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Rotary de tantos serviços
e transformações
Falando em boas amizades, conheça o perfil
de Cláudio Lopes Tosta, associado do Rotary Club de
Santos-Noroeste, que coordena o IFMR-AS (Associação
Internacional dos Rotarianos Motociclistas da
América do Sul) para o Distrito 4420. Trata-se de um
grupo de companheirismo rotário sobre duas rodas,
reunindo apaixonados por motocicletas no ideal de
servir. O espírito de união também esteve presente
em Bertioga/SP, onde foi realizado o ILR (Instituto
de Liderança Rotária). Preparamos texto e fotos que
contam como foi o evento, sediado com total sucesso
na bela cidade do Litoral Paulista. Conhecimento,
liderança e capacitação sobre o universo rotário
foram as principais atrações deste encontro.
Na atual fase da Revista Rotary 4420,
mantivemos a periodicidade mensal da publicação,
mas adotamos um conteúdo editorial que contempla
dois meses seguidos. Neste sentido, a edição 08
que acabamos de publicar, referente a fevereiro e
março de 2017, traz acontecimentos importantes
que ocorreram ou vão acontecer nestes meses. O
ponto alto desta narrativa é, sem dúvida, a visita
de John Germ e Judy, Casal Presidente do Rotary
International 2016-2017, ao Distrito 4420. Como
ingredientes destas ilustres presenças, celebramos
os 90 anos do Rotary Club de Santos e inauguramos
o projeto “Sorriso Saudável, Futuro com Esperança”,
obtido com Subsídio Global da Fundação Rotária.

Encontro foi o que as crianças e adolescentes
da ONG Projeto Criança Feliz também tiveram,
mas neste caso foi com o gigante Costa Fascinosa,
navio de passageiros da empresa italiana Costa
Cruzeiros. Numa experiência de arrancar sorrisos da
garotada, a Empresa Cidadã RF Maluf proporcionou
um dia surpreendente a todos eles. Nesta matéria,
aproveitamos para explicar um pouco sobre este
importante programa da ABTRF (Associação Brasileira
da The Rotary Foundation). O 21º Encontro das ASFAR
e Casas de Amizade do Distrito 4420 - “O Time das
Estrelas” - também está presente nesta edição, que
conta ainda com mais um importante artigo do EDG
Fernando Dias Sobrinho. Transforme-se!

Em nossa matéria de capa, produzimos uma
ampla reportagem que conta os principais momentos
desta histórica visita, contemplando a ida do líder
mundial do Rotary à Casa da Esperança de Santos,
ao museu em homenagem a Paulo Viriato Corrêa da
Costa (in memoriam), a um encontro exclusivo com
a juventude rotária e à festiva oficial de aniversário
do clube santista, realizada para cerca de 400
pessoas. Falando em novas gerações, o Distrito 4420
realizou o 1º ENDIC (Encontro Distrital de Interact
Club), organizado de forma pioneira pela Comissão
Distrital Pró-Juventude. Dezenas de jovens passaram
um agradável fim de semana juntos, integrando
experiências e fomentando o companheirismo rotário.

Abraços e boa leitura!

MENSAGEM DO PRESIDENTE
- John F. Germ -

John F. Germ
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2016-2017

Com visão e coragem, há 40 anos o Rotary Club de Duarte, nos
EUA, admitiu três mulheres, uma verdadeira afronta aos Estatutos do
Rotary International da época. Por essa "ousadia", ele foi desativado pelo RI.
Persistentes e sem se dar por vencidos, os associados continuaram a se reunir.
Permanecendo resolutos em lutar pelo direito das mulheres de entrarem
para o Rotary eles colocaram um X em cima da insígnia rotária que portavam
e passaram a dizer que pertenciam ao Ex-Rotary Club de Duarte.
Dez anos depois, com o clube integrado novamente à
organização, seus associados ficaram orgulhosos em enviar Sylvia
Whitlock, sua primeira presidente do sexo feminino, ao Seminário de
Treinamento de Presidente Eleitos. Poucos anos depois, em 1989, nosso
Conselho de Legislação votou em eliminar de uma vez por todas o status
do Rotary como sendo uma organização integrada só por homens. Hoje,
graças às nossas 240.000 rotarianas, estamos mais fortes e competentes.
Somos homens e mulheres espalhados em mais de 35.000 clubes ao
redor do mundo dedicados a transformar vidas.
Precisamos de homens e mulheres de todas as idades, culturas,
profissões e níveis de experiência nos nossos clubes. Precisamos estar
representados em todas as cidades e países. Quanto mais nossos
clubes refletirem as comunidades em que estão inseridos, melhor as
serviremos. Nossa diversidade nos revigora e fortalece. É difícil para a
maioria de nós imaginar uma época em que havia rotarianos que eram
contra ao ingresso de mulheres nos clubes. Eu acho que tal oposição
veio simplesmente da resistência a mudanças. Os rotarianos daquele
tempo adoravam o Rotary como ele era, e não conseguiam pensar em
estar ligados a um novo Rotary.
Continuamos adorando o Rotary. Adoramos as amizades e
contatos de negócios que fazemos em nossos clubes e a capacidade de
servirmos à humanidade. Sabemos que a organização agrega valor às
nossas vidas e ao mundo. Também sabemos que se quisermos crescer,
teremos que aceitar o mundo como ele é – com toda as suas oportunidades,
desafios, diferenças e necessidades. Nós devemos muito aos rotarianos de
Duarte. A determinação, perseverança e boa vontade deles nos elevou
para que hoje sejamos um Rotary a Serviço da Humanidade.

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420
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MENSAGEM DO DIRETOR

MENSAGEM DO GOVERNADOR

- José Ubiracy Silva -

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

O Rotary, os recursos
hídricos e saneamento
José Ubiracy Silva
Diretor do Rotary
International
Gestão 2015-2017
Zonas 22 e 23

Água limpa e potável para beber é um direito humano básico a
que milhões de pessoas não têm acesso, não só no Brasil, mas em várias
partes do mundo. Da mesma forma, os benefícios proporcionados pelo
saneamento básico não estão acessíveis a esses milhões de pessoas, em que
pese os esforços despendidos por organismos internacionais, inclusive o nosso
Rotary, preocupados com o desenvolvimento sustentável. A despeito dessas
providências, milhares de crianças em todo o mundo também não possuem os
benefícios de água potável para beber e morrem diariamente em decorrência
de doenças causadas por água contaminada e falta de saneamento.
Está sobejamente comprovado que pessoas que têm acesso a
água limpa são mais saudáveis e produtivas. A Organização das Nações
Unidas há vários anos tem se preocupado com os novos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, os quais visam eliminar a pobreza e
promover prosperidade e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente
e solucionar problemas relacionados às mudanças climáticas. Um desses
objetivos nos incentiva a assegurar o acesso universal e equitativo à água
potável e saneamento para todos, melhorando também a gestão destes
recursos para proteger ecossistemas e aumentar o reabastecimento.
Os rotarianos estão trabalhando para ajudar a alcançar esses
objetivos relacionados a recursos hídricos e saneamento por meio de
projetos visando a instalação de novos poços, implementando sistemas
de coleta de água pluvial e treinando comunidades sobre manutenção
de novas infraestruturas. Em comemoração ao Mês dos Recursos Hídricos
e Saneamento, agora em março, os rotarianos estão sendo incentivados
a entrar em ação para melhorar a saúde das comunidades, fornecendo
acesso a água limpa e saneamento para evitar o alastramento de doenças
infecciosas, instalando reservatórios de água próximos aos vilarejos,
dando às famílias acesso a água potável. Evitam assim que os moradores
caminham diariamente quilômetros para buscar água.
Cabe, nesta oportunidade, um especial registro aos benefícios
do trabalho que está sendo implementado sob a coordenação do
Companheiro e ex-diretor do RI Mário de Oliveira Antonino, do Distrito
4500, visando a minorar os efeitos da inclemente seca que atinge vários
estados da região Nordeste há vários anos seguidos, sendo a mais crítica
dos últimos 50 anos. O semiárido dessa imensa região geográfica tem
sido beneficiado pelas ações desenvolvidas com o apoio intensivo dos
rotarianos. Como o Rotary está envolvido intensivamente nas ações
desenvolvidas em apoio ao semiárido do Nordeste, entendo oportuno
levar o meu incentivo aos clubes e distritos do Nordeste, para que
colaborem na medida do possível com as ações que beneficiem as
populações do semiárido.

