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Mensagem do presidente dO rotary international

Presidente
do
rotary international

Prezados Rotarianos,
Como empresário japonês, visto terno e gravata quase todos os dias e sempre
tenho o distintivo do Rotary na minha lapela, pois sinto orgulho de ser rotariano.
Seja para onde for, as pessoas que veem o
distintivo sabem quem eu sou. Para rotarianos, o meu pin do Rotary indica que sou
um amigo; para os não rotarianos, o pin
desperta interesse. Meu desejo é que todas
as pessoas entendam o significado deste
distintivo.
Por isso estou pedindo para vocês usa-

rem seu distintivo rotário e ajudar a divulgar seu significado. Eu acredito que quando
usamos o pin do Rotary, nos tornamos mais
conscientes do seu significado, passando
a pensar mais antes de falar ou agir. Ao
ostentá-lo, você lembra constantemente
que é rotariano e que, como tal, sua missão
é ajudar o próximo.
Todos nós devemos estar sempre prontos a falar sobre o Rotary e a responder a
perguntas como “O que é o Rotary?” e “O
que o Rotary faz?”.
Não devemos convidar alguém para
se associar ao Rotary apenas porque queremos aumentar o número de associados.
Devemos, sim, mostrar que o Rotary é uma
organização maravilhosa e que eles serão
mais felizes por pertencer a um Rotary
Club.
Convidamos as pessoas para se junta-

rem ao Rotary também para ajudá-las. Tenho certeza que todos nós somos gratos à
pessoa que nos convidou a entrar para esta
nossa organização. Minha vida é muito mais
feliz e produtiva por causa do Rotary. Não
tenho dúvida alguma que mudei o rumo de
minha vida no dia em que me associei ao
Rotary Club de Yashio, e graças a isso hoje
tenho mais amigos, satisfação e paz.
É este sentimento que quero compartilhar com os outros. Uma forma de fazer isto
é convidando novos associados ao Rotary.
Outra, é promovendo a imagem pública do
Rotary, divulgando o seu trabalho e usando
o nosso distintivo na lapela todos os dias.
Sakuji Tanaka
Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 2012-2013

Mensagem do Diretor dO Rotary International
CONSCIENTIZAÇÃO EM ROTARY É UM DEVER
Em Janeiro o Rotary dedica todas as atenções para a conscientização rotária, propondo a todos os envolvidos uma reflexão sobre
nossa organização e o por que somos rotarianos. Com mais de 34.000 clubes, espalhados por 205 países e regiões geográficas, atingindo 1,230 milhões de associados, representamos a diversidade profissional, exercendo os princípios éticos, de responsabilidade,
competência e humanismo, na busca da compreensão e da paz mundial.
Considerando que a família rotária é composta por nossos familiares que se associam as nossas causas e somados aos Interactianos, Rotaractianos, Rylenses, Intercambiados, bolsistas, simpatizantes e participantes de nossos projetos, podemos imaginar que
somos mais de 3 milhões de participantes em nosso movimento. Por essa razão, poderemos crer, que somos uma força de primeira
grandeza, colaborando com a dinâmica e as mudanças necessárias da humanidade através da nossa representatividade junto a toda
Comunidade Mundial. Esses são os motivos do respeito que temos das autoridades constituídas em diversos níveis de governo e por
Instituições Empresariais e Profissionais.
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Em 2012, sacudimos a poeira e demos a volta por cima. Afastamos o redistritamento e minimizamos os efeitos no Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador e Chile. Essa performance é que impediu que a nossa peteca caísse.
Precisamos estar atentos aos pagamentos das taxas per capitas ao Rotary International. É necessário que haja a manutenção do
nosso Quadro Associativo e também não nos esquecermos das contribuições à Fundação Rotaria e à ABTRF através da Consecução
de Empresas Cidadãs, Conscientização de cada Rotariano no programa “todos rotarianos, todos os anos”, contribuindo com U$ 100
dólares per capita.
O planejamento de uma excepcional Conferência Distrital é fundamental, pois é nela que podemos motivar os nossos companheiros, amigos, familiares e simpatizantes para nossa causa. Pensemos também nos projetos iniciados, aqueles com sucesso próprio
ou advindos da Fundação Rotaria. É importante nos conscientizarmos em conseguir concluí-los ou encaminharmos para que haja
continuidade no próximo ano.
José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor do Rotary International no Ano Rotário 2011-2013

Neste mês de janeiro, que dedicamos à
conscientização rotária, vamos aproveitar e
aprofundar nossa reflexão sobre consciência...
Depois de algumas pesquisas, sem a pretensão de estabelecer qualquer definição,
acredito que a consciência é uma qualidade

da mente. Ela abrange qualificações como
subjetividade, sapiência e a capacidade de
perceber a relação entre si e um ambiente.
Em seu sentido moral, é uma habilidade ou
julgamento do intelecto que distingue o certo do errado.
Quando contraponho este conceito e à
nossa organização, vejo claramente porque
somos rotarianos(as). Nosso Rotary, como

Marcos Luiz Zanardo e
Maria Laiz A. M. Zanardo
Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Governador Da Paz 2012-2013

Na edição passada da Carta Mensal foi iniciada uma sequência de artigos referentes aos Fóruns pela Paz. A primeira matéria apresentava os fóruns de forma geral, como estavam programados, e tem sequência nesta edição com um detalhamento dos fóruns já realizados,
incluindo um depoimento da Representante Distrital de Rotaracts do Distrito 4420, que esteve na Alemanha. A série seguirá na próxima
edição com a cobertura completa do Fórum realizado no Distrito 4420, em São Caetano do Sul, com a histórica presença do Presidente
de RI Sakuji Tanaka. Os fóruns são grandes eventos destinados a levar a mensagem que é o lema do ano rotário 2012-2013 - “A Paz
Através do Servir”.
Trazendo conhecimento rotário e informações úteis, apresentamos diversas matérias. A matéria sobre as Reuniões Ordinárias analisa
e traz dicas para os clubes sobre como tornarem suas reuniões dinâmicas e atraentes, de forma a motivar e manter os sócios participantes. A matéria sobre o Quadro Associativo apresenta uma análise quantitativa sobre a retenção e o crescimento do quadro associativo
em nosso Distrito, e o que podemos fazer para aprimorá-los. A seção de Fundação Rotária apresenta um resumo das modalidades de
subsídios trazidos pelo Plano Visão de Futuro, e os subsídios Pré-Definidos, que trazem de forma fácil para os clubes recursos para certas
linhas de ação já estabelecidas e formatadas pela Fundação Rotária. Completando a instrução rotária, a coluna de Capacitação Distrital
aborda a Prova Quádrupla, e a coluna de Imagem Pública discute o tema “A Importância de Aparecer” e dá dicas de como fazê-lo.
Mantendo ainda o espaço reservado para as ações que são realizadas pelos clubes, tanto Rotary Clubs quanto Rotaract Clubs, temos
as seções “Acontece nos Clubes” e notícias das Novas Gerações. Boa leitura!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Querida família rotária!

bem expressa o lema de nossa Fundação
Rotária, tem por finalidade fazer o bem no
mundo por intermédio de nossas ações.
São essas ações, aliadas ao companheirismo e profissionalismo propiciado por nossos clubes, que nos mantém felizes e unidos
em prol de nosso ideal de servir.
Essa consciência nos permite mostrar a
todos como trabalhamos e lidamos com as
doações captadas - nosso orgulho de clareza, ética e retidão ao aplicarmos 100% dos
recursos angariados nos projetos que beneficiam tantas comunidades e milhares de
pessoas.
A maneira que temos para mostrar ao
mundo que somos rotarianos(as) e nos
orgulhamos desta condição é a utilização
de nosso PIN de identificação em todos os
momentos de nossa vida, profissional ou de
lazer.
Utilize sempre o seu PIN de identificação e procure, em todas as ocasiões possíveis, esclarecer às pessoas o que e como
fazemos, dando a todos (inclusive a nós) a
oportunidade de fazer novos amigos e de
servir a comunidade por um futuro melhor e
repleto de paz.

