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Presidente do
rotary international

Cada um tem seus próprios motivos
para se associar ao Rotary. Muitas vezes
a razão pela qual uma pessoa decidiu se
juntar não é a mesma pela qual ela decidiu
ficar. Quando fui convidado para me associar ao Rotary, eu aceitei porque pensei
que seria uma boa opção para me envolver
mais em minha comunidade. Porém, o que
mais me entusiasmou foi um recurso que
nem sequer conhecia quando me associei:
a Fundação Rotária.

Eu sabia que através do Rotary Club
de Norman eu poderia fazer muitas coisas
boas, mas através da Fundação eu teria a
possibilidade de colaborar com clubes e
distritos do mundo inteiro. Eu poderia ajudar na erradicação da pólio, e ter a certeza
de que meu trabalho havia sido útil. Depois
que você percebe isso, dá mais vontade de
continuar.
Ao longo dos anos, tive a sorte de ver
em primeira mão a incrível quantidade de
trabalho da nossa Fundação, e quanto mais
eu vejo, mais entusiasmado eu fico. Quando visitamos uma escola para órfãos da aids
e vemos que eles estão recebendo cuidados
e educação, nos damos conta de que se não
fosse pela Fundação elas estariam dormindo na rua, se alimentando de lixo. Com isso,
aprendemos a valorizar nossa Fundação
ainda mais.
Estamos vivendo um dos anos mais
emocionantes da história da Fundação

Rotária. Lançamos o novo modelo de subsídios, que irá desafiar e inspirar todos
a pensar grande e implementar projetos
mais ambiciosos com impacto mais duradouro. Aceitamos um novo desafio da Fundação Bill e Melinda Gates, que se comprometeu a equiparar na proporção de 2 para
1 cada dólar que o Rotary contribuir para a
erradicação da pólio nos próximos 5 anos,
até US$35 milhões por ano. Além disso,
estamos vencendo as últimas batalhas da
guerra contra a pólio – uma guerra que temos, e iremos vencer.
A Fundação veio para Fazer o Bem no
Mundo. Agora que contamos com um novo
modelo de subsídios, não estamos satisfeitos apenas em fazer o bem, e sim, fazer o
melhor que pudermos e da maneira mais
duradoura possível.
Ron D. Burton
Presidente do Rotary International
no Ano Rotário 2013-2014

Mensagem dA DiretorA dO Rotary International
Querida Família Rotária: todos os dias, nós, seres humanos, passamos por lições que fazem parte do processo de aprendizagem
nesta escola em tempo integral chamada vida. Essas lições nos fazem mudar de atitude e, constantemente, nos adaptarmos às
mudanças que percebemos em nós mesmos e na sociedade que nos rodeia.
Pessoalmente, tive o privilégio de estar praticamente toda a minha vida no Rotary e de testemunhar a evolução pela qual a
organização passou para se manter firme e forte ao longo do tempo.
Aprendi que nosso mundo está cheio de minorias. Há minorias raciais e étnicas, há minorias religiosas e existem minorias políticas, além de vários outros tipos. Nós, rotarianos, também constituímos uma minoria, já que com mais de sete bilhões de pessoas
no mundo, somos apenas um pouco mais de 1,2 milhão.
O que nos torna diferentes é que somos uma minoria privilegiada, já que a maioria dos rotarianos está entre o 1% das pessoas
no mundo que têm ensino médio ou superior, ou que têm um computador. Está entre os 20% das pessoas que vivem em casas confortáveis, ou entre os 50% das que têm comida e, portanto, são mais saudáveis do que os outros 50% que sofrem de desnutrição. E
está entre aqueles que, graças à educação que receberam, têm mais oportunidades de emprego do que os 70% que são analfabetos.
Ou seja, nós, rotarianos, temos muito a agradecer, e o Rotary é o instrumento que nos permite compartilhar o que recebemos
com os desafortunados que estão desabrigados, não têm educação nem saúde e que, embora muitas vezes permaneçam invisíveis,
estão presentes em cada uma das nossas comunidades.
Como rotarianos, nosso desafio é fazer interagir uma minoria como a nossa com outras minorias que vivem com deficiências
graves, e oferecer a eles um serviço que faz a diferença e que incentiva outros a fazer o mesmo, com o objetivo de construir uma
sociedade com maiores possibilidades de vida digna para mais pessoas.
Podemos ser protagonistas na construção de novos tempos e trabalhar para a nossa organização crescer alinhada com seus
valores, princípios e potenciais. A tarefa é fortalecer nossos Rotary Clubs para que por meio deles cada um de seus associados materialize o objetivo do Rotary e trabalhe em seu clube para promover companheirismo, amizade e trazer pessoas qualificadas para
o Rotary; para servir por meio de sua ocupação, praticando e promovendo elevados padrões éticos; para servir a sua comunidade e
gerar transformações que promovam melhoras; para servir em nível internacional e promover a compreensão e a paz por meio do
contato com outras pessoas do mundo e para servir às novas gerações trabalhando por e com elas.
Nossos desafios e oportunidades estão diante de nós: Viver Rotary, Transformar Vidas!
Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015

O Subsídio Global

A Fundação Rotária é uma das ideias brilhantes que fizeram nosso Rotary ser a instituição de alcance mundial e respeitada que é
hoje. A grande questão era como gerenciar a
arrecadação das doações e depois fazer com
que os recursos chegassem aos locais em
que eram necessários.
A arrecadação de recursos feita individualmente por cada clube e gerenciada
localmente pelos próprios clubes pulveriza
o potencial que temos como grupo e tira a
força coletiva de nossa organização.
Afinal, como um clube do Canadá vai
saber das necessidades de um povoado no
litoral sul de São Paulo na distante Itariri?
Como um clube de Mauá vai poder ajudar
a diminuir o problema da sede na Etiópia?
Como reunir os recursos necessários para
doar um mamógrafo para Cubatão?
Essas perguntas tem sua resposta na
Fundação Rotária. Uma instituição a serviço
dos rotarianos seguindo as diretrizes formuladas pelos próprios rotarianos.
Os recursos arrecadados pelos clubes são
concentrados na Fundação Rotária, que faz
a gestão dos mesmos. Esses recursos ficam à
nossa disposição para serem utilizados conforme as regras adotadas pelo RI.
O volume dos recursos que temos à nossa
disposição tem um nome um pouco estranho: FDUC – Fundo Distrital de Uso Controlado. Em cada ano rotário o FDUC equivale
à metade do que o Distrito arrecadou para
a Fundação Rotária 3 anos atrás e que foi
destinado ao Fundo Anual de Projetos. Hoje
nosso FDUC é a metade do que foi arrecadado na gestão do EGD Marcos Anselmo. O nosso potencial de recursos para projetos globais no mundo todo é até o dobro do FDUC

