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Presidente do 
rotary international

Ler revistas rotárias é essencial 
para o rotariano, tanto quanto 
comparecer às reuniões do clube. 
Todas as revistas rotárias cumprem 
o papel para o qual foram criadas: 
informar e inspirar seus leitores, 
trazendo notícias sobre o Rotary, 
ideias para projetos e histórias 
inspiradoras. Para mim, estas 
publicações representam de forma 
tangível o maior ponto forte do 
Rotary, de que cada clube é uma 

entidade local ao mesmo tempo em 
que faz parte de uma rede global.

Apesar do tamanho e diversidade 
da nossa organização, temos muitas 
coisas em comum que nos unem no 
Rotary. Não há uma fórmula mágica 
que se aplique a todos os casos e 
lugares, portanto, é natural que 
tenhamos expectativas culturais 
e linguísticas diferentes para uma 
revista. Graças às nossas publicações 
regionais, rotarianos de qualquer 
lugar ficam sabendo o que está 
acontecendo no Rotary em seu 
país e em outros lugares do mundo. 
Por fazerem parte da família de 
revistas do Rotary, cada publicação 
é totalmente local, mas contribui à 
nossa identidade internacional.

Um dos maiores privilégios de 
servir como presidente do RI é poder 
falar todos os meses diretamente 
a cada um dos nossos 1,2 milhão 

de rotarianos. Eu fico emocionado 
ao imaginar vocês lendo minha 
mensagem em casa ou no trabalho, 
e depois virando a página para saber 
as novidades do mundo rotário. Vocês 
não fazem isso porque sentem que é 
uma obrigação, mas sim, por causa 
da qualidade das nossas revistas 
rotárias. Espero que sintam o mesmo 
orgulho que eu quando leio nossas 
publicações.

As revistas rotárias nos lembram 
do motivo pelo qual nos associamos 
ao Rotary. Elas mostram o que 
podemos alcançar quando entramos 
em ação e como nossas contribuições 
à Fundação estão sendo usadas, e nos 
inspiram a Viver Rotary, Transformar 
Vidas.

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary international
“Pertencer é uma atitude de amor, de apego a alguém ou a algo do qual nos sentimos parte.”

Dias atrás, enquanto realizava uma palestra numa reunião rotária, lembrei-me de algo que Armando Castillo 
Rincón afirmou em seu trabalho Una vida feliz. Ele disse: “Atualmente nosso mundo está com seus valores éticos 
afetados. Princípios fundamentais com os quais nossos antepassados conviveram e sobre os quais construíram a so-
ciedade contemporânea estão desgastados. Perdemos nosso sentido de unidade e isso nos torna moralmente débeis 
como indivíduos e vulneráveis como sociedade”.

Não é novidade o fato de que as pessoas vivem cada vez mais distantes de valores, costumes e tradições, e que a 
falta de raiz de grande parte da sociedade é produto da constante mobilidade das pessoas e da falta de participação 
no desenvolvimento comunitário. Isso faz com que o indivíduo, a família e as comunidades (local, nacional e global) 
sofram os efeitos da realidade que estimula a alienação e a perda de interesse por aquilo que não nos afeta direta-
mente, mas que em longo prazo influencia a vida de todos nós.

Por isso pergunto: como é possível criar uma consciência de pertencimento e de enraizamento de pessoas a gru-
pos, organizações ou institutos que contribuam para promover solidariedade e atenuem a solidão que hoje afeta os 
grandes centros urbanos?

Pertencer significa sentir-se parte de um grupo ou de uma instituição. Significa participar, respeitar seus valores 
e ideais, como também seus integrantes, assumindo com responsabilidade seus compromissos e reconhecendo a 
importância dessa instituição para a sociedade.

Nós que aspiramos a uma vida plena criamos consciência de o que significa pertencer quando fazemos parte 
de organizações como o Rotary, que geram ações interativas e coletivas com o propósito de que elas sejam úteis a 
quem nos rodeia. Essa consciência de pertencer nos permite continuar transformando vidas por meio da nossa ação 
rotária e beneficiando milhões de pessoas com a Fundação Rotária. 

Se considerarmos a necessidade de todo ser humano de ter uma raiz e o fato de que a plenitude da vida moral, 
intelectual e espiritual é alcançada por intermédio dos grupos dos quais os indivíduos fazem parte ao longo da vida, 
valorizaremos como rotarianos a importância de pertencer ao Rotary e ficaremos gratos, porque cada bom resultado 
que o Rotary alcança não somente nos fortalece como instituição, mas também fortalece cada indivíduo, assim como 
a sociedade.

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Queridos companheiros e compa-
nheiras,

Tema dessa nossa Carta Mensal são 
os subsídios distritais. Pela abrangên-
cia e número, são os projetos que mais 
marcam a nossa presença rotária num 
distrito tão grande numericamente e 
geograficamente como o nosso.

Muitas atividades sociais são as-
sistidas, e como o poder de decisão 
de onde aplicar esses recursos está na 
mão dos clubes, o rotariano sente o re-
torno de suas contribuições à Funda-
ção Rotária e fica motivado a continuar 
utilizando essa importante ferramenta 
do rotarismo internacional.

Com o plano visão do futuro, as 
contribuições do Distrito à Fundação 
Rotária para o Fundo Anual são desti-
nadas a subsídios distritais e subsídios 
globais . 

A destinação dos recursos alocados 
para os subsídios distritais depende da 
decisão do governador, o qual procura 
atender aos interesses dos clubes e do 
Distrito.