Mensagem do governador do Distrito

o mês da conscientização rotária
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fóruns globais pela paz

rotary realiza fóruns globais pela paz
A promoção da boa vontade, paz e
compreensão mundial é uma das pedras
fundamentais do movimento rotário.
Presente em mais de 200 países e regiões geográficas, o Rotary congrega
líderes na fomentação da Paz Através
do Servir. Ao longo de nossa história,
já conseguimos muitos bons resultados
nesse sentido, mas devemos nos lembrar de que o futuro do Rotary, e da
paz mundial, estão nas mãos de nossa
juventude. Para garantirmos um legado
duradouro, devemos engajar os jovens
e capacitá-los para dar continuidade às
iniciativas do Rotary em prol da paz.

No ano rotário 2012-2013, o Rotary International programou três Fóruns
Rotary pela Paz Global, cada um
com programação de três dias
para envolver e motivar rotarianos e líderes comunitários.
O fórum em Berlim teve como
ênfase o valor da democracia
e da liberdade, e os fóruns em
Honolulu e Hiroshima têm como
enfoque a juventude, incluindo
participantes de programas das
Novas Gerações (rotaractianos, interactianos, alunos do Intercâmbio de Jovens
e rylarianos), bolsistas educacionais,
bolsistas Rotary pela Paz, alumni e jovens líderes rotários.
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O fórum de Berlim, na Alemanha,
realizado entre 30 de Novembro e 2
de Dezembro, teve como lema o mote
“Paz Sem Fronteiras”. Discutiu o papel
da democracia na formação da paz e
na promoção de oportunidades para o
engajamento de todos na cooperação e
compreensão mundiais. O evento destacou ainda a importância das comissões
interpaíses na promoção do entendimento entre as nações. Veja mais detalhes na matéria ao lado feita pela rotaractiana Thalita Taboada.

Honolulu
Tendo como cenário a cidade de
Honolulu, no Havaí
(Estados Unidos),
mais especificamente a região de Pearl Harbor, icônica
durante a segunda
guerra mundial, o
foco do fórum realizado entre 25 e
27 de Janeiro foi na
importância da conservação e proteção
dos recursos naturais e no alívio dos
efeitos de desastres
naturais como pré-requisito para a
paz,
evidenciado
pelo lema do evento
“O Caminho Verde
para a Paz”. Foi dada
uma ênfase especial
às Novas Gerações e
como elas poderão concretizar as visões
de paz. Um dos destaques do fórum de
Honolulu foi a apresentação de Daw
Aung San Suu Kyi, detentora de um Prêmio Nobel da Paz.

Hiroshima
Com o lema “A Paz Começa com
Você”, seu enfoque será em formas pelas quais cada um de nós tem o poder de
promover a paz em nosso dia a dia, em
nossas próprias comunidades. Durante

esse encontro, com ênfase no futuro, os
participantes irão refletir sobre o impacto que causarão nos dias e anos que
virão.
O fórum em Hiroshima será realizado
de 17 a 18 de Maio de 2013. O
Presidente de RI Sakuji Tanaka
incentiva aos Distritos a enviarem pelo menos dois participantes dentre os jovens aos fóruns.
O Distrito 4420 será representado e enviará para Hiroshima
os 1000 tsurus que foram dobrados pelos cônjuges dos presidentes durante o PETS, para
serem depositados no monumento pela
paz dedicado a Sadako Sasaki.
No dia 23 de Fevereiro, o Distrito
4420 realizará o Fórum Rotary pela Paz,
em São Caetano do Sul. Veja na próxima edição da Carta Mensal a cobertura
completa do evento.

peito à colaboração entre países para a
erradicação da pólio. Segundo dados,
1,5 bilhão de pessoas vivem em países
afetados por conflitos, um número significativo e que merece atenção para
que essa história não se repita ao redor
do mundo.
Na ocasião, também foi realizada
uma sessão de assinaturas pelo presidente Sakuji Tanaka no livro “My Rotary
Momento Book”, que reúne depoimentos de rotarianos ao redor do mundo,
com suas perspectivas, visão de projetos e experiências obtidas no Rotary.
Ao final do fórum e após diversas
experiências trocadas, um dos pontos
mais comentados durante o evento foi a
respeito da visão do mundo a respeito
de nossas ações, para que possam compreender e entender a grandiosidade e
importância do nosso trabalho. “Sem
dúvida, podemos dizer que a realização
do Fórum é mais uma página escrita
no livro de vida de cada um que esteve
presente. Devemos mostrar aos companheiros, clubs ou distritos o real motivo
que nos une e que nos move. É uma escolha que cada um deve fazer e a partir

conteúdos interessantes e que seriam
frutos de futuras discussões a respeito
do nosso trabalho na família rotária. O
Fórum pela Paz Global em Berlim teve
início com a palavra do Presidente de
Rotary International Sakuji Tanaka, que
deu boas vindas a todos os participantes e ressaltou a importância de que
somente juntos é possível alcançar a
paz: “Devemos trabalhar pela paz sem
fronteiras. Um país, um governo, trabalhando juntos por um propósito único
e universal”, ressaltou o presidente do
Rotary International.

tona a reflexão sobre o porquê estamos
aqui e qual nosso propósito: “ Temos um
grande trabalho no que diz respeito a alcançar nosso objetivo, sendo necessário
primeiro reconhecermos o real motivo
que nos move e em seguida, trabalhar
em equipe para tornar o sonho realidade. Uma tarefa que deverá ter continuidade com a juventude dos clubes
Rotakids, Interact e Rotaract.”
Além disso, Dr. Bruce Aylward, Assistente Diretor-Geral do projeto Pax
Polio trouxe informações importantes
e que chamam a atenção no que diz res-

daí é que formaremos profissionais e
líderes transparentes em suas ações e
colaborativos para alcançar objetivos”,
avalia a companheira Thalita Albino Taboada, de forma positiva, a respeito de
todo aprendizado obtido no fórum.
De todas as lições, sabemos que
construir a história do amanhã é tão importante quanto viver o presente.
Thalita Albino Taboada
Representante Distrital de Rotaract
Ano Rotário 2012-2013

fóruns globais pela paz

O Distrito 4420 de Rotary International esteve presente no Fórum pela
Paz Global, realizado em Berlim, na Alemanha, dos dias 30 de novembro a 02 de
dezembro de 2012, sendo representado
nesta oportunidade pela companheira
e Representante Distrital de Rotaract
Clubs, Thalita Albino Taboada, sócia do
Rotaract Club de Santos Monte Serrat.
A programação estava repleta de

