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Presidente do 
rotary international

No Rotary, outubro é o mês em que ce-
lebramos a Avenida de Serviços Profissio-
nais. Embora alguns rotarianos se refiram a 
ela como uma área "esquecida", eu discor-
do. Na verdade, a Avenida de Serviços Pro-
fissionais é uma área na qual trabalhamos 
frequentemente, apesar de nem sempre 
nos darmos conta disso.

Os Serviços Profissionais têm sua ori-
gem no segundo Objetivo do Rotary, que 
incentiva os rotarianos a promoverem al-
tos padrões éticos em suas vidas públicas 
e privadas, reconhecerem o valor de todas 
as ocupações úteis e enxergarem seu tra-

balho como uma oportunidade de servir à 
sociedade.

O conceito de Serviços Profissionais 
significa que nossos trabalhos devem ser 
vistos como uma maneira de ajudar o pró-
ximo. Seja atendendo aos nossos clientes, 
ensinando alunos, cuidando de pacientes, 
trabalhando na área de comércio, pesqui-
sa, mídia ou qualquer um dos inúmeros 
campos de atuação, nós nos orgulhamos do 
trabalho que realizamos com competência 
e integridade. Toda ocupação atende a uma 
necessidade e, ao desempenhá-la, nós con-
tribuímos para o mundo ao nosso redor.

O papel dos Serviços Profissionais nos 
clubes é importante, mesmo que não seja 
sempre proeminente. Ao mantermos altos 
padrões individualmente, nós ganhamos 
uma reputação que é compartilhada coleti-
vamente. Ao valorizarmos todas as profis-
sões igualmente e preservarmos o sistema 
de classificações nos clubes, garantimos 
que estes representem suas comunidades 
e possam lhes servir bem. Um Rotary Club 
só de advogados não seria capaz de fazer o 

mesmo que um clube de professores, enge-
nheiros, empresários e dentistas. No Rota-
ry, nossa força está na diversidade. E esta 
diversidade é uma vantagem não apenas 
para nossos projetos, mas para nossos as-
sociados, pois através dela fazemos conta-
tos e encontramos oportunidades que nos 
ajudam em nossas próprias carreiras.

Este aspecto do quadro associativo é 
tão antigo quanto o Rotary. O próprio Paul 
Harris escrevia frequentemente sobre as 
vantagens profissionais que a associação 
ao Rotary lhe trazia, acreditando, assim 
como eu, que ser rotariano significa acre-
ditar em valores que o tornam um profis-
sional com quem as pessoas querem fazer 
negócios. Atualmente, com o mundo mais 
conectado do que nunca, devemos compar-
tilhar com os outros o orgulho que sentimos 
por fazer parte desta organização. 

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary international
A terceira meta presidencial - Aprimorando a imagem pública por meio da Família Rotária

Melhorar a imagem pública por meio da Família Rotária constitui a terceira meta do nosso presidente Ron Burton e alegra-me 
que este seja o caminho escolhido, porque a família é o cimento da sociedade e o alicerce de tudo o que o Rotary procura conquistar.

A década de 1990 foi o momento em que se começou a falar na Família Rotária, pois a inclusão, poucos anos antes, da mulher 
como parceira dos Rotary Clubs havia ampliado a dimensão e a visão da nossa organização. Assim, foi natural começarmos a incluir 
o Interact, Rotaract, os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, ex-bolsistas e as Associações de Cônjuges de Rotarianos, 
entre outras entidades e programas, nas atividades que realizávamos.

A ideia central era mostrar publicamente a variedade, diversidade, o trabalho e a extensão do Rotary por meio da Família Rotá-
ria, e tal tendência cresceu nos últimos anos, envolvendo também a participação de nossas próprias famílias, porque, sem dúvida, 
unidos somos mais.Para o presidente Burton, a Família Rotária e o seu papel são um conceito fundamental. “Além das relações 
públicas”, assinalou, “a família do Rotary representa a nossa própria família. Quando nos sentimos apoiados por nossos entes que-
ridos, dedicamo-nos por inteiro e projetamo-nos para o mundo. Esta é a Família Rotária. Este é o serviço comunitário.” 

Além disso, a imagem pública que se projeta por meio das iniciativas da Família Rotária tem um impacto muito maior quando 
jovens e adultos, mulheres e homens se unem e com espírito solidário solucionam os problemas que cada comunidade se lhes apre-
senta. É muito importante envolvermos a família nas atividades rotárias e fazer com que o tema Rotary seja mais um item de con-
versa no âmbito doméstico, o seu espaço natural. Adicionar os demais componentes da Família Rotária neste esforço é um grande 
passo à frente, pois tal ato cria consciência sobre o valor do nosso serviço e nos permite alcançar a opinião pública.

Eu os conclamo, como rotarianos, a estimularem os seus clubes a desenvolverem um projeto com a Família Rotária. Estou certa 
de que isso facilitará o relacionamento do grupo, trará uma maior motivação pelo trabalho integrado e permitirá não só desfrutar-
mos do sentimento de dever cumprido como atingir excelentes resultados. Sugiro propormos isso como meta para que sejamos 
pioneiros na construção de uma família cuja imagem sirva para projetar nossos valores e serviços, e que acrescente o prestígio do 
Rotary.

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Queridos companheiros rotarianos, um 
dos aspectos mais importantes de nossa ati-
vidade rotária é ligada ao desenvolvimento 
e valorização profissional. Esse item é parte 
de nosso juramento rotário que fazemos 
ao recebermos nossos pins em nossas pos-
ses como rotarianos. Os clubes do Distrito 
realizaram um trabalho de reconhecimen-
to a profissionais de destaque no mês de 
outubro entregando em cerimônia solene 
certificados de mérito profissional assina-
dos pelo governador e pelo presidente da 
comissão distrital de serviços profissionais. 
O objetivo, além de valorizar publicamente 
as profissões, foi aproximar o Rotary de pes-
soas com potencial de juntarem-se a nós em 
nossa causa.

Os projetos de orientação profissional 
e de cursos profissionalizantes são outros 
exemplos importantes de atividade rotária 
ligada às profissões.

O relacionamento profissional está na 
origem do Rotary. Paul Harris, em 1905, 
quando fundou nossa entidade, teve por 
objetivo congregar profissionais de conheci-
mentos distintos num local onde pudessem 
trocar ideias e experiências. Uma das carac-
terísticas do Rotary é que admitimos pro-
fissionais de todas as profissões pelo nosso 

sistema de classificações, garantindo a mul-
tidisciplinaridade que hoje é tida como um 
dos paradigmas dos trabalhos em equipe.

O nosso Distrito 4420 abrange uma das 
regiões mais importantes do país em termos 
de desenvolvimento econômico dos setores 
industrial e de serviços. Somos 2.000 líde-
res e precisamos nos conhecer melhor para 
praticarmos o idealizado por Paul Harris. 
Cada companheiro do Distrito é um po-
tencial cliente ou prestador de serviços ou 
fornecedor dos demais rotarianos. Com a 
vantagem de já ter sido previamente sele-
cionado ao ser aceito em seu clube, praticar 
a prova quádrupla e ter a reputação rotária a 
preservar. Onde encontrar melhores parcei-
ros para relacionamento profissional?

Mas sempre é bom lembrar que o Rota-
ry não é um local onde entramos para fazer 
negócios. Nosso ideal é servir. Dar de Si An-
tes de Pensar em Si. Ninguém deve entrar 
em Rotary para fazer negócios, mas fazer 
negócios com rotarianos tem sim grandes 
vantagens. Os clubes devem estar atentos 
para incentivar essa prática e alertas para 
evitar abusos.

