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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Caros companheiros rotários,
Um jovem recebeu uma proposta para trabalhar como lenhador e começou o serviço com bastante energia. Na primeira semana, cortou 18 árvores. Na segunda, trabalhou tanto quanto na primeira, mas ficou surpreso ao constatar que havia
cortado apenas 11 árvores. Na terceira semana, apesar de ter trabalhado sem parar até o anoitecer, o número caiu para
seis. Desesperado, ele foi até o seu supervisor para pedir demissão. “Perdi minha força. Não consigo mais cortar tantas
árvores como no início”, disse.
O supervisor olhou para o jovem e viu que ele aparentava estar sadio. “Você já pensou em afiar o seu machado?”,
indagou.
“Afiar o meu machado? Quem tem tempo para isso?”, rebateu o jovem, indignado. “Passo o dia inteiro cortando
lenha!
Quando não estamos fazendo tanto progresso quanto gostaríamos, é natural redobrarmos nossos esforços. Às vezes,
no entanto, o melhor não é trabalhar mais, e sim com mais eficiência.
Prestem atenção nas suas ferramentas e analisem os processos. Vocês estão usando seus recursos da melhor maneira
possível ou cortando lenha com um machado cego?
Nos últimos 20 anos, batemos na tecla do quadro associativo incansavelmente. Definimos metas e lançamos campanhas na tentativa de trazer cada vez mais associados para a nossa organização. Mas ainda assim, nosso número geral
continua o mesmo. É hora de afiarmos nossos machados. Em vez de nos concentramos em como trazer mais associados
para o Rotary, devemos nos perguntar “como podemos agregar valor à associação para que mais pessoas tenham interesse
em fazer parte da organização e menos queiram deixá-la?”.
Foi com isso em mente que lançamos, em julho, o Rotary Global Rewards. Por meio deste programa inovador, nossos
associados têm acesso a descontos e promoções de diversas empresas em todo o mundo. Os próprios rotarianos podem
solicitar que seus negócios sejam inclusos na lista de empresas participantes, e as ofertas mais atraentes serão adicionadas
ao site. Os empresários têm a opção de doar parte do lucro de cada transação à Fundação Rotária, e várias empresas já
estão a bordo. Adicionaremos novas ofertas mensalmente. Para aproveitarem esta oportunidade incrível, cadastrem-se no
Meu Rotary (www.rotary.org/pt) agora mesmo. Quanto mais rotarianos participarem, mais forte nosso programa será.
O Rotary Global Rewards é muito mais do que mais um programa de fidelidade. Ele é um novo benefício para aqueles
que são rotarianos e fazem parte da nossa rede global. Com o programa não só unimos negócios e serviços, mas agregamos valor à associação. Devemos nos lembrar de que os associados em potencial provavelmente se perguntarão o que
irão ganhar com a associação. Portanto, devemos demonstrar o valor do Rotary e as vantagens de se tornar rotariano.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-16 do Rotary International
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Mensagem do Diretor de R.I.
JOSÉ UBIRACY

SETEMBRO, MÊS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO
Estima-se que, mundialmente, cerca de 70 milhões de crianças não têm acesso à educação básica e mais de 800 milhões de pessoas acima de 15 anos são analfabetas. No Brasil, os números são preocupantes porque mais de 13 milhões
de brasileiros não sabem ler e escrever. Isso significa que o Brasil não vai cumprir um pacto internacional de reduzir pela
metade o analfabetismo de adultos até o final do ano.
Diante desses números alarmantes, é importante saber que o Rotary apoia projetos que proporcionam tecnologia educacional, treinamento para professores, equipes de formação profissional, programas de merenda e livros didáticos para
ajudar as comunidades a apoiar a educação básica, oferecer oportunidades educacionais iguais para ambos os sexos e
aumentar a alfabetização entre os adultos.
Reconheçamos que a educação é a forma mais prática, o caminho mais correto, a ação mais dinâmica para se chegar
ao desenvolvimento de uma nação. Não podemos pensar em um país desenvolvido plenamente, com uma estabilidade
econômica definida, com uma política social justa e humana, com homens públicos conscientes e responsáveis, sem primeiro pensarmos na educação e na formação cultural de seu povo.
A educação é o princípio fundamental, a prioridade básica para a estruturação de uma sociedade que visa atingir o seu
pleno desenvolvimento social, político, econômico, científico e cultural. Sem educação não se constrói um país do futuro.
Por seu turno, a alfabetização é um direito do cidadão e a base para a aprendizagem permanente. O analfabetismo afeta
todas as fases da vida de uma pessoa. Aqueles que não sabem ler ou escrever são muito mais propensos a continuarem
na pobreza, terem problemas de saúde e viverem isolados em um mundo cada vez mais dependente da utilização dos
computadores. É fato, também, que a falta de mão de obra especializada tem contribuído para o retrocesso econômico do
país.
No entanto, o que mais nos preocupa é o impacto sobre as gerações futuras. Muitas crianças crescem em lares onde os
pais são analfabetos. Se proporcionarmos os meios e recursos para a educação dessas gerações, com certeza obteremos
melhores resultados no futuro.
Portanto, devemos fazer uma força tarefa contra o analfabetismo, mas em defesa de uma alfabetização consciente, de
uma educação de qualidade para os jovens do futuro. Se estamos chegando próximos de erradicar a paralisia da face da
terra, por que não seremos capazes de acabar com o analfabetismo e de compartilhar da construção de uma Educação de
Qualidade, preservando a Moral e a Ética, com princípios de formação do homem no seu meio social?
Está lançado mais um desafio para o gigantesco trabalho que a Educação Básica e a Alfabetização esperam dos rotarianos do Brasil e do mundo.
José Ubiracy
Diretor 2015-17 do Rotary International
joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO
Queridos (as) Presidentes Presentes.
Educação básica e a alfabetização são os pilares do mês de setembro em nossa organização.
O Dia Internacional da Alfabetização é comemorado em 8 de setembro em todo o mundo e, 67 milhões de crianças
não têm acesso a educação. “Educação básica e alfabetização” representa uma das seis áreas de atuação do Rotary para
reduzir as disparidades de gênero na educação, e aumentar a alfabetização de adultos.
Educação básica e alfabetização são fundamentais para a redução da pobreza, melhoria da saúde, desenvolvimento
econômico e comunitário e instauração da paz. No decorrer dos anos, contribuímos muito em direção ao alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, especialmente no que tange à educação e alfabetização.
Segundo o relatório de progresso de 2014, a taxa de alfabetização entre adultos e jovens continua subindo, e a diferença
de alfabetização entre os gêneros está diminuindo.
Em setembro, Mês da Educação Básica e Alfabetização no calendário rotário, celebramos nosso progresso e renovamos nosso compromisso com a educação universal.
Zago e eu, em nossas visitas aos clubes, temos constatado a grande preocupação do nosso distrito em relação à educação, pois temos observado os maravilhosos projetos desenvolvidos pelo 4.420 e pudemos observar, uma grande variedade de iniciativas de grande sucesso nessa área, conseguindo alfabetizar inúmeras crianças e adultos com dificuldade de
aprendizado.
Toda vez que falamos em educação pensamos logo em nossas crianças, mas o Rotary Club de São Paulo Aeroporto
por exemplo, transportou esse pensamento para a alfabetização de adultos junto ao Colégio Santa Maria, em uma parceria
permanente que vem mudando a vida de muitas pessoas, num processo de inclusão, através da educação.
Embora estejamos fazendo progresso, ainda há bastante trabalho pela frente. São muitas as necessidades mundiais: 58
milhões de crianças estão fora da escola e 781 milhões de adultos são analfabetos. Se todos os jovens de países de baixa
renda saíssem da escola com conhecimentos básicos de leitura, 171 milhões de pessoas deixariam de viver na pobreza,
significando uma redução de 12%.
Para sermos um presente para o mundo nunca devemos nos esquecer que a Alfabetização é importante para todos e
o trabalho desenvolvido por nós rotarianos, pode ser o caminho para essa transformação tão necessária para as comunidades.
Abraços para todos vocês, rotarianos presentes!
Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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PREMIAÇÃO DISTRITAL