Neste ano rotário procuramos 

atender ao  maior número possível 
de projetos de subsídios distritais, de 
forma que os clubes pudessem ter uma 
atuação muito forte em suas regiões 
de atuação. 

Isso foi possível porque 3 anos 
atrás tivemos uma contribuição rele-
vante para a Fundação Rotária. O va-
lor destinado a cada ano rotário tem 
relação com a arrecadação  de 3 anos 
atrás, de forma que o governador só 
pode destinar recursos aos clubes pro-
porcionalmente ao que o Distrito con-
tribuiu no passado.

Então é nosso dever como rotaria-
nos, para demonstrar o comprome-
timento com o nosso ideal de "Dar de 
Si Antes de Pensar emSi ", mantermos 
nosso nível de contribuições para que 
os companheiros possam realizar seus 
projetos de apoio à comunidade local 
durante todas as gestões futuras.

É fato que dificuldades econômicas 
podem afetar nosso nível de contribui-
ções, mas a criatividade dos rotarianos 
sempre encontra alguma forma de su-
perar esses obstáculos.

Eventos, rifas, consórcios, EREY, 

contribuições da sociedade PHS e 
grandes doadores podem sempre 
manter nosso Distrito como um dos 
líderes mundiais de contribuições à 
Fundação Rotária.

O Conselho de Curadores da Fun-
dação Rotária está estudando modi-
ficações nos subsídios distritais de 
forma a permitir inclusive a utilização 
desses recursos em construções, o que 
hoje ainda não é permitido.

O clube deve procurar identificar 
na comunidade as melhores oportu-
nidades de aplicação desse recurso. 
Como o valor é limitado, o apoio a algu-
ma entidade deve ser cuidadosamente 
avaliado para que o resultado do apoio 
tenha o maior benefício possível para a 
instituição.

Não devemos simplesmente ad-
quirir bens que são perecíveis no curto 
prazo. Também devemos procurar que 
o nosso subsídio atinja o maior número 
possível de pessoas e principalmente 
as muito necessitadas. Outro cuidado 
essencial é a capacidade da instituição 
assistida se manter no médio prazo. 
Não adianta apoiar uma instituição 
que sabidamente é inviável e o nos-
so apoio será apenas mais uma gota 
d'água sem possibilidade de salvar a 
entidade assistida. Haverá melhores 
oportunidades de aplicação do re-
curso. Evidentemente o critério para 
escolha das entidades assistidas está 
nas áreas de enfoque do Rotary Inte-
national.

Vamos usar de maneira eficiente 
essa ferramenta de apoio à sociedade 
e que tem um importante componente 
de motivação de nossos associados.

Continuamos com nossos dizeres: 
2013-2014, Sucesso Total!

Conto com vocês.

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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A Fundação Rotária tem um papel muito importante na realização de projetos por todo o mundo, e depende da colaboração de rotarianos e não 
rotarianos para que esse trabalho continue. Com muito orgulho mostramos nessa edição o resultado de parte desse trabalho - dezenas de projetos 
realizados pelos clubes do Distrito através dos Subsídios Distritais.

Um outro assunto é uma história emocionante que ouvi durante um bate papo informal, na ocasião da Convenção de Birmingham, na Inglaterra, 
diretamente do EGD Otávio Vallejo, contando sobre sua experiência ao buscar ninguém menos que a Madre Teresa de Calcutá para a Convenção de 
1981 em São Paulo. Nesta edição trazemos essa mesma história, em um depoimento concedido por Vallejo à Carta Mensal.

Temos uma matéria sobre o maior comercial do mundo (ainda dá tempo!), informações rotárias, e as realizações dos clubes na seção Acontece 
nos Clubes. Outro destaque desta edição é a fundação do Rotary Club de Praia Grande Boqueirão - ao caçula do Distrito desejamos sucesso total!!!

Marcelo R. S. Carvalho - Editor da Carta Mensal
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A Missão da Fundação Rotária do 
Rotary International é capacitar os 
rotarianos para que possam promo-
ver a boa vontade, paz e compreensão 
mundial por meio de apoio a iniciati-
vas de melhoria da saúde, da educa-
ção e do combate à pobreza.

A Fundação Rotária ajuda a patro-
cinar nossas atividades humanitárias, 
que vão de projetos comunitários a 
iniciativas globais. Além disso, lide-
ra as campanhas mundiais do Rotary 
para erradicar a pólio e promover a 
paz. Todo esse trabalho é apoiado por 
rotarianos e amigos do Rotary através 
de doações.

No mês de aniversário do Rotary, 
as atenções da mídia se voltaram para 
o nosso maior programa mundial: a Er-
radicação da POLIO. Em 1979, Rotary 
Clubs fizeram um projeto para comprar 
vacinas e ajudar na sua distribuição a 
mais de seis milhões de crianças nas 
Filipinas. Em 1985, o Rotary Interna-
tional lança o Pólio Plus, o primeiro 
e maior programa do setor privado 
coordenado internacionalmente para 
apoiar uma iniciativa da saúde públi-
ca, comprometendo-se a arrecadar 
US$120 milhões. Em 1988, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) aprova 
uma resolução para erradicar a parali-
sia infantil, organizando o lançamento 
da Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio, a luta contra a paralisia infantil 
liderada pelo Rotary International, 
OMS, Unicef, CDC (Centro Norte-

-Americano de Controle e Prevenção 
de Doenças), Fundação Bill e Melinda 
Gates e governos mundiais, contando 
com o apoio de muitas outras pessoas 
e organizações. 

