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Mensagem

do Presidente de R.I.

S

e você olhar para o calendário do Rotary, rapidamente verá onde se
encontram as prioridades da nossa organização. O ano rotário começa
em julho. Logo em agosto comemoramos o Mês do Desenvolvimento
do Quadro Associativo e Expansão; setembro é dedicado às novas gerações,
outubro, aos Serviços Profissionais e assim por diante. Cada mês é voltado a
um tópico rotário relevante.
Esta é uma excelente prática, pois nos faz discutir assuntos que podem
ser esquecidos durante um ano rotário em que estivermos muito ocupados.
Cada tópico em nosso calendário – de companheirismo à nossa Fundação – é
importante, pois cada um ajuda a diferenciar a nossa organização das outras
e nos motiva a ser rotarianos.
Dezembro é Mês da Família Rotária. Durante todos os meus anos na nossa
organização, vejo a importância da família para o Rotary e do Rotary para a
família.
Minha esposa, Corinna, decidiu se associar ao Rotary há poucos meses,
depois de muitos anos como cônjuge de rotariano. Os nossos três filhos também são rotarianos e cada um deles se associou a um clube diferente. Eles
encontraram seus próprios caminhos na nossa organização e nós nos sentimos abençoados por ter tantos membros da nossa família envolvidos nos
serviços rotários.
A nossa organização nos dá a oportunidade de fazer o bem e de compartilhar nossas experiências uns com os outros. Não há falta de assuntos
interessantes sobre os quais podemos conversar quando nos reunimos, pois
cada um presta um serviço humanitário diferente e sempre há algo novo para
aprendermos.
As nossas conversas também ajudam a ensinar os nossos filhos sobre
o que realmente é importante na vida. Eles ouvem sobre como a vida é
diferente em outras partes do mundo e aprendem que temos a obrigação
de ajudar o próximo sempre que possível. Não consigo pensar em melhor
lição para a nossa família do que aprender sobre os serviços rotários.
Espero que, neste ano, vocês incentivem os membros da sua família a se
juntarem a nós no Rotary, Rotaract ou Interact. Trazer sua família ao Rotary
Faz o Rotary Brilhar e ilumina a sua vida também.

Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem

da Diretora de R.I.

D

ezembro é mês de balanço, de avaliar o que foi feito durante o ano e
de reencontrar, na espiritualidade das festas, forças que nos permitam
realizar tudo o que sonhamos.

Talvez por isso, esta mensagem se refira a uma experiência recente que
me fortaleceu como pessoa e como rotariana, relacionada ao maior prêmio
oferecido pelo Rotary International a um rotariano, individualmente: o Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si.
Sempre em 1º de setembro, vence o prazo para apresentação dos candidatos a esse reconhecimento, que tem por objeto destacar os grandes
rotarianos que demonstram com a própria vida seu compromisso com o
Rotary – e que demonstram que o único limite que o serviço rotário tem é
a decisão pessoal de quem o oferece.
Este ano, 384 candidatos foram apresentados, e como é responsabilidade
do Conselho Diretor do Rotary International avaliar e decidir a outorga anual
de até 150 prêmios, agradeço por ter podido ler histórias de pessoas extraordinárias que dedicaram toda a vida ao Ideal de Servir – e que ajudaram
crianças, jovens e idosos a viver com mais dignidade.
Dentre essas histórias, destaco algumas comoventes, como a de um rotariano que passou 10 anos em um país africano construindo escolas e fazendo poços de água; ou ainda a de um outro, que levou sua família à Índia
para alfabetizar pessoas em bairros da periferia. Fiquei emocionada com
um rotariano que lutou intensamente trabalhando para ajudar cegos na
África, e profissionais que fizeram milhares e milhares de operações cirúrgicas para curar cataratas, defeitos congênitos ou para corrigir problemas de
saúde. Sem falar na quantidade de companheiros dedicados ao problema
da má-nutrição infantil e os educadores que criaram seus próprios sistemas para ensinar aborígenes e pessoas marginalizadas. Além de mais uma
grande quantidade de anônimos lutadores da causa da paz, que investem
horas de suas vidas para solucionar as diferenças, mediar conflitos e unir
grupos dispersos.
O Rotary é uma grande organização, onde há exemplos de vida que são
como monumentos imaginários do verdadeiro rotariano. É nosso dever
reconhecê-los, levar suas histórias ao conhecimento público, fazer deles
ícones dentro de uma sociedade que ainda tem gente com valores – e,
sobretudo, é iluminar o Rotary com esses exemplos dignos de serem
pensados e imitados.

❝

Se quisermos um
mundo de paz
e de justiça,
devemos colocar
decididamente
a inteligência a
serviço do amor.

❞

Antonie De Saint Exupéry

Saudações rotárias,
Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International
Período Rotário 2013-2015
Carta Mensal
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Mensagem

do Governador

C

hegamos a mais um momento importante de nosso ano Rotário quando celebramos o mês da Família Rotária. Gosto de lembrar deste em
especial porque é o período das festas de fim de ano quando temos
uma oportunidade ainda maior de compartilhar nossos momentos com nosso
companheiros e companheiras dentro e fora de nossos clubes.
A realidade é que a Família Rotária significa muito mais que seu nome.
Quando pensamos em família, muitos outros valores são agregados como
união, parceria e companheirismo. É exatamente isso que temos em nosso
Rotary. Todos em busca de um mesmo ideal agindo por meio dos mesmos
princípios. Assim como uma família deve ser, cada um de nós tem suas
responsabilidades as quais cumprimos com muita vontade.
Quando vejo nossos clubes com Rotaracts, Interacts, Rotary Kids, percebo
como nossa estrutura permite incluir todos. É uma satisfação imensa receber
jovens interessados na causa rotária e ajudando o próximo apesar da pouca
idade. Lembrando também do importante apoio que recebemos de nossas
Casas da Amizade e ASFARS. Nossa família nos leva mais longe e com mais
motivação.
Estas são apenas algumas das razões de nossa organização funcionar tão
bem. O que fazemos não é nenhuma obrigação ou tarefa que fazemos como
máquinas. Quando somos parte do Rotary tudo o que fazemos depende de
nosso comprometimento. Assim, vamos aproveitar e convidar familiares e
amigos que compartilham nossos valores a fazer parte de Rotary.
É o momento também de chamar nossos antigos companheiro(a)s de intercâmbio, do RYLA e todos que agregam valores à organização. É época de
confraternização e de rever membros de outros clubes, de outras cidades, é
tempo de unir.
Vamos fortalecer nossa família com pessoas empenhadas a desenvolver
nossas comunidades, educar jovens e adultos, oferecer água limpa para quem
anda horas por dia apenas a transportando, vamos acabar com a pólio.
Posso dizer que não existe incentivo maior que fazer o que gostamos ao
lado das pessoas que gostamos. Afinal uma boa família está conosco em
todos os momentos.
Vamos, juntos, Fazer o Rotary Brilhar!

Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar

Carta Mensal
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MENSAGEM

ESPOSA DO GOVERNADOR

P

rezadas companheiras e companheiros,

Continuando com a programação, o governador Shimuta e eu teremos
visitado 53 Rotary Clubs até o fim de dezembro. Dezembro é o mês do Natal,
comemoração do nascimento de Jesus, mas é também o mês em que o Rotary International (RI) celebra o Mês da Família. Há um pensamento do filósofo Sêneca
que reflete com fidelidade o conceito da família rotária e do seu objetivo maior:
“Dar de Si Antes de Pensar em Si”. A frase é a seguinte: “A natureza nos uniu
em uma imensa família, e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos
outros.” Também a ideia da família consanguínea é fortemente consagrada no
pensamento de Leon Tolstoi: “A verdadeira felicidade está na própria casa, entre
as alegrias da família”. Portanto, seja qual for a família que consideramos, nada
mais justo do que o Rotary homenageá-la em dezembro, mês da primeira família
cristã.
A importância da família rotária tem sido o foco de muitos lideres de
nossa organização. Assim, recentemente, o nosso presidente de RI 2014-2015,
Gary Huang, disse: “Por si só o Rotary é apenas um nome. Nós o formamos e
somos responsáveis por seu sucesso ou fracasso. O Rotary nos dá as ferramentas
e a força que jamais teríamos sozinhos. Fazemos parte da família rotária e estamos em um ambiente onde podemos ajudar a planejar o futuro do Rotary e garantir que o nosso trabalho continue relevante”. Para o ex-presidente de RI, Ron
Burton (2013-2014), a família rotária e o seu papel são um conceito fundamental. “Além das relações públicas”, assinalou, “a família do Rotary representa a
nossa própria família. Quando nos sentimos apoiados por nossos entes queridos,
dedicamo-nos por inteiro e projetamo-nos para o mundo. Esta é a família rotária.
Este é o serviço comunitário”. Finalmente, são palavras da vice-presidente do RI
2014-2015, Celia Giay: “Eu os conclamo, como rotarianos, a estimularem os seus
clubes a desenvolver um projeto com a família rotária. Estou certa de que isso
facilitará o relacionamento do grupo, trará uma maior motivação pelo trabalho
integrado e permitirá não só desfrutarmos do sentimento de dever cumprido,
como atingir excelentes resultados. Sugiro propormos isso como meta para
que sejamos pioneiros na construção de uma família, cuja imagem sirva para
projetar nossos valores e serviços, e que acrescente o prestigio do Rotary”.

Esposa do GD 4420
Ano Rotário 2014-2015

(Consultas no Brasil Rotário, 2014)

A seguinte citação de um dos maiores nomes da animação mundial, Walt Disney, vem corroborar o que foi dito: “A imagem que uma
família oferece se reflete no seu povo e nos seus ditos, no seu agir e na
sua herança”.
A todos, companheiras e companheiros:
“Que nesta época natalina possamos nos sentir felizes, tendo a sensação gratificante da realização e a certeza de que a esperança, a boa sorte e a
alegria de viver estarão sempre ao nosso lado”.
FELIZ NATAL e um ANO NOVO repleto de bons momentos!
Carta Mensal
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ROTARY CLUB
SANTO ANDRÉ
JOÃO RAMALHO

Ari ressaltou a importância de participar de toda a estruturação do clube
e como isso é positivo para o distrito.

O

Distrito 4420 está em festa! O
Rotary Club de Santo André João
Ramalho tornou-se o segundo
clube fundado na gestão do governador Hiroshi Shimuta, no Ano Rotário
Brilhante.
O casal presidente brilhante Valdir
Tirapani e Cristiane, recepcionou companheiros, amigos e familiares, que
foram agraciados também, com a
presença do casal governador Hiroshi
Shimuta e Suma.
O presidente do Rotary Club de
Santo André 8 de Abril, Ariovaldo de
Freitas Chacur, conduziu a mesa diretora dos trabalhos, ladeado pelo
presidente eleito do novo clube,
Valdir Tirapani, o governador Shimuta, o governador assistente da área
Rodenei Lemes Junior e o companheiro
José Batista Gusmão, que coordenou e
organizou a fundação do clube.

Cerca de 101 convidados testemunharam a cerimônia e viram os
responsáveis por esse importante ato,
receberem a Medalha de Honra ao
Mérito, das mãos do governador, em
reconhecimento aos esforços e cumprimento da honrosa
meta.
O governador assistente Rodenei Lemes
Junior, teve a difícil porém honrosa - missão
de fundar mais um clube
e cumprir a meta estabelecida pelo governador,
que é pensar grande e
ampliar o quadro associativo, fazendo
o distrito brilhar muito mais por suas
ações, fortalecendo o trabalho pelas
causas humanitárias.
O companheiro Gusmão também
agradeceu o empenho de todos nessa iniciativa e ressaltou a importância
das primeiras reuniões, a participação
dos 26 associados e o quanto não
foram medidos esforços para se atingir mais uma meta da governadoria.
O presidente Tirapani agradeceu
pelo apoio recebido de todas as pessoas envolvidas nessa maravilhosa
iniciativa rotária e afirmou que, mesmo com pouca experiência, o clube
é formado por pessoas que tem um
coração bem grande e que pretendem

dividir esse emocionante desafio com
todos os rotarianos do distrito.
Ao governador Hiroshi Shimuta,
coube o discurso final, parabenizando
toda a equipe distrital envolvida na
fundação de mais um clube que, segundo ele, vem somar esforços para
promover mudanças na vida da comunidade.
“Parabenizo os sócios
fundadores deste clube
que veio para ficar e
fazer a estrela do nosso distrito brilhar. Está
dentro da filosofia do
Rotary o lema “Dar de
Si, Antes de Pensar em
Si” e temos certeza que
todos os companheiros,
liderados pelo presidente brilhante,
vão exercer suas funções com muita
dignidade para realizar muitos projetos humanitários. São 26 famílias que
estão sendo agregadas ao nosso distrito e esperamos que esse momento
seja próspero e realizador”, concluiu
o governador.

Cláudio Hiroshi Takata |

Presidente da Sub-Comissão de Arrecadação da FR do D-4420

undação Rotári

FAÇA O SEU CLUBE BRILHAR

		 Na manhã do dia 29 de novem-

bro de 2014, no Seminário Distrital da
Fundação Rotária do Distrito 4420, sob a
presença de mais de 200 rotarianos, ocorreu o lançamento oficial da campanha
“FAÇA O SEU CLUBE BRILHAR”.
O lançamento oficial ocorreu com
o descerramento do banner “FAÇA O SEU
CLUBE BRILHAR” pelo Governador 20142015 Hiroshi Shimuta em conjunto com
o presidente da Comissão Distrital da
Fundação Rotária D.4420 o EGD Marcelo
Demétrio Haick.
Simultaneamente os representantes dos clubes do D.4420 também
abriram os seus banners da campanha demonstrando a união de
todos em torno da campanha de
impulso a doações para a Fundação
Rotária e ABTRF.