O momento
também serviu
de espaço para
outros companheiros rotarianos como
Holger Knaack
(HOEC Chair)
reforçarem a
importância de
reunir nossos
companheiros
e nos engajarmos com os
temas e propósitos rotários,
afinal toda a
ajuda em conjunto, reflete diretamente e de forma
positiva para a nossa comunidade. O
companheiro Holger Knaack fez menção a um dos grandes pensadores e sua
famosa frase: ‘Não existe um caminho
para a Paz. A Paz é o caminho’ (Mahatma
Gandhi)
No decorrer da programação, o
companheiro Luis Vicente Giay, past RI
Presidente, se pronunciou e trouxe à
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reunião rotária

a reunião ordinária:
como conduzí-la para não perder associados
mais comunicações; apenas os agradecimentos do presidente e o encerramento.
O momento adequado para cantar
parabéns para você é depois do encerramento.

•Abertura da reunião
•Apresentação de rotarianos visitantes
•Leitura do expediente e comunicações
•Relatórios das comissões
•Qualquer assunto inacabado
•Qualquer assunto novo
•Palestra ou outra programação
•Encerramento

ples frase “Declaro aberta a (número)
reunião ordinária do Rotary Club de ... “.
Quem preside uma reunião ordinária é o
presidente e cabe, somente a ele, o ato
de abrir e de encerrar a reunião.
O anúncio de falecimento e o momento de silêncio - bastam 15 segundos
- devem ser feitos logo após o aplauso ao
pavilhão nacional.
Quem apresenta os convidados e visitantes é o diretor do protocolo e isso
ele faz na tribuna, pois é uma honra ter
convidados e visitantes.
Os expedientes e comunicações são
apresentados pelo secretário, incluindo-se correspondências recebidas e expedidas, boletins, revistas e jornais. Como
a leitura das correspondências costuma
ser cansativa, pode-se apenas citá-las e
afixá-las em um mural.
O raciocínio acima pode ser aplicado à leitura da ata da reunião anterior.
Pode-se colocá-la no mural ou enviá-la
aos endereços eletrônicos dos membros
do clube. Um resumo da reunião anterior
pode fazer parte do boletim semanal.
As comissões apresentam os seus
assuntos e os encaminhamentos que já

A abertura e o encerramento da reunião devem ser precedidos pelo toque do
sino e realizadas pelo presidente. Durante a abertura é aceitável algum comentário ou frase de efeito, mas não é obrigatório, muito pelo contrário, as reuniões
ordinárias devem ser abertas com a sim-

foram dados a eles.
Alguns clubes possuem o expediente
do companheirismo, ou seja, momento
para enaltecer as qualidades do companheiro e/ou seus familiares, anúncio de
nascimento, aniversários, etc.
Depois da palestra não deve haver

dique claramente o local da reunião,o
horário de início e os detalhes do estacionamento. Solicite que o convidado
chegue ao local com pelo menos 15 minutos de antecedência para poder ser
apresentado a alguns membros do clube
durante o coquetel. Procure estar no clu-

Os Rotary Clubs perdem em média
18% dos seus associados a cada ano. Entre as grandes causas podemos citar as
reuniões ordinárias com baixa qualidade. Por que sair de casa para participar
de uma reunião que não modificará positivamente a nossa vida? Sendo assim,
que cuidados nossos líderes de clube
devem ter ao programar e conduzir as
reuniões semanais?
GENERALIDADES
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A PAUTA DA REUNIÃO
A pauta é de extrema importância. O
ideal é que ela seja concluída no dia anterior ao da reunião e, no seu fechamento, participação do presidente, secretário e diretor de protocolo. A pauta deve
ser respeitada e fazer parte do boletim
semanal.
VISITANTES E CONVIDADOS
Visitantes são sócios de outros clubes rotários em visita ao seu clube. Podem estar interessados em recuperar
presença, em conhecer o funcionamento
do seu clube, na palestra, na realização
de um contato com um companheiro do
seu clube, etc.
Convidados são não-rotarianos, que
vêm participar da reunião ordinária por
diversos motivos, por exemplo, conhecer
o clube ou assistir palestra.
Ao fazer o convite para alguém, in-

A PROGRAMAÇÃO
Cada clube tem o seu estilo e deve
cuidar para que a programação atenda
o interesse da maioria dos associados.

Há rotarianos que, ao chegarem à
reunião e sem estarem incluídos na pauta, propõe-se a usar a tribuna. Neste
caso, o companheiro deve solicitar previamente ao presidente a licença para a
pretendida comunicação. Este ajuizará
equilibrada e soberanamente sobre a
oportunidade, urgência e conteúdo da
intervenção e, em caso afirmativo, o
tempo a ser concedido.
Cuidado especial deve-se ter com
a “palavra livre”. Muitos presidentes,
quase ao encerramento da reunião ordinária, liberam o uso da tribuna para
todos os companheiros de clube, criando
assim, uma porta aberta a dissabores e
estremecimentos que provocam crise e
perda de associados.

reunião rotária

Uma maneira equilibrada de atender as
necessidades do Rotary e dos seus associados consiste em, mensalmente, realizar uma reunião de instrução rotária (um
membro da equipe distrital sempre estará disponível), duas reuniões de trabalho
e uma reunião festiva - esta última com
convidado especial e presença de familiares e convidados.

OS CONVIDADOS E A TRIBUNA

A PALAVRA LIVRE
Sempre aprendemos com os nossos
instrutores que as reuniões ordinárias,
para serem equilibradas, interessantes,
produtivas, seguras e amenas, devem ser
previamente planejadase diretamente
dirigidas pelo presidente.
Ao iniciar a reunião, o presidente
deve ter em sua planilha, à sua frente,
toda a rotina do encontro, ou seja, a
relação dos que deverão usar a tribuna,
o tempo determinado para cada um e a
matéria que será abordada.
Na gênese das causas que provocam a
saída de associados do Rotary Club, muitas vezes encontramos a manifestação
de pessoas que utilizaram imprudentemente a palavra.