ou seja igual ao valor que arrecadamos. Esse
valor pode ser aumentado se conseguirmos
parcerias com distritos do exterior que nos
doem parte de seus FDUCs.
Como essas contribuições são usadas?
O Subsídio distrital corresponde a metade
do FDUC. No nosso Distrito esse montante
é dividido democraticamente em valores
iguais por todos os clubes do Distrito. Essa
decisão é baseada no fato de que fazemos
o bem no mundo todo, mas que a ferramenta adequada para agirmos localmente
é o subsidio distrital. Para fazermos o bem
globalmente utilizamos o subsidio global.
Como os recursos dos subsídios foram doados pelos rotarianos do Distrito, todos os
projetos realizados em nosso distrito com
o subsídio distrital pertencem a todos nós.
Eles são realizados com as contribuições de
todos os rotarianos do Distrito. Devemos ter
o entendimento desses projetos como sendo nossos pois eles são feitos pelos clubes
na sua região de atuação mas os recursos
são doados por todos no Distrito. Então, por
exemplo, um projeto que permite utilizar
um equipamento de videogame para terapia
de assistidos com paralisia cerebral em Praia
Grande contou com a contribuição de cada
um de nós que aportamos recursos à Fundação Rotária. Temos muitos motivos de nos
orgulharmos de nosso Distrito. Os projetos
são maravilhosos. Pena que não saibamos
de todos. Por isso é importante publicarmos
o que fazemos em nosso site para compartilharmos com nosso companheiros e o público em geral as realizações com recursos que
eles doaram ao nosso Distrito via Fundação
Rotária. Neste ano 2013-2014 o valor do
subsidio distrital foi de US$2.000,00 para

Um quarto das nossas contribuições já
foi utilizado no subsídio distrital. A outra
quarta parte pode ser utilizada nos subsídios globais. Podemos apoiar projetos no
Distrito ou em qualquer parte do mundo. O
valor mínimo é de US$30.000,00. É necessária a participação de um parceiro internacional como forma de promovermos a paz
e cooperação entre os povos. A elaboração
desses projetos é mais complexa e por isso
nosso Distrito, numa iniciativa pioneira no
mundo, criou o CADRE D. 4420, um grupo
de assessoria aos clubes para elaboração
desses projetos globais. Temos um grande
numero de projetos globais em elaboração e
logo teremos novidades para vocês.
A erradicação da pólio é outra bandeira
que empunhamos no mundo todo e falta só
um pouquinho para conseguirmos a vitória
final. Mas não podemos descuidar pois o vírus é terrível e qualquer descuido dará a ele
a chance de voltar a causar uma epidemia
global. Já tivemos um surto na Síria e precisamos de recursos para manter a pressão
contra esse inimigo. Realizamos um seminário internacional no Hospital Sírio Libanês
em São Paulo onde participaram a Organização Pan-Americana da Saúde, o Ministério
da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado,
o Hospital Sírio Libanês e o Rotary International debatendo esse tema. Foi um Sucesso
Total.
Há varias formas de ajudarmos nessa
corrente do bem.
O EREY permite que todos participemos
desse movimento virtuoso de fazer o bem no
Distrito todo e também no mundo, com cada
rotariano contribuindo com US$100,00
todo ano, as Empresas Cidadãs, o Seguro Solidário, os títulos Paul Harris, os contribuintes PHS, os Major Donors e os Arch Klumph.
Todas essa formas de contribuição nos enchem de orgulho e nosso Distrito é um dos
que mais arrecadam no mundo todo.
É nosso dever manter esse fluxo de contribuições vivo para que possamos continuar
a fazer o bem em nosso Distrito e no mundo
todo.
Vamos manter a nossa Fundação Rotária
viva e atuante.
José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia Maria Corrêa Ferreira
Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014

Mensagem do governador do Distrito

todos os clubes do Distrito. Todos os 76 clubes apresentaram projetos e todos os que se
qualificaram receberam o subsídio.
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seminário distrital

seminário distrital

de fundação rotária e imagem pública
O
Distrito
4420 realizou no
dia 23 de Novembro o Seminário
Distrital da Fundação Rotária e
Imagem Pública,
no auditório do
Colégio Rio Branco em São Paulo,
evento que recebeu autoridades
públicas, rotárias
e companheiros
rotarianos
que
prestigiaram a iniciativa.
Fundação Rotária

Carta Mensal distrito 4420

O seminário contou com a presença do Governador Transformador 2013-2014 José Joaquim do
Amaral Ferreira, que fez a abertura
dos trabalhos. O evento foi coordenado pela Comissão Distrital de
Fundação Rotária, presidida pelo
Governador 2006-2007 do Distrito 4420 Marcelo Demétrio Haick, e
a organização ficou a cargo do Ro-
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tary Club de São Paulo Aeroporto.
O primeiro painel foi referente
à situação do programa "Pólio Plus
- Falta só Isto!", e teve como expositor Jorge Thadeu, presidente
da Sub-Comissão Pólio Plus. Jorge mostrou o avanço no combate
à doença, a diminuição de 99% na
incidência da doença no mundo, e
o desafio de se completar o trabalho nos três países onde a doença
ainda resiste. A convidada especial do evento, a Coordenadora de
Imagem Pública
de Rotary Denise
Vieira dos Santos,
participou do painel comentando
a relação entre o
programa Polio
Plus e a Imagem
Pública de Rotary.
Representando a Secretaria
Municipal
de
Saúde de Santos,
a chefe do departamento de Vigilância em Saúde,
Carolina Ozawa,
falou sobre a parceria dos clubes
de Santos com a
Prefeitura Muni-

cipal, visando ajudar a manter a
erradicação da doença. No dia 24
de outubro foi assinado termo de
cooperação técnica entre o Município de Santos e a Associação de Rotarianos do Distrito 4420. Durante
sua apresentação foi entregue uma
cópia do termo ao governador.
Sobre o programa "Plano Visão
de Futuro", o expositor Adriano
Valente representou o CADRE do
Distrito 4420 e falou sobre como
proceder na elaboração de relatório em relação aos subsídios globais, além de apresentar os nomes
das equipes de apoio que vão atuar
nesse processo, junto aos clubes.
Adriano apresentou cada um dos
projetos em andamento, e as equipes do CADRE envolvidas com os
mesmos.
Também foi apresentado pelo
membro da comissão de Fundação Rotária Yoiti Fujiwara o KIT
de informações para facilitar aos
clubes cumprirem um dos principais desafios na realização de um
projeto de Subsídios Globais - a
busca de parceiros internacionais.
Yoiti apresentou as ferramentas e
quais os melhores procedimentos
para a realização de parcerias, e
apresentou casos concretos bem
sucedidos.
De maneira esclarecedora, o

seminário distrital
Imagem Pública
De forma inédita no Distrito
4420, o seminário contou com
uma dupla temática, unindo os temas Fundação Rotária e Imagem
Pública. Ainda no primeiro bloco
do seminário, entre assuntos gerais de Imagem Pública e o novo
site do Rotary International, o
presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420 Marcelo Carvalho destacou as várias
ferramentas que podem ser utilizadas pelos clubes para divulgar
suas ações e como esse trabalho
tem crescido, refletido no aumen-

to dos acessos dos rotarianos e
não rotarianos ao site do Distrito
4420. Marcelo apresentou as estreitas relações entre a Fundação
Rotária e Imagem Pública, desde a
busca de parceiros e doadores, até
a prestação de contas dos projetos
realizados à sociedade e colaboradores. Destacou ainda a importância da divulgação de Rotary para
o fortalecimento da organização,
crescimento e manutenção do
Quadro Associativo, e apresentou
sugestões sobre como cada rotariano pode participar desta tarefa.
Para falar sobre "Senso de Propriedade - Comissão de Arrecada-