A visitação é uma grande ferramenta 
para desenvolvermos essa rede de relacio-
namentos. Os rotarianos devem visitar o 

máximo possível os clubes do Distrito. Às 
vezes temos uma tendência de só frequen-
tarmos nosso clube e no máximo os demais 
clubes da área. O melhor é abrirmos os hori-
zontes e visitarmos o maior numero possível 
de clubes em todo o Distrito e também nas 
viagens visitarmos clubes em outras regiões 
e outros países. Vocês vão se surpreender 
com a receptividade e as pessoas maravilho-
sas que irão encontrar. 

Outra oportunidade sem igual para en-
contrar rotarianos do mundo inteiro é a 
Convenção Internacional. Companheiros 
do mundo todo se visitam em alguma cida-
de cuidadosamente escolhida para sediar a 
Convenção e se confraternizam como uma 
grande irmandade. Nós, brasileiros, vamos 
ter a oportunidade de receber os rotarianos 
de todos os Distritos do mundo em São Pau-
lo no ano de 2015. Será a nossa chance de 
presenciarmos a diversidade cultural e pro-
fissional de nosso Rotary. Não podemos per-
der essa chance de demonstramos ao mundo 
que o brasileiro sabe receber com alegria e 
carinho os visitantes e que o Rotary no Brasil 
é uma grande realidade. O Distrito 4420 es-
tará brevemente implantando um esquema 
para que os companheiros possam ir con-
tribuindo mensalmente com um a pequena 
quantia para pagar a inscrição na Convenção 
de São Paulo, de forma a que quando chegar 
a ocasião já estará tudo pronto para partici-
parmos desse grandioso evento.

Concluindo, gostaria que todos refletis-
sem sobre os conceitos colocados. O rela-
cionamento profissional dentro de Rotary 
é desejável e importante. Deve acontecer 
naturalmente e não como um fim em si. Ele 
decorre principalmente do conhecimento 
mútuo que se desenvolve participando dos 
eventos rotários e da visitação aos demais 
clubes, da área, do Distrito e do mundo.

Um grande abraço a todos os que estão 
unidos em prol de nossa causa.

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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tomensagem do governador do distrito

Outubro é o mês dos serviços profissionais, e nesta edição da Carta Mensal você encontrará diversas ótimas matérias sobre a importân-
cia desta avenida, um dos pilares do rotarismo, e sobre as homenagens realizadas pelos clubes do Distrito. Mas Outubro também é o mês que 
marca o combate à Polio, motivo de nossa capa na belíssima foto do fotógrafo e rotariano Alan Hudson Lopes - você verá algumas das ações 
ocorridas no Distrito nesta ocasião, inclusive com grande impacto na Imagem Pública! Mas o destaque desta edição está em um dos grandes 
recursos que o Rotary dispõe para realmente transformar vidas: os Subsídios Globais! Você verá como funcionam esses subsídios e os proje-
tos já feitos ou em andamento pelo Distrito, que mostram o alcance de cada centavo doado para a Fundação Rotária, e como as doações que 
efetuamos  realmente voltam em benefício da sociedade! Marcelo R. S. Carvalho

Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420  5

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20



A partir da vigência do Plano de 
Visão de Futuro, a Fundação Ro-
tária oferece aos rotarianos três 
tipos de subsídios: Distritais, Glo-
bais e Pré-definidos. 

Os Subsídios Distritais finan-
ciam projetos locais ou internacio-
nais de curto prazo que apoiem a 
Missão da Fundação. Os clubes en-
viam seus pedidos de subsídios ao 
distrito, que administra e distribui 
os fundos. Cada distrito determi-
na seus próprios procedimentos 
e normas para como e quando os 
clubes devem enviar pedidos, bem 
como outros requisitos adicio-
nais. No ano rotário 2013-14 o 
nosso Distrito 4420 destinou US$ 
174.703 do FDUC (Fundo Distri-
tal de Utilização Controlada) para 
financiar os projetos de Subsídios 
Distritais apresentados pelos 76 

Rotary Clubs e um projeto EFP / 
VTT (Equipe de Formação Profis-
sional) que será realizado ao longo 
do ano.

Os Subsídios Pré-definidos ofe-
recem oportunidades para Rotary 
Clubs trabalharem com os parcei-
ros estratégicos da Fundação Ro-
tária em atividades pré-determi-
nadas. Cada projeto é totalmente 

financiado pelo Fundo Mundial e o 
parceiro estratégico.

Os Subsídios Globais financiam 
projetos humanitários de escopo 
mais amplo, equipes de formação 
profissional e bolsas de estudos, 
que tenham resultados mensurá-
veis e sustentáveis, e estejam li-
gados a pelo menos uma das seis 
áreas de enfoque da Fundação Ro-
tária. Todos os Subsídios Globais 
devem ter o orçamento mínimo de 
US$30.000. 

De acordo com diretrizes da 
Fundação Rotária, são elegíveis ao 
Subsídio Global os projetos que:

1.Estejam alinhados com pelo 
menos uma das áreas de enfoque. 

2.Sejam sustentáveis. As co-
munidades beneficiadas devem 
ser capazes de atender às suas 
próprias necessidades depois que 

o trabalho do clube ou distrito for 
concluído. 

3.Sejam mensuráveis. Os par-
ceiros no projeto selecionam cri-
térios de Avaliação para Subsídios 
Globais com base no Kit de Moni-
toramento e podem acrescentar 
suas próprias medidas no relatório 
para a Fundação. 

4.Sejam voltados às necessi-

dades da comunidade. O clube ou 
distrito que apresenta o projeto o 
elabora com base nas necessida-
des identificadas na comunidade. 

5.Sejam patrocinados por pelo 
menos um Rotary Club/distrito no 
país ou área onde o projeto é im-
plementado (parceiro local) e pelo 
menos um clube/distrito do exte-
rior (parceiro internacional). 

Subsídios Globais são financia-
dos pela Fundação Rotária através 
do Fundo Mundial, que destina  
a cada projeto de US$15.000 a 
US$200.000, desta forma: 

•A Fundação equipara 50% das 
contribuições em dinheiro de clu-
bes e distritos e 100% das contri-
buições de FDUC. 

•A Fundação irá equiparar con-
tribuições de não rotarianos a um 
determinado subsídio, contanto 

que não venham de uma organi-
zação colaboradora ou de um dos 
beneficiários do projeto. 

•Pelo menos 30% das con-
tribuições a Subsídio Global que 
esteja financiando projeto huma-
nitário devem vir de fora do país 
do projeto e do distrito anfitrião, 
embora os parceiros locais (anfi-
triões) também sejam incentiva-
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dos a contribuir.
Os Subsídios Globais poderão 

ser solicitados para:
1.Apoiar projetos humanitários 

e educacionais. 
2.Proporcionar bolsas de es-

tudos em cursos de graduação ou 
pesquisa, ou seu equivalente, por 
um período de um a quatro anos 
letivos (alinhadas com pelo menos 
uma das áreas de enfoque). 

3.Apoiar equipes de formação 
profissional (EFP / VTT) que dão 
ou recebem treinamento profissio-
nal para atender a uma necessida-
de humanitária. 

4.Apoiem viagens para até duas 
pessoas como parte de um projeto 
humanitário. Estas pessoas forne-
cem treinamento ou implementam 
o projeto se o clube local confirmar 
que suas habilidades/conhecimen-
tos não estão disponíveis local-
mente.

5.Apoiar comunidades em pa-
íses e regiões geográficas onde o 
Rotary está presente. 

6.Podem alocar até 10% do or-
çamento do projeto para contratar 
um gerente de projeto. 

7.Despesas para avaliar os re-
sultados do projeto também po-
derão ser consideradas, mas não 
podem ultrapassar 10% do valor do 
subsídio.