Recomenda-se aos Rotary Clubs que
incentivem os sócios a trazer convidados às reuniões semanais a fim de que
os não-rotarianos da comunidade possam estar melhor informados sobre os
objetivos e propósitos do Rotary Club.
Exceto no que se refere a representantes
dos meios de comunicação e a sócios de
outros Rotary Clubs, não é recomendável
ter convidados permanentes, principalmente em reuniões de trabalho.
Quando acontecer de uma pessoa
cordialmente convidada pelo rotariano
para assistir a reunião manifestar o desejo de usar atribuna, deve o presidente,
de forma delicada e prudente, informar
que “a agenda está completa” e que, lamentavelmente, não será possível.
O bom senso, naturalmente, abre exceções e, neste caso, o presidente deve
permitir o uso da palavra após inteirar-se totalmente a respeito do assunto e
orientar adequadamente o convidado.
Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420
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be para recebê-lo.
Muitas vezes,o convidado chega
antes da pessoa que lhe fez o convite,
portanto, ao notar a presença de alguém
que não costuma frequentar as reuniões
ordinárias do seu clube, aproxime-se e
apresente-se. Em seguida, integre-o ao
grupo. Não deixe de comentar a sistemática do local.
Todos os companheiros devem preocupar-se em passar uma boa imagem do
clube.
Quando o protocolo pedir que tomem
assentos, faça com que o convidado e/ou
visitante ocupem lugares com boa visibilidade da mesa da presidência e a tribuna.Nunca os deixe sozinhos.
Para os convidados, ofereça “literatura rotária”. A sucursal do RI oferece
folders e outros materiais de bolso para
estas ocasiões.Nunca caia no lugar comum de contar piadas ou falar mal do governo. O convidado está em uma reunião
do Rotary Internationale sabe que é uma
associação mundial que presta serviços
humanitários no mundo todo. Por outro
lado, cuidado para não ficar entusiasmado e começar a falar de forma exagerada
a respeito do Rotary International.
Se o convidado for um potencial rotariano, apresente-o ao presidente da
Comissão do Quadro Associativo ou equivalente. Ele deve permanecer o tempo
todo junto do convidado e, se possível,
acompanhá-lo durante a saída.
Sendo visitante, elogie o clube dele,
procure alguém que conheça o referido
clube eo coloque junto.
Deve-se divulgar a classificação e o
cargo que o visitante ocupa no respectivo clube.
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Acontece nos Clubes

Diversão na Praça do Metrô Tamanduatei (Vila Carioca)
O RCSP Vila Carioca promoveu no dia 25 de janeiro, aniversário de São
Paulo, na praça do metrô estação Tamanduatei na Vila Carioca, diversão com
brinquedos e muito algodão doce para as crianças do bairro. Foi uma tarde divertida para as crianças que desfrutaram de brincadeiras no pula-pula, piscina
de bolina, escorregador, balanço e contaram com a alegria dos companheiros
do Rotary Vila Carioca, que participaram com muita dedicação. O Presidente
Marcos Zanuccelli agradeceu a participação de todos os companheiros do RCSP
Vila Carioca. O clube vem desenvolvendo parcerias com o empresariado local,
promovendo ações junto à comunidade, como a grande e 1ª Árvore de Natal da
Vila Carioca – Ipiranga, que serviu para incentivar à Paz e divulgar a Imagem
Pública de Rotary, nas comemorações natalinas.

RCSP Ponte Estaiada beneficia duas instituições
O Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada, em parceria com a Orquestra
Filarmônica de Santo Amaro, inovou ao realizar o primeiro Concerto Beneficente de Natal. No projeto, foram beneficiadas a Fundação Rotária e duas instituições: o Colégio Franciscano Santa Isabel – com ensino infantil a crianças
carentes – e a Associação Filarmônica de Santo Amaro – que oferece a jovens
que moram em regiões periféricas a possibilidade de fazer parte da orquestra. Foram vendidos pelo RCSP Ponte Estaiada mais de 400 ingressos. Dessa
arrecadação, metade foi destinada à ONG que cuida dos músicos amadores da
orquestra; 25% serviram para a compra de mais de 800 brinquedos para 270
crianças no natal do Colégio Franciscano Santa Isabel e os outros 25% foram
destinados à Fundação Rotária.

RC Guarujá Vicente de Carvalho realiza Natal para Idosos
O Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho, com fundos arrecadados no
evento beneficente “Festa Nordestina”, conseguiu atender e oferecer a 25 idosos do “Lar Eno Gregorio Antunes” um belo almoço ao som de uma bela musica.
Cada um deles recebeu um presente de Natal oferecidos pelos rotarianos. A felicidade estampada em cada rosto dos idosos e dos companheiros presentes foi
o incentivo aos associados do clube a continuarem pregando o bem. O evento
foi marcado pela felicidade dos idosos por serem lembrados, e a dos rotarianos
por terem sido portadores dessa felicidade.

Projeto Mostra Pela Paz do Rotary E-Club é destaque
Projeto Paz–Rotary E-Club 4420 “Mostra Pela Paz”, tem por objetivo disseminar o conceito de Paz, que é o lema Rotário no ano 2012-2013, sendo
o principal foco crianças e jovens de 10 a 17 anos. Representando o Distrito
4420, o projeto foi aplicado na Escola Monteiro Lobato em Diadema-SP, por
companheiros do E-Club 4420, e está em processo para que neste ano aconteça na Escola Eduardo Gomes em São Caetano do Sul, e uma Escola em Aracaju.
Os trabalhos e a mostra feita na Escola Monteiro Lobato, foram bem sucedidos
e aceitos pelos estudantes que participaram da ação, algo que motiva ainda
mais os rotarianos, considerando que o projeto é um dos primeiros do E-Club.
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Jornal publica artigo sobre leitura infantil e destaca projeto LER
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No dia 07 de janeiro, o jornal A Tribuna de Santos publicou artigo com o
tema “Leitura infantil para uma educação de qualidade”, autoria do EGD Marcos Anselmo Ferreira Franco, citando o projeto LER - Centro de Leitura e Educação Rotary - D 4420. Em breve o LER, através de um projeto aprovado pelo
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos implantará três salas de leitura em comunidades, em parceria com três entidades e Rotary Clubs da cidade. Para Marcos Franco, a leitura é fundamental
e a educação de qualidade começa pelo hábito de ler. “Ler é um dos indicadores
mais importantes para o futuro escolar e profissional. Mais que apresentar os
livros às crianças, é poder incentivar o amor por eles”, definiu Franco.

O governador do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo teve a oportunidade de estar ao lado do Presidente Indicado do RI, Gary Huang, durante jantar
no Terraço Itália no último dia 04 de janeiro, ocasião em que foi anunciado o
nome de José Alfredo Pretoni como chair da Convenção, em são Paulo. Gary
C.K. Huang, associado do Rotary Club de Taipei, Taiwan, foi selecionado pela
Comissão de Indicação para servir como presidente do RI em 2014-15. Se não
houver candidatos opositores, ele se tornará presidente indicado em 1º de outubro. Rotariano desde 1976, serviu como vice-presidente e diretor do RI,
curador da Fundação Rotária, governador de distrito, líder de treinamento na
Assembléia Internacional, líder de treinamentos regionais, membro e coordenador de forças-tarefa, e membro e presidente de diversas comissões.