Em 27 de março de 2014, a Inicia-
tiva Global para a Erradicação da Pó-
lio (GPEI) declarou que o sudeste da 
Ásia estava oficialmente livre da do-
ença. Esta é a quarta região da Orga-
nização Mundial da Saúde a conseguir 
este marco, beneficiando 1,8 bilhão 
de pessoas em 11 países: Bangla-
desh, Butão, República Democrática 
da Coreia, Índia, Indonésia, Maldivas, 
Mianmar, Nepal, Sri Lanka, Tailândia 
e Timor-Leste. E, o Rotary e a Funda-

ção Bill e Melinda Gates ampliaram 
sua parceria durante a importante 
fase final da Iniciativa Global de Er-
radicação da Pólio. De 2013 a 2018, 
cada dólar que o Rotary se comprome-
ter a destinar para a erradicação será 
equiparado na proporção de 2 para 1 
pela Fundação Bill e Melinda Gates.

Mas, durante todo o ano, a maioria 
dos Rotary Clubs também estão mui-
to envolvidos com seus projetos em 
beneficio às comunidades locais. E, a 
Fundação Rotária tem sido a parcei-
ra primordial, com quem o rotariano 
pode contar para transformar a vida 
das pessoas através dos programas de 
subsídios.

Em 1º de julho de 2013, a Fun-
dação rotária adotou mundialmente 
o novo modelo de subsídios, o Visão 
de Futuro. O novo modelo simplifica 
as opções de programas e ajuda aos 
clubes e distritos a causar um impac-
to mais sustentável, com uma diver-
sidade de oportunidades de serviços 
– projetos humanitários, bolsas de 
estudos e formação profissional (EFP 
/ VTT). 

O Fundo Anual da Fundação Rotá-
ria financia projetos de Subsídios Dis-
tritais, Globais e Predefinidos. 

•Subsídios Distritais são subsí-
dios agrupados que patrocinam bolsas 
de estudos, viagens e projetos que es-
tejam alinhados à Missão da Fundação 
Rotária.

•Subsídios Globais patrocinam 
projetos elaborados por rotarianos, 
bolsas de estudos, equipes de forma-
ção profissional e viagens afins, con-
tanto que se alinhem a pelo menos 
uma das seis áreas de enfoque e sejam 
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sustentáveis, mensuráveis e voltados 
à comunidade beneficiada.

•Subsídios Predefinidos são de-
senvolvidos pelo Rotary e por par-
ceiros estratégicos para ajudar os 
rotarianos a implementar projetos 
sustentáveis de maior escala. A Fun-
dação Rotária já selecionou os parcei-
ros, arrecadou os fundos e elaborou os 
projetos, assim os rotarianos podem 
se concentrar na realização do proje-
to.

Subsídios Distritais

1) Dão suporte a projetos, bol-
sas de estudos, equipes de formação 
profissional e viagens afins, locais e 
internacionais. 

2)Podem ter 3% do seu valor uti-
lizado para cobrir despesas adminis-
trativas relacionadas ao projeto em 
questão, como taxas bancárias, pos-
tagem, aquisição de software e análi-
se financeira independente. 

3) Podem ter até 20% do seu valor 
alocado para contingências. 

4) Podem financiar projetos e ati-
vidades em áreas geográficas e países 
rotários e não rotários, desde que es-
tejam dentro da lei local e de acordo 
com as normas da Fundação Rotária. 

Como clubes solicitam?

Os Subsídios Distritais da Fun-
dação Rotária financiam atividades 
menores e duração mais curtas que 
atendem a necessidades da sua comu-
nidade e de comunidades no mundo 
todo. O nosso Distrito escolhe quais 
atividades custeará com esses subsí-
dios, a partir de consultas aos Rotary 
Clubs. Não há muitas restrições na 
utilização dos fundos destinados ao 
Subsídio Distrital, desde que apoie a 
missão da Fundação Rotária. Os rota-
rianos tem liberdade para persona-
lizar seus projetos, mas os distritos 
devem ser qualificados antes de po-

derem administrar os Subsídios Dis-
tritais. 

Os clubes trabalham diretamen-
te com o distrito para obter recursos 
financeiros. O governador do distrito 
ou o presidente da Comissão Distrital 
da Fundação Rotária estabelece quan-
do enviar uma solicitação e se preci-
sará atender a requisitos distritais 
adicionais, como preencher relatórios 
ou participar de treinamentos.

Os Subsídios Distritais podem ser 
utilizados para financiar uma varieda-
de de projetos e atividades do distrito 
e do clube:

•Projetos humanitários, incluindo 
iniciativas de recuperação de desas-
tres e viagens a serviço;

•Bolsas para qualquer nível, dura-
ção, localidade ou área de estudo;

•Equipes de formação profissio-
nal, isto é, grupos de profissionais que 
viajam para o exterior para ensinar os 
profissionais locais sobre um determi-
nado campo ou para aprenderem mais 

Projetos com enfoque em Educação

Mauá Outorga de bolsas de estudo para curso profissionalizante para jovens carentes da Cidade de Mauá.

Rio Grande da Serra Outorga de Bolsas de Estudos para jovens de vulnerabilidade social de Rio Grande da Serra e auxílio 
na absorção pelo mercado de trabalho

Mauá-Barão de Mauá Estimular a escrita através da Literatura de Cordel ampliando a consciência pessoal e coletiva do 
bairro pela Entidade Chácara das Flores Eurípedes Barsanulfo.