Ronaldo Tadeu
Caro Varella
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2016-2017

Água: Fonte de vida. É por isso que em Rotary dedicamos o período
inteiro de março como o "Mês dos Recursos Hídricos e Saneamento". Dois
anos atrás, vivíamos momentos delicados devido a escassez de água em
nosso estado, todos se preocupavam em economizar e buscar formas de
reutiliza-la mesmo assim, muitas famílias foram afetadas com a falta dela
para atender as suas necessidades básicas com higiene e alimentação.
Atualmente, devido as abundantes chuvas, os índices
pluviométricos voltaram a apresentar resultados positivos e, com isso, os
reservatórios estão com seus níveis satisfatórios. Por esse motivo, estamos
desaprendendo a lição que vivemos durante o período de escassez.
Parece que as palavras “economizar” e “uso consciente” já não tem a
mesma importância de outrora. Enfim, desvalorizamos a tão preciosa
água que agora nos parece ser abundante. Nos esquecemos que se não
a utilizarmos de forma adequada, num futuro próximo, ouviremos a
palavra “racionamento” novamente.
O mesmo acontece quando o assunto é saneamento básico, área
que merece a devida atenção. Vivemos num país territorialmente extenso,
e esta é uma questão muito delicada, pois quase 50% das residências no
Brasil não possui tratamento de esgoto, o que nos coloca atrás de países
como Peru, Bolívia e Venezuela. Apesar de residirmos em um estado
desenvolvido, ainda nos deparamos com 12% de residências sem coleta de
esgoto e 39% sem tratamento. Outros problemas enfrentados acontecem
devido a vazamentos, ligações clandestinas, ocupações irregulares e falta
de manutenção nas redes de esgoto. Só o rio Tietê, recebe 690 toneladas
de poluentes por dia oriundos de esgoto doméstico não tratado. É um
assunto preocupante, precisamos formar grupos e orientar a população.
Tudo isso reflete diretamente na saúde e no meio ambiente. Temos
que nos conscientizar que tudo tem seu início através de pequenas ações
e nós, como formadores de opinião que somos, temos que dar o exemplo,
começando por nossos lares e nossas redes sociais e profissionais. Agindo
desta forma, seremos os agentes transformadores do que desejamos ver
em nossas comunidades. Ao instituir o programa “Preserve o Planeta
Terra”, o visionário Presidente do Rotary International 1990-1991, Paulo
Viriato Correia da Costa, já se preocupava com a preservação do nosso
planeta. Com estes esforços, a natureza e seus elementos agradecem
demais a nossa ajuda, por mais simples que ela possa parecer.
Saudações!
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A ilustre presença de
John Germ no Distrito 4420
Presidente do Rotary International visita o Brasil, inaugura obras sociais e marca
presença especial na celebração de 90 anos do Rotary Club de Santos
O dia 22 de fevereiro de 2017 ficará marcado
na história do Distrito 4420 do Rotary International
(RI). Ronaldo Varella e Monica, Casal Governador
Humanitário 2016-2017, foram os anfitriões de
ilustres visitantes. Ao lado de importantes lideranças
rotárias, como Roberto Barroso Filho; Governador
do Distrito 4420 no Ano Rotário 2009-2010, Sérgio
André Carvalho; Presidente do Rotary Club de
Santos (2016-2017), e José Ubiracy Silva; Diretor
do Rotary International (2015-2017), entre outros
ex-governadores, autoridades públicas e rotarianos,
eles receberam a ilustre visita de John Germ e Judy,
Casal Presidente 2016-2017 do RI, para uma extensa
programação na cidade de Santos/SP.
Na pauta principal estava as comemorações
pelos 90 anos de fundação do Rotary Club de
Santos, o maior em número de associados e um
dos mais antigos do Brasil. Numa agradável manhã
de muito sol e calor, as atividades da visita oficial
começaram logo cedo. Ao lado do Governador
Varella, Germ e sua comitiva conheceram de perto o
trabalho realizado pela Casa da Esperança de Santos,
projeto fundado e patrocinado pelo Rotary Club de
Santos. Fundada em 24 de julho de 1957, ela presta
assistência social, sem fins lucrativos, em várias
áreas. A instituição também oferece atendimento
especializado e multidisciplinar em Fisioterapia,
Neurologia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia.
Logo ao chegar, Germ foi recepcionado por
Roberto Luiz Barroso e Lamartine Lélio Busnardo,
respectivamente presidente e vice-presidente da Casa
da Esperança. Em seguida, ele plantou uma árvore
nos jardins do local, repetindo o ato de preocupação
ambiental de Paulo Viriato Côrrea da Costa, cidadão
santista que presidiu o Rotary International em
1990-1991. Ele lançou o "Preserve o Planeta Terra",
como lema adicional de sua gestão e convocou
rotarianos do mundo inteiro para ações básicas em
Flora, Fauna, Poluição do Ar e Proteção das Águas
numa época de pouca projeção ecológica. Com
isso, ele incentivou vários trabalhos na área do Meio
Ambiente. Viriato faleceu em 10 de abril de 2000.

Após dar continuidade simbólica ao espírito
visionário de Viriato, o atual Presidente do RI
inaugurou o complexo de saúde bucal da Casa da
Esperança, composto por escovódromo, consultório
odontológico e setor de diagnóstico por imagem
(radiologia e tomografia). As instalações fazem
parte do projeto “Sorriso Saudável, Futuro com
Esperança”, realizado por meio de um subsídio
global da Fundação Rotária ao Rotary Club de
Santos. “Estamos apresentando um brilhante
trabalho ao RI, fruto do empenho dos rotarianos. A
entidade passa a realizar exames para diagnóstico,
prevenção e tratamento de patologias bucais,
atendendo seus pacientes e a comunidade em
geral”, enfatiza o Governador Varella.

Casal Ronaldo Varella e Monica (à dir.) recebem
John Germ e Judy na Casa da Esperança

“A entidade passa a realizar exames para
diagnóstico, prevenção e tratamento de
patologias bucais, atendendo seus pacientes
e a comunidade em geral”.

John
Dr. Luiz
Germ
Claudio
(ao centro)
prepara
inaugura
paciente
a unidade
parade
receber
radiologia
intervenção
ondontológica
emergencial
da Casa dano
Esperança
coração

- Ronaldo Varella ROTARY 4420 - FEV/MAR 2017
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Na Casa da Esperança, o Presidente do RI
acompanhou o trabalho de fisioterapia

No escovódromo, os pacientes receberão
orientação para prevenção de doenças e higiene bucal.
Cerca de 300 crianças e adolescentes são atendidos por
mês no local. Com a ativação das novas instalações, o
tratamento destas patologias vai melhorar em relação ao
atendimento do público. “Além do subsídio da Fundação
Rotária, o projeto conta com a parceria da Universidade
Santa Cecília, Associação dos Cirurgiões Dentistas da
Baixada Santista e o apoio da Colgate. Em sua missão
diária, a instituição conta com a colaboração de empresas,
entidades e milhares de pessoas que reconhecem a
importância de seus serviços. Isso é gratificante para nós”,
reconhece o Presidente do Rotary Club de Santos.
Além do complexo odontológico, o Presidente
do RI ainda conheceu todas as instalações e serviços
oferecidos pela entidade. Sua visita também
serviu de momento comemorativo, já que ela vai
completar 60 anos de fundação em 2017. “É um dia
muito importante para nós e para o movimento
rotário em nossa região. Como o líder máximo do
Rotary no mundo, John Germ também faz parte
deste projeto que inauguramos hoje. Temos agora
a responsabilidade de conduzir tudo muito bem.
Faço questão de enfatizar sua presença em nossa
instituição com muita alegria e gratidão. Espero
que ele tenha gostado de tudo que vivenciou aqui
dentro”, enaltece o presidente da Casa da Esperança.
Enquanto Diretor do RI, Ubiracy diz que está
percorrendo diversos distritos pelo Brasil e conhecendo
vários projetos. Mas no caso da Casa da Esperança
de Santos, ele considera uma causa fantástica. “Os
rotarianos da cidade de Santos e do Distrito 4420
estão de parabéns por esta instituição. São 60
anos fazendo o bem a quem mais precisa de ajuda
especializada. O próximo presidente desta casa terá
um grande desafio para substituir o querido Barroso.
Desejo a ele toda a felicidade e sorte do mundo
para conduzir esta monumental obra”, desejou em
referência ao médico Charles Ferreira Dias, associado
do Rotary Club de Santos, que assumiu a presidência
da entidade no mês de março.
“Faço questão de enfatizar sua presença em
nossa instituição com muita alegria e gratidão.
Espero que ele tenha gostado de tudo que
vivenciou aqui dentro”.
- Roberto Luiz Barroso -

Germ foi homenageado na sede do Rotary Club de Santos

Descontração total no escovódromo da Casa da Esperança
ROTARY 4420 - FEV/MAR 2017
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Trabalho digno de esperança
John Germ conta que há anos faz parte do
conselho de uma organização não governamental
nos Estados Unidos. Ela foi constituída por pais de
crianças com dificuldades físicas e mentais. Ele diz
que as atividades feitas por lá são bem parecidas com
tudo que viu na Casa da Esperança. “Vocês fazem um
trabalho de amor aqui. Estão tornando a vida de cada
uma dessas crianças mais feliz. Ao incluírem os pais em
projetos de geração de renda, também estão traçando
um objetivo a mais para suas famílias. Isso também
mostra como o dinheiro doado à Fundação Rotária
retorna à sociedade com grande utilidade social”.
Germ ainda destacou a importância do subsídio
global para fazer o bem, combinando recursos financeiros
arrecadados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa,
por exemplo. Mas para isso acontecer, ele ressalta que
clubes e distritos têm papel fundamental. “Quando isso
ocorre, a gente vê como é possível ajudar crianças no
mundo inteiro. É o que está ocorrendo aqui na Casa da
Esperança. O local tem um nome muito apropriado, pois
senti muita esperança nas crianças e famílias que estão
aqui. Para mim e para Judy é um prazer ver tudo isso.
Obrigado e parabéns por este lindo projeto”, conclui.

Após a visita à Casa da Esperança, Germ
almoçou com algumas lideranças rotárias e fez um
breve descanso. No período da tarde, ele visitou o
memorial em homenagem a Paulo Viriato Corrêa
da Costa, localizado no Edifício Rotary, na própria
cidade de Santos. Ele ficou surpreso com a quantidade
de detalhes e o rico acervo do lugar, composto por
documentos, indumentárias e outros objetos que
foram preservados pela família. Em seguida, ele visitou
a sede do Rotary Club de Santos, estabelecida no
mesmo prédio. No local, ele descerrou a própria foto
na “Galeria de Presidentes de Rotary International”.
Ele é o 24º rotariano que visitou oficialmente o clube
santista no exercício da presidência do RI.