Ao aceitar o desafio de par-
ticipar como distrito piloto do 
Plano Visão de Futuro no período 
de 2010-2013, os rotarianos do 
nosso Distrito 4420 acumularam 
uma experiência enriquecedora, e 
podemos considerar que os Rotary 
Clubs amadureceram bastante na 
prática de como utilizar o Subsídio 

Global. 
Os Subsídios da Fundação Rotá-

ria, são financiados com as contri-
buições realizadas por rotarianos 
ao Fundo Anual de Programas, e 
são recursos fundamentais que po-
demos utilizar para viabilizarmos 
projetos humanitários, que vem 
transformando a vida das pessoas.

Desde que o programa foi ado-
tado, no nosso Distrito 4420, já 
foram aplicados nas comunidades 
assistidas pelos Rotary Clubs cerca 
de US$ 4.4 Milhões. Este montante 
é somatória de recursos alocados 
desde que foi instituído o Progra-
ma de Subsídios Equivalentes, e 
o volume de projetos financiados 

vem crescendo, porque 
também trazemos uma 
“importante bagagem” 
com realização de proje-
tos que teve um impulso a 
partir dos anos 2004-05, 
período em que tivemos 
como casal governador, o 
companheiro Altimar Au-
gusto Fernandes e Eliza-
beth.

A internacionalidade 
do Rotary, também é um 
fator importante para 
viabilizarmos o financia-
mento de projetos de Sub-
sídios Globais. Quando ob-
temos o emparceiramento 

com clubes e distritos do exterior 
(parceiros internacionais), pode-
mos multiplicar os recursos que 
os rotarianos vem contribuindo 
para o Fundo Anual de Programas, 
sendo esta uma das características 
mais importantes do programa.

Recentemente, alguns rotaria-
nos receberam a visita da bolsista 
do Texas (EUA), Isis Mejias, pa-
trocinada por Subsídio Global por 
rotarianos dos EUA e do Brasil, 
que veio a São Paulo para estudar 
sobre tratamento de água e gestão 
de resíduos na Escola Politécnica 
da USP. Em visita a Cubatão, no li-
toral de São Paulo, a bolsista soube 
que o RC Cubatão Jardim Casqueiro 

Distrito 4420 - Financiamento de Projetos (US$)
ANO Distrital Global TOTAL

1996-1997 0,00 63.410,00 63.410,00
1997-1998 0,00 84.568,00 84.568,00
1998-1999 0,00 86.388,00 86.388,00
1999-2000 0,00 58.112,00 58.112,00
2000-2001 0,00 102.314,00 102.314,00
2001-2002 0,00 47.902,00 47.902,00
2002-2003 22.834,00 126.556,00 149.390,00
2003-2004 0,00 92.712,00 92.712,00
2004-2005 23.581,00 26.934,00 50.515,00
2005-2006 8.751,00 483.485,50 492.236,50
2006-2007 21.447,00 307.652,50 329.099,50
2007-2008 23.692,00 288.797,00 312.489,00
2008-2009 25.184,00 300.598,00 325.782,00
2009-2010 68.480,00 487.399,00 555.879,00
2010-2011 106.480,00 252.329,00 358.809,00
2011-2012 97.071,00 390.106,00 487.177,00
2012-2013 227.060,00 534.963,00 762.023,00 7
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(Distrito 4420) estava à procura 
de um parceiro internacional para 
seu Projeto de Subsídio Global 
para implantação de um Centro de 
Diagnóstico com Mamografia no 
município. E assim, por seu inter-
médio, o projeto foi apresentado 
à Comissão Distrital da Fundação 
Rotária do seu Distrito 5890, que 
decidiu apoiar com patrocínio em 
dinheiro e recursos de seu FDUC.

Casos como este ocorrem com 
frequência, e deve ser entendi-
do como parte do processo para 
desenvolvimento de parcerias 
duradouras entre rotarianos de 
diferentes países. À medida que 
forem se estreitando as relações 

entre rotarianos de diferentes paí-
ses, vão surgindo as oportunidades 
para realização de projetos conjun-
tos, beneficiando as comunidades.

Com base em experiência pes-
soal, diria que o relacionamento 
vai se aprofundando à medida que 
os projetos são realizados e au-
mentamos a frequência com que 
trocamos experiências com rota-
rianos de outros países sobre os 
momentos que vivenciamos, espe-
cialmente quando fazemos um re-
gistro para marcar as nossas vidas 
para sempre. 

Podemos dizer ainda que a Con-
venção Internacional também é 
uma oportunidade de estreitarmos 

as nossas relações. Durante a Con-
venção de Lisboa tivemos a opor-
tunidade de encontrar os parceiros 
do Distrito 2770 no dia da abertu-
ra para uma confraternização com 
os companheiros do D-4420 e de 
outros que lá estiveram. Também 
houve a oportunidade de encon-
trarmos a companheira Suzie Howe 
do RC Space Center (Houston), 
PDG do Distrito 5890 e DRFC de 
2010-13. Junto  com o Coorde-
nador Regional de R.I. Altimar 
Augusto Fernandes (Governador 
20014-05 do D-4420), pudemos 
compartilhar alguns momentos 
ao lado da comp. Suzie, coordena-
do um grupo de discussão sobre 
projetos de Subsídios Globais no 
âmbito do Plano Visão de Futuro 
(numa das sessões da Convenção 
de Lisboa) e agradecer pela parti-
cipação nos projetos de Subsídios 
Globais do D-4420.

E assim, projetos de Subsídios 
Globais bem sucedidos promovem 
a nossa imagem pública e somos 
reconhecidos pelos benefícios 
proporcionados, como um estimu-
lo importante para melhorarmos 
também a nossa “imagem interna”.

Cada parceiro principal (local 
e internacional) deve estabele-
cer uma comissão formada por 
três rotarianos que estiverem de-
senvolvendo o projeto. Pedidos 
de Subsídio Global para projetos 
desenvolvidos por clubes devem 8
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dentes da Comissão Distrital da 
Fundação Rotária de que os prin-
cipais clubes patrocinadores estão 
devidamente qualificados.

A seguir relacionamos alguns 
projetos que foram aprovados (e/
ou recursos recebidos) no último 
ano, para destinação do FDUC pe-
los Rotary Clubs do nosso Distrito, 
e que se encontram no estágio de 
execução. Muitos dos projetos po-
derão servir como referência para 
outras iniciativas semelhantes que 
forem propostas pelos rotarianos, 
aproveitando a experiência adqui-
rida na sua execução.

Como patrocinador local:
•Banco de Leite Materno da 

Santa Casa de São Paulo 
Realizado com financiamen-

to de recursos provenientes do 
Projeto de Subsídio Global, foi 
proposto pelos Rotary Clubs de 
São Paulo: Barra Funda, Pacaem-
bu, Sudeste e Ipiranga (Distritos 
4420 e 4610), emparceirados com 
o Distrito 4855 da Argentina. Está 
previsto para ser inaugurado até o 
final de 2013, com realização de 
campanha de conscientização so-
bre a importância do aleitamento 
materno, e aumento do número de 
doadoras ao banco de leite.

•Centro de Tratamento de 
Queimados do Hospital 
Municipal Dr. Cármino 
Caricchio (Tatuapé)

Projeto de melhoria 
na capacidade de atendi-
mento do Centro de Tra-
tamento de Queimados 
(do Hospital Municipal 
do Tatuapé), com aqui-
sição de um “dermáto-
mo elétrico e expansor 
de pele”, realizado pelo 
RCSP Aeroporto em par-
ceria com RCs do Distrito 
2770 (Japão) e desenvol-
vimento de campanha de 
prevenção que será divul-
gada com a participação 
dos Rotary Clubs.