RC de Praia Grande Novo Tempo doa televisores para hospital

Acontece nos Clubes

Distrito 4420 recebe Presidente Indicado do RI Gary Huang

O Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo, através de projeto de Subsídio
Distrital, realizou no dia 24 de janeiro, doação de sete televisores ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande-SP. O clube mantém excelente parceria com o
hospital, tendo instalada uma brinquedoteca na ala da Pediatria e nessa oportunidade, conseguiu doar equipamentos que serão utilizados nos leitos do hospital. A entrega foi feita pelo presidente Mauro Alcântara, na companhia de
dois companheiros do clube, que fizeram questão de prestigiar e compartilhar
o momento da doação dos televisores LCD, aos responsáveis presentes no hospital, os quais ficaram muito felizes por serem contemplados pelos rotarianos.

RC de Santos tem novos sócios
O Rotary Club de Santos deu posse a dois novos sócios durante reunião realizada no dia 23 de janeiro, ampliando o quadro social e somando esforços
para continuar representando significativamente a família rotária. O tradicional clube do Distrito 4420 empossou os seguintes companheiros: Roberto
da Costa Coutinho Neto, com a classificação Seguros-Corretagem, sendo seus
padrinhos Marco Antonio Tadeu Denis Sanches, Roberto Luiz Barroso Filho e
Moacir Brandelero. O novo sócio Mario Flávio Leme Paes e Alcântara tem como
classificação: Medicina – Imunologia e foi apresentado pelos padrinhos Paulo
Marigny, Eduardo Maccheri, Lamartine Busnardo, Reinaldo Alves, Carlos Henrique Bernardes e Divanir Tucci. Após a cerimônia de posse, todos desfrutaram
de delicioso almoço e muito companheirismo.

Rotary Club SP Saúde doa Arroz em Ação de Natal
Como ação de Natal o SP Saúde realizou em 2012 uma iniciativa diferente:
doou, no mês de dezembro, à Instituição Alice Tibiriçá de Civismo e Solidariedade, uma tonelada de arroz. A instituição, localizada na R. Bom Pastor, 1914
– Ipiranga, auxilia cerca de 300 famílias de hansenianos.

No dia 22 de janeiro, o prefeito eleito de São Caetano do Sul, Dr. Paulo Pinheiro, recebeu visita do casal governador do Distrito 4420 de Rotary, Marcos
Luiz Zanardo e Maria Laiz, com o objetivo de falar sobre a instituição e suas
significativas contribuições na região. O casal visitou o gabinete do prefeito
acompanhado de Mário Gasparino, presidente do Rotary Club de São Caetano
Olímpico e dos companheiros Márcia Galo e Rubens Bernardo, todos representando a Gestão da Paz Através do Servir 2012-13. Na reunião, foram apresentadas ações do Distrito, a Fundação Rotária, os Clubes de São Caetano, além de
serem discutidas várias possibilidades de projetos em beneficio da comunidade Sul São-Caetanense e parcerias para eventos.
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Prefeito de São Caetano do Sul recebe casal governador
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CAPACITAÇÃO DISTRITAL

a prova quádrupla e sua aplicação no cotidiano
Quando, em 23 de fevereiro de 1.905,
tária que cada membro dos Rotary Clubs,
plamente divulgada pelos Rotary Clubes
o advogado Paul Harris decidiu reunira PROVA QUÁDRUPLA.
no mundo, e tem como objetivo desenvol-se com o Engenheiro de Minas Gustavus
A Prova Quádrupla foi criada em 1932,
ver e manter altos padrões de ética nas
Loehr, o Comerciante de Carvão Silvester
pelo rotariano HERBERT J. TAYLOR, que
relações humanas.
Schiele e o alfaiate Hiram Shorey para
também foi Presidente do Rotary InterComo se emprega a Prova? A sugesjuntos fomentarem o clima de companheinational.
tão vem do próprio rotariano de Chicago
rismo entre profissionais, vivido nas ciAo contrário do que se pensa, as quaque a idealizou. Sugere ele que, primeiro,
dades do interior americano, certamente
tro perguntas não foram criadas para o
se decore o texto e, depois, se adquira o
prezaram por manter altos padrões éticos
Rotary ou pelo Rotary, mas sim foram
hábito de confrontar pensamentos, padentro de seu grupo.
lavras e atos com as perguntas
A Chicago do início do séformuladas. É um guia para se
culo XX, em evidente crise de
agir direito. Se guardada de mevalores éticos e profissionais,
mória e aplicada no tratamento
dominada pela corrupção era
com terceiros, contribuirá defiDo que nós pensamos, dizemos ou fazemos:
o ambiente propício para a
nitivamente para mais efetivas e
idéia de Paul Harris: criar um
amistosas relações.
1 - É a VERDADE?
Clube de Homens de Negócios
A experiência de muitos tem
e Profissionais. Tal associação
mostrado
que se deve consultar
2 - É JUSTO para todos os interessados?
permitiria a estes homens
sistematicamente a Prova Quárealizar negócios e manter redrupla para avaliar a retidão de
3 - Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
lacionamentos profissionais
pensamentos, palavras e atos,
4 - Será BENÉFICO para todos os interessados?
longe da ambição e deslealdalogrando-se maior felicidade e
de dos comerciantes inescruêxito.
pulosos.
Pode-se perguntar a si mesAssim, o objetivo primordial do Rotautilizadas como filosofia de trabalho pela
mo: Estou sendo bom profissional? Estou
ry era o chamado “AUXÍLIO-MÚTUO” que
Companhia do autor, que na época enagindo adequadamente? Realizo corretamais tarde teve agregado a si o “IDEAL DE
frentava uma grave crise. Os funcionários
mente minha atividade?
SERVIR”.
foram incentivados a utilizar o questionáPara nós rotarianos, empregar a Prova
De lá pra cá mais de um século fluiu,
rio em suas vidas profissionais e pessoais.
Quádrupla vai além da mera preocupação
e a ética evoluiu em seus preceitos, morA adoção desta postura, levou a Empresa a
com a ética profissional. É predominanmente a ÉTICA PROFISSIONAL. É aqui
sair de uma situação pré-falimentar.
temente neste campo que está presente,
que se enquadra nossa maior PROVA de
A mesma Prova Quádrupla foi adotada
mas também nos norteia para a vida pesprincípios norteadores dentro da vida ropelo Rotary International em 1943, e amsoal.

A Prova Quádrupla:
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RC Itanhaém

Alicia Luiz Ines Jurado
Luiz Cava Kravczuk
Luiz Gilberto Fernandes da Silva
Osmar Lino

RC Santo André-Alvorada

Valdemir Ferreira Dias

RC Santo André-Campestre

Adriano José Covelli

RC Santos-Gonzaga

Eliane Monica Maria Vogelaar

RC Santos-Monte Serrat

Alexandre Gonçalves de Oliveira

RC São Bernardo do Campo

Fernando Humberto Machado

RC São B. do Campo-Norte

Dohny Willy Santos

RC São Paulo-Vila Carioca

Mario Soncini Neto

Fonte: Rotary International Brazil Office (RIBO)

QUADRO ASSOCIATIVO

Janeiro é o Mês da Conscientização Rotária, momento para refletirmos sobre o que
significa ser rotariano e nossa atuação para o
fortalecimento de nossa organização.
Considerando que um quadro associativo estável aumenta o companheirismo no
clube e faz com que este preste mais serviços, nesta edição da Carta Mensal optamos
por mostrar um panorama do nosso distrito
no primeiro semestre do ano rotário 2012-