“O local tem um nome muito apropriado, pois senti
muita esperança nas crianças e famílias que estão aqui.
Para mim e para Judy é um prazer ver tudo isso”.
- John Germ -
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Encontro com a juventude
Ainda no período da tarde, o Presidente do
RI se reuniu com as jovens lideranças do Rotary Kids,
Rotaract e Interact do Distrito 4420. Para Leandro
Borges Taveira, Representante Distrital de Rotaract
(Gestão 2016-2017), foi uma grande honra vivenciar
esta experiência. “Aconteceram outras reuniões com
a juventude, mas não tenho conhecimento de um
encontro tão próximo como este. Fiquei muito honrado
e agradecido por este histórico momento. Estou
feliz por ter dado tudo certo e impressionado com a
abertura que ele deu a todos nós. Esteve totalmente
aberto para ouvir e responder cada um dos nossos
questionamentos. Os jovens o acharam um excelente
líder e ficaram encantados com sua simplicidade”.
A quantidade de fotos que fizeram ao lado de
Germ comprova que todos saíram felizes do encontro.
Para eles, ficou claro que a instituição quer estimular a
juventude num trabalho mais próximo dos clubes de
Rotary. “Ele deu abertura para que jovens entrem em
Rotary aos 30 anos de idade ou até mesmo antes com
a possibilidade da dupla associação. Disse ainda que os
membros do Rotaract, caso não se vejam em nenhum
clube de Rotary existente, devem solicitar o auxílio dos
governadores distritais para fundarem novos clubes.
Ele reforçou a grandeza do Distrito 4420 para o RI e
disse acreditar que os jovens devem ser uma força que
trabalhe em parceria com os rotarianos”, conclui Taveira.

A jovem Amanda Aguiar Menezes, associada do
Rotaract Club de Santos, disse que a visita foi incrível. “Ele
nos trouxe ainda mais conhecimento sobre a organização.
Além de motivar os programas da juventude, incentivou
os rotaractianos a virarem rotarianos, mostrando que os
jovens são o futuro do Rotary”. Felipe Hora Costa, do
Rotaract Clube de Santos-Oeste, definiu a experiência
como um privilégio. “Conhecer o nosso maior líder é
uma sorte que poucas pessoas tiveram. Ter escutado
seus conselhos foi algo que trouxe mais motivação para
trabalharmos melhor. A impressão que tive foi que ele
teve muita humildade para nos receber e se orgulha de
tudo que fazemos em prol da causa rotária”.

“Ele reforçou a grandeza do Distrito 4420 para o
RI e disse acreditar que os jovens devem ser uma
força que trabalhe em parceria com os rotarianos”.
- Leandro Borges Taveira -

Germ dá início à reunião oficial de sua
visita ao Rotary Club de Santos

Simplicidade, alegria e integração marcam o
encontro com os jovens do Rotary
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Livro e jantar festivo de 90 anos
John Germ encerrou o dia no jantar festivo em
comemoração aos 90 anos de fundação do Rotary Club
de Santos. No evento, ele teve a chance de discursar para
uma plateia com aproximadamente 400 pessoas, entre
rotarianos, autoridades públicas e convidados. Paulo
Alexandre Barbosa, prefeito da cidade de Santos, enfatizou
a importância dos projetos de Rotary na comunidade e
valorizou a presença do líder máximo do RI no município
santista. Na oportunidade, o Presidente Sérgio André
Carvalho lançou o livro sobre os 90 anos de história do
Rotary Club de Santos. Trata-se de uma narrativa sobre
a longa trajetória do clube. A renda com a venda dos
exemplares será revertida em projetos sociais.
Carvalho conta que a ideia do livro era antiga, pois
o clube não tinha um documento robusto que contasse a
sua própria história dentro do Rotary. “Tínhamos apenas
alguns encartes e revistas que falavam pontualmente
sobre algumas gestões. Verifiquei que estávamos
perdendo a nossa identidade e comecei a separar os
principais atos realizados pelos companheiros, dando
vida a publicação que acabamos de lançar”, revelou. No
decorrer da cerimônia, ele ainda empossou Diogo Godinho
Barroso como associado do clube, ato que foi outorgado
pela presença de John Germ. O novo companheiro está
classificado como profissional da Engenharia, Incorporação
Imobiliária e Construção Civil.

“Recebemos esta visita num momento especial,
justamente pela comemoração dos 90 anos do Rotary Club
de Santos. Juntamente com isso, inaugurar um projeto de
subsídio global é motivo de muito orgulho aos santistas.
Isso vai engrandecer ainda mais o trabalho da Casa da
Esperança. Para completar o espírito de servir do Rotary,
o clube anfitrião ainda empossou um novo associado, o
que representa a renovação e a força da juventude em
Rotary. Agradeço a todos os envolvidos, em especial os
voluntários deste grandioso clube. Manter um projeto
com este patamar é algo que não tem preço. Acredito que
John Germ e sua esposa Judy estão felizes com tudo que
viram aqui”, finaliza o Governador Varella.

Outros compromissos no Brasil

“Verifiquei que estávamos perdendo a nossa
identidade e comecei a separar os principais atos
realizados pelos companheiros, dando vida a
publicação”.
- Sérgio André Carvalho -

Rotarianos, convidados e autoridades
celebram o Hino Nacional brasileiro

Cerca de 400 pessoas prestigiaram a
visita de Germ durante o jantar festivo

John Germ voltou ao País depois de ter participado
do Instituto Rotary do Brasil em agosto de 2016.
Em 2017, ele chegou ao Brasil no domingo de 19
de fevereiro, onde desembarcou no Aeroporto
Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP. No
dia seguinte, deslocou-se para Foz de Iguaçu/
PR, onde participou do Encontro da Juventude
Brasil, Paraguai e Argentina. No evento, ele foi
recebido por cerca de 500 jovens do Rotaract. Na
quarta-feira de 22 fevereiro, após chegar à cidade
de Santos no dia anterior, ele passou pela extensa
agenda descrita nesta reportagem, sempre
acompanhado pelo Diretor Ubiracy. Na quinta-feira
(23), esbanjando entusiasmo, ele conheceu a
maior obra educacional do Rotary no mundo.

Livro de 90 anos do Rotary Club de Santos
foi entregue ao Presidente Germ

Ele foi levado à unidade Granja Viana do Colégio
e Faculdades Rio Branco, em Cotia/SP, onde visitou
o Centro Profissionalizante, o Centro de Educação
para Surdos, laboratórios de tecnologia e física.
Também testemunhou uma aula de matemática
com alunos ouvintes e surdos, com o suporte
de uma tradutora da Língua Brasileira de Sinais.
No período da tarde, ele foi à unidade escolar
do bairro de Higienópolis, em São Paulo/SP. O
complexo educacional Rio Branco é liderado
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Ele
ainda participou da sessão solene pelo Dia do
Rotary, promovida pela Câmara Municipal de
São Paulo. Na sexta-feira (24), satisfeito com
tudo que vivenciou, John Germ deixou o Brasil.

Sob o olhar de Germ, Diogo (à esq.) toma
posse como novo associado em Rotary
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Sob supervisão dos rotarianos, encontro
de Interact é aberto oficialmente

Realizado de forma pioneira dentro do Distrito 4420, evento com foco na integração
da juventude superou expectativas durante um agradável fim de semana
De 10 a 12 de março, o Distrito 4420 organizou
pela primeira vez o ENDIC (Encontro Distrital de Interact
Clubs). Ele foi realizado no sítio ´”Mamuska”, na cidade
de Capela do Alto/SP, localizada na região de Sorocaba.
A principal finalidade do evento foi a promoção do
companheirismo entre os jovens. Para isso, a equipe
organizadora convidou todos os interactianos do Distrito
e idealizou uma série de atividades que visavam essa
integração entre os representantes de vários clubes.
Realizado tradicionalmente em outros distritos, o encontro
também deverá ocorrer periodicamente dentro do 4420.
Entre voluntários, participantes e organizadores, cerca de
45 pessoas marcaram presença nesta edição inaugural.

No sábado (11), a galera levantou bem cedo para
uma atividade surpresa. Os jovens visitaram uma fazenda
leiteira, conheceram o sistema de ordenha e brincaram
com os bezerros. No mesmo dia, foram realizadas as
Interactíadas. Eles foram separados por times e clubes
participantes, justamente para que se aproximassem uns
dos outros. “Todos participaram de vários desafios. No
final do evento, coroamos o campeão. Tivemos corrida
de carrinho de mão, voleixiga (vôlei com bexigas cheias
de água), camisa molhada na piscina, "quiz" rotário e de
celebridades. Durante à noite, tivemos a festa temática
do seriado Stranger Things, quando rolou muita dança,
alegria e diversão entre todos”.

Os próprios jovens escolheram o tema do
encontro, intitulado o “ENDIC dos Seriados”, com enfoque
no “Stranger Things”, seriado mais assistido no mundo
pela Netflix. Ao chegarem ao sítio na noite de sexta-feira
(10), todos saborearam cachorro quente e uma deliciosa
sobremesa. “Chegaram com a corda toda, pois ninguém
dormiu antes da meia noite. Então apresentamos uma
cena rara para quem mora longe do campo. O céu
estava estrelado e com o brilho especial da lua cheia.
Todos ficaram admirados em ver algo tão natural, mas ao
mesmo tempo incomum para a maioria. Tocamos violão e
cantamos juntos neste cenário”, revela Alexandre Farinella
Neto, Presidente da Comissão Distrital Pró-Juventude.