•Projeto de Capta-
ção e Uso de Água de Chuva (São 
Paulo)

Realizado pelo RCSP Nove de 
Julho em parceria com o RC Gyeon-
gju-Wedong (D-3630 da Coréia do 
Sul) e D-1970 (Portugal), benefi-
ciando as comunidades assistidas 

pela Creche Renata Eugênia Rodri-
gues, mantida pelo Instituto Angli-
cano em Paraisópolis (São Paulo).

•Projeto LER: Salas de Leitu-
ra do Distrito 4420 (São Paulo e 
Litoral)

Implantação de 03 salas de 
leitura - Projeto LER, em parce-
ria com 2 entidades de São Paulo 
(executado pelo RCSP Anchieta) 
e 1 no Litoral (executado pelo RC 
Santos Oeste). Os parceiros inter-
nacionais do projeto: RC Cagliari 
Nord (D-2080 da Itália), D-5170 

(Califórnia – EUA) e D-4825 (Ar-
gentina).

•UTI Neo-Natal do Hospital 
São Francisco (Jacareí)

Projeto de ampliação da UTI 
Neonatal (para aquisição de equi-
pamentos necessários), realizado 

pelo RCSP Sudeste em parceria 
com RC El Palomar (D-4855 da Ar-
gentina).

•Projeto Combate ao Câncer 
de Mama (Cubatão)

O projeto consiste em aumentar 
em 25% a oferta de exames de ma-
mografia no Hospital Municipal de 
Cubatão, realizado pelo RC Cuba-
tão Jardim Casqueiro em parceria 
com RCs do D-5890 (Houston - Te-
xas, EUA).

•Centro de Formação – Ofici-
na de Costura (São Paulo)

Realizado pelo RCSP 
Anchieta com objetivo de 
capacitar as donas de casa 
a trabalharem em casa 
como costureiras e ajudar 
na renda familiar (desen-
volvimento econômico 
e social da comunidade 
assistida pela Associação 
Casa Maria de Nazare-
th da Vila Heliópolis). O 
parceiro internacional do 
projeto é o RC Crailsheim 
(D-1830 da Alemanha).

Parcerias Internacio-
nais e outros Distritos do 
Brasil:

•Parceria do RCSP Su-
deste com RC Vila Cons-
tructora (D-4855 da Ar-

gentina), no projeto “Prevenção e 
Reabilitação de Doenças Cardio-
vasculares em Hospital Público”.

•Parceria do RCSP Sudeste 
com RC Grand Bourg (D-4855 da 
Argentina), no projeto “Oficina de 
Carpintaria”. 9
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•Parceria do RCSP Ipiranga com 
RC General San Martin (D-4855 da 
Argentina), no projeto de envazar 
água da torneira em recipientes de 
12 litros, para ser entregue em es-
colas carentes.

•Parceria do RCSP Interlagos no 
Projeto de Banco de Leite Materno, 
realizado pelo RC Quilmes Sudeste 
(D-4915 da Argentina).

•Parceria do RCSP Interlagos 
no projeto realizado pelo RC Ala-
meda (D-5170 dos EUA) no Centro 
DreamCatcher: abrigo para adoles-
centes em situações de risco, em 
Oakland – Califórnia.

•Parceria com RCs de Honduras 
na realização de Projeto de Subsí-
dio Global – Recursos Hídricos.

•Patrocínio no Projeto de Sub-
sídio Global, realizado pelo RC São 

Paulo-Bom Retiro (D-4610) em 
parceria com D-1970 (Portugal), 
D-2770 (Japão), D-4170 (México) 
e D-5440 (EUA), para equipar uma 
cozinha industrial, fornecer uten-
sílios de cozinha para um abrigo, e 
oferecer treinamento para os sem-
-tetos e capacitar para trabalhar na 
indústria hoteleira em São Paulo.

•Patrocínio no Projeto realizado 
pelo RC Osasco Quitaúna (D-4610) 
em parceria com D-1970 de Portu-
gal, para fornecer equipamentos do 
banco de leite materno da Materni-
dade Amador Aguiar, e desenvolver 
uma campanha de conscientização 
da comunidade sobre a importância 
do leite materno, e aumentar o nú-
mero de doadoras em Osasco - SP. 

O que podemos constatar a par-
tir da experiência adquirida duran-

te a Fase Piloto do Plano Visão de 
Futuro da Fundação Rotária, é o 
crescimento da demanda pelos Ro-
tary Clubs do nosso Distrito 4420, 
com iniciativas que contam com a 
utilização de recursos do programa 
de Subsídio Global.

Neste ano contamos com uma 
iniciativa inovadora, que tem o nos-
so Distrito 4420 como precursor, 
que á a constituição da CADRE-
-D4420, grupo de rotarianos que 
se propuseram voluntariamente a 
servir como orientadores ou men-
tores aos companheiros que pre-
tendem submeter pedidos de Sub-
sídio Global para Fundação Rotária. 
A constituição da CADRE-D4420 
foi idealizada pelo Governador José 
Joaquim do Amaral Ferreira e pelo 
Governador 2006-07 Marcelo De-
métrio Haick, e vai ao encontro da 
necessidade de capacitação de ro-
tarianos para elaboração de proje-
tos consistentes e sustentáveis.

No decorrer do ano alguns se-
minários distritais foram reali-
zados, sendo que o ultimo foi em 
14/09 (Oficina de Projetos). A 
partir do ultimo seminário identi-
ficamos 29 (vinte e nove) projetos 
de iniciativa dos clubes, que foram 
distribuídos entre os membros da 
CADRE-D4420 para apoiarem como 
mentores dos projetos.

Neste ano, deparamos com uma 
demanda sem precedentes em 
quantidade de projetos em busca 
de recursos do Programa de Subsí-
dio Global da Fundação Rotária. É 
uma demonstração clara de que a 
nossa necessidade de arrecadação 
de recursos para o Fundo Anual é 
cada vez mais crescente e precisa-
mos atingir um novo patamar, que 
permita atender a demanda por 
projetos humanitários.

A medida que os projetos apre-
sentados forem sendo adequados 
para atender os requisitos da Fun-
dação Rotária, os clubes poderão 
identificar os parceiros internacio-
nais e submeter os pedidos para 
análise da Fundação Rotária. 

Um dos trabalhos dos membros 
da CADRE-D4420 é ajudar a identi-
ficar o foco do projeto, para uma ou 
mais das Áreas de Enfoque da Fun-
dação Rotária:

•Paz e prevenção/resolução de 
conflitos

•Recursos hídricos e saneamento

Projetos Propostos de Subsídios Globais para 2013-2014
Projeto Rotary Club
Sun wise Santos - Oeste 
Casa da Visão/ consultório dentário Santos - Oeste 
Casa da Esperança - Sorriso Saudável Santos 
Oficina na Escola Santo André Campestre 
Cafeteria Solidária Santos - Aparecida
Moradores de Rua Santos - Boqueirão
Atendimento Oftalmológico São Vicente Praia 
Mamografia Guarujá - Ilha de Sto.Amaro 
Mamografia S.C.Sul - RCs da Área 4 
APAE Pedro de Toledo Itariri
APAE Mongagua Mongaguá - Centro
Hospital Premier São Paulo Ibirapuera e Sudeste
Jovens Protagonistas São Paulo - Sudeste
Hospital Geral do Grajaú São Paulo - RCs da Área 3 
Cruz de Malta São Paulo SUL
HGA/Santos - Hemonúcleo de Santos Santos - Porto 
HPV Santos - Boqueirão
Mamografia Itanhaém
Centro de Reabilitação Santos - Porto 
Projeto Eco - Escola São Paulo Ponte Estaiada
Projeto Prato Verde Sustentável São Paulo Santo Amaro
Projeto Gestantes Guarujá - Ilha de Sto.Amaro 
Projeto Hospital Dom Alvarenga São Paulo Ipiranga
Projeto NINA S.B.Campo Riacho Grande
Projeto NINA (parceria c/ SBC R.Gde) Bertioga Riviera de S.Lourenço
Mamografia Diadema Floreat
Creche Cata Preta/Nosso Lar Santo André SUL
Projeto ADEFAV - Van São Paulo Independência
Projeto H.V.Monumento - Retinógrafo São Paulo Independência
Projeto LER - Salas de Leitura Santos - Oeste 
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•Saúde materno-infantil
•Prevenção e tratamento de do-