•
De 01 de julho de 2014 até 02 de fevereiro de 2015, irão concorrer ao sorteio de
01 (uma) cabine interna no navio MSC Precioza
para participar da Conferência Distrital do 4420
ano 2014-15;
•
De 01 de julho de 2014 até 30 de
junho de 2015, o Clube será agraciado com
um Reconhecimento Especial Distrital da
Fundação Rotária.
O evento foi encerrado com uma vibrante saudação do Governador Hiroshi Shimuta entoando o lema da campanha “FAÇA O
SEU CLUBE BRILHAR” juntamente com todos os
presentes e sob aplausos o lançamento completou-se plenamente.

A campanha consiste em 5
metas (veja quadro) e os reconhecimentos que serão efetuados de
acordo com o prazo de cumprimento
dessas metas:
Clubes que atingirem pelo menos 3
(três) das 5 metas :

Carta Mensal
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FAMÍLIA ROTÁRIA

As ROTARY-ANA’S e a Família Rotária

U

ma história curiosa marcou
o início da participação
das mulheres no Rotary, e
desta forma das famílias.
Era 1914, não existiam os clubes
de jovens, e ainda estava longe o
ano em que as mulheres poderiam
ingressar nos clubes.
A Convenção Internacional
seria realizada em Houston, no
Texas, EUA, e um trem especial
percorria o trecho desde São
Francisco levando rotarianos
para participarem do evento. Era
muito raro naquela época esposas
acompanharem eventos rotários, e
no início da viagem a única mulher
a bordo era Ann Brunnier, esposa do
rotariano Bru Brunnier. Conforme
os rotarianos iam embarcando no
trem, a Sra. Ann era apresentada
como “Rotary’s Ann”, ou a “Ana do
Rotary”, apelido que logo tornou-se
“Rotary Ann”, algo como “RotaryAna”, em tradução livre.
Como parte da promoção da
convenção seguinte, pleiteada
para São Francisco, os rotarianos
californianos no trem estavam
compondo músicas para serem
apresentadas em Houston, e um
canto foi composto para a “RotaryAna”. Ao chegarem em Houston,
na comissão de recepção estava
o rotariano Guy Gundaker, da
Filadélfia, cuja esposa também
chamava-se Ann. Neste momento,
alguns rotarianos começaram a
cantar a música composta no trem,
e as duas senhoras, Ann Brunnier e
Ann Gundaker, desfilaram ao som
da música sobre os ombros de seus
esposos.
Carta Mensal
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O apelido pegou, e naquela
convenção todas as esposas de
rotarianos foram chamadas de
“Rotary-Ann”, e desde então,
por décadas, o apelido carinhoso

Bru e Ann Brunnier

foi adotado para as esposas dos
rotarianos. Uma curiosidade
adicional foi que nove anos depois
da viagem de trem Guy Gundaker se
tornou Presidente de RI, e em 1952
também Bru Brunnier foi Presidente
de RI, e assim as duas “Rotary
Ann’s” originais se tornaram
“primeiras-damas” do Rotary
International.
Mas o apelido acabou dando
origem a uma nova organização. Em
Oklahoma, em 1928, foi criado por
Mamiee Lee, esposa do rotariano
Virgil Browne, o “Rotary Ann Club”,
um clube auxiliar composto pelas
esposas dos rotarianos. O clube
tinha como objetivo promover o
companheirismo das famílias dos

rotarianos, e assistir os clubes em
seus projetos comunitários e na
promoção dos valores do Rotary.
Esse clube deu origem a
milhares de outros similares por
todo do mundo, e às nossas
Casas da Amizade e ASFARs
(Associações de Famílias de
Rotarianos).
Eram outros tempos,
mas o Rotary evoluiu
junto com a sociedade.
As mulheres passaram
a fazer parte do Rotary
como associadas, o nome
“Rotary Ann” deu lugar a
“Spouse” (cônjuge) e mais
recentemente a “Partner”
(parceiro). Assim, de forma
plural, os parceiros dos
rotarianos ou rotarianas
passaram a fazer parte
dos clubes auxiliares e da
família rotária, e desta
forma passaram a participar da vida
de seus clubes.

Ann Gundaker

Por: Marcelo Carvalho
de trazer os familiares para o
ambiente do clube.

Projeto com participação de rotarianos, cônjuges, e jovens rotaractianos,
interactianos e kidianos

Outros dois momentos
importantes na história da
participação das famílias no Rotary
foram as criações dos clubes de
jovens, primeiro o Interact, para
jovens de 14 (atualmente a partir
de 12) a 18 anos, em 1962, surgido
em Melbourne, na Florida, EUA,
e em seguida o Rotaract, para
jovens de 18 a 30 anos, surgido
em 1968 em Charlotte, na Carolina
do Norte, EUA. Esses clubes
possuem estrutura semelhante
a de um Rotary Club, e objetivos
alinhados, desenvolvendo projetos
comunitários e proporcionando um
relacionamento saudável a seus
associados.

4420 surgiu o Rotary Kids, que com
estrutura semelhante à dos Interacts
e Rotaracts permite a crianças até
12 anos participarem de projetos
sociais e de atividades conjuntas
com os clubes de seus pais e avós.
O Rotary Kids, por ser composto
por crianças que dependem de
um suporte para participação nos
clubes, proporciona ainda o efeito

A integração dos Rotary Clubs
com as famílias não se limita
às organizações rotárias de
familiares, mas também consiste
na simples participação destes
no dia a dia dos clubes. Essa
participação permite que a
família permaneça unida em
todos os momentos, e entre os
benefícios estão a compreensão
por parte da família da
importância do trabalho do
rotariano, e o fortalecimento que
o trabalho conjunto proporciona.
Em clubes onde as famílias
dos rotarianos frequentam
as reuniões, o ambiente de
companheirismo é sempre
fortalecido.
Nos projetos a participação das
famílias também é um elemento
fortalecedor. É motivador e
gratificante observarmos projetos
em que várias gerações de
rotarianos trabalham juntos em
benefício de quem mais precisa.
Viva a família rotária!