No último dia do evento, o domingo (12) foi
iniciado com as premiações de encerramento. O prêmio
de caravana mais distante foi dado ao Interact Club de
Santos-Professor Fuschini. O grupo mais numeroso, com
a presença de 13 jovens, foi do Interact Club de Diadema.
O troféu de galerinha mais animada foi para o Interact
Club de Mauá. Sandra Maria Azzari Miguel Farinella,
proprietária do sítio Mamuska, recebeu certificado
por todo o carinho e hospitalidade oferecida aos
participantes. A companheira Giulia Fujiwara, do Interact
Club de Mauá, ganhou um agradecimento especial pela
incansável dedicação para divulgar e organizar todos os
detalhes durante o mês que antecedeu o evento.

“Todos ficaram admirados em ver algo tão natural,
mas ao mesmo tempo incomum para a maioria.
Tocamos violão e cantamos juntos neste cenário”.

- Alexandre Farinella Neto -

Fim de semana de sol e calor presenteou o
encontro com piscina e descontração

Atividades ao ar livre promoveram o espírito
de liberdade dos jovens participantes

Além do espírito de competição, interactíadas
movimentou a galera com muita integração
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Com muita alegria e gratidão, participantes do
ENDIC comemoram o sucesso do vento

ENDIC 2016-2017

Construindo histórias
de sucesso
Todos os programas com enfoque na juventude,
fomentados pelo Rotary International, têm como objetivos
básicos a formação de líderes. Com o Interact Club não é
diferente. Os trabalhos sociais são um meio para alcançar
os desejados níveis de liderança desses jovens. A faixa etária
do Interact é de 12 aos 18 anos. Os clubes devem buscar nas
comunidades jovens com potenciais para este tipo de liderança.
As reuniões são marcadas periodicamente e sempre contam
com a presença de um rotariano. As regras são parecidas com
as do Rotary, com a diferença básica de que ao completar
18 anos de idade, o jovem se desliga do programa logo em
seguida, sendo encaminhado para um Rotaract Club se desejar.

Valorização e metas à juventude
Farinella também recebeu um certificado
de reconhecimento pelo emprenho na realização
do histórico encontro entre os interactianos. Os oito
participantes que ganharam as competições receberam
um prêmio individual no valor de 20% do total da
hospedagem para a Conferência Distrital 2016-2017.
“Isso é um estímulo para que tenhamos a presença
da juventude no evento da Governadoria. Segundo
os próprios jovens, o ponto alto do ENDIC foram as
Interactíadas, pois integrou todo mundo de forma
harmônica. Para nós da Equipe Distrital, o evento
estruturou ainda mais o programa. Com incentivos
deste tipo, conseguiremos fazer do Interact o maior e
mais forte programa de jovens do Distrito 4420”.

A Conferência Distrital de Rotaract (CODIRC) e
a Conferência Distrital de Interact Clubes (CODIC) serão
realizadas em junho e julho. Diferentemente do ENDIC,
estes eventos são voltados para a instrução rotária. A
programação contará com palestras e apresentação
de projetos. Os pontos altos serão o Concurso Distrital
de Projetos e Concurso Distrital de Oratória. O primeiro
contempla o reconhecimento de projetos com impacto
transformador na sociedade. O de oratória será uma
premiação individual. Além deles, teremos a Sala da
Juventude durante a próxima Conferência Distrital de
Rotary, onde ocuparemos parte da plenária principal com
uma programação especial aos jovens”, adianta Farinella.

Homenageada por Farinella no final do ENDIC,
a jovem Giulia é uma das que possui uma linda história
de sucesso juvenil. Prestes a completar 18 anos de idade,
a estudante é uma das mais atuantes do Interact Clube
de Mauá. Inclusive, já se associou ao Rotaract Clube de
Mauá, sendo eleita à presidência para 2017-2018. “Ela
participou ativamente da organização do ENDIC e de
outras atividades dentro do Distrito. Além disso, ela se
comunica muito bem com todos os jovens e rotarianos
da equipe. Sua carreira profissional segue o mesmo foco
da trajetória rotária. Ela acabou de ser aprovada no
vestibular de Engenharia da Escola Politécnica da USP. Ela
é um exemplo de dedicação e futuro promissor”.
O ENDIC é uma inciativa do Distrito 4420 e da
Comissão Distrital Pró-Juventude. A colaboração foi dos
interactianos e voluntários. O patrocínio das empresas
Engeplus Construtora e Incorporadora, PredCenter
Construtora e Santos Hostel. “Agradecemos a todos
que apoiaram ou patrocinaram o evento por meio de
suas empresas, como os companheiros Roberto Barroso
Filho, Aguinaldo Borges e Luis Antonio Reis, ambos do
Rotary Club de Santos, e Leandro Taveira, do Rotaract
Club de Santos. Além disso, não posso deixar de falar de
Terezinha Calçada, a nossa madrinha da juventude. Ela é
uma pessoa evoluída, à frente do seu tempo, e que nunca
mede esforços para ajudar o próximo”, conclui Farinella.
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Sobre Alexandre Farinella Neto
Nasceu em Santos/SP e ingressou em Rotary com
apenas 24 anos de idade. É formado em Engenharia
Civil, Administração de Empresas e pós-graduado
em Perícias de Engenharia. Atua como empresário
da construção e incorporação imobiliária, além
de prestar consultoria em perícias judicias e
extrajudiciais. Também é sócio de uma agência de
turismo. Associou-se em 2010 ao Rotary Club de
Santos, onde sempre esteve ligado aos programas
relacionados à juventude, justamente por ser um dos
associados mais jovens do grupo. No clube santista
é o responsável pelo Prêmio Rotary de Liderança
Juvenil (RYLA).
Diante dos cargos que ocupou, ele se especializou
em Rotary Kids, Interact, Rotaract, RYLA e Programa
de Intercâmbio de Jovens (YEP). Também presidiu a
Subcomissão de Apoio ao Rotaract do Distrito 4420
(2015-2016). Para a Gestão Humanitária 2016-2017, ele
foi convidado pelo Governador Ronaldo Varella para
presidir a Comissão Distrital de Apoio à Juventude,
sendo o responsável pelos três programas de jovens
(Rotary Kids, Interacct e Rotaract). Recentemente,
foi convidado para participar da Comissão de Ética
do Rotaract Brasil, sendo um dos dois rotarianos que
participam desta comissão no País.

“O apoio presencial é mais importante
do que o material para os jovens. A
Governadoria tem apoiado nossas ações e
sempre responde às solicitações”.

Entre as principais metas da gestão estão a
manutenção dos grupos de jovens e a expansão de seus
programas, como a fundação de novos clubes. Farinella
revela que o processo de abertura de um Rotaract
no Rotary Club de São Bernardo do Campo-Rudge
Ramos está em fase final. Em termos de Interact, um
novo clube foi fundado recentemente na cidade de
Diadema. “Estamos vivendo uma retração econômica
no País. Isso reflete nos programas patrocinados
pelos clubes de Rotary. Mesmo com essa dificuldade,
estamos conseguindo manter os projetos. O apoio
presencial é mais importante do que o material para
os jovens. A Governadoria tem apoiado nossas ações e
sempre responde às solicitações”.
Contato com os animais da roça e o meio ambiente
também fizeram parte da programação do ENDIC

Os jovens exploraram toda a liberdade oferecida
pelo sítio "Mamuska”, em Capela do Alto/SP

A estudante Giulia recebe merecida homenagem por
seus esfoços durante a organização do ENDIC
ROTARY 4420 - FEV/MAR 2017
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RC de Santos-Vila Belmiro

RC de Cubatão

JOVEM APRENDIZ | ÁREA 1

VISITA OFICIAL | ÁREA 3

Durante a 29º reunião ordinária da Gestão Humanitária 2016-2017,
realizada na sede da Cruzada das Senhoras Católicas e presidida
por Iracema Aguiar Menezes, o Rotary Club de Santos-Vila Belmiro
apresentou aos companheiros e convidados a palestra com tema
“Programa Jovem Aprendiz”, ministrada pelo advogado Elias Francisco
da Silva Junior. O encontro ainda reservou uma singela homenagem
ao público feminino, alusiva ao Dia Internacional das Mulheres. Na
oportunidade, Waldemar de Oliveira Junior e Fausto Willian Pinto
tomaram posse como novos associados do clube

Em 15 de março, em comemoração aos 46 anos de sua fundação, o
Rotary Club de Cubatão organizou festiva para receber a visita do
Governador Ronaldo Varella. O evento teve início com a visita aos projetos
desenvolvidos pelo clube na Casa da Esperança Dr. Leão de Moura,
em Cubatão/SP. Na ocasião, o clube inaugurou o novo aquecedor da
piscina para tratamento de fisioterapia, último projeto concluído pelos
rotarianos na instituição. Durante a cerimônia do jantar, os associados
Nancy Canelas, Ivone Garagnani, Cecília Mesquita e Carlos Henrique
foram contemplados com título Paul Harris.

RC de Santos-Praia

RC de Bertioga

PLANTIO DE ÁRVORES | ÁREA 2

DROGAS NA ADOLESCÊNCIA | ÁREA 4

Cerca de 40 mudas de pitangueiras, goiabeiras, aroeiras e
patas-de-vaca foram plantadas no Jardim Botânico Chico
Mendes, em Santos/SP, com a participação de alunos do Ensino
Fundamental do colégio Novo Tempo. O material foi doado pela
prefeitura, em parceria com o Rotary Club de Santos-Praia. A ação
faz parte do projeto “Plante Árvore, Ganhe Vida”, que tem como
meta o plantio de três mil árvores na cidade, em áreas carentes
de arborização. Além do poder público municipal, o projeto tem
o apoio da Elog (Ecopatio Logística Cubatão), Jardim Botânico de
Santos e alunos do Colégio Novo Tempo.