enças
•Educação básica e alfabetização
•Desenvolvimento econômico e 

comunitário
Outra característica importante 

do projeto humanitário é a susten-
tabilidade, pois os Fundos de Sub-
sídios Globais devem ser investidos 
em mudanças que levem a trans-
formações duradouras. Projetos 
sustentáveis podem ter diversos 
formatos, mas todos devem levar 
em conta os aspectos relacionados 
abaixo. Os parceiros de subsídios, 
que financiam projetos humanitá-
rios e equipes de formação profis-
sional, devem demonstrar que as 
seguintes práticas estejam integra-

das no projeto ou que serão atendi-
das por meio de serviços comunitá-
rios já existentes:

•Necessidades e recursos da co-
munidade: Peça para os parceiros 

locais fazerem 
uma avaliação 
detalhada das 
necessidades 
para identifi-
car um proje-
to e solução 

que es-
tejam em 
conformi-
dade com 
os valores 
e cultura da comunidade. Envolva 
diversos parceiros comunitários no 
processo de planejamento.

•Materiais e tecnologia: Com-
pre equipamento e nova tecnolo-
gia de fornecedores locais quando 
possível, e assegure a disponibili-
dade de peças de reposição. Envol-
va líderes comunitários na escolha 
da tecnologia ou equipamento, e 
ensine-os a operar e fazer a manu-
tenção. Confirme que as peças de 
reposição (se for o caso) estejam 
prontamente disponíveis e os bene-
ficiários estejam preparados para 

usar e manter 
o equipamen-
to.

•Financia-
mento: Confir-
me uma fonte 
de financia-
mento local 
para operação, 
m a n u t e n ç ã o 
e reparos a 
longo prazo. 
Comprove a 
presença de 
fontes pré-
-existentes de 
financiamento 
do projeto ou 

Introduza ou apoie práticas que aju-
dem as comunidades a gerarem ren-
da para financiamento contínuo do 
projeto. Recompense participantes 
de projeto de forma apropriada por 

seu trabalho para assegurar a conti-
nuidade dos serviços.

•Conhecimento
Forneça treinamento para aju-

dar os beneficiários a alcançar as 
metas do projeto e certifique-se de 
que tenham um plano para treinar 

outras pessoas no futuro.
•Motivação: Prepare a comuni-

dade para que adquiram um senso 
de propriedade pelo projeto. Ofe-
reça incentivos para que os mora-
dores locais continuem apoiando o 
empenho. Identifique pessoas em 
posições de liderança para monito-
rarem os resultados e assegurarem 
a continuidade dos serviços.

•Monitoramento e avaliação: 
Crie metas claras e mensuráveis 
para o projeto e identifique os mé-
todos de coleta de dados. Estabele-
ça dados de base que sirvam como 
comparativo e possam demonstrar 
uma mudança significativa durante 
pelo menos três anos.

Com o Plano Visão de Futuro foi 
traçada uma trajetória que levará 
a nossa Fundação Rotária em dire-
ção a uma visão de futuro além de 
2017, quanto estará completando 
100 anos de existência.

Portanto, companheiros, mãos 
à obra, e utilizem os programas da 
Fundação Rotária como fonte de fi-
nanciamento para realizar projetos 
humanitários que transformam vi-
das nas suas comunidades!

Yoiti Fujiwara
RC São Paulo Aeroporto

Membro da Comissão Distrital 
da Fundação Rotária do D4420

e Coordenador  do CADRE
da Fundação Rotária

11

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20



Dentro de nossa programação anual, o 
mês de outubro é dedicado aos serviços pro-
fissionais. Os clubes do Distrito já desenvol-
vem muitos projetos nesta área, mas gostaria 
de destacar um deles, considerando a simpli-

cidade, a importância e a facilidade para sua 
implementação: o Projeto Rumo.

O objetivo do mesmo é orientar 
os jovens do Ensino Médio das escolas 
públicas e privadas na escolha da pro-
fissão.

O modelo aplicado por diversos 
clubes é bastante interessante, pois 
em primeiro plano são apresentadas 
todas as informações sobre os diver-
sos cursos tanto em nível técnico como 
superior, inclusive explanando sobre 
escolas e universidades públicas e pri-
vadas. As orientações se dão de uma 
forma ampla e são focadas nos diver-
sos objetivos do jovem adolescente, 
inclusive instruindo-o e incentivando-o a 
prosseguir seus estudos, bem como a procu-
rar programas como o FIES (Financiamento 

Estudantil) e o Prouni (Programa Universi-
dade para Todos).

A parte mais interessante acontece 
quando os clubes de Rotary levam os pro-
fissionais das mais diversas áreas para falar 

sobre o que fazem, qual o perfil do profis-
sional, estatísticas em relação ao mercado 

de trabalho, duração do curso, área de atu-
ação, esclarecendo assim as muitas dúvidas 
pertinentes a esta faixa etária. Geralmente 

são rotarianos que se prontificam a doar um 
pouco do seu tempo a este belíssimo projeto. 
Os jovens tem muito interesse neste tipo de 
palestra, visto que os ajuda na escolha do seu 
futuro profissional.

Quanto mais clubes aderirem ao Projeto 
Rumo, maior será o número de jovens que 

terão a oportunidade da escolha da 
profissão que mais se adeque às suas 
aptidões, e assim termos a certeza 
de estar contribuindo para um futuro 
melhor.

A Comissão de Capacitação Dis-
trital está à disposição para auxiliar 
os clubes que quiserem desenvolver o 
Projeto Rumo em sua área de atuação, 
porque “Viver Rotary é transformar 
vidas”!

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de 

Capacitação e Instrução Distrital
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l projeto rumo: orientação profissional
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Os clubes de Rotary do Distrito 4420 têm recebido o casal governador José Joaquim do Ama-
ral Ferreira e Célia com muito carinho e companheirismo, como aconteceu no Rotary Club de 
Mauá, que recebeu Visita Oficial e comemorou 45 anos de fundação. O presidente Odilon Soares 
de Toledo deu posse à nova companheira Raquel Reiko Polizel, que tem como padrinho o compa-
nheiro Luizinho. Foram outorgados dois títulos Paul Harris, entregues pelo governador Joaquim 
ao companheiro Ermindo Lúcio da Paz e à presidente do Rotaract de Mauá, Juliana Sene. O clube 
também prestou homenagem ao cidadão e profissional exemplar Jaime Neris.

 Rotary Club de São Paulo Saúde
O Rotary Club de São Paulo Saúde teve a oportunidade de apresentar seus projetos e ações 

durante Visita Oficial do casal governador, que conheceu projetos e prestigiou o clube presidido 
por Fernanda Seabra Rangel. Na ocasião foi entregue reconhecimento ao companheiro Valdir Gar-
cia Vidal, superintendente da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste. A presidente 
Fernanda também viveu momento de grande emoção ao ser agraciada pelo governador com o 
Cristal EREY, reconhecimento que incentiva todos os associados a apoiarem financeiramente a 
Fundação Rotária a cada ano.