Guarujá-Ilha de Santo Amaro Auxiliar com material de divulgação o Projeto Brasil Alfabetizado, que reduziu drasticamente o 
número de analfabetos na região.

Praia Grande-Forte Itaipú Compra de Livros Didáticos, balsas educacionais e uniformes para crianças carentes da região.

Praia Grande-Novo Tempo Compra de Equipamentos para a Associação de Capoeira de Paranapuã.

São Paulo-Aeroporto Compra de livros didáticos permanentes de matemática e alfabetização.

São Paulo-Parque do Ibirapuera Compra de materiais de segurança para a entidade Lar São José que cuida de crianças carentes.

São Paulo-Saúde Equipar sala de do Curso Profissionalizante e auxiliar em aulas de Reforço Escolar.

Santo André Compra de equipamentos para Sala de Projeção (cadeiras, câmeras e mobiliário) na APAE de Santo 
André

Santo André-08 de Abril Equipar sala de alfabetização de idosos (SAPIENTIA) com mobília e e materiais didáticos.

Diadema-Floreat Outorga de bolsas de estudos em inglês para crianças carentes da região.

Ribeirão Pires Apoio a Equoterapia para crianças com necessidades especiais de Ribeirão Pires através da entidade 
Centro de Equoterapia Cavalo Alado.

São Paulo-Independência Aquisição de papel especial para impressora Braille, para confecção de livros, apostilas, consultas 
científicas, beneficiando crianças com deficientes visuais e baixa visão.

São Paulo-Vila Mariana Compra de equipamentos e apoio ao curso de Corte de Cabelo para o Centro Social Projeto Três 
Corações
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sobre suas próprias áreas.
A doação ao Fundo Anual ajuda os 

Rotary Clubs a entrarem em ação hoje 
e criarem mudanças positivas em suas 
comunidades, e em todo o mundo. As 
contribuições nos ajudam a promover 
esforços de paz, fornecer água limpa 
e saneamento, apoiar a educação, for-
talecer economias locais, salvar mães 
e filhos, e combater doenças.

Os distritos podem utilizar até 
50% do Fundo Distrital de Utilização 
Controlada (FDUC) para receberem 
um Subsídio Distrital anualmente. 
Essa porcentagem é calculada com 
base no montante do Fundo, gerado a 
partir de doações ao Fundo Anual, fei-

tos três anos antes pelos Rotary Clubs 
do distrito, incluindo os ganhos do 
Fundo Permanente. O distrito recebe-
rá esse financiamento, a partir de um 

único pedido, na importância total e 
então distribuirá aos seus clubes.

Como são aplicados?

No ano rotário 2013-14, para re-
ceber os Subsídios da Fundação Rotá-
ria, os Rotary Clubs foram qualifica-
dos através de seminários distritais, 
promovidos pela Comissão Distrital 
da Fundação Rotária. Os rotarianos 
são muito atuantes na comunidade, e 
neste ano apresentaram 68 projetos 
de Subsídio Distrital. E, esta é a de-
monstração definitiva de que os rota-
rianos do Distrito 4420, não se empe-
nham somente na doação à Fundação 

Rotária, mas também na aplicação 
de recursos nas comunidades, bene-
ficiando diversas iniciativas que vem 
transformando a vida das pessoas:

Relatório de Prestação de Contas

Ao final do período de utilização 
dos recursos, é necessário apresentar 
o relatório de encerramento com o 
detalhamento de cada projeto indivi-
dualmente. Por isso, a importância da 
entrega dos relatórios individuais no 
prazo estabelecido, pois no ano rotá-
rio vindouro (2014-15), os fundos do 
Subsídio Distrital só serão liberados 
para serem depositados na conta ban-
cária do distrito, depois que o Subsí-
dio Distrital do ano rotário 2013-14 
for fechado. 

Os gastos que forem demonstra-
dos nos relatórios devem estar com-
provados por nota fiscal referente 
aos pagamentos de itens que foram 
mencionados nos projetos de Subsídio 
Distrital, e com data posterior ao do 
recebimento dos recursos (crédito em 
conta corrente).

A fonte de recursos para realização 
de projetos de subsídios é a contribui-
ção de rotarianos para o Fundo Anual, 
no ano rotário 2010-11, através de 
diversas iniciativas adotadas no nos-
so Distrito: EREY (Todos os Rotaria-
nos, Todos os Anos), PHS (Paul Harris 
Society ou Sociedade Paul Harris), 
Empresa Cidadã (ABTRF), Seguro So-
lidário (ABTRF) e contribuições indi-
viduais ao Fundo Anual.

Na primeira chamada para apre-
sentação de projetos (68 projetos re-
gistrados no Plano de Gastos), quase 
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Bertioga-Canal Compra de Equipamentos eletrodomésticos para entidade que cuida de pessoas com vulnerabili-
dade social em Boracéia.

Bertioga-Riviera de São Lourenço Compra de equipamentos (cadeiras, mesas, etc.) para a sala de treinamento de crianças com vul-
nerabilidade social no Projeto Sala Verde Caruara Parcel da Cidade de Bertioga.

Cubatão Compra de equipamentos de recreação, para crianças da Creche Cantinho do Brincar do Rotary 
Cubatão.

Diadema Compra de roupas e sandálias para o abrigo que cuida de pessoas com vulnerabilidade social na 
cidade de Diadema.

Guarujá Equipar dois playgrounds com brinquedos, escadas e escorregadores da creche que é projeto per-
manente do clube.

Guaruja-Vicente de Carvalho Compra de equipamentos de ginástica e fisioterapia do Projeto Roda Dançante que cuida de pessoas 
carentes com necessidades especiais.