O Rotary Club de Bertioga, presidido por Antônio Flavio Duarte, e o
Rotary Club de Guarujá-Vicente de Carvalho, sob o comando de Luís
Henrique Negrão, prepararam uma palestra especial para o público
jovem, abordando o uso de álcool, drogas e tabaco na adolescência.
Para ministrar o conteúdo, os clubes convidaram o pediatra e
pneumologista Dr. João Paulo Becker Lotufo, conhecido como Dr.
Bartô. Ele se apoiou em sua vasta experiência no atendimento clínico
de jovens quimicamente dependentes para alertar sobre os perigos e
prejuízos que estes hábitos causam na vida da juventude.

RC de Santos-Boqueirão

RC de Bertioga-Canal

DIA INTERNACIONAL DA MULHER | ÁREA 2

PALESTRA HIGIENE ÍNTIMA | ÁREA 4

A 31º reunião ordinária do Rotary Club de Santos-Boqueirão foi marcada
com ilustre presença da presidente do Colégio e da Universidade Santa
Cecília, Lúcia Maria Teixeira, que fez uma palestra em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, sob o tema "Mulher, Travessia do Futuro".
Com muita emoção, a convidada fez observações sobre as várias etapas
e fases da vida feminina, mostrando cada mulher em sua forma perfeita.
Entre os demais convidados estavam o Presidente Humanitário do Rotary
Club de Santos, Sérgio André Carvalho, e os companheiros Roberto
Barroso Filho e Marcelo Marsaioli.

Em 07 de março, os companheiros do Rotary Club de Bertioga-Canal
se reuniram no Restaurante Borghese para celebrar o Dia
Internacional da Mulher. Além da confraternização, os participantes
foram agraciados com palestra sobre Higiene Íntima, ministrada pelo
designer Eduardo César da Cruz. A Presidente Humanitária Elaine
Campos relembrou as questões sociais que pautam as reivindicações
femininas e, em seguidas, as rotarianas, convidadas, amigas, mães e
irmãs dos companheiros foram homenageadas com a interpretação
de uma poesia por parte do rotariano José Braz.

RC de Santos

RC de Praia Grande

HOMENAGEM ÀS MULHERES | ÁREA 2

ROTARACT EM AÇÃO | ÁREA 5

Em 8 de março, o Rotary Club de Santos realizou mais uma noite de
companheirismo, dedicada especialmente às mulheres. O encontro
contou com a presença das convidadas Diva Kodama e Renata
Soares Bonavides, filha da companheira Hortência Benette. Diva é
inspetora alfandegária e recebeu do clube o prêmio Mérito Feminino,
como reconhecimento pelos excelentes serviços realizados durante
sua carreira profissional. Cerca de 90 pessoas estiveram presentes
no encontro, entre associados do clube, cônjuges, convidados,
intercambistas e participantes da juventude rotária.

A 15° reunião ordinária do Rotaract Club de Praia Grande (Gestão
2016-2017) aconteceu em 19 de março. Além dos membros efetivos,
o encontro teve a presença do aspirante Leandro Díaz, da sócia
honorária Claudia Cristina e do interactiano Yuri Amaral. No mesmo
dia rolou o “Treinamento de Projetos”, com o companheiro Gustavo
Ricardo Batista, diretor de projetos do Rotaract Brasil 2015-2016. Na
mesma semana, os associados Jean Carlos e Luiz Henrique participaram
da reunião do parceiro Rotary Club de Praia Grande, onde assistiram a
palestra do EGD Marcos Zanardo sobre intercâmbio.
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RC de Diadema

RC de São Paulo-Aeroporto

LAR SÃO JOSÉ | ÁREA 7

INTERACT CLUB NO PETS | ÁREA 13

Em 14 de março, o Rotary Club de Diadema transferiu sua reunião
ordinária para o Lar São José. Criado há mais de 40 anos pelas irmãs
Lázara e Luiza Silveira Pacheco para acolher moradores de rua, o
estabelecimento tornou-se referência no abrigo de menores em
situação de vulnerabilidade social ou sem família constituída. O espaço
atende atualmente crianças com idade entre 3 e 18 anos. Desde sua
fundação, o abrigo conta com auxílio da comunidade. Fazem parte
da diretoria e do conselho administrativo, os rotarianos Celso Ruiz,
Maximino Almeida e Marcelo Biagioni.

O Interact Club de São Paulo-Aeroporto, patrocinado pelo Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto, participou da realização do PETS para o Ano
Rotário 2017-2018. Ele foi representado pela associada Fernanda Kubota,
que também é presidente eleita do clube para a próxima gestão. O
evento contou com a presença do Governador Eleito Claudio Takata e
foi organizado pela comissão pró-juventude, presidida por Ângelo Priore
e com Gabriela Gadea como presidente da sub-comissão de Interacts
para o próximo período rotário. Com a iniciativa, os companheiros do
Aeroporto reforçam seu apoio à juventude em Rotary.

RC de Santo André-8 de Abril

RC de São Paulo-Ponte Estaiada

PROGRAMAÇÃO DE FESTIVA | ÁREA 9

RECONHECIMENTO PÚBLICO | ÁREA 14

A apresentação da programação da festiva de 7º aniversário do Rotary
Club Santo André-8 de Abril foi um dos principais assuntos abordados
no dia 21 de fevereiro, durante a 21ª reunião ordinária no restaurante
Baby Beef Jardim. O evento está previsto para acontecer no dia 4 de abril
e, de acordo com a comissão organizadora, formada pela presidente
Rosa Ramos e pelas companheiras Maria Passarelli, Marcela Lopes e
Marli Popolin, terá grandes novidades. As oportunidades oferecidas
pelo YEP aos rotarianos e a comemoração dos aniversariantes do mês
completaram a noite de companheirismo.

No dia 10 de março, Mônica Santana Marques de Oliveira, Presidente
Humanitária 2016-2017 do Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada,
e as companheiras Silvia Casagrande Barbosa e Rosely Ugolini foram
homenageadas como mulheres de destaque, em evento promovido
pela Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Eduardo Tuma
entregou a cada uma delas o “Prêmio Mulher”. Segundo Mônica, é
uma honra para as associadas do seu clube compartilhar momentos de
valorização feminina, do seu poder na sociedade e da sua contribuição
para uma sociedade melhor em todas as partes do mundo.

RC de São Paulo-Vila Mariana

PETS DISTRITAL 2017-2018

ROTARACT EM AÇÃO | ÁREA 12

O ROTARY FAZ A DIFERENÇA | DISTRITO 4420

Mulher que se ama, se cuida! Foi com este slogan que o Rotaract Club de
São Paulo-Vila Mariana comemorou o Dia Internacional da Mulher. Para
encerrar a iniciativa com chave-de-ouro, o grupo organizou importante
palestra com o tema “Saúde da Mulher - Informação e Prevenção”,
ministrada pela fisioterapeuta Suehellen Milhomem, especialista e
pesquisadora em Saúde da Mulher do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP. O evento será realizado em 25 de março, às 15h00,
no Hotel Comfort Nova Paulista, em São Paulo/SP. Mais informações no
www.facebook.com/rctvilamariana.

O PETS (Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos) foi
realizado de 10 a 13 de março, no Hotel Terras Altas, em Itapecerica
da Serra/SP, repleto de informações, companheirismo e integração.
Ocorreu degustação de café, oferecida pelos fabricantes Café Brasileiro
e Cooxupé. Além disso, foi apresentado material desenvolvido pela
Mauricio de Souza Produções. Foram sorteados brindes, como um colar
de pérolas e uma cadeira de rodas, cedidos pela empresa Karen Costa
Joias. Mais de 200 participantes marcaram presença no produtivo
encontro do Casal Governador Eleito Claudio Hiroshi Takata e Marie.

RC de São Paulo-Saúde

Programa Rotary na TV

EVENTO DIA SOLIDÁRIO | ÁREA 13

PERFIL DE IVO SANCHES | DISTRITO 4420

No sábado de 11 de março, o Rotary São Paulo-Saúde, em parceria
com o Supermercado Hirota (Vila Gumercindo), realizou a campanha
“Evento Dia Solidário”, arrecadando alimentos não perecíveis,
produtos de limpeza e de higiene em prol de entidades assistenciais.
Os beneficiados foram a Paróquia Santa Rita de Cássia e a Creche
Anglicana. Em apenas um dia foram arrecadados duas toneladas de
alimentos não perecíveis e R$ 5.600,00 que chegaram por doações
via telefone. O sucesso do evento só foi possível graças à dedicação e
envolvimento da população e dos rotarianos voluntários.

Na edição de 12 de março, o Rotary na TV recebeu o empresário
Ivo Sanches, Presidente Humanitário 2016-2017 do Rotary Club de
Santos-Porto. Ele trouxe importantes informações sobre os projetos e
eventos filantrópicos do clube santista, além de contar um pouco sobre
a sua experiência como pecuarista e corretor de imóveis. O programa
vai ao ar aos domingos (22h30) e as reprises às segundas-feiras (17h30),
pela TVCOM, Canal 11 da NET Santos/SP. Para quem está fora da área
da emissora, pode assistir em tempo real no www.tvcomsantos.com ou
as reapresentações no facebook.com/RotaryNaTV.
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O Distrito Federal é destino tradicional do
grupo que adora desbravar o Planalto Central

Grupos de motociclistas promovem encontros entre rotarianos, criam amizades e
ajudam a expandir a imagem pública do Rotary pelas regiões por onde passam
O IFMR - International Fellowship of Motorcycling
Rotarians (Associação Internacional dos Rotarianos
Motociclistas) surgiu em 1991 na Austrália e nos Estados
Unidos, quando seus adeptos ficaram internacionalmente
conhecidos como “Rotacyclists”. Na América do Sul, o
grupo começou a ser organizar em 1994, coordenado
pelo companheiro Paulo Brisolla Tavares Filho, associado
do Rotary Club de Jaraguá do Sul (Distrito 4650). No ano
de 2005, sua presidência foi assumida por Elon César
Isfer Garcia, membro do Rotary Club Curitiba-Leste, para
um mandato de 2005 a 2007. Sua principal função é
atuar como grupo de companheirismo, promovendo a
integração entre rotarianos de várias regiões.