Rotary Club de São Caetano do Sul Leste
O casal presidente do Rotary Club de São Caetano do Sul - Leste, Nelson Antonio Ferrari e 

Salete, recebeu Visita Oficial do casal governador, na sede da Casa da Amizade de São Caetano 
do Sul-SP. A reunião contou com a posse de dois novos sócios: José Augusto da Silva, que tem 
como padrinho o companheiro José Aurélio e Júlio César Gueter, apadrinhado pelo companheiro 
Raimundo José Alexandre. O companheiro Cláudio Eras foi agraciado com uma Safira e viu os com-
panheiros Nelson Ferrari, Marcos Viola, Vicente Mazza, Sidnei Dias e Gilberto Firmino receberem 
o reconhecimento EREY. Na ocasião, foi comemorado o 41º aniversário do clube.

 Rotary Club de Santos Oeste
O Rotary Club de Santos Oeste comemorou os 41 anos de fundação do clube durante Visita Ofi-

cial realizada pelo casal governador,  que conheceu o CAMPS de Santos- SP. Com o apoio dos rotaria-
nos no conselho diretor, a entidade atende 1.200 jovens com idades entre 15 a 18 anos. A Casa da 
Visão, também dirigida pelo clube, apoia o projeto Sopro Novo Yamaha, idealizado pelo companheiro 
Paulo Mauá, que desenvolve a habilidade musical de pessoas deficientes visuais componentes do 
grupo. Na festiva, foi dada posse ao novo companheiro Armando Bezerra Leite, que testemunhou o 
reconhecimento 100% EREY aos 60 sócios do clube.

Rotary Club de São Paulo Cidade Dutra
O governador esteve no Rotary Club de São Paulo Cidade Dutra e foi recebido pelo presidente 

transformador Carmelo Crisafulli , que apresentou o Marco Rotário do clube, localizado em frente 
ao Autódromo de São Paulo. Na festiva foram empossados os sócios Pedro, Juarez, André, Francesco 
e Felipe, que contribuíram para o alcance da meta do DQA, de 15% de novos associados. A parceria 
dos rotarianos com o Hospital Geral do Grajaú, representado pela médica Jocelene Batista Pereira,  
destacou a aquisição do equipamento de Unitarização e Identificação de Doses de Medicamentos, 
que será viabilizada graças a um projeto do clube.

Rotary Club de Diadema
O presidente do Rotary Club de Diadema, Selmo Roberto Pozzi Malheiros, recebeu Visita Oficial 

do governador, que conheceu a Santa Casa de Diadema, entidade apoiada pelo clube que oferece 
atendimento gratuito na área de fisioterapia e reabilitação. Os companheiros também apresenta-
ram a Transitória Casa do Caminho, que abriga moradores de rua e realiza um trabalho de inclusão 
social, e o SODIPROM, organização dedicada à cidadania, ao desenvolvimento social e à qualificação 
profissional dos jovens do município, ambas apoiadas pelo clube. Na festiva o presidente Selmo e o 
companheiro Francisco receberam o Cristal EREY.

Rotary Club de Ribeirão Pires
O governador visitou o Rotary Club de Ribeirão Pires, clube presidido por Alberto Alves Perei-

ra, que na festiva deu posse aos três novos companheiros: Rita Afonsia Francia, Daniel Guimarães 
de Oliveira e oficializou a posse de Jadson Ferreira, que já estava integrado ao clube. Na ocasião, 
o presidente fez a entrega do sino ao past-president Édson Leme, presente que deveria ser entre-
gue na cerimônia de transmissão e posse, mas foi reservado para o momento especial da visita do 
governador ao clube. O governador recebeu duas obras pintadas pelo companheiro Renato, que o 
homenageou por sua passagem pelo clube.
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Muito gratificante. Eis a conclusão que 
tive após entregar dezenas de Certificados 
ao Mérito Profissional. Continuarei percor-
rendo o 4420 e outros distritos, pois ou-
torgar um diploma de reconhecimento não 
é como fruta de estação: devemos manter 
essa honraria ao longo do ano 
todo, não apenas no mês dos 
Serviços Profissionais. Você con-
corda?

Ainda dentro do tema, peço 
que você reflita comigo:

No rotarismo, seja qual for o 
sócio ou o clube ao qual ele per-
tence, é muito comum passar 
despercebida a tênue diferença 
entre duas atuações semelhan-
tes: nós somos agentes da comu-
nidade ou somos rotarianos?

Você e eu sabemos que são 
cinco as grandes comissões de 
serviços rotários. Também cha-
madas de colunas, vetores ou avenidas, 
elas convivem em sintonia e isso as torna 
fundamentais para trabalharmos no for-
mato associativo. Se fôssemos nominá-las 
separadamente, com uma só palavra que 
simbolize cada comissão, poderíamos ter 
algo desse tipo:

Serviços Internos seria o “alicerce”, 
Serviços Profissionais o “caráter”, Serviços 
à Comunidade a “personalidade”, Serviços 
Internacionais a “universalidade” e Servi-
ços à Juventude o “oxigênio”.

O “alicerce”, onde tudo começa, nos dá 

a base para edificar um clube. O “caráter”, 
diferente da “personalidade”, é algo imu-
tável. Em Rotary há uma exigência funda-
mental: ou você tem profissão ou não será 
rotariano (também é necessário ser ético, 
com reputação ilibada para representar sua 
classificação dentro do clube e ser um repre-

sentante do rotarismo em sua profissão).
Já a “personalidade” é mutável e poderá 

adaptar-se às necessidades do meio. Via de 
regra, isso é muito salutar. Assim, por analo-
gia, o clube tem nos Serviços à Comunidade 
uma espécie de “impressão digital”, onde 
poderá desenvolver suas principais carac-
terísticas, acompanhando ou não os demais 
clubes do distrito.

Mas qual seria a dimensão de “comu-
nidade” para uma associação que envolve 
quase todo território terrestre? O mundo 
em geral passou a ser o nosso bairro. Um 
bom exemplo disso, além dos vários progra-
mas da Fundação Rotária e outros ligados 
ao RI, é a imprescindível campanha mundial 
contra a poliomielite. Por isso, os Serviços à 
Comunidade e Internacionais, “personali-
dade e universalidade”, são irmãos gêmeos.

Nem preciso abordar o “oxigênio” da 
Juventude. Por sermos idealizadores do mo-
vimento Rotary Kids, somos absolutamente 
suspeitos para tecermos comentários sobre 
algo que alguns dirigentes arcaicos e pouco 
iluminados ainda não percebem: o jovem 
está para a manutenção do rotarismo assim 

como o “oxigênio” está para o 
ser humano.

Bom, neste breve texto 
quero me despedir de você 
reiterando a reflexão inicial: 
como não há Rotary sem pro-
fissionais, o que nos impedirá 
de usufruir dos préstimos de 
companheiros através da jus-
ta remuneração ou até mesmo 
reativar o antigo escambo?

Assim como eu, você deve 
dignificar sua classificação 
rotária e usá-la sempre que 
possível, por ser nossa prin-
cipal característica, nosso 

“caráter”, uma das poucas coisas imutáveis 
no rotarismo. Desfrute comigo desse privi-
légio!

Samir Nakhle Khoury
Governador 2001-02 do Distrito 4420 e

Presidente da Comissão Distrital
de Serviços Profissionais

O mês de Outubro marca a Avenida de Serviços Profissionais, um 
dos pilares e a origem do Rotary. O Distrito solicitou aos clubes para 
efetuarem a homenagem a um profissional, preferencialmente não 
rotariano, como forma de reconhecer sua profissão. Samir Nakhle 
Khoury, presidente da Comissão Distrital de Serviços Profissionais 
e Governador 2001-2002 do Distrito 4420, relatou: "O resultado 
deste mês de Reconhecimento Profissional foi excelente, muito aci-
ma do esperado. Houve comprometimento, não apenas por parte 
dos clubes como também - e sobretudo - por parte dos homenage-
ados. Doravante, eles serão nossos porta vozes em suas respectivas 
empresas, entre colegas, amigos e familiares. Tive contato com al-
guns deles e estou certo: muito em breve serão rotarianos assíduos."
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odqa continua em pleno crescimento no distrito
Os Presidentes e Líderes Distritais conti-

nuam motivando enormemente seus Clubes, 
que permanecem determinados ao cresci-
mento líquido de +15%. 