Itanhaém Compra de brinquedos para entidade que cuida de crianças e jovens vítimas de violência e usuárias 
de entorpecentes ou álcool.

Peruíbe Compra de equipamentos mobiliários para a biblioteca e de equipamentos de informática para 
entidade que cuidada de crianças carentes.

Praia Grande Compra de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para o auxílio na didática e socialização 
das crianças e adolescente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Praia Grande-Caiçara Compra de equipamentos para o apoio ao CAPS Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas.

Praia Grande-Pedro Taques Compra de Máquinas de Costura para o projeto que capacita mulheres carentes e jovens para o 
mercado de trabalho.

Ribeirão Pires-Estância Centro Apoio ao Projeto do Clube de Malha do Jardim Alvorada para incluir idosos em atividade esportiva e 
comunhão social.

Santo André-Alvorada Projeto Locomotiva: estimular e desenvolver a socialização e a criatividade de crianças e jovens 
carentes de a 7 a 18 anos. Compra de Notebook, viola, violoncelo, arco de violino e afinador.

Santo André-Campestre Compra de eletrodomésticos para equipar o refeitório da creche - Entidade permanente do clube.

Santo André-Norte Compra de 3 computadores para o projeto que cuida de crianças com vulnerabilidade social da 
Cidade de Santo André.

Santo André-Sul Equipamentos para o refeitório e lavanderia da Creche Cata Preta - Projeto permanente do Clube

São Bernardo do Campo Reforma da quadra de esportes e compra de material esportivo para o Lar da Criança Emmanuel.

São Bernardo do Campo-Jardim 
do Mar

Compra de equipamentos de cozinha (fogão industrial) e lavanderia (lava e saca roupas) para a As-
sociação Beneficente Vital Onório.

São Bernardo do Campo-Norte Compra de equipamentos de cozinha e lavanderia para a Associação Beneficente São Luiz.

São Bernardo do Campo-Norte Manutenção de equipamentos avariados da Associação Beneficente São Luiz.

São Bernardo do Campo-Norte Compra de equipamentos de informática para a creche São Luiz.

São Paulo-Anchieta Compra de equipamentos semi industriais para a Cozinha do ADEFAV (Centro de Recursos em Defi-
ciência Múltiplas Surdo-cegueira e Deficiência Visual).

São Paulo-Chácara Flora Reforma de instalação da Associação Maria Helen Drexel, Projeto Casa Lar para acolher crianças e 
adolescentes em situação de risco social.

São Paulo-Cidade Dutra Compra de material esportivo para entidade que atende crianças com risco social ao uso de entor-
pecentes.

São Paulo-Interlagos Equipamentos de esporte (camisa, bola, coletes) para o Clube Escola entidade que cuida de crianças 
para evitar a evasão escolar.

São Paulo-M. Manacás da Serra Compra de materiais para a Brinquedoteca do Lar Voluntários do Amor.

São Paulo-Nove de Julho Reforma da sala do Curso de Leitura, Escrita e Compreensão de Texto, para adultos carentes.

São Paulo-Ponte Estaiada Compra de brinquedos do Playground para estimular a atividade física e socialização de crianças da 
escola.

São Paulo-Santo Amaro Compra de equipamentos musicais para atividades lúdicas do CAP para auxílio terapêutico juntos 
aos seus assistidos.

São Paulo-Saúde Mutirão da Saúde , Educação e Cidadania, com apoio de material de divulgação e apoio de in-
fraestrutura para o evento.

São Paulo-Sudeste Apoio ao Projeto Rotary Day de desenvolvimento comunitário, saúde e cidadania.

São Paulo-Sul Compra de equipamentos para a Sala de Música da entidade que cuida de crianças e pessoas com 
paralisia cerebral e outras deficiências.

São Paulo-Vila Carioca Compra de equipamentos de audiovisual (Data Show e Tela de projeção).

São Paulo-Vila Mariana Compra de equipamentos máquinas de lavar roupas de cama e banho para a APAT Associação para 
Pesquisa e Assistência em Transplante . 9
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pedidos, muitos deles na forma de 
projetos conjuntos com outros Rotary 
Clubs da sua área. A maior quantidade 
de projetos tem enfoque em Desenvol-
vimento Comunitário (34), em seguida 
a Educação (15), mas a Área de Saúde 
foi a que recebeu mais recursos (14) e 
os projetos distritais (5).

Uma característica que vem sendo 
observado no nosso Distrito é a realiza-
ção de projetos conjuntos, propiciando 
uma visibilidade que ajuda a reforçar a 
nossa imagem pública. A seguir alguns 
exemplos: 

•Os Rotary Clubs de Santos se uni-
ram na realização do projeto Sol Amigo 
da Criança, para promover a divulgação 
em escolas da cidade de Santos, sobre 
a importância da “Prevenção do Câncer 

de Pele”. O projeto orçado em cerca 
de USD 21.000 será estendido para 
os demais clubes do Distrito poderem 
adotar os materiais de divulgação, que 
ajuda a reforçar a imagem publica da 
nossa organização.

•Na região do ABC, os Rotary Clubs 
de São Caetano do Sul junto com o RC 
São Paulo Aeroporto e a  Casa da Ami-
zade de São Paulo Aeroporto, estão re-
alizando um projeto bastante significa-
tivo em termo de benefícios e de valor 
financiado (mais de USD 16.000), em 
uma entidade de assistência a idosos 
carentes em São Caetano do Sul.