De forma presencial, Tosta participou no
Encontro da Primavera, ocorrido com muito entusiasmo,
alegria e diversão em Arraial d´Ajuda. “Nestes
encontros, além de toda a descontração, eu percebi uma
característica marcante na filosofia dos organizadores.
Os passeios são realizados em áreas importantes da
cidade-sede do evento, fortalecendo a imagem pública
do Rotary, em pontos turísticos e históricos das regiões
visitadas. No evento que participei na Bahia, fomos visitar
o vilarejo de Santa Cruz Cabrália, onde tivemos uma aula
sobre o descobrimento e extensa história do Brasil. Estou
me programando para participar do 12º IRA, encontro
que será realizado na cidade de Marilia/SP, em agosto”.

No continente sul-americano, passaram
a se chamar IFMR-SA - International Fellowship of
Motorcycling Rotarians - South America (Associação
Internacional dos Rotarianos Motociclistas da América
do Sul). Ao longo dos anos, vários rotarianos ocuparam
o cargo de “chairman” do grupo, atuando como
presidentes do conselho de administração. Entre eles
estão José Adilson Bonatto (2007-2010), do Rotary
Club de Araras (Distrito 4590); André Carrazzone
Neto (2010-2013), do Rotary Club de São José do Rio
Preto-Alvorada (Distrito 4480); Silvio Jorge Velozo Freire
(2013-2016), do Rotary Club de Brasília-Leste (Distrito
4530); e Gervásio Neri Wagner (2016-2018), do Rotary
Club Marechal Cândido Rondon (Distrito 4640).
No Distrito 4420, alguns companheiros são
praticantes do motociclismo e já tiveram a oportunidade
de participar das inciativas do IFMR-SA. Um deles é o
consultor ambiental Cláudio Lopes Tosta, sócio fundador
do Rotary Club de Santos-Noroeste. Ele acompanhou de
perto alguns eventos, como o Encontro da Primavera Marcelino Ramos, em março de 2016, no Rio Grande do
Sul; o 11º IRA (Intercambio Rotário Anual), realizado no
mês de setembro de 2016, em Brasília/DF; o Encontro
da Primavera que aconteceu em Arraial d´Ajuda/BA, em
novembro de 2016; e o Encontro de Verão, em Jaguarão/
RS, divisa do Brasil com o Uruguai, realizado na primeira
quinzena deste mês de março.

No litoral da Bahia, eles foram recebidos pelos
índios que vivem lá desde o Brasil colonial

“Os passeios são realizados em áreas
importantes da cidade-sede do evento,
fortalecendo a imagem pública do Rotary,
em pontos turísticos e históricos”.
- Cláudio Lopes Tosta -

União e disciplina fazem parte dos comboios
que cortam as estradas pela América do Sul

Dicas e orientações também fazem parte do
roteiro dos motociclistas durante os eventos
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Relacionamento e
interatividade

MOTOCOMPANHEIROS
na cidade de Santos

Sobre Cláudio Lopes Tosta

Tosta também está responsável pela
coordenação do IFMR-AS dentro da área de abrangência
do Distrito 4420. Ele vem traçando algumas metas desde
que assumiu os desafios desta função. Relacionamento
junto aos clubes e abordagens aos rotarianos participantes
do universo das motocicletas estão entre as principais
ações planejadas. “Queremos fomentar a presença
dos companheiros que nunca participaram conosco de
nenhum evento, estimulando também a vinda de suas
esposas. Além daqueles rotarianos que já são experientes
no mundo das duas rodas, queremos criar um elo de
ligação com aqueles que adoram motociclismo, mas têm
menos afinidade com passeios deste tipo.

Eles surgiram com a união de rotarianos e
convidados da Baixada Santista/SP. Os integrantes possuíam
motocicletas e mantinham o hobby de explorar passeios,
estradas e regiões pelo Brasil. Então surgiu a ideia de unir
diversão pessoal ao voluntariado, levando a bandeira do
Rotary pelo mundo e praticando solidariedade pelos locais
por onde passariam com suas motos, seja num simples
passeio ou em eventos organizados com antecedência.
Em 19 de março de 2013, os companheiros Alexandre
Ehrenberger, Cid Penha e Danilo Spironelli fundaram
oficialmente o grupo MOTOCOMPANHEIROS. A iniciativa
visa reunir amigos, familiares e rotarianos para agradáveis
passeios sobre motocicletas.

É sócio fundador do Rotary Clube Santos-Noroeste
(Distrito 4420). É o atual tesoureiro do clube, mas já ocupou
a presidência e as funções de diretor de protocolo e
secretário. Foi convidado a participar da fundação de um
novo clube por meio dos companheiros do Rotary Club de
Santos-Oeste. Suas reuniões aconteciam no SESI, unidade
Nossa Senhora de Fátima, em Santos/SP. No início era tudo
novidade para ele, mas achou muito interessante realizar
trabalhos e projetos sociais em prol da comunidade. Tosta
e sua esposa são de Uberaba/MG, mas escolheram a cidade
de Santos para viverem há 31 anos.

O coordenador revela que pretende realizar
eventos nas cidades que abrigam os clubes do
Distrito 4420. Segundo ele, o que mais chama
atenção no IFMR-SA é a diversidade das pessoas e
as regiões geográficas de onde elas chegam. “Temos
companheiros que vão a eventos em todas as regiões
do Brasil e da América Latina, como Uruguai Paraguai
e Argentina. Outro fato interessante é a participação
cada vez maior das mulheres. Ser rotariano é uma
experiência única, desde o simples contato com
pessoas das mais diversas áreas de atuação, até a
formação de novas amizades. Além disso, enquanto
grupo de companheirismo sobre duas rodas, podemos
seguir servindo e dando de si ao próximo”, finaliza Tosta.

Companheirismo também é marca registradas em
todos os encontros promovidos pelo IFMR-SA

Possui formação universitária e carreira
profissional como químico e depois como advogado
e consultor empresarial. Temos dois filhos. O
administrador de empresas Matheus é o mais velho
com 24 anos de idade. O estudante Felipe é o mais
novo com 21 anos e cursa o 3º ano da faculdade de
Administração. Atualmente, ele é sócio da Inteligência
Ambiental, empresa que presta consultoria nas áreas
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional,
Logística, Transporte de Produtos Perigosos, Segurança
Alimentar e Responsabilidade Social, com atendimento
em todo o território nacional.

Reconhecimentos e protocolos rotários são mantidos
durante as cerimônias oficiais do grupo

Confira a programação
prevista dos próximos eventos:

Alexandre Ehrenberger (à esq.), Governador Assistente
da Área 1, foi um dos fundadores do grupo

Ehrenberger, Spironelli e Penha celebram
a fundação dos MOTOCOMPANHEIROS

• 4º IFMRSA - Rio Grande do Sul – de 28/02 a 04/03/2018.
• 13º IRA - Jundiaí/SP – de 24 a 26/08/2018.
• 5º IFMRSA - Rio Grande do Sul – de 01 a 03/03/2019.
• 14º IRA - Arraial D´Ajuda/BA – de 23 a 25/08/2019.
• 6º IFMRSA - Rio Grande do Sul – de 13 a 15/03/2020.

Acompanhe o IFMR-SA na
internet e mídias sociais:

Passeio em Jaguarão/RS, na divisa com o Uruguai,
foi realizado recentemente com total sucesso

• www.ifmr-sa.org.
• www.facebook.com/IFMRSA.
• www.facebook.com/groups/IFMRSA.
• https://br.groups.yahoo.com/groups/IFMR-SA.

“Ser rotariano é uma experiência única,
desde o simples contato com pessoas
das mais diversas áreas de atuação, até
a formação de novas amizades”.
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Rotarianos com mais liderança
e conhecimento
Mantidos de forma auto sustentável, seminários de capacitação se colocam como
ferramentas eficazes na gestão das atividades e informações sobre Rotary
O Distrito 4420 deu mais um importante passo
para a capacitação, conhecimento e melhoria de suas
lideranças rotárias. No agradável sábado de 18 de
fevereiro, no complexo da FABE (Faculdade Bertioga),
no município de Bertioga/SP, foram realizados o
tradicional ILR (Instituto de Liderança Rotária) e o
LRJ (Liderança Rotária Juvenil), organizado pela
primeira vez. Além do envolvimento de vários clubes,
o evento contou com o entusiasmo de rotarianos,
rotaractianos e interactianos das regiões da Baixada
Santista, São Paulo e ABCDMR. Com a novidade de um
treinamento exclusivo para jovens, a edição também
teve como diferencial a participação de companheiros
e facilitadores do Distrito 4600.