Apesar de Interacts e Rotaracts
não serem obrigatoriamente
compostos por parentes de
rotarianos, é bastante frequente
a participação de filhos e netos
de rotarianos nestes clubes, o que
proporciona uma participação ativa
e próxima dos jovens da família
rotária.
Completando o conjunto de
organizações destinadas aos jovens,
nos anos 90, aqui mesmo no Distrito

Kidianos e rotarianos plantando árvores

Carta Mensal
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esse mês, a Carta
Mensal foi buscar
uma família com
vários rotarianos
e teve o privilégio
de conversar com a
família do decano
do Colégio de
Governadores do
Distrito 4420.

Octávio Vallejo,
Rotariano do RC de
Santo André há 50
anos, governador do
distrito em 19831984, é casado com
Lívia; pai do Cristiano
– foi intercambista
na Nova Zelândia e
foi presidente do RC
do Sumaré, Gustavo
– foi intercambista
no Canadá e atual
presidente do RC de
Santo André e Daniela
– foi intercambista na
Nova Zelândia e hoje,
rotariana no Rotary
Club de McKinney
no Texas; avô coruja
de Cristiano Felipe,
Flávia, Pedro e Arthur;
Tio do Marcelo
Vallejo Marsaioli,
do RC de Santos foi intercambista
em Bruxelas, atual
presidente de
Intercâmbio da
Amizade, do Rodrigo,
e do Tiago, cunhado
do Aguinaldo Cezar
Marsaioli; e irmão de
Luiz Carlos também
do RC de Santos.
Carta Mensal
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Carta Mensal: Octavio Vallejo, como é ser
rotariano há tantos anos, acompanhando a
evolução dessa Instituição com quase 110
anos?
Octávio Vallejo: Deus me deu a grande
visão de jamais falar que: “Rotary no meu
tempo era melhor... por isto ou aquilo”.
Afirmo, sempre, que a minha época é hoje,
pois vivo, graças a Deus , o hoje. Repito
sempre, não se escreve o presente sem a
história do passado para projetarmos o
futuro.
Rotary - a seu modo - têm acompanhado as
mutações do mundo, procurando se inserir
nas tendências da sociedade moderna.
Reconheço que se faz necessário uma
oxigenação com uma visão latina, do que,
há muito tempo se distanciou.
Preocupa-me a falta de mudança a estagnação de Rotary, há algumas décadas
éramos 1.200.000 sócios e hoje somos os
mesmos 1.200.000. Urge que priorizemos,
nos dias de hoje o companheirismo e clubes
com projetos permanentes, é importante
que o clube tenha projetos permanentes
para que o sócio não se torne “almoçariano
ou jantariano” e fique a toa na vida.
Imperioso se torna a renovação permanente
do quadro social, para concomitantemente renovemos os pensamentos no
clube, para que cada qual traga diferentes ideias, contribuições com visões
modernas .
CM: E a participação de sua família
na vida rotária? Todos procuram sua
opinião, vocês conversam sobre Rotary
em reuniões de família?
Octávio Vallejo: Quando, você faz
parte de uma instituição como Rotary,
durante 50 anos, é óbvio, que você
acaba inserindo a sua família nos
assuntos e programas desta instituição. Ressalta-se que os seus amigos
e amigas, familiares acabam sendo, na sua
maioria, os companheiros de Rotary, os
Rotarianos.
Quando os membros de sua família acabam pertencendo ao Rotary, as conversas
convergem sobre Rotary, seus programas,
objetivos, participação nos projetos e a
troca de informações é fundamental.
CM: Gustavo, ser filho do Octávio, conhecer
Rotary há tantos anos e hoje presidir o
clube que seu pai frequenta há décadas,
e que vem se adaptando às mudanças tais
como os filhos assumindo os destinos do
clube, como tem sido? É um grande
desafio?

Gustavo: Houve uma feliz coincidência em
minha gestão como presidente. Meu pai
completou 50 anos como Rotariano. Fiquei
feliz e emocionado em poder homenageá-lo,
tradição em nosso clube para o Jubileu de
ouro de um companheiro.
Seu conhecimento me trouxe muita serenidade, pois ele sempre esteve a disposição
para esclarecimentos, quando consultado,
sem nunca ter interferido.
Mas eu vejo meu pai com uma característica muito própria de renovação e atualização continuada. Ele sabiamente tem
acompanhado a renovação do seu clube
e de Rotary e o clube tem sabiamente
aproveitado a experiência e conhecimento dele e dos companheiros mais antigos.
Todos sem exceção são exemplos na contribuição ao Rotary Club de Santo André
e suas instituições.
Tenho ouvido testemunhos dos companheiros mais antigos, relatando uma
enorme satisfação de ver a obra Rotária
continuar com os mais jovens.
Desafio maior é perpetuar nossa história
e legado. Trabalhamos com disciplina
e dedicação com base nos exemplos e
atitudes que recebemos.

CM: Marcelo, todos sabem o quão atuante
você é em Rotary, o que despertou em você
toda essa dedicação à Instituição?
Marcelo: Primeiramente, o fato do Rotary
ter feito parte da minha infância. O meu
saudoso avô Octavio Vallejo nos levava na
barraca de praia do Rotary Club de Santos
para passarmos as manhãs dominicais ao
lado de filhos e netos de outros rotarianos em um clima de puro companheirismo, família e diversão.
Fora isso, outro fato decisivo para meu
engajamento em Rotary foi ter sido parte
do Intercâmbio Internacional de Jovens em
1992, onde fiquei por um ano aos cuidados

do Distrito 2170 daquele país. Essa experiência me
deu real noção da internacionalidade de Rotary e do
quanto podemos mudar a vida das pessoas sendo
parte ativa da instituição. Quando fui convidado a me
tornar rotariano 14 anos atrás eu simplesmente sabia
que estava fazendo a coisa certa e que não bastava
apenas fazer parte, mas sim conhecer profundamente
respeitar e amar a organização.
CM: Daniela, você que por tantos anos relutou em
ser rotariana e agora é o mais novo membro do
Rotary Club de McKinney – Texas, como tem sido
essa experiência?
Daniela: Não consigo recordar uma dia da minha
vida sem Rotary. Meu pai, aos 30 anos, foi presidente do RC Santo André, e minha mãe estava gravida
de mim. As quintas-feiras são religiosamente do
Rotary. Festivas, chás, reuniões domiciliares, conferencias e convenções. Quantos congraçamentos
eu vi. Depois, meu pai foi governador, intercambistas de todos os cantos do mundo que foram e
vieram. Aprendizados. Um mundo que fala uma
língua, a do Servir.
De alguma forma, eu sempre me senti rotariana, eu
me recordo que quando era pequena, não entendia como havia pessoas que não eram. E a vida dá
tanta volta e eu vim parar no interior do Texas. Ao
me mudar, natural seria eu procurar um lugar que
se parecesse com Minha Casa. E nada mais casa do
que o Rotary.
Conheci uma rotariana completamente por acaso,
ao me despedir dela, na porta de casa, após ela ter
prestado um serviço para o qual havia sido chamada. Falei das minhas ligações com Rotary e ela me
convidou para ir conhecer o clube. Existem 100 rotarianos no clube, divididos entre metade homens e
a outra, mulheres. Eu sou a rotariana mais nova em
idade. Há apenas um indiano e eu de estrangeiros.
Já participei de uma reunião de “boarding” e
percebi a necessidade premente de trazer novos
rotarianos para o clube. Para as atividades “de
campo”, muitos dos rotarianos não tem mais mobilidade. Renovar é a palavra e há investimentos
de marketing para trazer pessoas novas.
Quanto à convenção que irá acontecer no ano que
vem, todos perguntam se eu conheço SP, ao que eu
digo que sou de lá. E as perguntas mais comuns são:
é mesmo tão perigoso quanto as noticias falam? é