Carta Mensal distrito 4420

representante da Comissão de Gerenciamento da Fundação Rotária,
Gilberto Orsi Machado, explanou
sobre Subsídios Distritais - Orientações e Prazos, com dicas para os
clubes organizarem suas finanças
relacionadas aos projetos.
O tema "Bolsa Educacional: Paz
e Resolução de Conflitos" foi abordado pelo governador 2001-2002
do Distrito 4420 Samir Nakhle
Khoury, que apresentou um vídeo
do bolsista Yuri Haas, que está se
especializando no assunto em curso no exterior, propagando a mensagem de Paz, uma das ênfases do
Rotary e da Fundação Rotária.
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seminário distrital
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ção: situação e próximos passos",
o presidente da sub-comissão de
arrecadação do Distrito Claudio
Takata, fez seu pronunciamento,
e um sincero agradecimento à todos que vem contribuindo para a
obtenção de excelentes resultados
na arrecadação. Os casos de destaque foram mencionados pelo companheiro do RC de Santos, Charles
Dias, que citou o crescimento significativo das outorgas do Cristal
EREY aos clubes e convidou a companheira do RC de Santo André 8
de Abril, Eleni Chacur, para retratar alguns casos.
O governador 2008-2009 do
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Distrito
4420
Sérgio Lazzarini falou sobre a
Paul Harris Society, citando o
caso do Rotary
Club de Santo
André, que através do seu presidente Marcelo
Awada obteve
grande adesão ao
programa, onde
os rotarianos se
comprometem
a colaborar com
1000
dólares
anuais com os
programas
da
Fundação Rotária.
O governador
1986-1987 José
de Faria Granja
apresentou um vídeo sobre a Convenção Internacional em Sydney, na
Austrália, e ressaltou a importância
da participação dos
rotarianos nesse
evento, que antecede a Conferência
no Brasil, que será
realizada em 2015,
em São Paulo.
Claudio Takata
falou sobre Empresa Cidadã e sua
relevante parceria
junto as clubes de

Rotary. A companheira e presidente do RC de Santos Boqueirão,
clube com grande destaque no
programa, Rosâgela Greghi Santos, explicou os procedimentos do
clube para conseguir parceria com
empresas da região, e como mobiliza os seus associados, na maioria
mulheres, a convidarem os futuros
parceiros para conhecerem o clube
e seus projetos.
Já o associado do RC de São
Paulo Aeroporto, Dorival Martins,
presidente da sub-comissão do Seguro Solidário, destacou a importância do programa, uma parceria
com a seguradora Porto Seguro,
através de convenio ajustado com
a ABTRF/FR, para doar 5% do valor
dos prêmios líquidos das apólices
de seguros de automóveis de rotarianos e familiares para a Fundação Rotária através da ABTRF. Dorival destacou que a doação, que
é efetuada pela seguradora, e não

seminário distrital
apresentou a adesão à campanha
do comediante e embaixador da
Unicef Renato Aragão (leia mais
na página 18 desta edição).
Os momentos de reconheci-

e também a homenagem concedida ao RC de Santos, pelas doações
acumuladas em 1 milhão de dólares desde sua fundação, ocasião
em que o presidente Alexandre

gem Pública dentro do Seminário, o "keynote" do evento ficou
a cargo da expositora convidada
Denise Vieira dos Santos, Coordenadora Imagem Pública
do Rotary para todo o Brasil,
que falou sobre "A Marca Rotary". Denise abordou o tema
de maneira descontraída e
inteligente, com o objetivo de
motivar os rotarianos presentes para que se mobilizem na
divulgação do Rotary, usando
as ferramentas que possuem
e os meios de comunicação,
como mídias sociais, para expandir seus trabalhos e mostrar o que é Rotary para muito
mais pessoas. Um dos destaques
efetuados pela Coordenadora foi
o "Maior Comercial do Mundo", e

mento contaram com a presença do
governador 2000-2001 do Distrito 4420 Henrique Camilo de Lellis,

Alonso recebeu o certificado, junto aos demais homenageados no
evento, que reconhece a importante parceria de todos junto ao
Distrito 4420.
O governador também
aproveitou a ocasião para entregar um Cristal EREY para
a Coordenadora de Rotary
Denise Vieira dos Santos, por
toda sua dedicação à Imagem
Pública de Rotary e sua relevante participação no evento.
Os agradecimentos finais
ficaram por conta do oragnizador Marcelo Haick e pelo
governador Joaquim Ferreira,
ambos muito satisfeitos com
a participação de todos e, principalmente, com a integração dos
clubes junto às causas rotárias.

que apresentou a homenagem aos
parceiros no almoço Fazendo Bem
no Mundo, realizado em setembro,

Carta Mensal distrito 4420

pelo rotariano, somente ocorre se
osrotarianos efetuarem a comunicação, que pode ser realizada pelo
site do Distrito 4420.
Retomando o assunto da Ima-
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intercâmbio da amizade
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o intercâmbio da amizade no chile
O segundo Intercâmbio Rotário da Amizade do atual ano rotário está sendo realizado com o Distrito 4320 do Chile, que vai
da região de Valparaíso e Viña del Mar até o
extremo norte do país, incluindo o deserto
de Atacama.

recepcionados pelo GD 2012-2013 Miguel
Tapia Huerta e sua esposa Eugenia Bravo.
Após uma viagem de 2 horas em ônibus
confortável chegaram na cidade de Olmué,
que se localiza perto de Valparaíso e é muito
utilizada pelos chilenos durante todo o ano

do Pacifico, onde puderam conhecer um
pouco da comida típica chilena. A tarde
o EGD Fernando encontrou-se com o GD
2013-2014 do Distrito 4320 Jorge Vega
Diaz. Na ocasião, nosso representante pode
observar um costume do Distrito 4320: um