P

ara homenagear os associados que contribuíram com o
brilhante progresso do Distrito 4420 durante a gestão
2014-2015 foi realizada a grande Premiação Distrital no dia 15 de agosto,
com o objetivo de celebrar a colaboração e suporte de todos os rotarianos
que fizeram o Rotary Brilhar.
O cenário reservado para confraternização foi o Bella Vista ABC localizado no Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP, que possui um
amplo espaço para festividades, além

de piscina e acesso à represa, perfeito
para comemorar as conquistas em um
dia de companheirismo e diversão
para toda a família rotária.
Durante a parte protocolar do encontro festivo foram entregues certificados e premiações aos clubes que
mais se destacaram na gestão 201415, além da Menção Presidencial,
certificado emitido pelo Rotary International aos clubes que cumpriram
suas metas de arrecadação, DQA e do
clube, durante o ano rotário vigente.

Para o governador 2014-2015 Hiroshi Shimuta, foi uma grande satisfação constatar que grande parte dos
clubes do distrito recebeu a Menção,
além das demais premiações, graças
ao excelente desempenho dos clubes.
Foram mais de 600 premiações outorgadas, que
abrilhantaram a festa e
motivaram os clubes
a continuarem crescendo e trabalhando
pelo ideal de servir!
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OFICINAS DE PROJETOS FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Com o objetivo do Rotary continuar sendo um presente para
as comunidades, foram realizadas duas Oficinas de Projetos da
Fundação Rotária no ano rotário 2015-2016.
Analisar propostas e sugestões de Subsídios Globais dos
clubes, disponibilizando uma força tarefa para que estes se
convertam em projetos exitosos, foi a proposta das reuniões,
que contaram com depoimentos de representantes de clubes que
estão formalizando parcerias em projetos de Subsídio Global.
A participação nas oficinas é obrigatória para todos os clubes,
que devem ter como representante o Presidente do Clube e o
Presidente da Comissão de Fundação Rotária, podendo também
participar o Presidente da Comissão de Serviços à Comunidade,
e outros interessados.
A primeira oficina foi realizada em Santos, reunindo os
clubes do litoral. Os depoimentos enriqueceram a reunião,
por conta dos modelos apresentados, orientação sobre todo o

“Sorriso Saudável, Futuro com Esperança” foi
muito interessante, pelo esclarecimento dos
benefícios que são propostos e todo o processo
feito para estruturação da ação.
“Nós devemos nos esforçar para atender
melhor a população, porque os serviços existentes
não são suficientes para atender a grande demanda
e tudo isso foi observado pelo projeto que busca
fazer a diferença na comunidade, através do
subsídio. A participação dos companheiros do
clube, orientação da governadoria, as empresas
parceiras e universidades que desenvolvem
projetos voltados para a comunidade, tornaram
possível a idealização do projeto que contou
com o emparceiramento internacional e apoio da
Fundação Rotária”, disse o companheiro Ricardo.
O segundo modelo apresentado foi o projeto
pleiteado pelo RC São Vicente Antônio Emmerich,
representado pelos companheiros Roberto e por
Douglas da Silva, presidente brilhante 2014-