seguro irmos? Pouco se sabe acerca do Brasil. Na
verdade, cada dia eles pensam que eu sou de um
país da América do Sul. Com o tempo, eu pretendo
fazer uma apresentação sobre o Brasil e a presença
de Rotary.
A parada de luzes do Natal foi organizada pelo Rotary. A cidade parou para vê-la. Eu fui juíza com mais
dois rotarianos, para a escolha de 50 carros com
alegorias natalinas. O atual presidente é chefe de
policia e preside as reuniões com uma arma enorme
na cintura e uniformizado, nessas horas, eu lembro
que estou no Texas.
CM: Octávio, você vê em seus netos possíveis
rotarianos? Que mensagem você dá a eles?
Octavio Vallejo: A melhor mensagem que tenho
passado para os netos é o exemplo, a presença,
deles, desde pequenos em eventos Rotários, explicando como a nossa Instituição faz para melhorar
a comunidade e os dias de hoje, sim, portanto, vejo
os meus netos como possíveis Rotarianos, levados
sempre pelo exemplo e convivência.
CM: Lívia, como advogada, esposa, mãe e avó
dessa família rotária, como vê o mundo rotário nos
dias atuais? Considera que os jovens de hoje darão
continuidade a Rotary?
Lívia: A centenária Instituição, Rotary Club International, é calcada no lema “ Mais se beneficia quem
melhor serve” e ainda “ Dar de Si sem pensar em Si.”
Como esposa, há 50 anos de um rotariano do Rotary
Club de Santo André, afirmo que muitas emoções
positivas percorreram conosco este caminho, que
nos propiciou a benesse de ampliar os horizontes da
vida em todos os sentidos até os dias atuais. Hoje
enxergo o mundo rotário sendo adequado dia a dia
à célere dinâmica do contexto social, pois como toda
instituição humana, Rotary caminha a passos firmes
para as surpresas do futuro, de mãos dadas com a
modernidade, a evolução, a tecnologia, enfim com o
novo homem que enfrenta, experimenta e suplanta
desafios.
E assim como mãe de rotarianos, sinto meus filhos
e me regozijo com os respectivos envolvimentos em
seus clubes e na comunidade, carregando a tiracolo
os próprios filhos, meus netos.
Não tenho dúvidas que os jovens darão continuidade ao Rotary, é lógico, à sua maneira de ver e
fazer as coisas, tudo de acordo com seu tempo e
moldado em suas respectivas culturas, ensinamentos, possibilidades, e exemplos, pois esses jovens
conduzirão o nosso amanhã .
Quem faz a convivência e o encanto em Rotary
mais agradável, são os próprios sócios, pois o
companheirismo nada mais é do que compartilhar
o trabalho, a família, a amizade, consistindo estes,
o amálgama do Rotary.

Perdi a conta de quantas vezes em viagens internacionais,
intercâmbios (IGE, RFE e YEP), Convenções e Conferência
de Rotary, vali-me das credenciais de rotariano do Clube de
“Paulo Costa” (como ele é conhecido no exterior) e, como
isso abriu-me portas e tornou tudo mais fácil onde quer que
eu estivesse. Paulo deixou um legado não só para o Rotary
Club de Santos, mas para todo o Distrito 4420 e, portanto,
sua lembrança e ensinamentos devem permanecer arraigados em nosso servir.

CM: Gustavo, seu clube hoje tem muitos pais e filhos
que frequentam e trabalham juntos nos ideais de servir.
Você acredita que isso foi um grande incentivo para
que seu clube esteja forte e atuante? Vocês vêm trabalhando para que isso seja cada vez mais frequente?
Gustavo: O ingresso de filhos e netos de Rotarianos
em nosso clube nos incentiva a sermos mais fortes e
atuantes sim, mas temos trabalhado muito a memória
de nosso clube e instituições, assim como a família
Rotária. Entendemos que assim conseguiremos
construir um futuro mais sólido, com base nos ideais e
valores deixados pelos que nos antecederam.
Para os Rotarianos que não tem passado familiar no
clube há entre nós um profundo respeito e uma forte
mensagem. “Se filhos e netos de Rotarianos estão aqui
significa que é muito bom pertencer ao quadro social
do Rotary Club de Santo André. Meus filhos também
poderão estar entre nós, se desejarem”.

CM: Marcelo, estar no Rotary Club de Santos, dizem, é
uma grande responsabilidade por ser o Rotary de onde
saiu o Presidente de Rotary International Paulo Viriato
Corrêa da Costa. Você sente isso? Isso o torna um
rotariano mais consciente, mais aguerrido?
Marcelo: A história do Rotary Club de Santos, nos seus
87 anos de existência, é deveras rica. O sucesso de um
clube se caracteriza por sua pluralidade de profissões,
heterogeneidade de personalidades e respeito à sua
memória. O “Santos” me mostrou tudo isso. Ser do
Clube de um ex-presidente de RI ajuda demais, pois
demonstra fatos e registros de sua existência em todos
os níveis e esferas da instituição que se pode imaginar.
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CM: Cristiano, você foi o primeiro dos filhos a tornar-se
rotariano, como foi a experiência para você?
Cristiano: Tornar-me um membro efetivo do RCSP Sumaré
foi a possibilidade de visualizar Rotary por um outro ângulo
e, principalmente, contribuir e retribuir com uma instituição
que foi tão importante na minha formação.
Acho que me tornei Rotariano mesmo quando comecei a
frequentar a barraca de praia do RC de Santos com o meu
avô. Que saudades!!! Foi ali que entendi o significado de
companheirismo.

CM: Octávio, quais suas expectativas com a realização da
Convenção Internacional em 2015 no Brasil?
Octávio: Sou um dos poucos remanescentes que vivenciou intensamente trabalhando na Convenção 1981 em
São Paulo. O mundo mudou – São Paulo, mais ainda, a
infraestrutura também e outra com a qual temos que
trabalhar nos adaptando ao momento.
Temos, uma equipe extremamente competente a frente do
Comitê Organizacional, que não têm medido esforços para
oferecer o melhor possível aos visitantes.
O Paulista – paulistano, neste momento sabe muito bem ser
excelente anfitrião.
Tenho a certeza que farão da Convenção de São Paulo, mais
um exemplo digno para o Rotarianismo Internacional ou
seja, uma
bela Convenção como
em 1981.