O intercâmbio teve sua primeira fase
de 8 a 18 de novembro, com a viagem dos
nossos representantes: Clarisse Reinhardt
(RC Ribeirão Pires), Fernando Dias Sobrinho e Sonia Maria Roncon Dias (RC Ribeirão Pires), José Carlos Frassini e Walkiria
Bortolotto Frassini (RC Praia Grande Forte
Itaipú), Romeo Sperduti e Celi Zanetti Sperduti (RC SC Sul Olímpico), e Silvio Occione
Nogueira e Alexandra Correia (RC SBC Riacho Grande).
Na chegada a Santiago do Chile, em 8
de novembro, nossos representantes foram

como local para descanso. Foi alí que almoçaram e a maior parte do grupo ficou hospedada. A noite todos participaram de uma
reunião no Rotary Club de Quintero, cidade
localizada na zona costeira do Chile.
No sábado o grupo dividiu-se. Enquanto Sonia e Fernando visitaram uma feira de
alimentos e um Yatch Club em Viña del Mar,
José Carlos e Walkiria permaneceram em
Quintero para um churrasco e os demais foram até Valparaiso.
No dia 10/11, domingo, todos participaram de um almoço no restaurante Perla

grande malhete rotário fixado em armação
de madeira que contém pequenas placas de
metal que registram os nomes de todos os
governadores distritais.
No dia seguinte nosso grupo participou
de um almoço de confraternização na cidade de Olmoé. A noite, um jantar, feito pelos
brasileiros, teve como prato principal macarrão a bolonhesa.
O dia 12 de novembro foi uma terça-feira de várias atividades. O almoço foi realizado no RC de Valparaíso Playa Ancha. Na
ocasião, o GD Jorge Vega Diaz entregou uma

reram nos RotaryClubs de Olmoé, Quintero,
Praya Ancha e Viña del Mar Miraflores.
O grupo chileno, que visitará o nosso
país de 14 a 24 de fevereiro, será composto
por treze pessoas, entre eles o governador
em exercício e o último ex-governador.
O programa Intercâmbio Rotário da
Amizade permite que rotarianos e seus familiares visitem rotarianos de outras partes
do mundo e os recebam em suas casas. Além
de possibilitar vivenciar outras culturas e
fazer amizades duradouras, intercâmbios
são a base para o desenvolvimento de atividades e projetos de prestação de serviços
internacionais.
Este programa pode se tornar parte

grupo, uma ocasião para provar empanadas,
tocar o oceano Pacífico, fotografar o Relógio
de Flores e conhecer, externamente, já que
está em processo de restauração, o estádio
Sausalito, onde jogou o time brasileiro de
futebol no campeonato mundial de 1962.
Completando uma semana de intercâmbio, no dia 15 pela manhã as atividades
iniciaram-se com uma visita a um ponto de
chegada de pescadores. Chamou a atenção
a presença de inúmeros pelicanos e leões
marinhos. Seguiu-se uma visita a Universidade Federico Santa Maria com almoço. Na
sequencia, compras na feira de artesanato.

e metrô, os brasileiros estiveram em alguns
locais turísticos, tais como Plaza de Armas,
Mercado Central, Cerro Santa Lucia, Funicular e Santuário Imaculada Concepción.
Também distanciaram-se da cidade para
almoçarem e conhecerem o Cassino Montecello. Uma visita ao maior shopping da cidade encerrou o programa.
Durante o intercâmbio o EGD Fernando
Dias Sobrinho teve quatro oportunidades
para apresentar um pouco do nosso distrito, do rotarismo brasileiro e da convenção
2015 do Rotary International que será realizada em São Paulo. As apresentações ocor-

importante das atividades do nosso distrito, conduzindo à formação de parcerias em
outros programas e projetos internacionais. Contudo, o que vale salientar, é que
ele oferece uma experiência enriquecedora
aos participantes, e as amizades resultantes desempenham papel fundamental nos
esforços do Rotary de promoção da paz e
compreensão internacional .
Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420
Team Leader da Viagem
da Amizade para o Chile

intercâmbio da amizade

À noite todos participaram da visita oficial
do GD Jorge Vega Diaz ao RC de Olmoé. Na
oportunidade, nosso grupo pode expressar
toda a sua gratidão pela gentileza do povo
chileno, além de testemunhar a assinatura
de um documento de intenções visando o irmanamento do nosso distrito com o Distrito
4320 (mais detalhes na próxima edição).
O dia seguinte foi livre pela manhã e à
tarde. À noite aconteceu o jantar de despedida oferecido pelos brasileiros. Além de
homenagens e muita animação, houve a troca das bandeiras de ambos os países.
Nos dois últimos dias no Chile, já sem
os amigos chilenos, nosso grupo visitou a
cidade de Santiago. Utilizando-se de ônibus
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foto tirada no ano de 2012 com o EGD Fernando, quando acompanhou a visita oficial
ao RC de Santos. Após a reunião todos visitaram o escritório do GD Jorge onde foram
presenteados. Na sequência, uma viagem
de barco pela baia de Valparaíso divertiu a
todos. O passeio continuou com uma visita
à biblioteca instalada e mantida pelo Rotary
Club Valparaíso Praya Ancha, e depois subidas e descidas pela famosas ladeiras de Valparaíso. A noite foi extremamente divertida
no RC de Viña del Mar Miraflores.
Na quarta-feira o grupo de brasileiros
foi dividido novamente. Enquanto uma
parte visitou uma vinícola chilena, outra
passeou por Viña del Mar. Para o segundo
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simpósio pela erradicação da polio

Aconteceu no dia 12 de Novembro,
idealizado pelo Presidente da Comissão
de Fundação Rotária do Distrito 4420
Marcelo Demétrio Haick, o Simpósio sobre
Estratégias para Erradicação da Poliomielite, evento realizado em parceria com o
Hospital Sírio Libanês e que contou com a
participação de Carol Pandak, Diretora do
PolioPlus do Rotary International.
A presença de autoridades rotárias e
públicas, além de convidados especialistas
e interessados no assunto, marcou o evento que foi prestigiado pelo Governador do
Distrito 4420 José Joaquim do Amaral Ferreira.
A mesa de abertura foi composta por
Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques,
Diretor do Departamento de Vigilância das
Doenças Transmissíveis, Gonzalo Vecina
Neto, Superintendente Corporativo do
Hospital Sírio-Libanês, Oscar Suriel, Gerente da Saúde da Família e Curso de Vida
– Organização Panamericana da Saúde
– OPAS e o Governador Joaquim Ferreira,
representando o Rotary.
Para Gonzalo Vecina, o conjunto de
atividades voltadas para projetos sociais,
realizadas pelo Hospital Sírio-Libanês, se
enquadra perfeitamente nessa proposta
de combate à Pólio. “Estamos juntos nessa
caminhada com o Rotary”, afirmou.
O governador Joaquim Ferreira ressaltou o compromisso do Distrito 4420 junto
à Fundação Rotária no combate à Pólio,
ação permanente e de conscientização de
todos os rotarianos no Brasil e no mundo.
“Esse engajamento e comprometimento dos rotarianos é motivado pelo presidente de Rotary International 2013-2014,
Ron Burton. A sociedade pode ter certeza
de que o Rotary está disposto a colaborar
com essa campanha e com as equipes técnicas envolvidas e não esmorecerá, até que

a Pólio seja totalmente erradicada”, disse
o governador rotariano.
Segundo Cláudio Henriques, muito tem
sido feito no Brasil, no campo das imunizações. "É importante ressaltar que o Rotary faz parte desse trabalho histórico e é
necessário levar informação e fazer essa
aproximação junto à comunidade, através
de organizações como essa. Podemos dizer
que o Brasil continua no caminho certo, no
campo das imunizações, mas isso demanda
sempre muito trabalho", concluiu Henriques.