Quase metade do Distrito já ultrapas-
sou o objetivo de DQA e o primeiro cento de 
novos sócios já foi atingido, superando, em 
apenas 4 meses, o maior crescimento entre 
os Distritos do Brasil no ano  anterior.

Todos os Clubes do Distrito estão assu-
mindo a importância do DQA e comprometi-
dos com a fórmula objetiva para o crescimen-
to:

MOTIVAÇÃO + AÇÃO = CRESCIMENTO

ATENÇÃO + DETERMINAÇÃO = RETENÇÃO
 
O "EXEMPLO" é sem dúvida, a melhor 

opção para o projeto de DQA, e se os "Presi-
dentes", os "Secretários" e os "Tesoureiros" 
de cada Clube abraçarem a causa e colocarem 
um sócio cada(=3), 50% do Distrito  já atin-
giria o +15%, e com o acréscimo dos "Proto-

colos"(=4), este percentual subiria para 80% 
do Distrito.

 O +15% É PERFEITAMENTE EXEQUÍ-
VEL, e se todos os líderes, sem exceção, GD, 
EGDs, GAs, CDs, etc, DEREM EXEMPLO e se 
concentrarem nessa meta, o "FORTALECI-
MENTO DOS CLUBES" será uma consequên-
cia natural e importantíssima para os proje-

tos rotários.
Parabéns a todos pela excelência da per-

formance. Continuem com esse comprometi-
mento !!! 

Dirceu Vieira
Governador 2003-04 do Distrito 4420 e

Presidente da Comissão Distrital 
de Desenvolvimento do Quadro Associativo

Crescimento dos Clubes do Distrito
São Vicente - Antonio Emmerich 67 % São Paulo - Manancial  Manacás 17 %
Santos - Aparecida 55 % São Vicente - Praia  17 %
São Paulo - Nove de Julho 50 % Santo André - 8 de Abril  15 %
Praia Grande - Novo Tempo  45 % Peruíbe 15 %
Guarujá - Ilha de S. Amaro 38 % Santos - Praia   15 %
S. Bernardo do Campo - Jd. do Mar 38 % São Paulo - Interlagos 14 %
Santos - Gonzaga  36 % S. Bernardo do Campo - Norte 14 %
Guarujá - Vicente de Carvalho 29 % São Paulo - Independência 13 %
Praia Grande 28 % S. Bernardo do Campo - R. Grande  13 %
S. Bernardo do Cpo. - Rudge Ramos 27 % São Paulo - Vila Carioca 12 %
São Paulo - Ipiranga 26 % Ribeirão Pires 11 %
Itariri 25 % Santo André - Campestre 11 %
Rio Grande da Serra   25 % São Paulo - Ponte Estaiada 10 %
S. Caetano do Sul - Oeste   24 % São Paulo - Santo Amaro 9 %
Bertioga - Canal 23 % S. Caetano do Sul - Leste  9 %
São Paulo - Cidade Dutra 23 % Guarujá 9 %
Praia Grande - Pedro Taques 22 % Cubatão  9 %
S. Caetano do Sul - Olímpico  22 % E-Club 4420 7 %
Itanhaém 22 % Diadema - Floreat  6 %
Santos - Noroeste 21 % São Paulo - Sul  4 %
São Paulo - Saúde 20 % Santo André - Sul  4 %
Mongaguá 20 % Santos - Boqueirão  4 %
Santos - Porto 19 % Cubatão - Jardim Casqueiro 4 %
Bertioga - Riviera S. Lourenço 18 % Santo André 3 %
São Paulo - Ibirapuera   18 % Mauá  3 %
Santos - José Bonifácio 17 % São Paulo - Sudeste 2 %
São Paulo - Vila Mariana 17 % São Paulo - Aeroporto 2 %

Posse no RC SP Cidade Dutra
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RC Cubatão realiza 4º Mutirão da Cidadania Solidária

O Rotary Club de Cubatão em parceria com a Associação Comunitária de 
Educação Ambiental da Vila Esperança, através do líder comunitário Zumbi, 
realizou o seu 4º Mutirão da Cidadania Solidária. Foi um dia importante para 
as famílias daquela comunidade e em especial para as crianças que receberam 
serviços de atenção à saúde prestada por profissionais da área médica, enfer-
meiras e agentes de saúde; além de orientações jurídicas através de profissio-
nais da OAB. Diversas ações levaram conhecimento de prevenção a doenças 
por meio de atividades de lazer e várias pessoas receberam serviços de corte 
de cabelo e manicure. Os participantes desfrutaram de guloseimas, lanches, 
brinquedos, além de  assistirem ao grande Show de mágica com Felipe Ribeiro, 
companheiro e futuro presidente do clube. 

RC de SBC-Rudge Ramos doa cobertores na comunidade
Os companheiros do Rotary Club de São Bernardo do Campo-Rudge Ramos, 

Soraia e Nilton, fizeram um belo trabalho de ação social, realizando a entrega 
de cobertores que foram doados pelo rotariano Claudio Takata, para distribui-
ção a moradores carentes da comunidade de Rudge Ramos. Os rotarianos do 
clube estiveram pessoalmente na casa de algumas famílias que reconheceram 
o gesto nobre e fraterno dos companheiros e os recepcionaram com muita ale-
gria. Segundo o presidente transformador do clube, Antônio Nelso Ribeiro, 
“ações sociais desta natureza engrandecem a imagem do Rotary e gratificam 
os rotarianos envolvidos”, definiu. A doação foi intermediada pelo governador 
assistente da área, Wagner Candelária.

Rotary Kids SP Aeroporto faz Halloween Beneficente
As crianças do Rotary Kids e também do Interact São Paulo Aeroporto 

realizaram um Halloween Beneficente para arrecadação de fundos para seus 
projetos. A festa aconteceu no Espaço Nicom e contou com o entusiasmo das 
crianças que se caracterizaram com fantasias, aproveitando o momento diver-
tido em clima de muita bruxaria. Mas a diversão teve um motivo sério: ajudar 
as crianças de entidades apoiadas pelos jovens, como o CEI Celestina Steward, 
o CEI Vivência Feliz e o CEI Neusa Maria Rossi, que recebem doações de brin-
quedos, ovos de páscoa e outras ações durante cada ano rotário. Os eventos 
realizados pelos kidianos e interactianos possibilitam geração de renda em prol 
das ações permanentes e novos projetos que poderão ser idealizados. Veja fo-
tos em: facebook.com/rotaryspaeroporto.

RC SP Saúde promove Projeto Rumo e reúne 250 estudantes
Cerca de 250 alunos tiveram a oportunidade de participar de uma série de 

palestras ministradas por especialistas voluntários, que abordaram uma visão 
geral sobre 14 profissões que despertaram maior interesse entre os alunos do 
colégio, segundo pesquisa realizada previamente. Pelo segundo ano consecu-
tivo o Projeto Rumo desenvolvido pelo Rotary SP - Saúde beneficiou os alunos 
do Seminário Nossa Senhora da Glória, localizado no Ipiranga. Houve ampla 
exposição dos temas e, ao final, os especialistas se colocaram à disposição dos 
jovens para responder perguntas, debater e esclarecer dúvidas sobre a defini-
ção do seu futuro profissional.