YEP - Youth Exchange Program

A Comissão do YEP-Distrito 4420 realizou no auditório do
CAMP de São Bernardo do Campo
o “Seminário de Apresentação e Esclarecimento“ sobre o Programa de
Intercâmbio de Jovens de Longa Duração do YEP, aos jovens pré-inscritos no programa e para seus pais.
Mais de 150 pessoas lotaram o
auditório e, de início, tiveram a oportunidade de ouvir os intercambistas
“inbounds” (estrangeiros) que estão acolhidos em nosso Distrito, que
tiveram a oportunidade de prestar
depoimento sobre suas experiências
– na língua portuguesa - apesar de
estarem aqui no Brasil há menos de

60 dias. Na sequência, os presentes
assistiram a um excelente vídeo institucional, com o depoimento de
jovens de vários países que já participaram do programa.
Seguindo a programação, os integrantes da Comissão do YEP-Distrito 4420 fizeram a exposição
dos principais tópicos do programa,
destacando: as condições de participação; documentação necessária; os
deveres dos jovens e dos pais; regras
de comportamento e choque cultural; países participantes;
custos e dicas para preenchimento dos formulários.
Ao final, um bate-papo
informal com todos os
integrantes da Comissão
esclareceu as dúvidas particulares de cada família
presente.

Na semana seguinte, foram realizados os testes classificatórios
e entrevistas individuais, no Colégio do Carmo, na cidade de Santos, onde os pais foram também
entrevistados. No mesmo local a
Comissão do YEP-Distrito 4420 realizou o primeiro “Programa de Capacitação dos Oficiais de Intercâmbio e Conselheiros dos Clubes”,
condição indispensável para os
clubes poderem participar dos programas do YEP.

ACONTECE NOS CLUBES
RC DE PERUIBE
XII Campanha Pré-detecção Osteoporose
RC de Peruibe, em parceria com o Lab. Ely lilly do
Brasil realizou 903 testes de calcâneo pré detecção
de Osteoporose, seguidos de exames de sangue,
urina 24 h e Densimetria Óssea para 78 pacientes,
além de colaborar com a Secretaria de Saúde de
Peruíbe com mais 62 Densitometrias com pedido
médico, totalizando 140 D.O. em 2 semanas de
trabalho intenso, divulgando a imagem
de Rotary junto à comunidade.

RC DE GUARUJÁILHA DE SANTO AMARO
projeto de alfabetização
Cerca de 60 alunos de várias idades recepcionam os
companheiros do Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo
Amaro, na visita à Escola Estadual Luiz Beniditini, núcleo Conceiçãozinha, do Programa Brasil Alfabetizado.
Os rotarianos tiveram oportunidade de acompanhar de
perto o aprendizado de jovens a idosos, que não
tiveram oportunidade de estudo e que estão
descobrindo a importância da alfabetização em suas
vidas. No intervalo, mostraram o cartaz feito por eles
mesmos, emocionando os companheiros presentes.

RC DE SANTOS-boqueirão
entrega de brinquedos
Na 15ª. Reunião ordinária em comemoração ao Dia dos
Professores e Dia das Crianças, o Rotary Club Santos-Boqueirão
recebeu durante o gostoso café da manhã, no Tênis Clube de
Santos, a Secretária de Educação de Santos – Profa. Venúzia
Fernandes do Nascimento e parte de sua equipe da SEDUC,
quando proferiu palestra com o tema: “Professor, o Protagonista
da Educação”. Durante a movimentada reunião a Presidente
Brilhante Marinilza Monteiro também recebeu a Assessora do
Fundo Social de Solidariedade – Selley Storino e fez a entrega
de 200 brinquedos para a campanha do Dia das Crianças.
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RC DE SANTOS
Projeto Rumo
O RC de Santos, realizou o Projeto Rumo na ETEC
Aristóteles Ferreira em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de Santos.
Cerca de 150 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental
Municipal participaram da palestra sobre cursos técnicos
oferecidos e áreas que demandam vagas na Cidade.

RC ITARIRI-PEDRO DE TOLEDO
vacinação contra a poliomelite e sarampo
Foi dado início à campanha da erradicação da poliomielite e
garantir a eliminação do sarampo no Brasil. Crianças de seis
meses até cinco anos devem ser vacinadas contra a polio. Já
a vacina tríplice viral, destinada a vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola, será aplicada em crianças de um a
cinco anos. A vacinação está sendo realizada nos postos de
saúde dos bairros, na unidade mista de saúde central em
Pedro de Toledo, e em todo o Sistema Único de Saúde (SUS).
O Rotary Club Itariri-Pedro de Toledo esteve presente
acompanhando e conversando com a equipe de vacinação.

RC DE SP-AEROPORTO
doações à Comunidade do Piolho
Durante o último dia 11 de outubro, os moradores da
comunidade do Piolho receberam cerca de 20 caixas
com doações da Campanha de Arrecadação
idealizada pelo RCSP-Aeroporto após o incêndio que
destruiu parte do local onde moravam. Os donativos
foram entregues diretamente ao pastor Francisco
Márcio da igreja Assembleia Jesus Ainda Liberto.
Foram enviados artigos domésticos para cozinha,
quarto e banho além de cestas básicas.

RC PRAIA GRANDE-PEDRO TAQUES
Projeto Rumo
O RCPG-Pedro-Taqes realizou na AACC, Associação Assistencial Cidade da Criança, o projeto rumo que consiste em levar
alunos do ensino médio das escolas públicas a assistirem
palestras ministradas por por professores da ETEC E FATEC
da região. As palestras foram sobre, Farmacologia,
Empreendimentos Imobiliarios, Informática.
Agradecemos a ETEC Praia Grande, FATEC, SABESP, a
companheira Tania Tiburcio idealizadora do projeto e todos
os companheiros pelo brilhantismo e comprometimento
com a Educação.
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RC DE SANTO ANDRÉ-NORTE
Rotary Day com Festa Alemã
Em sua 15ª edição , a festa foi um sucesso, chucrutes,
joelho de porco, carnes variadas, batatas assadas,
linguiças, e salsichões típicos da gastronomia
germânica e claro, muito chopp. Sorteios de viagem
para Natal, cruzeiro de quatro dias, TV, tablets,
calçados e tratamentos estéticos.
A renda da festa foi para o Projeto Educando
com Visão e também para doar armações e lentes.
A meta é a construção da Casa da Visão.