Buim revela que os próximos seminários já
foram pré-agendados para agosto de 2017 e março
de 2018. O local provável da realização do evento é
o CAMP SBC, em São Bernardo do Campo/SP. “Ele
possui excelentes instalações e uma localização
privilegiada, o que facilita o acesso para quem vem
da Baixada Santista, da Capital e das outras cidades
da região do ABCDMR. Apesar deste agendamento
preliminar, não descartamos outras oportunidades
para a realização do treinamento. Caso algum clube
ou área tenham interesse em receber um ILR como
anfitriões, colaborando na organização, inscrições e
estrutura física do local, nós teremos uma enorme
motivação para realizar tudo em conjunto”.

Com organização conjunta do Distrito 4600,
que abrange as regiões paulistas do Vale do Paraíba
e Litoral Norte, e parte das áreas serranas do Rio de
Janeiro, o evento reuniu cerca de 50 participantes.
“Contamos com a presença de vários governadores
do Distrito coirmão, numa vivência muito interessante
de mesclarmos as experiências dos dois distritos.
Fizemos também o primeiro encontro do LRJ (Módulo
1), que pelas avaliações iniciais que recebemos foi
considerado um sucesso. Agradecemos a nossa
equipe pela dedicação, a FABE pelo espaço cedido
e os participantes pelo desempenho”, parabeniza
Marcos Buim, que preside a Regional São Paulo do
ILR (Distritos 4420, 4430, 4590 e 4610).
Existem outras iniciativas decorrentes do ILR.
O Distrito 4600, que também participou do seminário
em Bertioga, desenvolveu um programa semelhante.
Ele é dirigido aos gestores das instituições de
cônjuges de rotarianos, como as Casas da Amizade
e as Associações de Famílias de Rotarianos. “Vários
líderes do nosso Distrito passaram pela experiência
do ILR, como participantes ou instrutores. O atual
Governador Ronaldo Varella foi um deles, além dos
próximos governadores Cláudio Takata e Carlos Torci.
Outros de gestões anteriores, como Sérgio Lazzarini,
Fernando Dias Sobrinho, Marcos Franco, Roberto
Barroso Filho e Maria Luiza Zago, também fizeram
parte desta história de sucesso”, enfatiza.

“Vários líderes do nosso
Distrito passaram pela
experiência do ILR, como
participantes ou instrutores.
O atual Governador Ronaldo
Varella foi um deles...”..

- Marcos Buim -

Gestores dos clubes demonstraram entusiasmo
na absorção de novos conhecimentos
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Por dentro da
metodologia
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A liderança feminina também foi marcante
durante o ILR realizado em Bertioga

O ILR (Instituto de Liderança Rotária) surgiu
da necessidade de capacitar a liderança em Rotary.
Apesar de amplamente apoiado, a iniciativa não figura
entre os projetos oficiais do Rotary International (RI).
Sendo assim, ele não pode substituir os programas
obrigatórios para exercício de determinadas funções.
Aberta a todos os rotarianos, sua metodologia
é semelhante aos treinamentos aplicados aos
governadores, contemplando abordagens e disciplinas
da matriz norte-americana do IRL (International
Rotary Leadership). O treinamento é composto por
três módulos, onde a participação deve respeitar um
intervalo de seis meses, período necessário para que
haja a maturação das informações recebidas.
Com no máximo 14 rotarianos por sala,
abordagens temáticas são colocadas em discussão
para que o grupo responda as questões apresentadas.
O facilitador não faz palestra, mas expõe o tema de
forma eventual. O debate deve surgir do conhecimento
dos participantes, pois existem rotarianos com mais
e outros com menos experientes sobre os temas.
Normalmente, as respostas básicas são respondidas
dentro do próprio grupo. Mas, posteriormente, o
interessado deve pesquisar melhor os assuntos que
mais lhe interessem em suas atividades rotárias. Como
os participantes sempre conhecem um pouco dos
temas abordados, o ILR não é recomendado para
quem não conhece nada sobre Rotary.
De forma inovadora, o Distrito 4420 desenvolveu
um programa básico para novos membros que possuam
até dois anos de associação a um Rotary Club. Ele foi
batizado de RNMD (Rotary New Members Day), Rotary
para Novos Rotarianos, e possui uma abordagem
paralela aos seminários de ILR. “A nossa equipe também
desenvolveu um outro programa semelhante ao ILR, mas
voltado aos associados do Rotaract e Interact. Intitulamos
esta metodologia como ILJ (Instituto de Liderança
Juvenil), onde as temáticas são abordadas de forma mais
superficial, mas mantivemos os itens sobre administração
de clubes, projetos e pessoas, além de enfoque específico
para a juventude rotária”, explica Buim.

“A nossa equipe também desenvolveu um outro
programa semelhante ao ILR, mas voltado aos
associados do Rotaract e Interact”.
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Metas e desafios
do projeto

Sobre Marcos Buim

Segundo Buim, a principal meta do Distrito 4420
é manter o projeto ativo. Por outro lado, o grande desafio
é estimular os rotarianos a participarem pelo menos uma
vez a cada semestre, por três semestres seguidos. “Não
temos registros de participantes que se decepcionaram
com o dia que dedicaram ao seminário. Além do
companheirismo, conhecemos novos amigos, projetos e
costumes de outros clubes. Quem passa pelo ILR adquire
conhecimento diferenciado para o relacionamento e
administração de questões rotárias. É uma experiência
motivadora e gratificante a todos os companheiros. Para
mantermos essa chama acesa, contamos com a divulgação
e o incentivo dos dirigentes dos nossos clubes”.

Nascido e criado na cidade de Santo André/SP.
Formado em Direito e Administração de Empresas,
atua principalmente em Direito Civil e Comercial.
Também fez vários cursos de especialização e mestrado
em Direito Internacional. É casado com Valéria, com
quem teve os filhos Tiego e Dominique. Está em Rotary
desde 1993, quando ingressou no Rotary Club de
Santo André-Norte, após conhecer vários grupos de
rotarianos que frequentavam o Tênis Clube de Santo
André. Passou posteriormente pelo Rotary Club de
São Caetano do Sul-Olímpico, antes de ser um dos
fundadores do Rotary E-Club 4420, seu atual clube.

Durante o ILR, muitas dúvidas sobre Rotary
acabam desfeitas e todos são capacitados para
buscarem respostas sobre as incertezas de suas
atividades rotárias. Além disso, o conhecimento
repassado por líderes mais experientes é rico demais.
Os participantes também se unem para fazer a coisa
acontecer. “O relacionamento com a Governadoria é
ótimo. A colaboração dos companheiros que já foram
governadores engrandece demais o conteúdo dos
nossos seminários. O projeto também é sustentável
financeiramente, pois os próprios inscritos no
treinamento absorvem as despesas com refeições,
apostilas e logística operacional. Os encontros não
demandam aporte financeiro por parte do Distrito”.
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No final do seminário, os participantes
avaliaram positivamente a iniciativa

Presidiu o São Caetano do Sul-Olímpico (2003-2004)
e participou de quase todas as funções. Foi diretor de
instituições como o CAMP Piero Pollone e Fundação dos
Rotarianos de São Caetano do Sul, conselheiro do CAMP
Jabaquara e um dos idealizadores no Brasil do projeto
ShelterBox. No Distrito 4420, ele já exerceu as funções de
presidente das comissões das Bolsas Educacionais, Bolsas
Pró Paz, DQA, Ryla, Pró-Juventude, Jurídico, Conferência
Distrital, Instrutor Distrital e Governador Assistente.
Preside atualmente a Regional São Paulo do Instituto de
Liderança Rotária (Distritos 4420, 4430, 4610 e 4590).

Sobre a importância da capacitação em Rotary,
ele faz questão de enaltecer que levamos conosco todas
as experiências pessoais e profissionais para dentro da
instituição, o que ajuda muito nas tomadas de decisões em
nossos clubes. No sentindo inverso não é diferente. “Tudo
o que vivenciamos em Rotary nos desenvolve em vários
aspectos, como no relacionamento humano, familiar
e profissional, por exemplo. Queiramos ou não, nossas
ações são influenciadas positivamente. Portanto, o que
passamos aqui serve de aprendizado agregador para o
nosso conhecimento e experiência de vida”, finaliza Buim.

“Quem passa pelo ILR adquire conhecimento
diferenciado para o relacionamento e
administração de questões rotárias”.
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Empresa Cidadã, crianças
felizes a bordo...
Em parceria com a Costa Cruzeiros, RF Maluf desenvolve projeto pra que alunos de
entidades assistenciais conheçam o universo dos navios de cruzeiro
O mega navio Costa Fascinosa, pertencente à frota
de passageiros da Costa Cruzeiros, recebeu a presença de
40 crianças e adolescentes da ONG Projeto Criança Feliz.
Realizada em 10 de março, a visita monitorada contou com
o apoio da RF Maluf, participante do programa “Empresa
Cidadã”, pelo Rotary Club de Santos-Porto. A iniciativa do
programa, que visa arrecadar recursos empresarias para
projetos humanitários, é promovida pela ABTRF (Associação
Brasileira da The Rotary Foundation). Além de empresários
que são rotarianos, o programa permite a participação de
qualquer segmento empresarial, mesmo que seus gestores
não tenham nenhuma relação com a vida rotária.
O casal Ricardo Maluf e Thais possui uma
extensa história de dedicação aos projetos em Rotary.
No Ano Rotário 2012-2013, ele foi presidente do
Rotary Club de Santos-Vila Belmiro. Sócios-diretores
da RF MALUF e atualmente como rotarianos do Rotary
Club de Santos-Porto, eles foram os organizadores da
inciativa junto à Costa Cruzeiros. A ONG beneficiada
tem caráter assistencial e esportivo sem fins lucrativos.
As crianças embarcaram no navio para um agradável
dia de descobertas. Elas conheceram a piscina com
tobogã, o cinema 4D e a área de recreação inspirada
na Peppa Pig, famosa personagem do desenho
animado. Ainda almoçaram no restaurante a bordo e
se animaram na discoteca.
“Para nós da RF Maluf é uma satisfação apoiar
um projeto que visa, sobretudo, a inclusão social.
O apoio dos nossos parceiros e dos companheiros
rotarianos é fundamental para conquistarmos o
sorriso sincero destas crianças”, afirma Thaís. A ONG
Projeto Criança Feliz está localizada em Praia Grande/
SP e atende cerca de 500 crianças e adolescentes
de baixa renda, entre quatro e 16 anos de idade.
A instituição promove gratuitamente atividades
esportivas, palestras e diversos cursos, contemplando
aulas de dança e ensino de idiomas. Costa Cruzeiros e a
RF Maluf apoiam a ONG há cinco anos. Nesse período,
já levaram mais de 200 crianças para conhecerem os
navios da companhia.