processo e desenvolvimento do projeto, esclarecimento de
dúvidas e importância da participação dos envolvidos, desde
associados do clube, até o emparceiramento internacional e o
apoio da Fundação Rotária e membros do CADRE do Distrito
4420.
A governadora Maria
Luíza Mendaçolli Zago esteve
presente e fez a abertura
das duas reuniões, dando
boas vindas aos presentes e
colaborando com os clubes
para que mais projetos sejam
aprovados e agregados ao ano
rotário presente.
A
participação
de
Ricardo
Orliana,
representando o RC Santos
com a exposição do projeto
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2015 e orador pelo clube. Ele falou do projeto
realizado na Casa Irmã Dolores, localizada na
Área Continental de São Vicente/SP. O Subsídio
Global em parceria com um clube alemão visa a
aquisição de uma lousa digital, 25 computadores
de primeira linha, 25 cadeiras e carteiras de
estudantes, mesa de professor, que serão doados
para a entidade que existe desde 1977 e realiza
oficinas de capacitação. De forma bem humorada,
Douglas falou que o contato com o clube alemão
se deu através de sua filha, que foi intercambista
na Alemanha e intermediou o diálogo. Sobre a
sustentabilidade e segurança do projeto ele relatou
o que os responsáveis pela entidade afirmam,
acreditando no sucesso parceria.

“Acreditem que o projeto de vocês será sempre
o melhor e não tenham receio de consultar outros
projetos de sucesso e modelos que já estão em
andamento, porque mantendo um estreito contato
com representantes do CADRE e da Fundação
Rotária, tudo se torna mais simples”, disse
Douglas.
O Presidente da Comissão Distrital da Fundação
Rotária, EGD Marcelo Demétrio Haick, citou
a importância dos projetos, do reconhecimento
do Distrito 4420 diante do Rotary Internacional,
mencionando sua recente participação no
Instituto Rotário. Marcelo Haick falou do prazer
em receber os companheiros e perceber que o
distrito responde às necessidades da comunidade
e parabenizou as apresentações e a história dos
projetos, experiência muito interessante que deve
ser registrada, porque representa o aprendizado da
prática.
“Nossa organização é muito sábia, porque
o Rotary nos surpreende a cada momento. Nós
estivemos no Instituto Rotário onde 38 distritos do
Brasil participaram. A governadora Maria Luíza

esteve presente e nosso distrito foi destaque, pela
organização e resultados. “
Adriano Valente, representante da Subcomissão
de Subsídios, passou várias orientações sobre a
elaboração de projetos, explicou tecnicamente
como deve ser feito o acesso aos mecanismos do
site e programa elaborado para o envio do projeto
padronizado. De maneira muito esclarecedora
e didática, Adriano também explicou as etapas
do desenvolvimento do projeto, facilitando o
entendimento dos rotarianos presentes que depois,
ao final do encontro participaram da Gincana de
Projetos.

Dispostos em mesas compostas por membros da Subcomissão
de Subsídios e do CADRE os projetos trazidos foram analisados
em etapas (Área de Enfoque, Mensurabilidade e Sustentabilidade),
na última fase da análise a proposta, recebendo orientações para
o início precoce na busca de parceiros e inserção dos dados no
site.
A segunda Oficina foi realizada em Santo André, para clubes
de São Paulo e ABCDMR. Durante o evento, os presentes foram
apresentados a mais dois exemplos de projetos vitoriosos, de
clubes do Distrito 4420.
O companheiro Antonio D. Rossi, representando o Rotary
Clube São Paulo Ipiranga apresentou informações sobre o
projeto desenvolvido em parceria com o Hospital Dom Antonio
de Alvarenga (HDAA), visando colaborar com o processo de
ampliação de uma das áreas do hospital, que recebeu verba para
equipar uma sala de atendimento, compromisso esse assumido
pelos rotarianos, junto à Fundação Rotária, governadoria e
parceiros internacionais, através de Subsídio Global de 140 mil
dólares. O projeto beneficiará crianças integrantes do Programa
Saúde e Alegria, ala equipada pelo clube, graças ao subsídio.
O companheiro Arnaldo Mendes representou o RC Santo
André Campestre, que apresentou a parceria com clubes de
Rotary International, através de Subsídio Global, para implantar
uma Cooperativa, onde será desenvolvida Oficina de Costura,
preparando novos profissionais para atuarem neste ramo. Ele
relatou as dificuldades enfrentadas e modificações que o projeto
precisou passar, processo esse que foi constantemente informado
para o parceiro internacional que se manteve firme na parceria,
graças a credibilidade apresentada pela proposta do clube.
Após desfrutarem de um delicioso café da manhã oferecido
aos presentes, os participantes formaram grupos nas mesas
de debates, que analisaram as ideias e sugestões de Subsídios
Globais dos clubes, disponibilizando uma força tarefa para tornar
possível a estrutura e concretização das propostas para projetos.
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Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo
A primeira Visita Oficial do ano rotário Presente, aconteceu no Rotary
Club de Itariri-Pedro de Toledo, que aproveitou a ocasião festiva, para realizar sua Transmissão e Posse do conselho diretor do clube presidido pelo
casal Débora Cristiane de Almeida e Fernando. O início da programação
aconteceu no Marco Rotário, onde os rotarianos recepcionaram o casal
governador Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que na sequência
conheceram o Centro de Convivência dos Idosos, onde foi realizada a Assembleia com os sócios. Na festiva foram empossados oito novos companheiros,
além de sete sócios honorários, entre eles a governadora Maria Luíza M. Zago.

Rotary Club de Santo André-Bela Vista
A posse presente do RC de Santo André Bela Vista aconteceu juntamente com a Visita Oficial feita ao clube pelo casal governador Maria
Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que conheceu os associados e seus
projetos, sendo recebido pelo casal presidente Nelson Silva Oliveira Filho e Ana Lucia. Um dos projetos permanentes do clube é o Banco de
Cadeira de Rodas, que tem beneficiado muitas pessoas assistidas pelo
clube. Mais de 800 cadeiras de rodas já foram entregues para a comunidade. Além desse projeto, o clube realiza outras importantes ações
apresentadas à governadora, durante a festiva. Em reconhecimento à
sua dedicação ao clube e significativa colaboração junto a Fundação
Rotária, o presidente brilhante Fábio Lopes recebeu a sua 1ª Safira.