Entre as atrações do dia, a palestrante Maria Cristina Pedreira representou a
OPAS, apresentando o Plano Estratégico
para intensificação da erradicação da poliomielite no mundo – ENDGAME.
O tema Poliomielite: Desafios para a
manutenção do estado atual foi exposto
pela palestrante Carla Domingues, que falou sobre atividades de imunização, ações
de vigilância epidemiológica, suporte da
vigilância laboratorial, entre outros dados
estatísticos que levaram os convidados à
reflexão sobre o que ainda é preciso fazer
para a manutenção da erradicação.
Para falar sobre a importância da
participação global para cumprimento da
meta de erradicação da poliomielite no

mundo, Carol Pandak, diretora do Programa PolioPlus do Rotary International explanou de forma impecável sobre áreas de
difícil acesso, como Afeganistão, Nigéria,
Paquistão e agora, principalmente, a Síria,
após o reaparecimento do vírus na região
depois de 14 anos, conforme reportaram
agências da ONU.
Mais de 20 milhões de crianças serão
vacinadas na Síria e em países vizinhos
contra a poliomielite, somando esforços
para tentar impedir a disseminação da
doença contagiosa que provoca paralisia.
O primeiro surto de pólio desde 1999 na
Síria já provocou paralisia em dez crianças
e representa um risco para centenas de milhares de outras na região, segundo a OMS.
Uma mesa e debates e novas idéias sugeridas foi composta por Carla Domingues,
Carol Pandak, Maria Cristina e o mediador,
Marcelo Haick, o que permitiu a todos interagir com a platéia, que não se intimidou
e se manifestou através de diversos representantes, dos mais diferentes ramos de
atuação, interessados pela causa.
O ponto alto do evento foi a assinatura
da Declaração de Compromisso e Colaboração para um Mundo Livre de Pólio para
ser divulgada posteriormente à sociedade,
ato que contou com a
participação das autoridades presentes,
entre elas o governador
Joaquim Ferreira, que
aproveitou a ocasião
para declarar oficialmente uma doação
distrital que, combinada com a parceria da
Fundação Bill e Melinda
Gates, soma um total de
250 mil dólares para o
combate à Pólio no mundo.
O envolvimento do Rotary na erradicação da pólio não é novidade. O programa
PolioPlus foi criado pelo Rotary em 1985,
vindo a ser definido como a prioridade da
Fundação Rotária em âmbito global.
A campanha tem apoio da OMS – Organização Mundial de Saúde, UNICEF, CDC
– Centro Norte-Americano para Controle
e Prevenção de Doenças, e mais recentemente, o engajamento da Fundação Bill e
Melinda Gates veio a ser fundamental neste desafio, além de celebridades, como Renato Aragão e a embaixadora da campanha
no Brasil, a modelo Isabelli Fontana.

Fotos e Texto - Juliana Amorim Milano

Conectados com o ideal de servir, os companheiros do E-Club 4420, receberam Visita Oficial
do governador José Joaquim do Amaral Ferreira. Ele conheceu um pouco mais das ações dos companheiros que, através do contato virtual, realizam ações no mundo real. Presidido por Carlos
Alberto dos Santos, o clube comemorou a posse do novo companheiro, Aonio Vieira, conceituado
dentista que já integrou um clube de Rotary e foi recebido no E-Club por seu padrinho, César Romão. Os companheiros Silvia Camisa Nova, Sergio Takehara e Marcos Buim receberam o Cristal
EREY, reconhecimento que representa a iniciativa "Todos os Rotarianos, Todos os Anos”.

Rotary Club de São Paulo Nove de Julho
O Rotary Club de São Paulo Nove de Julho recebeu Visita Oficial do casal governador no Golden
Tulip Hotel, cenário da Assembleia com os sócios e da Reunião Festiva, que possibilitou a cerimônia de posse de sete novos sócios: Adriana, Gláucio, Maia, Maria Ester, Maurício Augusto, Felipe e
Marcelo. O clube também recebeu o reconhecimento EREY, entregue aos associados Edite, Eliana,
Emiliana, Magnólia, Marina, Martha, Allan, Hugo e Nelson. O Presidente Allan Bravos recebeu o
pin de membro da Paul Harris Society e, ao final da reunião, entregou ao governador um cheque
no valor de U$$100,00 doados pelo clube à Fundação Rotária.

VISITAS OFICIAIS

Rotary E-Club 4420

Rotary Club de São Vicente
O Rotary Club de São Vicente recebeu o casal governador durante Visita Oficial ao clube que
comemorou 61 anos de fundação, presidido pelo casal transformador Carlos Alberto da Silva e
Andréa. A comitiva do clube apresentou ao casal dois dos projetos assistidos pelos rotarianos, que
são as parcerias com a APAE de São Vicente e com a Creche Rotary, ambas trabalhando para oferecer melhor qualidade de vida à comunidade. Na festiva, o companheiro Natair Napoleão Ferreira
recebeu a sua 3ª Safira e prestigiou o reconhecimento EREY – Every Rotarian Every Year, que foi
concedido a 11 companheiros do clube.

Rotary Club de Santos Ponta da Praia
O casal governador realizou Visita Oficial ao Rotary Club de Santos Ponta da Praia, que é presidido pelo casal Transformador Ivete e Lupércio Conde. A visita começou na Brinquedoteca instalada
na Ala SUS da Santa Casa de Misericórdia de Santos - SP, onde crianças se recuperam através de
atividades lúdicas. Outro projeto permanente do clube é o Salão Autoestima - Escola de Cabeleireiros, onde 40 alunos participam das atividades, aprendendo corte de cabelo, escova e manicure.
O governador parabenizou o clube pelos projetos apresentados e falou da emoção de ver a vida das
crianças e adultos serem transformadas por suas ações.

Rotary Club de Praia Grande Pedro Taques
O Rotary Club de Praia Grande Pedro Taques recebeu Visita Oficial do casal governador, que foi
recepcionado pelo casal presidente Leivas Pecorali e Edna. A comitiva visitou a Associação Assistencial da Cidade da Criança, entidade que oferece capacitação para adultos, atividades pedagógicas,
esportivas e culturais e atende 200 crianças da comunidade. Na festiva, os companheiros comemoraram o 5º aniversário do clube e celebraram a entrega de 10 Cristais EREY, para os companheiros
Leivas, Edna, Denise, Flávio, José Carlos, Tânia, Aldo, Gilberto, Élio e Nelson. Também foi firmado
contrato com duas Empresas Cidadãs, a Auto Escola Denise e Atacadão dos Óculos Ótica.

Rotary Club de Rio Grande da Serra

Rotary Club de Diadema Floreat
O casal presidente do Rotary Club de Diadema Floreat, Marcelo Ribeiro e Alexandra, recebeu o casal governador durante Visita Oficial. Eles estiveram na APAE de Diadema, onde alunos
da Oficina Ocupacional apresentaram um número musical e os demais integrantes de oficinas de
capacitação mostraram habilidade em desenvolver atividades. Também visitaram o projeto Lutar
pelo Futuro que representou o clube e Distrito 4420 no Campeonato Sul-Americano de Morganti
Jiu-Jitsu realizado em Santiago, no Chile. Na festiva, os companheiros Niltiades e Dario receberam
a 3ª Safira, a companheira Zélia, a 4ª Safira e Fernando Duque recebeu sua 1ª Safira.
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O casal governador esteve no Rotary Club de Rio Grande da Serra onde foi recebido pelo presidente Jonathan Stoppa Gomes e Luciana. Além de conhecer o Marco Rotário da cidade, o casal visitou a Ação Social Cristo Rei - Projeto Alegria de Viver, entidade apoiada pelo clube em suas ações
sociais e educacionais e que cede espaço para as reuniões dos rotarianos. Cerca de 100 crianças e
adolescentes, além de 80 idosos, são assistidos pelas irmãs franciscanas, Lenir e Marisa, apoiadas
pelo clube. Na festiva, dois novos sócios tomaram posse e o clube alcançou a meta de 15% do DQA.
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os reconhecimentos da fundação rotária
Comp. Paul Harris por Doações Múltiplas
O reconhecimento de Companheiro
Paul Harris por Doações Múltiplas é outorgado com base em múltiplos de US$1.000
e consiste de um distintivo com diferentes
pedras correspondentes aos patamares de
contribuição.