RC Guarujá faz evento para Casa da Visão

O churrasco beneficente, em prol da Casa da Visão do Guarujá, entidade 
que é dirigida por rotarianos, foi promovido pelo Rotary Club do Guarujá no 
mês de outubro e teve êxito total. O evento aconteceu no Condomínio Acapul-
co, na casa cedida gentilmente pelo companheiro Virgílio Pina, rotariano do RC 
Santos José Bonifácio e sócio honorário do clube anfitrião. Além do cardápio 
delicioso e sorteio de brindes, a festa foi animada pelas bandas IN CORPORE e 
Felipe Estreparava, que tocaram e cantaram músicas variadas, nacionais e in-
ternacionais. Os rotarianos do clube ficaram muito satisfeitos com a adesão de 
150 colaboradores, que tornaram o evento uma grata realidade, em benefício 
das causas rotárias.
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Companheiros do Rotary E-Club 4420 participaram no mês de outubro, dos 
festejos do Dia das Crianças, na Casa Modelo de Apoio a Criança com Câncer 
de São Paulo, entidade Fundada em setembro de 2002 por um grupo de vo-
luntários que conviveram com a dificuldade da permanência em São Paulo por 
pacientes em tratamento oncológico. Iniciativas como essa tem como objetivo 
proporcionar um dia festivo para crianças que podem ter mais esperança e mo-
tivação para lutar pela recuperação com momentos divertidos e de muita ale-
gria. Os companheiros do clube ficaram muito felizes em poder proporcionar 
essa comemoração, representando o Distrito 4420. Segundo os companheiros, 
foram momentos de muita descontração e companheirismo, motivados pelo 
ideal de servir em Rotary.

E-Club 4420 participa da Festa de Dia das Crianças da CAMACC ac
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sProjeto do RC SP Ponte Estaiada recicla conhecimento

O projeto Recicla Conhecimento, desenvolvido pelo RCSP Ponte Estaia-
da, visa a captação de livros usados em condomínios, escolas e outras doa-
ções para que possam ser destinados a entidades que necessitem de material 
para desenvolvimento do seu projeto. A captação deste ano foi destinado ao 
C.R.E.S.C.E.R, projeto do RCSP Santo Amaro, que dedica-se a formação educa-
cional de crianças, adolescentes e adultos, notadamente através de programas 
de trabalho educativo ou profissionalizante, de modo a lhes assegurar condi-
ções de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada, median-
te formação profissional básica em informática, relações humanas e práticas 
administrativas. 

RCSP Vila Carioca realiza 1ª Ação Rotária no Bairro Vila Carioca

Em dois dias do mês de setembro, a Vila Carioca teve o prazer de realizar 
a sua 1ª Festa Típica Regional da Vila Carioca, na Rua Aida s/n, em frente ao 
Metrô Tamanduateí, ocasião em que o Rotary Club de São Paulo Vila Carioca 
apoiou o evento. A importante ação contou também com o apoio de Entidades 
Comunitárias do bairro que se juntaram para a realização da festa em comemo-
ração dos 429 anos de Aniversário do Bairro do Ipiranga, passando a fazer par-
te dos festejos comemorativos do bairro do Ipiranga. O evento contou também 
com a presença da Deputada Federal Keiko Ota e de seu marido e Vereador Ota, 
que contribuíram para que fosse realizada a grande festa no bairro. 

O Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo fez, através de seu presidente 
Transformador José Carlos Pinto, doação de cobertores à comunidade Nossa 
Senhora de Fátima, localizada no bairro Três Barras, em Pedro de Toledo. A 
entrega dos cobertores foi realizada visando proporcionar melhor qualidade de 
vida da população carente assistida pelos rotarianos, que fizeram questão de 
participar desse momento solidário. Na foto o momento da entrega de cober-
tores doados pelos companheiros do RC de Itariri-Pedro de Toledo a pessoas 
da comunidade.

RCSV Antônio Emmerich realiza 4ª Noite da Carne Seca
Aconteceu no mês de outubro a 4ª Noite da Carne Seca, promovida pelo 

Rotary Club de São Vicente Antônio Emmerich, que contou com a presença de 
quase 300 pessoas envolvidas pela nobre causa dos rotarianos e das entida-
des apoiadas pelo clube. Foi um evento marcado por muito companheirismo 
e alegria proporcionada por rotarianos de muitos clubes do Distrito 4420 e 
convidados. Segundo os rotarianos, foi mais um evento com a marca do Sucesso 
Total e que poderá proporcionar boas ações para a comunidade assistida pelo 
clube! Os eventos rotários vão muito além da festa que aparece nessas fotos, 
mas destinam-se sobretudo à arrecadação de recursos que tornam realidade 
inúmeros projetos sociais.

RC de Itariri doa cobertores para comunidade
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a distrito comemora o dia do combate À pÓlio
Em uma ação de Imagem Pública em 

conjunto com a Fundação Rotária o Distri-
to 4420 marcou em grande estilo o dia 24 

de Outubro, o Dia do Combate à Polio. Uma 
projeção do logo da campanha foi realizada 
na Pinacoteca de Santos, em frente à orla 

marítima da cidade, divulgando o trabalho 
realizado pelo Rotary destinado à erradi-
cação da doença no planeta.

No mesmo dia 24 de Outubro, na sede 
da Prefeitura de Santos, foi assinado termo 
de cooperação técnica entre a Cidade de 
Santos e o Distrito 4420, tendo como tes-
temunhas da importante ação autoridades 
e presidentes dos 12 clubes locais. 

O Rotary International tem como 
prioridade a erradicação da poliomielite 
desde 1985 e faz parte da Iniciativa Glo-
bal da Erradicação da Pólio, uma parceria 
público-privada que também conta com a 
participação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Centro Norte-Americano de 
Controle e Prevenção de Doenças, o Unicef 
e a Fundação Bill e Melinda Gates. 

Segundo o presidente da Comissão Dis-
trital da Fundação Rotariana do Distrito 
4420, Marcelo Haick, a parceria permitirá 
a formação de um grupo de trabalho com 
representantes dos clubes rotarianos e da 
Secretaria de Saúde para avaliar indicado-
res de cobertura vacinal. O papel dos clubes 
será levar orientação e apadrinhar algumas 

unidades básicas de saúde, desenvolvendo 
ações motivacionais e de logística. 

Em seu pronunciamento o governador 
do Distrito 4420, José Joaquim do Amaral 
Ferreira, lembrou que em 1985 o mundo 
registrava 350 mil casos de pólio ao ano, 
e que com o trabalho do Rotary em 2013 
o número havia caído para 285 casos. Se-
gundo ele, a parceria dos rotarianos com o 
poder público pode beneficiar muito mais 
pessoas: "Temos que nos unir e apoiar o 

poder público, fazendo o nosso papel, pelo 
bem comum, caminhando juntos para criar 
uma sociedade mais justa", ressaltou. 

O prefeito Paulo Alexandre Barbosa 
destacou a importância das lideranças do 
Rotary na cidade e o quanto é fundamental 
firmar essa parceria tendo como priorida-
de a saúde e esse olhar ao próximo. "Apoiar 
essa causa é reconhecer a importância 
de uma das premissas do Rotary que tem 
como um de seus lemas "Dar de Si, Antes 
de Pensar em Si". Sabemos que o poder 
público tem muitos desafios e limitações e 
por isso é fundamental criar boas parcerias 
para os projetos serem colocados em prá-
tica”. 

O Brasil não registra casos de polio-
mielite há 23 anos, mas a doença que pode 
causar paralisia total ainda circula por 
países da África e Ásia, onde as ações do 
Rotary se concentram atualmente, e pode 
voltar a atingir a população de outros con-
tinentes se não for erradicada.

Distrito 4420 assina Convênio de Cooperação Técnica com Prefeitura de Santos
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