Rotary Club de Mongaguá-Centro
O Rotary Club de Mongaguá Centro recebeu Visita Oficial do casal governador Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que teve a oportunidade
de conhecer o Marco Rotário do clube e a APAE de Mongaguá, uma entidade que recebe apoio permanente dos rotarianos. Na festiva, a posse de
cinco novos sócios abrilhantou a noite, ato que mereceu o reconhecimento
do presidente do DQA, Marcos Luiz Zanardo, à presidente Iris, por conta do alcance de meta já no início de sua gestão. A posse da Sócia Honorária Maria Aparecida Nieblas Cuculo mereceu destaque e homenagem
do clube. O EGD Fernando Dias Sobrinho foi agraciado com o título de
Sócio Honorário do clube. Destaque também para a outorga de três títulos Paul Harris.

Rotary Club de Mauá
O casal presidente do Rotary Cub de Mauá, Ofeles Cardoso Pires
e Ana Paula, recebeu Visita Oficial do casal governador do Distrito 4420,
Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que conheceu a Santa Casa de
Mauá, onde o clube mantém algumas parcerias. Após visitarem a estrutura do hospital, os rotarianos estiveram na residência do Past presidente
Marcelo Ferreira, onde sua esposa Elaine Iaussoghi recepcionou as senhoras da ASFAR de Mauá e o casal governador, que degustou um delicioso
chá especialmente preparado para a visita. Durante a festiva na sede da
ASFAR, foram outorgados seis Títulos Paul Harris e um Sócio Honorário. Já Odete Costa recebeu sua 1ª Safira e a posse da companheira
Nilva A. de Souza Leite, mereceu destaque.
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Rotary Club de Ribeirão Pires
O casal governador do Distrito 4420, Maria Luíza Mendaçolli Zago e
Cláudio, esteve no Rotary Club de Ribeirão Pires, onde foi recepcionado
pela comitiva de rotarianos que os aguardava, para apresentar a sede do
clube e suas ações. Na festiva, a presidente presente Clarisse S. R. Vieira
dos Santos, empossou os novos associados, Lígia, Silvia, Sonia, Luciana e
Valdir. O companheiro Lincon recebeu o título de Sócio Honorário.
Um vídeo mostrou a parceria do clube com a entidade “Cavalo Alado”,
que desenvolve um trabalho de equoterapia com crianças especiais, portadoras de deficiências motoras. Recentemente, o clube fez a doação de
pouco mais de 7 mil reais, adquiridos graças a projeto de subsídio distrital, para a compra de equipamentos que auxiliam nesse trabalho.

Rotary Club de São Paulo-Chácara Flora
O Rotary Club de São Paulo Chácara Flora recebeu Visita Oficial do casal
governador, que conheceu os associados do clube, liderados pelo presidente presente Ernst Werner Oltrogge. Após a assembleia com os sócios, o
casal participou do almoço festivo, onde se oficializou a posse presente
e foram apresentados os projetos realizados pelo clube, parcerias que a
presidente brilhante Fernanda C. de Oliveira Leme contribuiu e agora espera que tenham continuidade na nova gestão. O clube atua no Programa
Comunitário da Reconciliação, que atende crianças e jovens que vivem
precariamente, em estado de vulnerabilidade social e o Projeto Operação
Sorriso, em parceria com uma organização médica-humanitária dedicada
a melhorar a saúde e a vida de crianças e adultos portadores de deformi
dades faciais.

Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra
O presidente presente Daniel Max Klaussner recebeu o casal governador durante Visita Oficial ao clube que apresentou seus projetos e realizou
reunião festiva, celebrando o ano rotário 2015-2016. Depois de visitar o
Projeto Caminhando, entidade apoiada pelo clube, os companheiros participaram da assembleia com os sócios e reunião festiva. A presidente do
Rotaract do clube, Camila Freixa, falou sobre alguns feitos dos rotaractianos como, doação de cadeira de rodas para um jovem deficiente portador
de distrofia muscular, apoio nas instalações de uma entidade que trabalha
com Equoterapia, significativa arrecadação no McDia Feliz, entre outras
ações. Ela empossou as jovens Stefany e Júlia. O presidente Daniel também empossou o novo companheiro Almir, que recebeu o Pin rotário das
mãos da governadora.

Rotary Club de Praia Grande-Caiçara
O casal governador realizou Visita Oficial ao RC de Praia Grande
Caiçara. Recebidos pelo casal presidente Gilmar Hernandez e Darcy de
Lima, que junto à comitiva de rotarianos do clube, apresentou o Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) de Praia Grande.
O casal governador conheceu um importante serviço de atendimento
psicossocial para dependentes químicos, onde clube mantém apoio permanente e já fez a doação de vários equipamentos para colaborar com o
trabalho desenvolvido em benefício da comunidade. A festiva reservou
o momento da posse de três associados: Maria Mourão Milan, Rafaela
Grisolia Leme e Morched El Katib e o presidente presente, Gilmar
Hernandez recebeu a outorga de uma Safira.
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McDia Feliz transforma
Big Mac em sorrisos
Há muitos anos diversos Rotary Clubs apoiam as campanhas baseadas no
McDia Feliz da rede de restaurantes McDonalds, em apoio a entidades que
suportam crianças e adolescentes com câncer.
Neste dia o restaurante reverte a renda de seu sanduíche mais famoso, o Big
Mac, para essas entidades. A venda do sanduíche pode ser efetuada diretamente
no restaurante, no dia da campanha, ou através da venda prévia de cupons, e
renda adicional pode ser obtida para as entidades através da venda de brindes,
como camisetas e canecas.
Os clubes rotários
apoiam essa campanha
estimulando
uma
venda
maior
de
sanduíches e direcionando o apoio a
entidades suportadas pelos clubes, ou
mesmo adquirindo os tíquetes e efetuando
a doação dos lanches a entidades que
apóiam crianças, duplicando o efeito da
campanha.
Neste dia 29 de Agosto não foi
diferente. Nesta matéria você irá conhecer
como foi a participação na campanha de
diversos clubes do Distrito 4420.
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Os associados do Rotary Club
de São Bernardo do Campo Norte,
clube da governadoria, e rotarianos de
várias partes do ABCD, se reuniram
no McDonald’s do Extra Anchieta.
O objetivo era estimular a venda do
sanduíche e incrementar a receita para
as entidades beneficiadas.
Na mesma região, o Rotaract São
Paulo Independência, juntamente com
seu clube patrocinador Rotary Club
de São Paulo Independência, esteve
presente no McDonald’s do Carrefour
Anchieta. O clube arrecadou quase 200