O mês de novembro é dedicado à Fundação Rotaria, nosso braço financeiro, que
recebe contribuições e posteriormente as
distribui para apoiar as diversas atividades
humanitárias, educacionais, promoção da
paz e erradicação da pólio, através dos projetos desenvolvidos pelos clubes espalhados pelo mundo e que ajudam a transformar
vidas.
Mas para cada contribuição recebida
dos rotarianos ou não, nossa instituição reconhece essas pessoas e é disso que vamos
dar mais detalhes.
A Fundação conta com uma variedade
de opções para expressar seu agradecimento aos associados e clubes que efetuam contribuições pessoais diretas em apoio a seus
programas humanitários e educacionais.
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Sociedade Paul Harris (PHS)

A pessoa que doa pelo menos US$100
por ano ao Fundo Anual é reconhecida como
Contribuinte Especial da Fundação Rotária.
As contribuições são consideradas também para outorga do título de Companheiro
Paul Harris, Companheiro Paul Harris por
Doações Múltiplas, Sociedade Paul Harris,
Doador Extraordinário e para o reconhecimento dado ao clube.

O programa Sociedade
Paul Harris é administrado pelos próprios distritos para homenagear
quem se compromete a
contribuir com pelo menos US$1.000 por ano ao
Fundo Anual, Polio Plus
ou subsídio aprovado
pela Fundação.
Contribuições a este
programa contam também para a obtenção dos
reconhecimentos como Contribuinte Especial da Fundação Rotária, Companheiro
Paul Harris, Companheiro Paul Harris por
Doações Múltiplas e Doador Extraordinário.

Companheiro Paul Harris

Doador Extraordinário (Major Donor)

O título de Companheiro Paul Harris é
dado a quem faz, ou em cujo nome é feita,
contribuição cumulativa de US$1.000 ou
mais ao Fundo Anual, Polio Plus, ou subsídio
aprovado pela Fundação. O reconhecimento
inclui entrega de certificado e distintivo.

A Fundação Rotária homenageia pessoas individualmente ou casais cujas doações
combinadas cheguem a US$10.000, independente da vinculação da contribuição.
Doadores Extraordinários recebem peça
de cristal e distintivo(s) relativo(s) a cada
novo nível atingido:

Contribuinte Especial da F. Rotária
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2.000 a 2.999,99 – uma safira
3.000 a 3.999,99 – duas safiras
4.000 a 4.999,99 – três safiras
5.000 a 5.999,99 – quatro safiras
6.000 a 6.999,99 – cinco safiras
7.000 a 7.999,99 – um rubi
8.000 a 8.999,99 – dois rubis
9.000 a 9.999,99 – três rubis

Certificado de Apreço
Pode acontecer de o doador contribuir
US$1.000 e querer homenagear uma empresa ou organização. Como o título de Companheiro Paul Harris só pode ser outorgado
a pessoas físicas, o Certificado de Apreço é
usado como alternativa.

10.000 a 24.999,99 – Nível 1
25.000 a 49.999,99 – Nível 2

50.000 a 99.999,99 – Nível 3
100.000 a 249.999,99 – Nível 4
Sociedade Arch C. Klumph
Quem contribui com US$250.000 ou
mais torna-se membro da Sociedade Arch C.
Klumph, que tem sua galeria na Sede Mundial do Rotary International em Evanston,
Illinois, EUA, com biografias, fotos e vídeos.
Os doadores recebem distintivo de lapela e certificados especiais, e são convidados a eventos exclusivos que acontecem no
mundo inteiro. Os novos membros são convidados para uma cerimônia de aceitação na
Sede do RI.
Trustees Circle : 250.000 a 499.999,99
Chair’s Circle: 500.000 a 999.999,99
Foundation Circle: US$1 milhão ou mais
Benfeitor
Benfeitor da Fundação Rotária é a pessoa que informa
à Fundação, por
escrito, de que fez
provisão em seu
testamento
em
benefício do Fundo
Permanente, ou
que fez contribuição de pelo menos
US$1.000 ao Fundo Permanente. Todo
Benfeitor recebe certificado comemorativo
e insígnia para ser usada com um distintivo
de lapela rotário ou de Companheiro Paul
Harris.
Sociedade de Doadores Testamentários
A Fundação Rotária reconhece pessoas
ou casais que se comprometem, em testamento, a doar no mínimo US$10.000 à
entidade. Doadores recebem peça de cristal e distintivo de lapela a cada novo nível
atingido:
10.000 a 24.999,99 – Nível 1
25.000 a 49.999,99 – Nível 2
50.000 a 99.999,99 – Nível 3
100.000 a 249.999,99 – Nível 4
250.000 a 499.999,99 – Nível 5
500.000 a 999.999,99 – Nível 6
1.000.000 ou mais – Nível 7
Como vemos, são muitas as formas da
Fundação Rotária homenagear as pessoas
que ajudam a fazer a diferença.
Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de
Capacitação e Instrução Distrital

Dirceu Vieira
Governador 2003-04 do Distrito 4420 e
Presidente da Comissão Distrital
de Desenvolvimento do Quadro Associativo

Crescimento dos Clubes do Distrito
São Vicente - Antonio Emmerich
Santos - Aparecida
São Paulo - Nove de Julho
Praia Grande - Novo Tempo  
Guarujá - Ilha de S. Amaro
S. Bernardo do Campo - Jd. do Mar
Santos - Gonzaga  
Guarujá - Vicente de Carvalho
Praia Grande
S. Bernardo do Cpo. - Rudge Ramos
São Paulo - Ipiranga
Itariri
Rio Grande da Serra   
S. Caetano do Sul - Oeste   
Bertioga - Canal
São Paulo - Cidade Dutra
Praia Grande - Pedro Taques
S. Caetano do Sul - Olímpico  
Itanhaém
Santos - Noroeste
São Paulo - Saúde
Mongaguá
São Paulo - Independência
E-Club 4420
São Paulo - Chácara Flora
Santos - Porto
Bertioga - Riviera S. Lourenço
São Paulo - Ibirapuera
São Paulo - Vila Carioca

67 %
55 %
50 %
45 %
38 %
38 %
36 %
29 %
28 %
27 %
26 %
25 %
25 %
24 %
23 %
23 %
22 %
22 %
22 %
21 %
20 %
20 %
20 %
20 %
19 %
19 %
18 %
18 %
18 %