13, baseado nos dados oficiais do Rotary International, o que nos oferece informações
bastante interessantes, para que possamos
refletir.
Iniciamos o período com 1967 companheiros, alcançamos um pico de 2007 no início de dezembro, perdemos companheiros
e chegamos a 1981 rotarianos no dia 31 de
dezembro de 2012, sendo 78% de homens
e apenas 22% de mulheres. O quadro asso-

ciativo de um clube precisa ter representantes de todos os segmentos: profissões,
de ambos os sexos, idades, as mais variadas
etnias e religiões. Em relação às mulheres,
devemos lembrar-nos de sua liderança em
grandes empreendimentos e que são necessárias em Rotary.Um clube com mulheres é
muito mais dinâmico do que aqueles que não
têm.Neste momento, vale a pena o registro
de uma frase do presidente de RI neste ano

rotário, o japonês Sakuji Tanaka: “Todo clube
formado apenas por homens e que discrimina lideranças femininas deve ser questionado com a Prova Quádrupla”.
Tivemos um crescimento menor do que
1%. Devemos ter cuidado!
De acordo com o RI, retenção é a porcentagem de associados que ingressaram
antes ou no dia 1 de julho e não se desligaram durante determinado intervalo de tempo. No espaço considerado, nossa retenção
é de aproximadamente 91%, bem acima da
média dos últimos anos. Entretanto, se analisarmos os dados, verificamos uma situação
alarmante: quase 80% dos companheiros
que deram baixa permaneceram três anos

ou menos em nossos clubes. Sabemos que
alguns têm dificuldade em atender aos requisitos de frequência e problemas financeiros; outros pensam que suas expectativas de
companheirismo não estão sendo satisfeitas. Porém, ficam algumas perguntas para
nossa avaliação:
• Os novos associados foram satisfatoriamente informados sobre suas responsabilidades como rotarianos?
• Os rotarianos estão recebendo informação rotária em quantidade e qualidade
adequada?
• Todos estão motivados, engajados
e são reconhecidos?
• É enfatizada a importância da

participação dos rotarianos em todas as atividades do clube, não apenas nas reuniões
semanais?
• O clube é dinâmico e relevante aos
associados e à comunidade?
Utilizem as “Ferramentas para Avaliação do Clube” disponíveis no site do RI, um
instrumento de grande valia. Precisamos
aumentar nossa capacidade de atuação!
O desenvolvimento do quadro associativo é dever de todos os rotarianos. Seja atuante! Sua participação é vital ao sucesso da
organização e, também, a seu crescimento.
Você é essencial ao Rotary!
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retrato do quadro associativo do distrito

Leonardo Weissmann
Presidente da Comissão Distrital de DQA
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conferência distrital - inscrições abertas
A Conferência Distrital Império da Paz
está chegando! Ela será realizada de 16 a 19
de Maio no Hotel Monte Real, em Águas de
Lindóia.
A conferência será o ponto alto do ano rotário Paz Através do Servir, quando a família
rotária e seus amigos têm uma grande oportunidade de estarem juntos compartilhando
informações, companheirismo e fortalecendo
ainda mais os laços que os unem e que fazem o
Distrito 4420 figurar entre os melhores distritos rotários do mundo.
O casal Governador junto com sua equipe está trabalhando para que o evento seja
divertido e as plenárias produtivas e agradáveis. Entre os destaques, teremos uma “OktoberFest” na sexta-feira à tarde, e no sábado o
baile “Império da Paz entre as Nações”, além
de grandes palestras durante as plenárias.
Outras atividades certamente marcarão a
Conferência: a arrecadação de mantimentos
para doação a entidades beneficentes locais,
a feira de negógios, a exposição de painéis
com as atividades dos clubes, a exibição dos
Vídeos “Meu Clube em Ação”, VI Conferência

Distrital de Rotary Kids, Campeonatos de futebol society, tênis, e jogos de cartas, apresentação de intercambiados, e muito mais.
Para fazer sua inscrição, selecionar um

dos Hotéis reservados para o evento, e ficar
totalmente “por dentro” da programação da
Conferência do Império da Paz, visite o site
do Distrito: www.rotary4420.org.br!

No dia 29 de novembro, o RC de Santos José Bonifácio recebeu Visita Oficial do casal governador, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, que foram agraciados com delicioso almoço em companheirismo, tendo como ponto de encontro, a Bolsa do Café, em Santos-SP. Acompanhados do
presidente da Paz Elias Francisco da Silva Junior e demais sócios do clube, o casal seguiu para
a Unidade Básica de Saúde Morro Nova Cintra - UBS, recentemente inaugurada, que integra o
projeto permanente dos rotarianos. Essa é a 5ª unidade beneficiada pelo clube que planeja atender12 unidades de saúde a serem estruturadas com equipamentos, medicamentos, para beneficiar a comunidade, mantendo estreita parceria com o município.

Rotary Club de Santo André Campestre

VISITAS OFICIAIS

Rotary Club de Santos José Bonifácio

O Rotary Club de Santo André Campestre recebeu Visita Oficial do casal governador, realizada
no dia 03 de dezembro, registrando o momento de companheirismo entre os sócios do clube, que
tem como presidente da Paz, Roberto Carlos de Almeida. O casal conheceu a Associação Beneficente Irmãos em Cristo - ABIC, entidade assistida pelo clube, que apresentou um pouco das ações
realizadas pelos rotarianos. Na Festiva, o companheiro Pedro Sergio Hermínio recebeu o título
Paul Harris, entregue pelo governador Marcos Zanardo e Adriano José tomou posse como novo sócio, acompanhado de sua esposa Adriana e o filho do casal, recebendo boas vindas do governador
do Distrito 4420, durante visita ao clube.

Rotary Club de Praia Grande
No dia 04 de dezembro o RC de Praia Grande recebeu Visita Oficial que teve início na Faculdade de Praia Grande, que mantém rico acervo de 700 livros do professor doutor Renato Ventura
Ribeiro, doados por seu pai, o rotariano Jorge Ventura, companheiro do clube. Na Festiva, o rotariano Mário Antonino, presidente da Paz do RC Recife Largo da Paz - Distrito 4500 recebeu um
Major Donor. Receberam o Título Paul Harris, o Coronel Marcelo A. Prado, Regina E. Araújo, Dra.
Cláudia Conde Sartori, José Norishi e Rafael G. Queiroz, que na ocasião também foi agraciado com
o título Empresário do Ano. O associado Pedro Conde, recebeu a 2ª Safira. O clube recebeu ainda
o banner de Clube 100% Paul Harris.

Rotary Club de Bertioga Canal
No dia 05 de dezembro o Rotary Club de Bertioga Canal recebeu Visita Oficial do casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, que foram recepcionados pelo presidente da Paz Antonio
Florêncio Santos Neto. Entre as ações do clube, o apoio à APAE de Bertioga tem sido um dos objetivos
dos rotarianos que sempre buscam colaborar com a entidade, quando solicitados. Após Assembléia
com os sócios, durante o jantar festivo, o presidente deu posse ao novo companheiro João Alexandre
Vieira, que leu o juramento e compartilhou a satisfação de ingressar no clube junto aos demais, com
muito companheirismo.