lanches do McDia Feliz, que foram entregues
para as instituições FUNSAI e MAESP, asilo
Raiar do Sol e moradores de rua. Os dois clubes
fecharam ainda uma parceria com o condomínio
Marques de Lages, localizado na Vila das
Mercês, para a realização do Esquenta McDia
Feliz.
Com a campanha foram vendidos
tiquetes, canecas, camisetas, lanternas, ecobolsas e copos do projeto McDia Feliz no ponto
de venda que estava localizado na entrada do
condomínio.
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Club Santos Aparecida
também participou da
campanha conjuntamente
com os Rotary Clubs
Santos Porto, Santos Monte
Serrat, Santos Ponta da Praia e
Santos Noroeste, em uma grande
ação conjunta pelo aumento
do índice de cura do câncer
infantil e juvenil no Brasil.
O Rotary Club de Diadema participou do McDia Feliz
com uma escala de horários de tal forma que rotarianos
do clube puderam estar presentes no evento durante todo
o dia. O Rotaract Club Mauá, junto ao Interact Club de
Mauá e clubes de Rotary, estiveram presentes auxiliando
na venda dos produtos da campanha (tiquetes, camisetas
e bolsas). O destaque foi para a presença de um grupo
de palhaços voluntários da região. O Rotary Club São
Bernardo do Campo Rudge Ramos participou do
McDia Feliz com 870 tickets vendidos e vários
brindes.

Os rotarianos do Rotary Club de Cubatão
também participaram ativamente do McDia Feliz, com
a renda destinada ao Serviço de Oncologia Pediátrica
da Santa Casa de Santos. O Rotary Club Itanhaém
e a AFRI, Associação de Famílias de Rotarianos de
Itanhaém, junto com o Rotaract de Itanhaém, cederam
os ônibus que levaram 100 crianças de duas entidades
para participarem da campanha, usufruindo de lanches,
refrigerantes e sorvetes.

No litoral, em parceria com o Rotary SantosPraia, os Rotary Clubs Santos Vila Belmiro, Santos
Gonzaga e ASFAR atenderam a 430 crianças
de várias creches de Santos, que receberam o
sanduíche, suco e sorvetes. Toda a renda obtida na
ação foi direcionada ao departamento de oncologia
da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O Rotary

A campanha do E-Club do Distrito 4420 “Sorrisos
em Dobro” foi um sucesso. Os rotarianos entregaram
Big Mac’s ao Camacc - Casa de Apoio a Crianças com
Câncer. Os associados do clube também trabalharam
no McDonald’s da Rua Sócrates, no Jardim Marajoara,
em São Paulo, com a presença de alguns futuros
interactianos.
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Já o Rotaract São
Paulo Cidade Dutra atuou
através da preparação de um
vídeo para ajudar na venda de
tiquetes, preparado previamente
a partir de uma visita da presidente
Camila Freixa ao GRAACC - Grupo
de Apoio ao Adolescente e à Criança com
Câncer. Esta mesma entidade homenageou
o Rotary Club de São Paulo – Santo Amaro
com uma placa de agradecimento pelo
trabalho voluntário prestado pelo clube na
campanha.
O trabalho conjunto marcou essa campanha. Além de
diversas ações executadas pelo Distrito por clubes em
conjunto, foram realizadas ações de área, como a ação dos
clubes de São Caetano do Sul e de Santos, e as ações dos
clubes da Área 8, de São Paulo.
Os quatro Rotary Clubs de São Caetano do Sul
estiveram na loja do Mc Donald’s localizada no Carrefour
de São Caetano do Sul, incentivando os frequentadores a
consumirem o lanche Big Mac. O resultado das vendas
foi destinado à Casa Ronald McDonald de Santo André,
entidade fundada e mantida por rotarianos da região, e que
integra o sistema beneficente global Ronald McDonald
House Charities (RMHC), presente em 62 países.
“Juntos Somos Mais Fortes”!
Esse foi o lema para a campanha do Mc Dia Feliz 2015
que reuniu os seguintes clubes da área 8 do Distrito 4420:

RCSP Interlagos, RCSP Cidade Dutra, RCSP Manancial
Manacás da Serra, E-club 4420, RCSP Centenário e
Rotaract Cidade Dutra, além do RCSP Paraíso e a
Fraternidade Aliança Aca Laurência. A união dos clubes
e entidades permitiu que fossem
vendidos, antecipadamente, mais de
4000 tíquetes, com renda de mais
de 60.000 reais, revertida para as
entidades apoiadas pelos clubes.
O lema da campanha representou bem o
trabalho realizado em parceria entre os Rotary
Clubs do Distrito e as entidades participantes,
proporcionando suporte, esperança e melhores
condições de recuperação a milhares de crianças.
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC Riviera de São Lourenço

RC de Santos-Noroeste

A Aldeia Indígena Guarani, da Cidade de Bertioga,
está recebendo apoio do índio Pataxó, Wrykanã, vindo de
Porto Seguro - BA. Os habitantes da Aldeia Rio Silveira,
comercializam artesanato indígena, às margens da Rodovia Rio Santos, em condições precárias e insalubres. Wrykanã propõem construir uma Arena Indígena no terreno da
reserva indígena, em Boracéia (frente para o mar). Este espaço será adaptado para apresentação de dança, para venda
de artesanato e comidas típicas, com infraestrutura para receber turistas. O RC Bertioga Riviera apoia esta iniciativa
através do Projeto para Preservação da Cultura Indígena.