Santos - José Bonifácio
São Paulo - Vila Mariana
São Paulo - Manancial  Manacás
São Vicente - Praia  
Santo André - 8 de Abril  
Peruíbe
Santos - Praia   
São Paulo - Interlagos
S. Bernardo do Campo - Norte
S. Bernardo do Campo - R. Grande  
Ribeirão Pires
Santo André - Campestre
São Paulo - Ponte Estaiada
São Paulo - Santo Amaro
S. Caetano do Sul - Leste  
Guarujá
Cubatão  
Santos - Boqueirão  
Mauá - Barão de Mauá
São Caetano do Sul
Diadema - Floreat  
São Paulo - Sul  
Santo André - Sul  
Cubatão - Jardim Casqueiro
Santo André
Mauá  
São Paulo - Sudeste
São Paulo - Aeroporto

17 %
17 %
17 %
17 %
15 %
15 %
15 %
14 %
14 %
13 %
11 %
11 %
10 %
9%
9%
9%
9%
8%
7%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%

desenvolvimento do quadro associativo

Com mais uma inovação na área de DQA
neste ano rotário, o espaço reservado à apresentação de uma palestra na Conferência Distrital será utilizado para o reconhecimento e
Celebração dos Clubes do Distrito que ultrapassarem o objetivo de DQA de +15%.
Serão apresentados na plenária os resultados do crescimento associativo dos clubes e
será entregue aos Presidentes e GAs a "MENÇÃO HONROSA DQA +15%", homenageando
a excelência de performance dos clubes que
tiverem contribuído com eficácia para o fortalecimento do Rotary.
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menção honrosa na conferência: DQA + 15%
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Acontece
Clubes
conselho
de nos
legislação

RC Santos Praia realiza Plantio de Árvores com Rotary Kids
Mais uma etapa do projeto Plante Árvore, Ganhe Vida foi concluída, com o
plantio de 40 mudas, contando com a participação de vários companheiros do
Rotary Club de Santos-Praia, e com a atuação do Rotary Kids de Santos-Praia,
através da presidente Camila Costa, junto com os demais membros Kidianos e
funcionários da Prefeitura Municipal de Santos.

Caminhada Outubro Rosa do RC de Santos Aparecida
O Rotary Club Santos Aparecida, junto com o Instituto Neo Mama e Instituto Avon, realizou a quarta Caminhada do Outubro Rosa. Este evento grandioso,
coordenado pela companheira Jaqueline Messias de Matos, levou mais de 1500
pessoas à praia de Santos para caminhar em apoio ao combate ao câncer de
mama. Com o apoio do Portal da Barra e também da Citrosuco, foram distribuídos aos participantes camisetas, sombrinhas, maçãs, chocolates e água. Além
das contribuições, alguns serviços foram oferecidos à população, entre eles
corte de cabelo, maquiagem e medição de pressão.

RC SP Ponte Estaiada leva crianças ao teatro
Com o projeto cultural o Mundo Mágico de Maria Josefina, o RCSP Ponte
Estaiada levou ao teatro Bibi Ferreira as crianças da Casa Ronald Mc Donald"s,
visando oferecer um dia especial e inesquecível para os pequenos. No mês de
outubro de 2013 mais de 20 crianças assistiram a peça teatral e ficaram encantadas com o espetáculo. Mas essa iniciativa do clube também contou com
a parceria da empresa de turismo Santa Rita que forneceu o transporte para
levar as crianças em segurança. O lanche foi oferecido pelos companheiros do
clube que ficaram emocionados em poder proporcionar esse momento maravilhoso para as crianças. Ações como essa mostram como os rotarianos tem se
mobilizado para transformar vidas, através da cultura e entretenimento!

Festa Nordestina do Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho
O Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho realizou sua 9ª Festa Nordestina. O Evento tradicional, que neste ano Transformador contou com a presença
de 14 casais Presidentes Transformadores e um total de 60 rotarianos fazendo
um companheirismo incrível e muito marcante, foi um sucesso. Os companheiros do clube presidido por Aldo Gaspar Filho receberam mais de 100 convidados recepcionados e servidos pelos próprios rotarianos que fizeram questão
de se integrar aos convidados com entusiasmo e em clima festivo, ao som da
"Banda Leandro Forró”. O evento teve ainda a presença das baianas do Acarajé,
que trouxeram toda energia baiana e o axé. O evento financia ações beneficentes realizadas pelo clube na região.
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RC de São Bernardo do Campo Norte realiza Pizza Beneficente
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Em mais uma oportunidade de compartilhar o companheirismo e colaborar
com as causas rotárias, o Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte realizou a 8ª Noite da Pizza, que contou com a presença de vários companheiros e
pessoas da comunidade. O tradicional evento promovido pelo clube tem como
finalidade reverter benefícios para as atividades realizadas pelos companheiros, em prol de seus projetos permanentes e outras ações que recebem apoio
dos rotarianos, representando o Distrito 4420 e elevando sempre o nome do
Rotary.

O Rotaract Club de São Paulo - Aeroporto promoveu o Dia das Crianças
2013 na sede do Projeto Sol, Cidade Dutra. Esse dia muito especial contou com
diferentes brincadeiras, música e diversão para as mais de 200 crianças presentes, além do tradicional cachorro quente e bebidas, servidos para alimentar os convidados, depois de muitas horas de entretenimento. Ao final, cada
criança ganhou um brinquedo como lembrança do momento festivo e alegre,
que os rotaractianos proporcionaram a todos os participantes. Os rotarianos
do Aeroporto e voluntários foram essenciais para o sucesso deste projeto que
contou com a presença da Irmã Ângela, responsável pelo maravilhoso trabalho
realizado no Projeto Sol.

RC de Santos Porto apoia Projeto Esculpir e beneficia crianças

Acontece nos Clubes

Rotaract Club de SP Aeroporto oferece apoio a Crianças

O RC de Santos-Porto, que é presidido por Raquel Ferreiro Vieira, colabora com o Projeto Esculpir na organização, montagem e manutenção do local,
com doações, mensalidades e Projeto de Subsídio Distrital. O projeto atende
crianças de baixa renda da área central de Santos - SP, que passam a maior
parte do dia na sede do Esculpir, particpando de atividades pedagógicas e de
recreação. A coordenadora do projeto, Karina Nishi, agradeceu aos Rotarianos
pela participação no MC Dia Feliz, incluindo a doação de lanches e passeio com
brincadeiras na praia, sob a supervisão de rotarianos do clube e monitores. O
apoio ao Projeto Esculpir é uma ação permanente do clube.

Festa à Fantasia do RC Cubatão ajuda comunidade
O Rotary Club de Cubatão realizou em sua sede a sua 3ª Festa à Fantasia
que, além da confraternização entre os integrantes do clube de serviços, convidados de outros clubes e amigos, tem como objetivo maior arrecadar fundos
para as entidades assistenciais do Município. Mais uma vez a festa organizada
pelo clube foi um sucesso nesta edição, que foi marcada pela beleza das fantasias e animação dos companheiros e convidados, que se divertiram com o som
do DJ Cacau que comandou a animação. Piratas, policiais, noivas, personagens
de histórias em quadrinhos, de contos de fadas e do cinema resolveram aparecer e animar a noite, que terá renda revertida para os projetos desenvolvidos
pelo clube.