Rotary Club de São Paulo Nove de Julho
O RC de SP Nove de Julho recebeu Visita Oficial no dia 06 de dezembro, no restaurante Manish
em SP, onde a presidente Emiliana Camargo Siqueira aproveitou a ocasião para destacar o curso de
alfabetização de adultos que acontece no Centro Assistencial Cruz de Malta, ação permanente do
clube. Ela ressaltou a possibilidade de fazer o projeto Rumo, com uma escola do bairro Itaim. A fundação do Rotary Kids foi mencionada, com a presença dos kidianos. Ainda na festiva, o título Paul
Harris foi outorgado por Edite R. Gonçalves a seu filho, Fabrício Artur R. Gonçalves. Tomaram posse
Allan Diego B. Q. Santos, Vanessa L. Dantas e Hugo T. Miura.

Rotary Club de Bertioga Riviera de São Lourenço

Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo
No dia 10 de dezembro o RC de Praia Grande Novo Tempo recebeu Visita Oficial ao clube, que
apresentou a Bocha-Rafa-Adaptada, projeto permanente do clube, conduzido pela companheira
Marli Pereira Jorge. A modalidade é praticada por alunos portadores de necessidades especiais
que disputam Torneios pelo país. O presidente Mauro Alcântara, apresentou o Complexo de Saúde
Irmã Dulce, que possui uma Brinquedoteca mantida pelo clube, inaugurada em 2002. Os companheiros Fábio Gaspar e Nesval Borges receberam o título Paul Harris, outorgado pela companheira
Leda, durante a gestão 2011-2012. Tomaram posse: Gary, Robson e Leonardo, Antônio Luiz e
Márcio. A entrega do Banner 100% Paul Harris, foi o ponto alto da festiva.
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O casal governador do Distrito 4420 também esteve em Bertioga-SP, durante Visita Oficial ao
RC de Bertioga Riviera de São Lourenço, no dia 08 de dezembro. Recebidos pelo presidente da Paz
José Roberto Vitti e demais companheiros do clube, o casal pode conhecer a ONG Parcel, Receptivo
Turístico Educativo Ambiental - Sala Verde, projeto apoiado pelo clube, que tem como coordenadora
a professora Cássia de Freitas. Durante o jantar festivo houve a entrega de um Título Paul Harris à
Vera, esposa do presidente, e posse de três novos sócios, entre eles Cássia de Freitas, parceira do
clube à frente da Parcel. Os sócios aproveitaram para comemorar o aniversário do clube.
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Fundação Rotária

nova estrutura de subsídios - dicas e prazos
Após 3 anos de plano piloto, chamado “Visão de Futuro”, a nova estrutura
de subsídios da Fundação Rotária começará a funcionar em todos os Distritos pelo mundo, ampliando o alcance e
as possibilidades de parcerias. A nova
estrutura conta com três tipos de subsídios (Distritais, Globais e Pré-definidos), é mais eficiente e sustentável, e
nos ajudará a causar maior impacto em
todo o mundo.
Qualificação
Os distritos e clubes devem se qualificar para receber subsídios da Fundação Rotária. Os clubes que quiserem
solicitar Subsídios Globais ou Pré-definidos também deverão completar o
processo de qualificação, o qual garante que entendam suas responsabilidades financeiras, como a boa gestão
dos fundos, e que estejam preparados
para cumpri-las. A qualificação é um
processo simples. Primeiramente, os
governadores, governadores eleitos e

presidentes de Comissão Distrital da
Fundação Rotária devem ler o Memorando de Entendimento (MDE) no site
e responder a uma série de perguntas.
Depois disso, devem realizar Seminários
sobre Gerenciamento de Subsídios para
os clubes. Para os clubes se qualificarem
anualmente, eles precisam:
- Concordar com o MDE de clube (o
presidente e o presidente eleito devem
assiná-lo);
- Enviar pelo menos um representante ao Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios;
- Atender a quaisquer requisitos
adicionais exigidos pelo distrito.
Prazos
Em preparação para o lançamento
global do novo sistema de outorga de
subsídios do Rotary, os clubes devem
observar as seguintes datas:
Até 31 de março, propostas de Subsídios Globais e Pré-definidos serão enviadas pelo atual sistema piloto on-line,

e processadas até 30 de junho.
Após 31 de março, pedidos de Subsídios Globais e Pré-definidos serão enviados e processados pelo novo sistema
de gerenciamento de subsídios on-line.
Até 15 de maio, pedidos de Subsídios Distritais para 2012-13 serão enviados pelo atual sistema.
Até 1°de julho, o envio de relatórios
de todos Subsídios Distritais, Globais e
Pré-definidos passará a ser feito pelo
novo sistema on-line.
NOTA: Prazos válidos para clubes dos
Distritos pilotos, como o Distrito 4420.
Pedidos Online
Os distritos já podem solicitar Subsídios Distritais da Fundação Rotária
para 2013-14 pela internet. Tais subsídios podem ser usados para apoiar
projetos humanitários, bolsas de estudo, equipes de formação profissional,
intercâmbios culturais ou atividades de
prestação de serviços locais e internacionais. Saiba mais em: rotary.org .

Carta Mensal distrito 4420

subsídios pré-definidos estão disponíveis
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Subsídios Pré-definidos, criados
pelo Rotary e seus parceiros estratégicos, financiam atividades parecidas
com as financiadas por Subsídios Globais, apoiam as áreas de enfoque e podem englobar bolsas de estudo, projetos humanitários e equipes de formação
profissional. No entanto, o trabalho de
elaborar a estrutura geral da atividade
não precisa ser feito pelos rotarianos,
pois o projeto já está formatado.
Isto faz com que eles possam vol-

tar suas energias
à implementação
do projeto. Com
os Subsídios Pré-definidos, os rotarianos podem
ficar responsáveis
por:
- Identificar as
necessidades da
comunidade e pessoas que possam se
beneficiar com um projeto;
- Selecionar e orientar bolsistas;
- Formar equipes de profissionais
para treinamentos;
- Oferecer conhecimento técnico ou
serviços diretos;
- Divulgar as atividades;
- Monitorar e avaliar o projeto.
Os pedidos de Subsídios Pré-definidos para 2013-14 já podem ser feitos
on-line. Estas bolsas de estudos foram

desenvolvidas para promover relações
produtivas e duradouras entre rotarianos e profissionais da área hídrica e
de saneamento de suas comunidades.
Rotarianos interessados em obter mais
informações sobre este subsídio e os
materiais necessários para inscrição
podem visitar a página de Subsídios
Pré-definidos em rotary.org/pt/grants.
Os funcionários da Fundação Rotária começarão a analisar os pedidos de
Subsídios Globais e Pré-definidos em
Abril, no entanto, devido ao curto prazo
disponível para sua aprovação, todos os
pedidos de Subsídios Pré-definidos do
Instituto Unesco-IHE, tanto de clubes
e distritos pilotos quanto de não pilotos
deverão ser enviados através do novo
sistema on-line. Os subsídios serão avaliados e aprovados por ordem de chegada. Serão outorgadas oito bolsas para o
ano acadêmico de 2013-14.