Através de Subsídio Distrital da Fundação Rotária o RC
Santos Noroeste deu prosseguimento ao Projeto Ensinar e
Capacitar, destinado a mulheres da Zona Noroeste de Santos, especificamente as residentes no Dique da Vila Gilda,
uma das áreas mais carentes no município. O objetivo é
capacitar através de cursos de geração de renda nas áreas
de artesanato e costura.
Essa capacitação visa a melhoria da qualidade de vida,
produção de trabalhos para comercialização e aumento da
renda familiar.

RC de Santos-Oeste

RC de SB do Campo-Norte

Rotarianos e rotaractianos do RC Santos-Oeste participaram do lançamento das novas ações do Movimento
Faixa Viva, em conjunto com a Prefeitura, CET de Santos e
o RC de Santos-Oeste, que aconteceu em março deste ano,
no Salão Nobre Esmeraldo Tarquínio, Palácio José Bonifácio. A Faixa Viva é uma ação educativa permanente, que
faz valer a preferência, facilitando a travessia de pedestres.
No mesmo mês em que foi firmada a parceria, o Rotaract e
o RC de Santos-Oeste, junto com a CET, fizeram aproximadamente 600 adesivagens do Projeto Faixa Viva , dentro
do Projeto Trânsito Solidário, que funciona na cidade.

No mês de março, o RCSB do Campo-Norte realizou o
Projeto Rumo, na Escola Estadual Professora Yvone Frutuoso Prodóssimo, em parceria com o Inst. Polígono de
Ensino. Mais de duzentos alunos do colégio participaram
do evento rotário e receberam informações sobre algumas
profissões, em especial profissões selecionadas e apresentadas pela Professora Alecsandra, do Instituto Polígono de
Ensino. Os companheiros contaram também, com a participação do Capitão Marcelo Alves da Silva, da Polícia
Militar, que mostrou aos jovens as funções e o exercício da
profissão de policial que exige muita disciplina.

Projeto de Preservação da Cultura Indígena

Projeto Faixa Viva
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Projeto Ensinar e Capacitar

Projeto Rumo

www.rotary4420.org.br

RC de SP-Aeroporto

RC de SP-Ponte Estaiada

Celebrando projeto de Subsídios Globais para tratamento e prevenção de queimaduras, o RCSP-Aeroporto
visitou os Estúdios Mauricio de Sousa, fortalecendo a parceria que levou à impressão de revistas com personagens
da Turma da Mônica, contendo mensagens de prevenção e
educação. O projeto teve um custo de 69 mil dólares e incluiu a aquisição de um dermátomo elétrico, um expansor
de pele (graft mesher), lâminas de corte, guias do expansor
de pele para o Hospital Municipal do Tatuapé. As revistas
estão sendo distribuídas em escolas e na comunidade com
mensagens de prevenção Imagem Pública do Rotary.

Transmissão e Posse da Diretoria para o Ano Rotário
2015-16 do Rotary Ponte Estaiada foi notícia nos jornais
do Grupo Sul News, que aproveitou a ocasião festiva para
mencionar a presença do casal governador Maria Luíza e
Cláudio Zago, no evento. A presidente eleita Sandra Borges, pode destacar um pouco das ações realizadas pelo clube
e manifestou seu desejo de continuar trabalhando pelas
causas rotárias, junto aos companheiros do clube. A divulgação da posse na mídia mostra que o Rotary está presente
na comunidade e conta com o apoio de mais colaboradores
para continuar trabalhando pelo ideal de servir.

Rotary Club de Itanhaém

RC de Santos-Boqueirão

Parceria com Maurício de Sousa

Imagem Pública

Campanha do agasalho

Destaque no site da Santa Casa de Santos

O Rotaract Itanhaém participou juntamente com o
Rotary Itanhaém e a AFRI, da doação de 70 cobertores e
mais de 200 agasalhos ao Fundo Social de Solidariedade
de Itanhaém. A doação aconteceu graças à parceria dos
apoiadores da loja VIP. A doação é importante, para manter
as famílias carentes da cidade aquecidas e abrigadas pelo
calor humano dos participantes da campanha. Os rotaractianos têm sido bem atuantes nas ações do clube padrinho
que segue comprometido com o ano rotário presente.
A presidente Maria do Carmo Trovatti agradece aos jovens
e as senhoras da AFRI.

A Santa Casa de Misericórdia de Santos destacou em
seu site o projeto realizado pelo RC de Santos-Boqueirão.
O projeto, realizado com recursos dos Subsídios Globais
da FR., consistiu na doação de cinco eletrocardiógrafos,
que serão utilizados para diagnósticos, e três cardioversores, aparelhos de suporte à vida. Os equipamentos foram
entregues na presença do casal governador 2014-15,
D-4420 Hiroshi e Suma Shimuta. Rotarianos do clube presentes, manifestaram a grande satisfação em poder contribuir com o hospital, através da significativa doação.
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Notícias dos Clubes
Distrito 4420 - Ano Rotário 2015-2016

RC de Santos-Aparecida

RC de São Paulo-Santo Amaro

Iniciando a gestão presente, o RC Santos-Aparecida finalizou a arrecadação e doou à campanha Ação do
Coração, dezenas de caixas repletas de roupas, brinquedos,
enfeites, presentes, etc. Com o apoio dos associados do
clube na arrecadação, a doação foi formalizada na presença
do então presidente presente Silas Serpa de Siqueira Jr.,
acompanhado da sua esposa, do casal vice presidente presente Giuseppe Tatavitto, e da Diretora de Assuntos da Comunidade, Ruth Bittar Mello. Após a conclusão dessa bela
iniciativa, o vice presidente Giuseppe Tattavitto assumiu a
presidência, dando sequência ao ano rotário presente.