RC DE SÃO PAULO PONTE ESTAIADA
Feijoada com Rock Beneficente
O RCSP Ponte Estaiada realizou, nas dependências do
SENAI, a primeira feijoada com rock beneficente.
O evento realizado para 200 pessoas, contou com a
participação de companheiros de outros clubes, amigos,
familiares, autoridades e empresários da região.
Teve Música ao vivo, sorteios e bingos e muita diversão.
A verba arrecadada, realizou a ação de Natal para as
crianças do Lar Maria Albertina e Colégio Santa Isabel.

RC DE São Bernardo do
Campo - Norte
Mutirão Infanto-Juvenil

Aconteceu o 7º Mutirão Infanto-juvenil no Bairro
DER em São Bernardo do Campo. Um projeto
que visa ajudar a comunidade carente com
atendimentos como: Orientação Nutricional e Dentária,
Oftalmologia, Dermatologia, Pediatria,
Corte de Cabelo, além de oferecer lanches,
refrigerantes e guloseimas para a criançada.
O Rotary SBC-Norte é assim, flores de um mesmo jardim.
Sempre em frente, unidos pelos mesmos ideais.

RC DE São Vicente ANTONIO Emmerich
26º Título Paul Harris
O companheiro Rainier Sakamoto recebeu na última
reunião do dia 27, o 26º Título entregue por este
clube rotártio em 10 anos de existência.
A emoção do companheiro marcou a entrega
do Título Paul Harris
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Visitas Oficiais
Rotary Club de Itanhaém
Os companheiros do Rotary Club de Itanhaém, recepcionaram o casal governador, em frente ao Marco Rotário do
clube. A seguir, foi oferecido pela AFRI, um lanche da tarde
no Iate Clube. A reunião festiva aconteceu na sede do clube
onde também foi feita a Transmissão e Posse oficial, entre
Solange Ribeiro, presidente transformadora 2013-2014 e
Ariana C. da Silva, a presidente brilhante. Destaque para
a nova associada, Valéria da Silva, médica, a Transmissão e
Posse das AFRI e do Rotaract. O governador assistiu um
vídeo com projetos realizados e parabenizou os companheiros pelas ações brilhantes.

Rotary Club de Santos Ponta da Praia
O Rotary Club de Santos Ponta da Praia recebeu visita do
casal governador, que conheceu projetos do clube presidido pelo casal brilhante Eduardo Tadeu Salazar e Ana Mari.
Na Santa Casa de Misericórdia de Santos, eles mantém
uma Brinquedoteca que facilita a recuperação das crianças
atendidas na Ala Pediátrica. O Salão de Beleza Autoestima, no Centro da Cidade de Santos, atende a comunidade
carente, moradores de rua, de abrigos e oferece cursos de
qualificação na área. Os companheiros coloboram com
equipamentos, acessórios e na festa de formatura. Uma
pausa para o café da tarde, no Museu do Café, no centro
histórico da cidade foi um momento especial antes da
festiva que reuniu os rotarianos e seus convidados.

Rotary Club de Santo André 8 de Abril
Os companheiros do Rotary Club de Santo André 8 de Abril
receberam Visita Oficial do casal governador, que esteve com
o casal presidente Ariovaldo de Freitas Chacur e Eleni. A
programação teve início com uma passagem pelo Hospital
Estadual Mário Covas, onde o clube participou da implantação de uma Brinquedoteca, na Ala Pediátrica. O projeto
permanente do Clube de nome “SAPIENTIA”, também foi
visitado pelo casal. Na festiva, o presidente fez a outorga de
certificados aos sócios Honorários Oswaldo K. Takata e ao
governador Hiroshi Shimuta. Na ocasião, o presidente
Ari Chacur entregou certificados aos sócios fundadores
e inaugurou a Galeria dos Past Presidents.

Rotary Club de Rio Grande da Serra
O casal governador esteve com o casal presidente brilhante do
Rotary Club de Rio Grande da Serra, Sergio Alonso Rodrigues e
Silvana durante visita ao clube. A comitiva apresentou o Marco
Rotário. A visita à Rádio Esplanada possibilitou ao governador e
presidente, falarem um pouco sobre Rotary e todas as atividades
do clube aos ouvintes. Visitaram também a APAE de Rio Grande
da Serra. A seguir conheceram as obras da Ação Social Cristo
Rei, entidade que atende 45 famílias carentes.
Os novos sócios Raimundo Alves do Nascimento e Rogério
Ferreira, foram empossados durante a reunião festiva.

Visitas Oficiais
Rotary Club SP-Mancial Manacás da Serra
O casal presidente brilhante do Rotary Club de São Paulo
Manancial Manacás da Serra, Valdomiro R. dos Santos e Maria
Júlia, recebeu o casal governador, que conheceu o Lar de Idosos
Deus é Amor, que mantém 27 idosos, entre eles, uma senhora
que tem 110 anos e mostrou-se lúcida para cumprimentar os rotarianos. A comitiva seguiu para o Lar Voluntários do Amor, entidade que abriga hoje, 27 crianças e adolescentes em condição
de risco social. Os rotarianos também apresentaram o Lar Irmã
Inês, que mantém uma Sala de Leitura do Projeto LER e atende
450 alunos. Na festiva, foram empossados três novos sócios.
A companheira Elaine Ramos Guimarães recebeu um Título
Paul Harris e Flávio Alves Nishikata, a sua 4ª Safira.

Rotary Club de Santo André-Campestre
O Rotary Club de Santo André Campestre, presidido por
Walter Yoshinori Fukushima e Sandra Maria, recebeu a
visita do governador. A recepção aconteceu na sede da Associação Beneficente Irmãos em Cristo, entidade que recebe
apoio permanente do clube. O clube já contribuiu com a
estrutura da sala de informática, além da cozinha industrial,
que também recebeu doações dos rotarianos. Através de subsídio global, os rotarianos pretendem criar uma Cooperativa,
onde será desenvolvida Oficina de Costura. O presidente
Walter agradeceu o apoio dos rotarianos à sua gestão, e os
100% dos companheiros que compareceram à Assembléia.
O governador parabenizou as ações dos rotarianos
e o comprometimento rotário de todos.

Rotary Club de Santos-Vila Belmiro
O Rotary Santos Vila Belmiro recebeu o governador, apresentou os projetos mantidos pelo clube presidido pelo casal
Iracema M. C. Aguiar Menezes e Edson. A programação
contou com uma parada na entidade Cruzada das Senhoras
Católicas, administrada pelos rotarianos, que mantém cerca
de 150 crianças na Creche Cantinho Alegre, com o Projeto
LER, Sala de Leitura - Núcleo Cruzada. A apresentação
dos alunos do Projeto Girassóis - Oficina de Flauta Doce e
Musicaização, em parceria com a ação Sopro Novo Yamaha,
emocionou o governador. Na festiva, as Empresas Cidadãs
AGE Technology e RECOPEL Rolamentos, receberam
homenagem especial. O empresário e educador Sergio
Tadeu Ribeiro, foi homenageado, sendo reconhecido pelo
clube no mês dos Serviços Profissionais.