Rotaract de Santos Monte Serrat realiza projeto cívico-cultural
O Rotaract Club de Santos Monte Serrat realizou o projeto “Despertando a Cidadania - Entendendo o Hino Nacional Brasileiro”, o qual teve por objetivo a utilização do
Hino Nacional Brasileiro como ferramenta de ensino no processo de alfabetização e
interpretação textual, gramatical e literária, analisando o contexto literário, histórico, geográfico e social, correlacionando as disciplinas e facilitando a compreensão
textual, através da realização de pesquisas de significado das palavras, permitindo
o enriquecimento do vocabulário e o estabelecimento do respeito ao Hino Nacional
Brasileiro como dever cívico e cultural. O projeto teve, em um único dia de realização,
abrangência para mais de 180 pessoas, entre alunos e funcionários da escola, sendo
esse público composto das mais diversas faixas etárias, incluindo portadores de deficiências diversas (déficit de atenção, deficientes intelectuais, auditivos e visuais, portadores de síndrome de down, entre outros). Foram
beneficiados com o projeto os alunos das quintas séries e do EJA - Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental União Cívica Feminina, em São Vicente.

Novas Gerações

rotaracts do distrito 4420 em ação

Rotaract Club de Santos Oeste leva crianças para passeio ecológico
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O Rotaract Club de Santos Oeste levou as crianças do “Projeto Esculpir” ao Orquidário
de Santos, para que pudessem conhecer melhor a natureza, observar as árvores, tirar
fotos, iteragirem com os animais como pássaros, cotias, tartarugas, pavões, lontras e
araras, assistirem à exposição de animais empalhados e de diversos tipos de orquídeas, brincarem no parquinho e na brinquedoteca (com computadores, fantasias,
brinquedos e jogos). Após o passeio ecológico o grupo foi a uma lanchonete e recebeu
brindes dos rotaractianos. Foi uma manhã inesquecível para as crianças e para os rotaractianos que participaram, além de membros do Interact e voluntários do próprio
Projeto que colaboraram no passeio.
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imagem pública

a importância de aparecer
Aparecer em um contexto rotário não é
uma questão de vaidade - mas uma necessidade. Mostrar o trabalho realizado é fundamental para que seja feito o reconhecimento
do esforço dispendido em projetos e eventos
de rotarianos. Por se tratar de um trabalho
voluntário, o reconhecimento é essencial.
A divulgação dos projetos mostra o resultado para os associados do clube, para
que possam perceber o alcance da organização a que pertencem, realimentando sua
motivação e estimulando sua participação
ativa, aumentando a retenção do quadro social e até a frequência nas reuniões.
Como Imagem Pública, possibilita que
os trabalhos do Rotary sejam conhecidos
fora de suas bordas, atraindo novas pessoas
para fazerem parte da organização, colabo-

rando com o desenvolvimento do quadro
associativo. O fortalecimento da Imagem
Pública ajuda ainda no estabelecimento de
parcerias cada vez mais fortes e produtivas
com governos e entidades.
A divulgação das ações ainda funciona
como prestação de contas à sociedade, mostrando a contribuidores o que está sendo
feito com os recursos que foram doados.
E além desta divulgação ajudar a fortalecer a organização como um todo, trata-se de
um trabalho coletivo, que depende da participação de cada clube, de cada rotariano.
A divulgação pode ser efetuada para
todo tipo de meio, desde os meios rotários,
como os sites dos clubes ou o site do Distrito, boletins impressos ou eletrônicos, redes
sociais ou revistas como a Carta Mensal ou

o Brasil Rotário, e também para a imprensa
em geral, impressa ou televisiva, através de
press-releases (notas de divulgação). A divulgação pode ainda ser efetuada com criatividade, pelas ruas, em eventos, projetos e
entidades parceiras.
É importante porém estabelecer o que
deve ser divulgado. Ainda que festas e eventos sejam parte do funcionamento do Rotary, estimulando o companheirismo, a união,
e propiciando muitas vezes a arrecadação de
recursos para os projetos, é no projeto em si
que a divulgação deve se concentrar. A prioridade deve ser sempre mostrar o resultado
de um evento - o que foi feito com o recurso
arrecadado, e não o evento social em si.
Conte para todo mundo o que você e o
seu clube estão fazendo pela sociedade!

Como fazer um “release” eficaz?
Ao enviar uma notícia para uma publicação, é necessário organizar as informações e fornecer um mínimo de dados para
que o jornalista possa ter condições de preparar e publicar a notícia. Muitas vezes as notícias são enviadas aos veículos de
comunicação sem informações suficientes, fazendo com que o profissional precise “tirar leite de pedra” para escrever o texto,
o que acaba levando a uma notícia superficial - isso se a notícia não for descartada. Não é necessário que o texto vá em sua
forma final, pois esta forma é o jornalista que faz, mas será mais eficaz se o texto já estiver bem tratado, sem erros e revisado.
Ao enviar uma notícia, em um texto sucinto de pelo menos um parágrafo, e no máximo 3 ou 4 parágrafos, deve-se procurar
sempre responder às seguintes perguntas:
- O quê ? - o que aconteceu			

- Onde ? - o local onde ocorreu o fato

- Quando? - a data do evento			- Quem? - as pessoas e entidades relacionadas ao fato
- Por quê? - o motivo do acontecimento

- Como? - descrição de acontecimentos

O texto idealmente deve ser escrito em terceira pessoa, como se o narrador estivesse contando o fato, e não participando
dele. Comentários devem ser incluídos como citação, como por exemplo: em lugar de “agradeço aos companheiros...” utilize:
“o presidente agradeceu aos associados presentes...”.
E completando o texto, deve-se enviar as imagens de forma apropriada. As fotos devem ser enviadas com boa qualidade
(não escuras, sem estarem desfocadas ou tremidas, e boa resolução para publicação). E devem ser enviadas diretamente em
arquivos digitalizados (imagens JPG, etc) para preservar a qualidade e facilitar o trabalho do jornalista - não envie as imagens
dentro de arquivos Word ou como parte de boletins, ou em links para sites ou redes sociais. Lembre-se que na correria de uma
redação, a informação mais completa e mais fácil de ser utilizada terá sempre mais chances de ser publicada!

ENVIE NOTÍCIAS DE SEU CLUBE !
Carta Mensal distrito 4420

O site do Distrito 4420 e a Carta Mensal precisam das notícias de seu clube! Envie notícias sobre projetos realizados, ações beneficentes, entrega de títulos Paul Harris, posses de novos sócios, e festivas importantes para noticias@rotary4420.org.br.
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DIVULGUE OS EVENTOS DE SEU CLUBE !
A agenda do site do Distrito está à disposição para divulgar seus eventos: ações beneficentes, festivas importantes, palestras que
serão realizadas. Os eventos aparecem no site do Distrito e também no boletim enviado por e-mail a todo o Distrito! Divulgue!
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420