•Em São Paulo, os Rotary Clubs da 
Área 01 realizaram no mês de abril de 
2014 o Projeto Rotary Day no Parque 
do Ibirapuera, uma prestação de servi-
ços à comunidade com atividades com 

enfoque em saúde e cidadania, que 
ajuda a disseminar a imagem pública 
do Rotary.

Uma segunda etapa de chamada 
para apresentação de projetos será di-
vulgada pelo Governador para realocar 
os fundos que ainda não forem utiliza-
dos nos 3 meses finais da gestão 2013-
14. Nessa etapa serão contemplados 
os clubes que apresentarem as maio-
res contribuições per capta até 31 de 
março, mas para isso é primordial que 
os Rotary Clubs que concluíram os seus 
projetos, apresentem os relatórios de 
prestação de contas dos recursos que 
receberam.

Vale observar que os Subsídios Dis-
tritais:

•São pagos com base na taxa de 
câmbio em vigor no ato da liberação 

Projetos com enfoque na Área da Saúde

Mauá-Barão de Mauá Auxílio na capacitação de gestantes para que possam prover recursos de sustentabilidade familiar.

Santos-Oeste Promover a divulgação, em escolas da Cidade de Santos, da importância e da prevenção do Câncer 
de Pele.

São Vicente-Praia Doação de óculos para pessoas carentes da comunidade local através do Banco de Óculos do próprio 
clube, entidade permanente.

São Vicente-Antônio Emmerich Doação de cadeiras de rodas e de banho para o Banco de Cadeiras que atende a comunidade carente 
da região.

São Vicente Compra de um Eletrocardiógrafo para pacientes do Pronto Socorro da Casa de Misericódia de S. 
Vicente.

Bertioga Compra de Equipamentos de Fisioterapia para crianças com deficiência física, intelectual, auditiva, 
visual e múltipla.

Mongaguá-Centro Compra de material para confecção de fraldas geriátricas para entidade de doa sua produção para 
pessoas carentes da região.

São Paulo-Novas Gerações Compra de materiais de suporte nutricional para pacientes - crianças portadoras de doença renal 
cronica.

São Paulo-Sudeste Vacinas para o Mutirão da Saúde no Rotary Day.

São Caetano do Sul Criar 12 vagas para atendimento diurno em entidade que cuida de idosos carentes na cidade de São 
Caetano do Sul.

Santo André-Bela Vista Compra de cadeiras de rodas para o Banco de Cadeiras do Clube - 22 novas unidades.

São Bernardo do Campo-Riacho 
Grande Compra de equipamentos de cozinha e lavanderia para a Associação Beneficente Cantinho Mei-Mei.

São Bernardo do Campo-Rudge 
Ramos

Compra de Autoclave e implementos para entidade que cuida de crianças com vulnerabilidade social 
Creche Irmã Adriana em SBC.

Cubatão-Jardim Casqueiro Compra de centrifuga para o Hemocentro da Cidade de Cubatão responsável pelas Campanhas de 
Doação de Sangue na região.

Itariri Compra de duas Centrais de Água Filtrada para pacientes do Pronto Socorro de Pedro de Toledo.

Mongaguá Doação de Leite para famílias carentes inscritas na Casa da Amizade de Mongaguá.
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dos fundos pela Fundação Rotária.
•No próximo ano rotário (2014-

15), os fundos do Subsídio Distrital 
só serão liberados para serem depo-
sitados na conta bancária do distrito, 
depois que o Subsídio Distrital do ano 
rotário 2013-14 for fechado.

•As verbas deixarão de ficar dis-

poníveis após o final do ano de imple-
mentação do projeto, e se os parceiros 
não atenderem a todos os requisitos de 
pagamento até o dia 15 de maio do ano 
rotário, o subsídio será cancelado. 

Fase Piloto

Por ter participado da Fase Piloto 
do Plano Visão de Futuro, o Distrito 

4420 acumulou uma experiência en-
riquecedora na gestão de projetos de 
subsídios. Os recursos disponibiliza-
dos pela Fundação Rotária para finan-
ciar projetos de subsídios distritais 
(até 50% do FDUC), vem sendo inte-
gralmente destinados para atender a 
demanda de projetos dos clubes.

A capacidade de financiamento de 
projetos de Subsídios depende basica-
mente de contribuições de rotarianos 
para o Fundo Anual, da gestão respon-
sável dos fundos outorgados e o envol-
vimento do rotariano junto à comuni-
dade beneficiária, para que as ações 
tenham o impacto desejado. As contri-
buições ao Fundo Anual, constituirão 
o FDUC (Fundo Distrital de Utilização 

Controlada) com 50% do montante to-
tal, e até metade deste valor poderá 
ser destinado para Subsídio Distrital. 

Portanto, companheiros, o impor-
tante legado para as próximas gestões 
é provermos os fundos que serão ne-
cessários para atender as demandas 
por projetos de subsídios, que os nos-

sos Rotary Clubs vem demonstrando: 
“vivendo Rotary e transformando a 
vida das pessoas”.