Rotary Club São Paulo-Novas Gerações
O Rotary Club de São Paulo Novas Gerações recepcionou o
governador Hiroshi Shimuta, no Restaurante Lellis Tratoria,
sede das reuniões do clube presidido por Luciane Mourão de
Oliveira. Durante a festiva, a presidente prestou homenagem
ao casal governador, entregando um mimo, que simbolizou a
importância da visita ao clube que continua motivado com
seus ideias e projetos voltados para a comunidade assistida
pelos companheiros. Para Luciane, a motivação e alegria do
governador foram contagiantes e o apoio dos companheiros
além da presença de seu pai, o rotariano Antonio José de
Oliveira, que já foi governador de Rotary, representaram
um momento muito especial.

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
ROTARACT CLUB DE SP-AEROPORTO

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM

Festa do Dia das Crianças

Projeto dia das crianças

Foi realizada a Festa de Dia das crianças em
conjunto com o Rotary Kids e o Interact Club de
São Paulo-Aeroporto, idealizado pelo Rotary Kids.
Compareceram cerca de 20 crianças de diversas
idades que se divertiram com show de mágica, piscina
de bolinhas, pula pula e guloseimas como
algodão doce, pipoca, cachorro quente, pirulito de
chocolate, bolo e entrega de presentes.

Fazendo sempre o que amam, a galera do Rotaract
Itanhaém levaou alegria àqueles que mais necessitam.
Realizaram uma festa para as crianças moradoras nas
redondezas do lixão de Itanhaém.
Experimentaram a sensação de cada olhar, sorriso
e abraço de agradecimentos. Ofereceram piscina de
bolinhas, gincanas, músicas, lanches, refrigerante,
algodão doce, bolas e bonecas e saquinhos de doces.

ROTARACT CLUB DE Santos-Oeste

ROTARY KIDS DE SP-AEROPORTO

projeto de Dia das Crianças

HaLloween Beneficente

O Rotary Club de Santos Oeste, relaizou o projeto
de Dia das Crianças para várias crianças do NACAC
(Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com
Câncer), e contou a presença e apoio dos rotaractianos. O evento ocorreu na Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil. Foram distribuidas
70 sacolas de presentes para crianças, entretenimento, com a participação de voluntários fantasiados e
muitos salgados e doces para as crianças.

O Rotary Kids de São Paulo Aeroporto, presidido por
Paula Priori, realizou mais uma edição do Haloween
Beneficente. Bruxinhas e bruxinhos se divertiram
enquanto arrecadaram recursos para ajudar
nos projetos dos clubes.
Entre os projetos, foi realizada doação de R$ 3,100
para o Fundo Polio Plus da Fundação Rotária.
Houve também o sorteio de um
iPad entre os presentes.
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NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
ROTARACT CLUB
Ribeirão Pires - Estância CENTRO

ROTARACT club de mauá

campanha para Cadeiras de Rodas

Tarde Beneficente em Asilo

O Rotaract Ribeirão Pires Estância Centro em parceria
com seu Rotary padrinho, estão realizando a
campanha de arrecadação de lacres de latas de
alumínio com o objetivo de trocá-los por
cadeiras de rodas e banho.
A Campanha teve início no evento do
Festival do Chocolate, e já tem várias parceiros
que ajudam na arrecadação.

O Rotaract Club de Mauá, realizou um Bingo no Asilo
Lar Santa Terezinha, em forma de homenagem ao dia
do Idoso, onde os sócios do clube proporcionaram
às senhoras moradoras da casa,
uma tarde diferente, com um bingo e Prendas.
Parabéns aos sócios que participaram desse projeto e
às mães e afilhados dos sócios!!

ROTARACT CLUB DE
SANTO ANDRÉ - NORTE

ROTARACT CLUB DE
SÃO PAULO - ANCHIETA

Feijoada Beneficente

1º Fórum Distrital

O Rotaract Club de S. André ajudaram na Feijoada
da Afrsan (Associação das Famílias de Rotarianos
do Santo André Norte). Foi a vigésima quinta edição
promovida pela entidade, que tem como meta
angariar fundos para a compra de material destinado
à confecção de fraldas a serem doadas.
Na cozinha, o cardápio era preparado pelo grupo
Cozinheiros Sem Fronteiras.

Rotaract Club de São Paulo Anchieta em conjunto com
o Rotaract de São Paulo Aeroporto realizaram o
1º Fórum Distrital sob o tema O Melhor Projeto do
Rotaract é o Rotaractiano.
Foram várias palestras ministradas por companheiros
dos tres distritos 4420, 4430 e 4650.
Após o fórum foi servida uma feijoada e após,
foi realizada a 1ª Represe do ano rotário 2014/2015.
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IV Concurso de Vídeos “Meu Clube em Ação”
Estão abertas as inscrições para o concurso “Meu
Clube em Ação”, para vídeos produzidos pelos clubes do
Distrito. Poderão participar Rotary Clubs, Rotaracts, Interacts, RotaryKids e Casas da Amizade/ASFARs, de forma
independente, com dois vídeos cada.
Os vídeos finalistas serão exibidos durante a Conferência Distrital no Navio MSC Precioza, na presença do Presidente de RI Gary Huang e da Vice-Presidente e Diretora de
RI Celia Giay. O material produzido constitui um excelente
material para Imagem Pública, podendo ser exibido na Internet, em redes Sociais e até na TV através da parceria do
Distrito com as Net.
Como a conferência será mais cedo neste ano, de 5 a 8 de Março, o prazo é mais curto: os vídeos
precisam ser entregues até 15/02/2015.
Como nos anos anteriores, os vídeos devem ter até no máximo 2 minutos, não podem usar músicas
ou trilhas sonoras que tenham direitos autorais, e devem ser referentes a projetos ou ações sociais. Veja
as regras completas do concurso no site do Distrito 4420.
Para preparar seus vídeos os clubes podem usar imagens em movimento gravadas por filmadoras ou
máquinas fotográficas, ou produzir animações a partir de fotos, acrescentar uma narração ou música,
e pronto! Os vídeos deverão ter boa qualidade e mostrar sempre projetos ou ações beneficentes dos
clubes!
Os vídeos poderão ser ENTREGUES até 15/02/2015 na sede do Distrito, por correio (em CD ou PenDrive), ou enviados para webmaster@rotary4420.org.br através de sites de trocas de arquivos (como
Dropbox, 4share, Google Drive, etc).
Participe!

Carta Mensal

26

Imagem Pública

Marcelo Carvalho | Presidente da Comissão de Imagem Pública do D-4420
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