principais estão voltados para a aplicação dos recursos
em ações e projetos voltados em prol da comunidade“,
explicou.
Por fim, o governador agradeceu a presença dos participantes na Festa de Confraternização e deixou uma
mensagem para os integrantes do Distrito 4420. “Aproveito este espaço para desejar um Feliz 2010 e muito
sucesso a todos”, finalizou Barroso.
O evento de final de ano em São Vicente contou com
a presença de presidentes e integrantes de clubes da capital paulista, da Baixada Santista e da região do ABCD.
Também marcaram presença no almoço de confraternização, José Luiz Fonseca e Altimar Augusto Fernandes e
o representante Distrital de Rotaract, Fernando Manes.
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Governadores assistentes coprimeiro semestre da gestão
Distrito 4420:

Área 2 - Márcio Kabbach Prigenzi
“De modo geral os clubes estão mais envolvidos nas iniciativas
promovidas pela Governadoria
nesta gestão. Sem dúvida, o principal destaque deste semestre é,
exatamente, esta maior integração e motivação entre todos. A união entre os clubes fortalece e intensifica a promoção de trabalhos na área social”.

Área 10 - Gustavo Capovilla Marchiori
“Em minha opinião, a gestão
2009/2010 está sendo uma surpresa agradável, com certeza, a
palavra que melhor resume este
semestre é comprometimento. Todos estão motivados e engajados em trabalhar em
prol do Distrito”.

Área 1 - Roberto Coutinho Neto
“Os resultados alcançados até
agora são fruto do trabalho de um
ano e meio, em que todo o planejamento foi colocado em prática e
a gestão pode ser definida como
positiva. Na minha visão, o que melhor define este
período é a união ente todos do Distrito”.
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Área 3 - José Roberto Vitti
“A gestão está muito além das
expectativas. Com certeza, alcançaremos as metas estabelecidas para o
período e credito tudo isso a motivação de toda a Equipe Distrital. Quero
aproveitar e deixar registrada o meu agradecimento a esta oportunidade de participar desta gestão”.

mentam sobre o
2009/2010 para o

Área 7 - Gilberto Bino
“O primeiro semestre da gestão 2009/2010 transcorreu com
muito tranquilidade. Com certeza, conseguimos estabelecer uma
melhor integração entre os clubes
da nossa área. Uma das características desta gestão
é muito trabalho, o que me identifico muito”.

Área 4 - Marco Antonio Ribeiro
“O destaque desta gestão é o
trabalho focado priorizando a consolidação dos clubes. A gestão nos
fornece ferramentas e informações
para trabalharmos e, este suporte,
nos permite obter melhores resultados. Além disso,
o Barroso tem demonstrado ser um grande líder”.
Área 6 - Luiz Carlos João
“Analiso de forma positiva
este primeiro semestre da gestão 2009/2010. Trabalhamos
bastante para a união entre os
clubes e, com isso, conseguimos
dar o encaminhamento de projetos e metas. Sem
dúvida, trabalho em equipe é o segredo para estes
resultados”.

Área 5 - Gilmar Rodrigues da Rocha
Área 9 - Yoiti Fujiwara
“O primeiro semestre da gestão 2009/2010 tem balanço positivos. O trabalho intenso da Governadoria tem atingido suas metas,
principalmente, quanto à integração dos clubes. O destaque principal é o incentivo a
novos projetos sociais”.

“Vejo a gestão 2009/2010 transcorrer de maneira tranquila. Além
da organização da Governadoria,
que ajuda a fortalecer os clubes,
aponto como uma das principais
inovações, o incentivo de trazer as esposas para auxiliar no trabalho, o que, sem dúvida, é uma grande
contribuição”.