Adriano Valente
Gilberto Orsi Machado

Yoiti Fujiwara
Equipe Distrital da Fundação Rotária

Gerenciamento de Subsídios

FUNDO ANUAL SHARE (FDUC) Subsídio Distrital (DG) Projetos
2007-08 $424.969,78 2010-11 $212.484,89 DG 25328 $106.480,00 33
2008-09 $388.284,46 2011-12 $194.142,23 DG 25795 $97.071,00 65
2009-10 $935.239,63 2012-13 $467.619,82 DG 26192 $227.060,00 98 (1)

2010-11 $695.254,35 2013-14 $347.627,18 DG 1414782 $174.703,00 68 (2)

2011-12 $722.353,79 2014-15 $361.176,90    

 (1) No total foram 107 projetos, mas por limitação no sistema utilizado pela Fundação Rotária, na Fase Piloto 
 alguns projetos tiveram que ser agrupados (em 98 projetos) para registro do Plano de Gastos.
 (2) Contagem para a primeira fase, até Março/2014 - os recursos ainda não utilizados estão sendo distribuídos 
 para novos projetos pelo critério de contribuição para a Fundação Rotária de cada clube.
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O Rotary Club de Praia Grande Boqueirão 
foi fundado no dia 22 de Abril de 2014, em 
uma noite memorável, que contou com a pre-
sença do casal governador do Distrito 4420, 
José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia, além 
de 118 convidados, que prestigiaram a posse 
do casal presidente do novo clube, Célio Hot-
tz Gambini Júnior e Ercília Truviz Gambini. 

Entre companheiros, autoridades rotárias 
e públicas, familiares e amigos dos sócios do 
clube, estava o presidente do Desenvolvi-
mento de Quadro Associativo do Distrito, o 
GD 2003-2004 Dirceu Vieira, que na oca-
sião, fez o reconhecimento da meta de 15% 
do aumento do quadro de associados, con-
siderando a posse de 35 companheiros fun-
dadores do clube, que promete integrar mais 
cinco sócios até o final da gestão. 

O presidente Célio Gambini recebeu um 
PIN de pedra azul, em reconhecimento ao 
seu empenho e o clube ganhou a fita come-
morativa, que colocada no banner da gestão 

transformadora faz menção à conquista. 
Muito emocionado, o novo presidente 

transformador empossou seus 35 com-
panheiros, apresentando aos rotarianos e 
amigos presentes a força e vontade de cada 
um deles para ingressar em Rotary e, dessa 
forma, trabalhar pelas causas rotárias na co-
munidade. 

"Estamos trabalhando intensamente e 
com muita motivação, e entendemos que 
para ter sucesso precisamos sentir que o 
ambiente é favorável às nossas ações e a essa 
paixão por Rotary, que me inspira há 20 anos. 
Hoje me sinto emocionado e tomado por um 
sentimento de orgulho e paixão, graças ao 
apoio dos meus companheiros", definiu Célio 
Gambini. 

O governador Joaquim Ferreira aprovei-
tou o momento para entregar ao presidente, 
o certificado de reconhecimento da fundação 
do clube, emitido pelo Rotary International, 
assinado por Ron Burton e por ele, que ficou 

muito feliz em poder ver a família rotária do 
distrito ser ampliada. 

"Esse crescimento da nossa família rotária 
é muito importante e nos faz entender que 
atritos e diferenças em Rotary devem ficar 
no passado, motivando todos a se abraça-
rem em uma nova direção. A fundação de um 
outro clube é a continuação e expansão de 
uma nova família, com novas ideias e ações.
Saliento a grande responsabilidade que vocês 
tem, novos rotarianos, porque não estão aqui 
par fazer número, mas sim, para permanecer 
e viver Rotary para sempre, porque todos nós 
nos apaixonamos pela instituição quando a 
conhecemos. Estou muito feliz por fundar 
este clube e certo de que essa iniciativa será 
mais um sucesso total", afirmou o governa-
dor. 

Com o encerramento da parte solene da 
reunião, os convidados desfrutaram de um 
delicioso jantar na Churrascaria O Leitão, 
cenário do momento festivo que recebeu re-
presentantes de 27 clubes do Distrito 4420.

distrito dÁ as boas vindas ao
rotary Club dE Praia grandE - boQuEirÃo
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O casal presidente do RC de São Paulo Manancial Manacás da Serra, Flávio Alves Nishikata e 
Liliane, recebeu o casal governador na Casa Transitória, entidade apoiada pelo clube, que abriga 
crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, e na ocasião receberam a doação de brin-
quedos e roupas, entregues pelos rotarianos.  O casal também visitou o Lar Irmã Inês – Movimen-
to Renovador Paulo VI – de Embu-Guaçu, fundada pelo Frei Henrique de Pirassununga, em1968, 
que implantou ações voltadas para a alfabetização de adolescentes e adultos. A comitiva de rota-
rianos esteve também na Casa de Repouso Deus é Fiel, que mantém 23 idosos, entre eles D. Maria 
Grotto, de 110 anos, considerada a mais idosa da região.Na festiva, receberam Títulos Paul Harris 
os companheiros José Geraldo Bento e Enio Suguro Yoshino. 

 Rotary Club de São Paulo Anchieta
O RC de São Paulo Anchieta, que tem como casal presidente  José Carlos Laurentis de Souza 

Campos e Maria Marli, recebeu Vista Oficial do casal governador à primeira sede do Projeto LER 
mantido pelo clube, que possui mais uma unidade. O governador também conheceu a ADEFAV, 
entidade que atende crianças portadoras de necessidades especiais e recebeu a doação de ele-
trodomésticos, como fogão de seis bocas, geladeira, forno elétrico, entre outros equipamentos, 
graças à aprovação de um projeto de subsídio distrital. A outorga do título Paul Harris à Eva Had-
ler, os reconhecimentos aos companheiros Guilherme e José Carlos Laurentiis, que receberam 1ª 
safira, e o companheiro Valfredo Antonio Tesser, a 4ª safira, além da outorga de 18 Cristais EREY, 
mereceram destaque.