RC Guarujá faz festa no Dia das Crianças na Creche Benedito Lellis
No mês de outubro o Rotary Club de Guarujá comemorou o Dia das Crianças
organizando com a equipe da administração, professoras e funcionárias da Creche Benedito Lellis um dia festivo que contou também com apoio de algumas
companheiras da ASFAR . Graças a essa iniciativa foi possível realizar uma linda
festa para as crianças lá assistidas, que recebem orientação educacional e desfrutam de atividades esportivas e culturais, visando oferecer a cada uma delas
melhor qualidade de vida. A comemoração teve muita brincadeira, como pula-pula, cama elástica, salgados e doces à vontade, momento que contagiou a
todos. Ao final das atividades, cada criança ganhou um lindo brinquedo, oportunidade que foi compartilhada com seus familiares, graças aos rotarianos do
Distrito 4420.

O Rotary Club de Santos José Bonifácio, presidido por Antonio Taveira, entregou mais três Cadeiras de Rodas para atendimento à comunidade carente.
A primeira foi para um menino de 13 anos, a seguinte para uma senhora de
Cubatão, e a terceira para a NUREX, Núcleo de Recuparação do Excepcional,
entidade apoiada pelo clube.
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RC Santos José Bonifácio entrega Cadeiras de Rodas
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as mensagens da coordenadora de imagem pública

Durante o Seminário de Fundação Rotária e Imagem Pública, o Distrito 4420 teve a
oportunidade de receber a Coordenadora de
Imagem Pública do Rotary International para
o Brasil, Denise Vieira dos Santos. Vamos ver
nesta coluna um pouco do que a Denise nos
transmitiu durante sua apresentação!
Um dos principais assuntos, e que tem
despertado interesse de muitos rotarianos,
foi a nova identidade visual do Rotary. O RI
desenvolveu um trabalho junto com profissionais de comunicação para reformulação
de sua marca, trazendo uma identidade visual consistente e que valoriza o nome pelo
qual a organização deseja ficar imediatamente conhecida: simplesmente “Rotary”.
Como ponto de partida para a iniciativa
de se fortalecer o Rotary, havia três perguntas a serem feitas: O que o Rotary representa? Como somos diferentes de outras
organizações sem fins lucrativos ou de causas
humanitárias? Por quê isso é importante
para o mundo? Cada organização no mundo
deve responder a essas perguntas. E isso se
tornou importante no Rotary porque percebemos que as pessoas não nos conhecem:
uma pesquisa encomendada pelo RI mostrou
que de cada
10 pessoas,
4 nunca ouviram falar
de Rotary,
outras quatro ouviram
o nome mas
não sabem
do que se trata, e as duas restantes tem certa
familiaridade com o Rotary, mas muitas vezes ainda tem ideias incorretas sobre a organização.
Com esses resultados fica mais difícil a
organização conquistar novos associados e
alcançar todo seu potencial. Os resultados
mostram ainda que o Rotary não recebe todo
o crédito por suas realizações – e não falamos de crédito por uma questão de vaidade,
mas sim como uma necessidade de mostrar o
ótimo serviço que fazemos. O trabalho então

indicou os cinco objetivos principais para fortalecer o Rotary:
1) Definimos nossa essência para identificar como o Rotary é diferente de outras
organizações;
2) Demos vida aos nossos Valores para
garantir que nossos atos condigam com nossas palavras;
3) Estabelecemos nossa voz para refletir
nosso caráter distinto;
4) Esclarecemos como apresentamos o
que temos a oferecer, para que as pessoas
entendam o que fazemos e como elas podem
participar; e
5) Revitalizamos nossa identidade visual
para dar a ela mais vigor e, ao mesmo tempo,
celebrar nossa trajetória.
Aprendemos que as principais razões
pelas quais as pessoas se associam ao Rotary são a vontade de causar impacto positivo
em suas comunidades, e as amizades e contatos que fazem. Em sua nova comunicação,
o Rotary estabeleceu 3 motes, que ajudam a
definir a questão fundamental sobre “O que
é Rotary”:
“Junte-se a líderes”: O Rotary une líderes…. Somos um catalisador para melhorar
as nossas comunidades.
“Troque ideias”: Nós trocamos ideias,
usando nossos conhecimentos e nossas perspectivas diferenciadas para solucionar problemas comunitários.
“Entre em Ação”: E entramos em ação
para causar impacto positivo.
Essas três frases curtas, e o novo logotipo
do Rotary, com a palavra “Rotary” ao lado de
nosso tradicional emblema, ajudam a levar a
mensagem à frente. Usem sempre esses elementos em suas divulgações de Rotary – no
manual existente no site do RI
(e do Distrito
4420) há instruções e dicas.
E sem esquecer
que este é um
trabalho coletivo: todo rotariano é responsável por promover a imagem
pública do Rotary em sua comunidade!

rianos levarem a mensagem a cada vez mais
pessoas - começando pelo próprio site, composto por duas seções, uma para rotarianos e
outra para o público externo, onde apresenta
a organização. Temos a Campanha End Polio
Now, que é uma das bandeiras da organização, ainda que muita gente ainda não tenha
conhecimento; O Rotary Showcase, onde
clubes podem divulgar, no site do RI, seus
projetos e cases de sucesso; A Rotary Club
Central, onde os clubes divulgam metas e
conquistas em diversas áreas; E o Media Center, um repositório de recursos com imagens,
vídeos e materiais de divulgação de alta qualidade para serem usados na mídia.

Rajendra K. Saboo, Ex-presidente do RI

Sobre este último recurso, destacamos o
trabalho realizado pelo Rotary de produção
de materiais com personalidades brasileiras
– um pedido de nossos clubes que foi atendido. Já há diversos nomes de destaque, como
Renato Aragão, Isabelli Fontana e Michel
Teló, entre outros, apoiando a campanha
“Falta Só Isso”, em materiais gráficos que
estão apenas esperando a mobilização de
nossos rotarianos e clubes para sua publicação em jornais e revistas de todo o Brasil! O
Rotary sugere que clubes efetivamente usem
esse material, através de suas redes de contatos, e promovam essa divulgação na mídia
sem a necessidade de geração de custos.
Foram vários outros tópicos, condensados no tempo disponível na extensa programação do Seminário. A Coordenadora
finalizou sua apresentação agradecendo ao
Governador Joaquim Ferreira pela oportunidade de trazer ao Distrito as ideias e orientações do RI e registrou a confiança na participação dos clubes e rotarianos do Distrito
4420 para o fortalecimento do Rotary.

A caixa de ferramentas é o site do RI –
nele há diversos recursos para clubes e rota-

Pres. Comissão Distrital de Imagem Pública

"Sou o rosto da minha família
Sou o rosto da minha comunidade
Sou o rosto do Rotary
Sou o rosto dos Valores do Rotary
Sou o Rotary....”

Marcelo Carvalho