Bolsas na área de paz e
resolução de conflitos

O

s Bolsistas Rotary pela Paz Mundial são líderes

campo correlato, ou receber certificado de aperfeiçoamento

que promovem a paz, cooperação nacional e in-

profissional em paz e resolução de conflitos.

ternacional, e resolução de conflitos em sua vida

Todos os anos são concedidas até 110 Bolsas Rotary pela Paz

e carreira pessoal e em atividades de prestação de servi-

Mundial (60 diplomas de mestrado e 50 certificados de aperfei-

ços. Participantes podem fazer mestrado em relações in-

çoamento profissional) através de seleção internacional. Os cur-

ternacionais,

sos são oferecidos em sete Centros Rotary que operam em par-

administração

pública,

desenvolvimento

auto-sustentável, estudos da paz e resolução de conflitos, ou

ceria com oito proeminentes universidades do mundo inteiro:

• Chulalongkorn University , Bangcoc, Tailândia (certificado de aperfeiçoamento profissional)
• Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, EUA
• International Christian University, Tóquio, Japão
• Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
• University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra
• University of California, Berkeley, EUA
• University of Queensland, Brisbane, Austrália
Os bolsistas são originários de diferentes países e culturas, e selecionados com base em seu potencial para tornar-se
líderes em suas áreas de atuação.
Cronograma 2010-11
• Até 30 de abril de 2010 – Entrega do Formulário junto ao Rotary Club mais próximo da área de domicílio do candidato.
Localize o seu: http://www.rotary4420.com.br/2009-10/distrito4420/clubesdodistrito.asp
• Até 31 de maio de 2010 – Entrevistas, avaliação e seleção, pela Comissão Distrital de indicação do(s) bolsista(s) da Fundação Rotária.
• Junho de 2010 – Definição do candidato indicado do Distrito 4420 para a Bolsa Pró-Paz.

Convenção
Mundial - Montreal

R

destaque são os projetos humanitários, principalmente agora,
com esta questão do Haiti”. Além disso, os programas educacionais, intercâmbios e projetos para jovens são tema de relevância
do encontro.
Farah comenta ainda sobre a questão cultural e social da cidade anfitriã. “Montreal é considera modelo pela Unesco, por isso,

otarianos do mundo todo estarão com suas atenções vol-

além da Convenção as opções de programações de turismo e la-

tadas, entre os dias 20 e 23 de junho, para a Convenção de

zer são maravilhosas”, completou.

RI (Rotary International) que será realizada em Montreal

O presidente da Comissão Distrital da Promoção da RI enfati-

no Canadá. O encontro acontece no Bell Centre e as sessões aber-

zou que está otimista com a participação dos brasileiros este ano.

tas, estandes e Centro de Confraternização terão lugar no Palais

“Com certeza vamos marcar presença no Canadá”. Segundo Fa-

de Congrès de Montréal. Sofisticada mas aconchegante, Montreal

rah, os rotarianos interessados em participar devem entrar no site

oferece o ambiente ideal para rotarianos se reunirem em sua con-

www.rotary.org e efetuar suas inscrições o mais breve possível,

venção anual, uma vez que abriga em seu território mais de 80

para assim, garantir melhores locais de estadia. Além disso, duas

nacionalidades e grupos étnicos.

agências de Santos e uma de São Paulo elaboraram programações

“A Convenção de RI é uma experiência única, ocasião em que

especiais para atender aos rotarianos do 4420. Informações po-

temos consciência de fato o quanto o mundo é pequeno”, comen-

dem ser obtidas pelos telefones Orepasse Viagens e Turismo (13)

ta o presidente da Comissão Distrital de Promoção da Convenção

3213-5161, Agência de Turismo Vasco da Gama (13) 3213-8600 ou

de RI, Flávio Farah. Rotariano há 40 anos, Farah já participou de

GehlTour Agência de Viagens e Turismo (11) 3287-0899.

mais de 20 encontros internacionais. “A participação em eventos
como este são importante para adquirir conhecimentos rotários
com as plenárias, entretanto, é essencialmente fundamental, pela
questão do relacionamento, da integração”, explicou.
Na opinião de Farah, a Convenção 2010 tem tudo para ser uma
das melhores de todos os tempos. “Entre os temas abordados, o
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Evento Maior

19º Conferência Distrital

Faça hoje mesmo a sua inscrição!