A RF Maluf é especializada em gerenciamento
de resíduos, criada dentro dos conceitos de qualidade
e satisfação dos clientes, fazendo com que ela se
destaque no setor. Focada na filosofia da preservação
do Meio Ambiente, impulsionada pelo trabalho e
dedicação de seus gestores, parceiros e colaboradores,
ela ocupa ótima posição no “ranking” das melhores
empresas do seu segmento. Além da adesão formal
ao programa Empresa Cidadã, ela colabora em outras
iniciativas voluntárias. Recentemente, por meio de
recursos arrecadados com o programa de reciclagem a
bordo dos navios, ela ajudou a reformar as instalações
da Cruzada das Senhoras Católicas (Creche Cantinho
Alegre), em Santos/SP.

“O apoio dos nossos
parceiros e dos companheiros
rotarianos é fundamental
para conquistarmos o sorriso
sincero destas crianças”.

- Thais Maluf -
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Sobre o Programa
Empresa Cidadã
Ele atesta a responsabilidade social da empresa
e torna parceira do Rotary na reconhecida obra social
de transformar o Brasil. Trata-se de um programa de
contribuições via compromisso contratual, firmado
entre uma empresa (Pessoa Jurídica) e um Rotary Club
ou Distrito Rotário, para realizar uma contribuição
mensal mínima de R$ 300,00 até completar um
valor equivalente a mil dólares rotários. Por meio da
ABTRF, essas contribuições são destinadas aos projetos
humanitários da Fundação Rotária no Brasil, com o
oferecimento de divulgação da marca ou mensagens
publicitárias da empresa, conforme definido em norma.
Como se tornar uma Empresa Cidadã? É
fácil e basta seguir apenas dois passos:
1 - A empresa deve firmar junto a um Rotary Club
um termo de compromisso para realizar uma
contribuição mensal mínima de R$ 300,00 por
12 meses ou de valor equivalente a mil dólares
rotários em menos parcelas, se assim acha melhor.
O termo deve ser digitalizado e remetido para
o e-mail contato@abtrf.org.br logo depois do
preenchimento e assinatura de ambas as partes.
2 - O Rotary Club ou a empresa devem emitir os
boletos no endereço eletrônico www.abtrf.org.
br/contribua para que a empresa possa cumprir
com tal compromisso. Nesse link é possível gerar
vários boletos de uma única vez, de modo que a
empresa já pode deixar agendado o envio de todas
as suas contribuições. Apoie o programa e ajude a
financiar os projetos da Fundação Rotária no Brasil.

Recreação e interatividade também fizeram parte
da animada visita ao Costa Fascinosa

As crianças conheceram as áreas internas
e almoçaram a bordo do mega navio
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Quadro associativo
o que mudou?
Novidades do Manual de
Procedimento 2016

ARTIGO SOBRE DQA

ARTIGO SOBRE DQA

47

Pesquisa sobre o nível de
satisfação dos sócios
- Por Fernando Dias Sobrinho. -

Associação ao Rotary: Os clubes podem determinar suas próprias regras quanto a rotarianos que
estiverem mudando de clube, dupla associação e associados honorários. A dupla associação pode continuar,
entretanto, o associado será reportado ao Rotary como pertencendo a somente um clube. Se preferirem, os clubes
têm a liberdade de continuar seguindo os dispositivos tradicionais para seus associados. As únicas qualificações
obrigatórias para associação são as seguintes: os rotarianos devem ser adultos que demonstrem caráter ilibado,
integridade e habilidades de liderança; possuam boa reputação em sua área de negócios, profissão e comunidade;
e sejam capazes de trabalhar pelo bem de suas comunidades ou de outros lugares do mundo.
Associados em potencial que tenham dívida em outro clube: Eles não são elegíveis à
associação. Os Rotary Clubs devem confirmar que rotarianos que estiverem trocando de clube, ou ex-associados
que estiverem voltando ao Rotary, não tenham dívida pendente com seus antigos clubes. (Para ver todos os
detalhes, consulte a Seção 4.030 do Regimento Interno do RI). Flexibilidade para reuniões, na periodicidade,
formato e comparecimento. Com o endosso do Conselho Diretor do RI, os clubes agora podem:
1 - Determinar o melhor dia e horário para as reuniões; 2 - Mudar ou cancelar uma reunião; 3 - Considerar
a participação em projetos ou eventos sociais como comparecimento a reuniões; 4 - Escolher se preferem fazer
reuniões presenciais ou on-line, alternar entre os dois formatos ou usar ambos ao mesmo tempo (por exemplo,
alguns associados podem estar presentes fisicamente no local da reunião e outros podem participar por meio
de uma plataforma virtual com vídeo); 5 - Alterar o Regimento Interno para fazer mudanças quanto a requisitos
de frequência e normas de desligamento relativas a associados com baixa frequência. Os Rotary Clubs podem
reduzir a frequência das suas reuniões contanto que se reúnam, de alguma maneira, pelo menos duas vezes por
mês. No entanto, eles devem continuar enviando os relatórios de frequência ao governador dentro de 15 dias da
última reunião de cada mês.
Flexibilidade quanto aos tipos de associação: Temos dois tipos de associação no Rotary:
representativa e honorária. Os clubes agora podem oferecer outros tipos, como associação adjunta, corporativa e
familiar, contanto que reportem tais pessoas como associados representativos e cobrem delas as respectivas cotas.
Regra do 85: Para serem isentos da obrigação de comparecer às reuniões, os rotarianos devem cumprir
dois requisitos: precisam ser associados de um ou mais Rotary Clubs por pelo menos 20 anos e seus anos de
associação somados à sua idade devem totalizar 85.
E-clubs e Rotary Clubs: Devido à flexibilidade concedida a todos os Rotary Clubs, o Rotary não fará
mais distinção entre e-clubs e clubes tradicionais. Referências a e-clubs foram retiradas do Regimento Interno
do RI e dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club, mas os clubes podem continuar se identificando como
e-clubs para enfatizar que suas reuniões são realizadas exclusiva ou principalmente pela internet.
Dupla associação para rotaractianos: Para facilitar a transição do Rotaract para o Rotary, o
Regimento Interno agora permite que rotaractianos qualificados se associem a um Rotary Club enquanto ainda
estiverem no Rotaract.
Suspensão: Os clubes agora podem suspender um associado por no máximo 90 dias. No final deste
período, eles devem cancelar ou reinstituir a associação. Um rotariano tem o direito de pedir a apelação ou
solicitar mediação ou arbitragem quanto à sua suspensão.
* Fernando Dias Sobrinho foi Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 2011-2012. Atualmente, ele é Presidente
da Comissão Distrital do Quadro Associativo (Gestão 2016-2019) e Coordenador Assistente do Rotary International na
Zona 22 A. E-mail: fernandorotary@gmail.com | Skype: fernandodiassobrinho.

Este questionário avalia como estão se sentindo os rotarianos. É possível responder em
poucos minutos. Não é preciso identificação e basta assinalar apenas uma alternativa em
cada questão. Utilize este modelo e ajude a melhorar o desempenho do seu Rotary Club.
1 - Qual a sua opinião a respeito do local das
reuniões do seu clube?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular (

) Ruim

2 - Qual a sua opinião a respeito do horário
escolhido para o início das reuniões?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular (

) Ruim

3 - As reuniões iniciam-se no horário definido?
Existe pontualidade?
(

) Sim (

) Não (

) Às vezes

4 - Como são as reuniões do seu clube?
( ) Ótimas ( ) Boas ( ) Regulares ( ) Ruins
5 - Qual a sua opinião a respeito da duração
das reuniões?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

6 - Qual a sua opinião a respeito da integração
dos companheiros nas reuniões?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

7 - Qual a sua opinião a respeito da qualidade
das informações rotárias que recebe?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Sim (

) Não (

) Às vezes

9 - Você já participou de atividades e projetos
do clube?
(

) Sim (

) Não

(

) Sim (

) Não (

) Às vezes

11 - Qual a sua opinião a respeito do valor
da mensalidade?
(

) Alto (

) Aceitável (

) Baixo

12 - Qual a sua opinião a respeito da integração
dos companheiros fora do clube?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

13 - Como você avalia a presença da equipe
distrital?
(
(

) Próximo ( ) Distante
) Disponível se necessário

14 - Como seus familiares reagem ao seu
envolvimento com o Rotary?
(
(

) Apoiam ( ) Não apoiam
) São indiferentes

15 - Você conseguiu crescimento pessoal
após a sua entrada no Rotary?
(

) Sim (

) Não

) Ruim

8 - Você se sente à vontade para compartilhar
suas opiniões com os líderes do clube?
(

10 - Você se sente produtivo no seu clube?

* Se necessário, registre abaixo as suas
observações pessoais:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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