O RCSP-Santo Amaro entregou uma geladeira e um
fogão, ao CAPS II Adulto Largo 13, doados como parte
do Projeto do Subsídio Distrital. A entidade beneficiada
trabalha com adultos portadores de transtornos mentais,
severos e persistentes, moradores da região sul de São Paulo-SP. Este projeto beneficia mais de 500 pessoas direta ou
indiretamente, assistidas mensalmente. A doação foi feita
pelos companheiros do clube, ainda na gestão brilhante,
conduzida pela presidente Bárbara Koblinsky. O clube
segue engajado na promoção de outros projetos voltados
para educação, capacitação e sustentabilidade.

Rotary Club de Bertioga

RC de São Caetano do Sul

O Rotary Club Bertioga através de seu Banco de Cadeira de Rodas já favoreceu várias famílias neste início de ano
rotário. Além de cinco cadeiras de rodas, foram entregues
também duas cadeiras de banho e o clube já encomendou
uma cadeira especial para atender a um pedido de pessoa
com necessidades especiais. O Banco de Cadeira de Rodas
atende todos que solicitarem muletas, cadeiras de banho,
cadeira de rodas e andadores, inclusive pedidos de outros
clubes, como o RC Riviera de São Lourenço que solicitou
ao clube, uma cadeira para atender um de seus assistidos,
fortalecendo a parceria entre clubes.

Todos os pães italianos que sobraram da Festa Italiana
de São Caetano do Sul, nas barracas do Rotary Club, da
Casa da Amizade e da Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, foram doados para a “Casa do Vovô”, mantida
pelo Grupo Luz, um asilo que abriga mais de 25 idosos em
São Caetano do Sul.
Os pães são entregues na entidade, onde os idosos podem
degustar. Posteriormente, os mesmos são torrados e servidos no chá da tarde e ainda utilizados para fabricar farinha
de rosca e fazer um delicioso pudim de pão. Nada se perde, tudo se aproveita!

Campanha Ação do Coração

Banco de Cadeira de Rodas
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Doação através de Subsídio Distrital

Doação de pães italianos
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Rotary Club de Cubatão

E-Club 4420

Em parceria com Rotarianos Cubatenses, como tem
ocorrido nos últimos anos, comemorou-se o Dia das Mães
atendidas pelo Serviço de Especialidades Pediátricas da
Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, sob o comando da Dra. Emilia Emico Hashimoto. A atividade integra a
Semana Mundial da Amamentação e por essa razão a Sede
Social do RC de Cubatão ficou repleta de mães, crianças e
profissionais da saúde para transmitir informações acerca
da importância do Aleitamento Materno para o desenvolvimento saudável das crianças. A saúde materno infantil é
um dos principais Enfoques de Rotary e rotarianos.

O E-Club 4420 teve a oportunidade de promover o
Projeto RUMO no CAMP Jabaquara. O evento reuniu 143
jovens, que receberam orientações sobre profissões e suas
áreas de atuação, tmabém foram presenteados com a palestra do companheiro Silvio Bogsan, que abordou o tema
“O Profissional do Século XXI”. A parceria dos rotarianos
do E-Club com o CAMP Jabaquara vem se fortalecendo
através de ações do clube e da participação dos jovens,
inclusive na Convenção Internacional, realizada no Brasil,
em junho deste ano, uma bela experiência para os estudantes que estiveram no evento.

RC de Santos-Vila Belmiro

Rotary Club de Diadema

Semana Mundial do Aleitamento Materno

Projeto Rumo

8ª Caminhada na orla da praia de Santos

Doação de alimentos para a APAT

O Rotary Club Santos Vila Belmiro realizou na manhã
do domingo (30), a “8ª Caminhada Rotary”, evento que
já faz parte do calendário oficial de eventos do município
santista e que reúne rotarianos de todo o Distrito 4420.
Além de promover a campanha End Polio Now, o evento
fomenta projetos sociais, prática de atividades físicas, solidariedade e paz na comunidade local e neste ano rotário,
os companheiros também celebraram a ideia de ser um
presente para o mundo! Os participantes se reuniram na
Praça das Bandeiras, onde adquiriram camisetas do evento
e doaram leite em pó, colaborando com ações do clube.

O RC de Diadema arrecadou alimentos em sua última
reunião de confraternização e doou para a APAT, Associação para pesquisa e assistência em transplante, que é
mantida com recursos dos próprios médicos, entidades sociais colaboradores, e eventos. O casal Presidente Presente
Paulo e Sandra, trabalham na APAT como voluntários e
conseguiram mobilizar os companheiros para essa ação
que atenderá diversas famílias. É com esse espírito de solidariedade que o Rotary mantém seus projetos permanentes
e segue trabalhando nesta gestão.
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GERAÇÕES
NOVAS

ROTARACT CLUB DE
ITANHAÉM
Matéria publicada em jornal

O Rotaract Itanhaém teve
uma matéria publicada no
Jornal Diário do Litoral sobre
suas atividades! Neste caso, foi o comparecimento dos jovens do clube em um Fórum Bi
Distrital que aconteceu em São Paulo e contou com palestras de utilização de subsídios
pelos Rotaracts. Parabéns ao clube pela imagem Pública feita na cidade! O Reconhecimento
do trabalho foi feito na página de nosso Rotary Patrocinador e foi também falado ao vivo em
entrevista à Rádio Anchieta, no mês de setembro. Os rotaractianos seguem muito atuantes,
integrando ações do clube padrinho e participando de iniciativas promovidas entre Rotaracts
de outros distritos.