A

s inscrições já estão abertas para a 19ª Conferência Distrital que acontecerá no mês de maio de
2010 (de 20 a 23), em Águas de Lindóia. É nesse
período que a região recebe muitos turistas para outras
festas que também acontecerão na cidade, por isso, é importante enfatizar que alguns hotéis já estão com as vagas
preenchidas. Quanto antes as reservas forem feitas, mais
comodidade os hóspedes terão para encontrar as vagas
desejadas. As inscrições podem ser efetivadas por intermédio do portal do Distrito, no www.rotary4420.com.br .
A Conferência Distrital é o ponto alto de cada ano rotário, onde os clubes e companheiros têm a oportunidade
de mostrar seus trabalhos e projetos realizados, tudo num
ambiente de muito companheirismo e descontração.
“Todos os distritos do mundo realizam eventos semelhantes e o 4420 prima pelas extraordinárias conferências,
sendo sem dúvida, a maior Conferência Distrital da Améri-

ca Latina. Este ano, estima-se cerca de 2700 participantes,
entre rotarianos, convidados e familiares”, acrescentou
o coordenador geral da conferência distrital 4420, Mário
Soncini.
O objetivo é reunir a família rotária e estimular o companheirismo. “Na última Conferência, o companheirismo
entre os rotarianos foi marcante para mim. É um evento
muito inspirador para unir a família rotária. É uma grande oportunidade para que possamos discutir assuntos
rotários e temas de grande relevância para toda a sociedade”, comentou o segundo secretário da governadoria e
responsável pelo conteúdo das palestras da Conferência
Distrital 4420, Roberto Luiz Barroso.
A Conferência, como de costume, realiza uma série de palestras com temas rotários e busca também debater diversos
aspectos sobre fatos de interesse geral. A programação da
Conferência será divulgada nos primeiros meses de 2010.
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São Vicente Praia

O

Rotary Club de São Vicente – Praia realizou,
no último dia 28 de novembro, na sede da Loja Maçônica Duque de Caxias, a sexta edição de sua Festa Japonesa.

José Bonifácio

O

Rotary Club de Santos –
José Bonifácio realizou,
no dia 17 de novembro, o
1º JB Fashion, Toda a renda da festa foi revertida para investimento e
recuperação da Associação de Pais,
Amigos e Educadores de Autistas
de Santos, uma entidade que surgiu em 1986 e que atende alunos
carentes. O ponto alto da festa foi
o desfile das marcas da coleção Primavera-Verão 2009-2010 da Mix de
Griffes e Ao Camiseiro.

Rotaract Santos

O

Rotaract Club de Santos,
patrocinado pelo Rotary
Club de Santos, realizou,
no dia 28 de novembro, mais uma

edição de seu tradicional evento Natação Solidária. Os cerca de 120 participantes doaram os ingredientes
(1,2 toneladas) que são utilizados
para a composição da multimistura,
que é distribuída pela Pastoral da
Criança, aos jovens com problemas
de desnutrição.

Ipiranga

O

Rotary Club de São Paulo - Ipiranga realizou, na
EE Visconde de Itaúna, o
XX Seminário de Orientação Profissional a Jovens (Projeto Rumo).
Os cerca de 500 alunos presentes foram agraciados com palestras sobre 12 profissões (Advocacia, Ciência da Computação,
Engenharia, Fisioterapia, Hotelaria/ Turismo, Medicina, Nutrição,

Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Refrigeração/Climatização e Veterinária), escolhidas
pelos próprios estudantes, por intermédio de uma pesquisa.

Rio Grande
da Serra

O

Rotary Club de Rio Grande
da Serra realizou, no dia 08
de novembro, na sede da
Sociedade Amigos do Bairro do Parque América, o Dia de Ação de Cidadania, com prestação de serviços
à comunidade. No balanço final do
evento, foram contabilizados cerca
de 3.500 atendimentos, durante a
referida ação.

São Vicente

O

Rotary Kids São Vicente,
patrocinado pelo Rotary
Club de São Vicente realizou sua primeira ação social,
com uma festa, em comemoração ao Dia da Criança, na Creche
Ana Paiva.
Todo o evento foi planejado
e organizado pelos kidianos, que
angariaram fundos com o sorteio
de brindes durante a realização
da I Festa Italiana do clube padrinho. Foram distribuídos brinquedos, doces e salgados a todas as
crianças assistidas pela creche.
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Sistema A Tribuna

Aeroporto

V

O

isando agradecer todo
o apoio que o Sistema A
Tribuna de Comunicação
oferece aos clubes do Distrito
4420 da Baixada Santista e também como uma forma de reconhecer a contribuição do Jornal
A Tribuna à Fundação Rotária,
durante a 50ª edição do torneio
de tênis promovido pelo referido
periódico, o governador Barroso
entregou pessoalmente ao diretor-presidente do Jornal A Tribuna, Marcos Clemente Santini, um
título Paul Harris outorgado em
seu nome.

Vicente de
Carvalho

Rotary Club de São Paulo - Aeroporto entregou, no dia 05 de dezembro, a ambulância adquirida
com recursos do programa de
Subsídios Equivalentes à Assistência Social Dom José Gaspar
(Ikoi No Sono).
A ambulância, modelo Mercedes Benz Sprinter, foi adquirida
com recursos de parceria entre
os distritos 4420 e 2650 do Japão, e contou com doações complementares dos companheiros
Hiroshi Shimuta, Claudio Takata,
Oswaldo Takata e Nelson Takata,
diretor da entidade.
Estiveram representando o
Distrito 4420 o governador Roberto Luiz Barroso Filho e o presidente da comissão distrital de
Fundação Rotária, o EGD José
Luiz Fonseca.

N
A

companheira
Cecília
Mattos de Ávila, do Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho, esteve em
Evanston – Chicago/EUA, visitando a sede mundial de Rotary
International.

Área 2

o dia 13 de novembro, os
clubes da área 2 (São Vicente, São Vicente – Praia, São
Vicente – Antonio
Emmerich, Cubatão
e Cubatão – Jardim
Casqueiro) realizaram
seminário e, na sequência, os participantes desfrutaram de
momentos de companheirismo.
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São Bernardo
do Campo

O

Rotary Club de São Bernardo do Campo participou da VI Feira de
Negócios, promovida pela Universidade Metodista. Com o auxílio de rotaractianos, o clube
divulgou, ao grande número de
visitantes, os objetivos e serviços prestados por nossa instituição à comunidade, ampliando,
assim, a disseminação da imagem pública de Rotary.

Governadores

D

e 27 a 29 de novembro,
aconteceu em Itú, no
Hotel Fazenda Capoava,
um encontro de companheirismo
de final de ano, do colégio de governadores do Distrito 4420.
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N

Boqueirão

o dia 26 de novembro, o Rotary Club de Santos – Boqueirão deu um grande exemplo
de dedicação às causas rotárias, com uma
solenidade de outorga de 33 títulos de EmpresasCidadãs.
O projeto consiste em contribuições de pessoas
jurídicas à Fundação Rotária, por intermédio da parceria com os clubes do Distrito 4420.
O Rotary Club de Santos – Boqueirão é o clube
com mais parcerias firmadas, até o presente momento, em nosso distrito. Em seu discurso, durante a solenidade de outorga dos títulos, a presidente Nanci
Loureiro fez questão de enfatizar a importância da
participação do empresariado.

Por sua vez, o governador Roberto Luiz Barroso
enalteceu a participação das empresas e agradeceu
o empenho da presidente, da comissão da Fundação
e de todos os companheiros pelo excelente resultado obtido.

Governador
2010/2011

N

o dia 05 de dezembro, o
governador 2010/11, Marcos Franco, realizou uma
confraternização de final de ano, reunindo sua equipe distrital e os futuros
presidentes dos clubes para o próximo ano rotário.
Os 97 presentes tiveram a oportunidade de degustar uma deliciosa
feijoada, em um excelente clima de
companheirismo. Franco promoveu
ainda o sorteio de alguns brindes e
de um título Paul Harris.