INTERACT CLUB
SÃO PAULO-AEROPORTO
Apoio ao Projeto VOA de Educação
O Interact São Paulo Aeroporto apoia
o Projeto VOA - Vontade Olímpica de Aprender - que provê aulas
de reforço em matemática e outras disciplinas a alunos da rede
pública de ensino. O clube, presidido no ano rotário 2015-2016 por
Caroline Carvalho, efetuou a doação de R$ 1.000 obtidos em seus
eventos beneficentes.
O Projeto VOA é uma iniciativa originada de alunos e professores
do Colégio Etapa para prover aulas a alunos que desejam participar
de Olimpíadas Acadêmicas, em especial a Olimpíada de Matemática. O projeto também recebeu apoio do RCSP
Aeroporto, Kids e Rotaract.

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO - INDEPENDÊNCIA
Todos sentem frio
O Rotaract Club de São Paulo Independência, em parceria
com os rotarianos e rotaractianos do Distrito 4420, distribuiu
cobertores pelo centro da cidade para proteger os sem teto, do
clima frio no último inverno. Foram mais de 30 voluntários
e grupos parceiros, distribuindo 350 cobertores e refeições
em três dias de campanha. A iniciativa buscou proporcionar
um pouco de aconchego aos que mais necessitam. Outros
44 cobertores foram entregues em uma creche no município
de Saudades/SC, atingido na época, por fortes chuvas que
afetaram 1500 pessoas, um quarto da população local.
A entrega dos cobertores foi realizada pelo Rotaract Saudades.
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ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO-CIDADE DUTRA
Amigos do Bem

Rotaract de São Paulo Cidade Dutra preparou marmitas
de macarronada e mobilizou amigos e parceiros de suas
ações para arrecadação de roupas. O evento aconteceu
em julho com o apoio de alguns Amigos do Bem, que se
propuseram a fazer uma macarronada deliciosa e levar
para os moradores de rua da região da Praça da Sé, um
alimento saudável. Foram feitas mais de 100 marmitas!
Os Amigos do Bem pediram para ajudar com roupas,
pois hoje, esses moradores necessitam de alimento e
roupas limpas. Com a colaboração do Rotaract, o grupo
conseguiu muitas roupas para doação. A parceria foi um
sucesso!

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM

ROTARY KIDS DE SÃO CAETANO DO SUL

Campanha de Vacinação contra a Pólio

Primeiro Projeto

O Rotaract Itanhaém participou, em conjunto com o
Rotary e a Afri, da Campanha de Vacinação contra a
Poliomielite. O Rotary é responsável mundialmente pela
erradicação da doença e essa é a maior campanha que
ele promove no mundo inteiro. No Brasil a doença já foi
erradicada, mas a campanha segue mantendo o quadro
preventivo orientando as famílias a vacinar seus filhos
todos os anos. As crianças ficaram felizes com a presença
do Zé Gotinha representante símbolo da campanha, e
com os rotaractianos que distribuíram pirulitos e balas
para os pequenos que passaram pelo local. Parabéns a
todos! #rotaractitanhaem #familiarotaria #endpolionow

Concluindo seu primeiro projeto, o recém criado Rotary
Kids de São Caetano do Sul, realizou uma campanha para
arrecadar ração para cães, cobertores, toalhas, jornais e
embalagens plásticas de sorvetes. A doação dos itens
arrecadados foi feita para a ONG “Clube do Vira-Latas”,
de Ribeirão Pires, que acolhe atualmente mais de 500
cães abandonados ou doentes.
Concluindo com sucesso o seu primeiro projeto,
os kidianos contaram com o apoio de seus pais que
acompanharam as crianças e doaram mais de 360 kg de
ração, cobertores, toalhas e jornais. O Kids é patrocinado
pelo Rotary Club de São Caetano do Sul.
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ILR / D-4420

instituto de liderança rotária
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R

ealizado no dia 22 de
agosto, o Instituto de
Liderança Rotária do
Distrito 4420 teve como
objetivo agregar novos líderes em
São Caetano do Sul, nas dependências do Colégio Eduardo Gomes,
onde foram organizadas turmas para
participação nos módulos I, II e III, além
do treinamento para
Instrutores que já concluíram o programa.
Integrados
aos
grupos desde as 8h30
até às 17h00 os instrutores conseguiram
transmitir seus conhecimentos,
levantar
questões importantes
sobre Rotary e esclarecer dúvidas
sobre sustentabilidade de projetos,
lideranças e suas características, o
mundo rotário, trabalho em equipe,
ética e serviços profissionais, entre
outros temas que envolvem as ações
rotárias, administração dos clubes e
seus projetos, além de temas que engrandecem a instituição.
O Instituto de Liderança Rotária,
iniciado em 1992 e já organizado
em 153 distritos, divididos em 36
divisões, cobrindo 80 países.
Seu principal objetivo é desenvolver o melhor conhecimento so-

bre Rotary e habilidades de liderança Rotária, com informações
atualizadas sobre objetivos, programas e rotinas administrativas
com foco no desenvolvimento de
futuros líderes, fundamentais para
o contínuo desenvolvimento dos
clubes e da instituição.

Cerca de 70 rotarianos participaram do ILR, sendo orientados pelos
12 rotarianos e instrutores do evento: Fernando Dias Sobrinho, Carlos Torci, Antonio Carlos Dueñas,
Charles Dias, Marco Antônio de
Ávila, Yoiti Fujiwara, Nídia Caivano, Lenice Mateus, Adelaide Priami, Marcelo Carvalho, Marcelo
Marsaiolli e Wagner Candelária,
além da companheira Bessie Barros,
que atuou como secretária.
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