60 anos

N

o dia 11 de dezembro o Rotary Club de
Santo André realizou uma festiva, no Espaço Figueiras, para comemorar os 60 anos
de fundação do referido clube. O grandioso evento

contou com a participação de mais de 300 pessoas.
Durante o evento, dois novos sócios tomaram posse: Edson Luiz Gaspar e Anabela Romano Lazzarini, esposa do governador 2008/09, Sérgio Lazzarini.
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Relatório de Frequência / Novembro 2009

SANTOS
SANTOS - BOQUEIRÃO
SANTOS - J. BONIFÁCIO
SANTOS - M. SERRAT
SANTOS - NOROESTE
SANTOS - OESTE
SANTOS - PONTA PRAIA
SANTOS - PORTO
SANTOS - PRAIA
SANTOS - V. BELMIRO
SANTOS - GONZAGA
CUBATÃO
CUBATÃO - JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SVIC. - A EMMERICH
SÃO VICENTE - PRAIA
BERTIOGA
BERTIOGA - CANAL
BERTIOGA - R. SLOURENÇO
GUARUJÁ
GUARUJÁ - I. S. AMARO
GUARUJÁ - V. CARVALHO
ITANHAÉM
MONGAGUÁ
PERUÍBE
PRAIA GRANDE
PR. GRANDECAIÇARA
PR. GDE FORTE ITAIPU
PR. GRA - NOVO TEMPO
P. GRANDE PEDRO TAQUES
MAUÁ
MAUÁ - BARÃO DE MAUÁ
RIB. PIRES
RIB. PIRES - ESTÂNCIA
RIO GRANDE DA SERRA
DIADEMA
DIADEMA - FLOREAT
S. B. CAMPO
S. B. CAMPO - JARDIM DO MAR
S. B. CAMPO - NORTE
S. B. RIACHO GRANDE
S. B. RUDGE RAMOS
SANTO ANDRÉ
SANTO ANDRÉ - ALVORADA
SANTO ANDRÉ - BELA VISTA
SANTO ANDRÉ - CAMPESTRE
SANTO ANDRÉ - NORTE
S. ANDRÉ - NOVO SÉCULO
SANTO ANDRÉ - SUL
S. CAETANO DO SUL
SCS. - LESTE
SCS. - OESTE
SCS. - OLÍMPICO
SP. AEROPORTO
SP. ANCHIETA
SP. INDEPENDÊNCIA
SP. IPIRANGA
SP. SAÚDE
SP. CHÁCARA FLORA
SP. NOVAS GERAÇÕES
SP. SUL
SP. NOVE DE JULHO
SP. SUDESTE
SP. PARQUE IBIRAPUERA
SP. CENTENÁRIO
SP. CIDADE ADEMAR
SP. CIDADE DUTRA
MANANCIAL MANACAS
SP. INTERLAGOS
SP. SANTO AMARO

O FUTURO DO ROTARY

ESTÁ EM SUAS MÃOS

Distrito 4420

127
43
73
23
67
19
50
61
21

4
4
2
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4

67,45%
87,00%
49,32%
56,62%
59,00%
76,80%
51,00%
54,83%
46,30%
68,25%
80,00%
76,00%
77,00%
85,00%
72,44%
83,00%
82,35%
51,77%

42
31
19
51
11
35
12
17
14
34
-

4
4-

9
29
-

4
4
-

77,00%
62,06%
-

12
28
31
12
26
21
-

4
4
5
4
4
4
-

21
-

4
-

68,74%
71,00%
58,00%
80,00%
54,00%
48,00%
78,30%
-

49
14
22
5
16

4
4
4
4
4
3
-

96
12
25
49
8
20
22
38
53
23
16
20
24
13
22
18
45
6
11
19
23

4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

64,00%
-

50,00%
66,40%
75,00%
56,25%
53,12%
70,00%
60,53%
81,30%
80,45%
83,80%
88,00%
87,00%
61,40%
87,59%
84,78%
68,75%
86,25%
87,50%
83,00%
63,50%
73,61%
73,00%
75,00%
54,55%
50,88%
78,50%
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