Rotary Club de Bertioga Canal
A programação de Visita Oficial do casal governador ao Rotary Club Bertioga Canal contou 

com entrevista gravada na Rede de TV local, mantida pelo Sistema Costa Norte, que recebeu a co-
mitiva de rotarianos do clube, presidido pelo casal Erivaldo da Silva Feitosa e Maria Rosa.  Entre-
vistado por Enio Xavier - Diretor do Sistema Costa Norte e Presidente Eleito 2014-15 do clube, o 
governador e o presidente discorreram sobre assuntos rotários no programa “Sala de Imprensa”, 
relatando projetos e ações que mostram a importância de viver Rotary e dessa forma transformar 
vidas. Durante a reunião com os sócios e a programação festiva o clube apresentou vídeo com 
projetos apoiados e ações realizadas durante o Ano Rotário Transformador.  

 Rotary Club de Mauá Barão de Mauá
O casal governador foi recebido pelo presidente transformador do RC Mauá Barão de Mauá, 

Manoel Pereira Daniel, no Restaurante do Gordo, onde foi inaugurada a galeria de ex-presidentes 
do clube, com uma homenagem especial feita ao companheiro Roberto Ortiz, sócio fundador. Uma 
entrevista à Rádio Comunitária Z FM possibilitou aos ouvintes ouvirem as mensagens do presiden-
te Daniel e do governador Joaquim sobre Rotary. O governador conheceu a Chácara das Flores, que 
mantém uma Sala de Leitura do Projeto LER, e recebeu dos rotarianos equipamentos e materiais 
escolares, como quadro branco, impressora, entre outros utensílios. Durante a festiva houve a ou-
torga de Títulos Paul Harris aos Past-Presidentes Mario Bochiega Filho e Carlos Henrique Barbosa. 

Rotary Club de Santos
O RC de Santos recebeu Visita Oficial do casal governador, que foi recepcionado pelo casal pre-

sidente Alexandre Ribeiro Alonso e Cláudia. O governador conheceu a Associação Casa da Esperança 
de Santos, fundada pelos rotarianos com o objetivo de cuidar dos portadores da epidemia de Polio-
mielite. Hoje, são realizados cerca de 270 atendimentos na reabilitação, 210 atendimentos diários 
na fisioterapia de adultos, entre outras atividades. O governador esteve no Instituto São José, na Vila 
Gilda, que atende 330 crianças, assistidas pelos rotarianos. A posse de Francisco Carlos Machado 
Rocha, o Major Donor 4ª fase outorgado aos companheiros Roberto Luiz Barroso e Terezinha Maria 
Calçada Bastos e o alcance de 1 milhão de dólares em doações e 10 mil pessoas atendidas, graças aos 
projetos do clube, enobreceram a visita. 

Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada
O RC de São Paulo Ponte Estaiada, clube presidido por Paulo Bueno, recebeu Visita Oficial do 

casal governador. A posse dos novos sócios Júlio Monteiro, Maria Auxiliadora Lopes Martins e Edu-
ardo Vieira foi o grande destaque da reunião. O ponto alto da festiva ficou marcado pelo reconhe-
cimento Paul Harris Society - 1ª Safira, ao companheiro Juan Rojas, que através de sua conquista 
rotária, também concedeu o reconhecimento ao seu padrinho, Raul Pereira. O casal de companhei-
ros Luiz Antônio e Silvia, dono de uma metalúrgica, oficializou a doação de quatro cadeiras de rodas 
que vão beneficiar pessoas assistidas pelos companheiros. A apresentação de um vídeo com projetos 
permanentes e ações rotárias realizadas pelo clube permitiram aos convidados conhecer o trabalho 
dos rotarianos. 

Rotary Club de Santo André Campestre
O RC de Santo André Campestre, presidido pelo casal Fidalma Maria Guarini e Arnaldo Men-

des, recebeu Visita Oficial do casal governador. O governador esteve na Secretaria Municipal de 
Trabalho e Rendas, onde os companheiros estão desenvolvendo um Projeto Global no Departa-
mento de Geração, Trabalho, Emprego, Qualificação e Rendas, que receberá mobiliário e máqui-
nas de costura para o funcionamento de uma Incubadora de Costura Industrial. A comitiva visitou 
a Associação Beneficente Irmãos em Cristo (ABIC), que funciona como creche dia e oferece re-
forço escolar. Na festiva, os companheiros Nelson Pingueira e Arnaldo Mendes receberam o Titulo 
Paul Harris e a presidente Fidalma Mª Guarini, sua 2ª Safira. Destaque para a posse de Edvaldo 
Canus e a renovação do reconhecimento 100% EREY. 
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JULHO - Este mês não possui uma designação específica.

AGOSTO - Mês do Desenvolvimento do Quadro Associativo e 
Expansão

Quando deveremos focalizar nossa atenção na necessidade con-
tínua do Rotary de aumentar seu número de clubes e de associados 
destes. Em geral é quando se realizam seminários e eventos alusi-
vos ao tema.

SETEMBRO - Mês das Novas Gerações

Rotary Clubs de todo o mundo dão especial atenção aos vários 
programas financiados pelo Rotary em prol dos jovens e das crian-
ças. Durante este mês inúmeros clubes dão atenção às atividades 
de intercâmbio de jovens.

OUTUBRO - Mês dos Serviços Profissionais

Neste período, os clubes dão especial importância aos negócios 
e à carreira profissional de cada um de seus sócios. Atividades es-
peciais promovem a Avenida dos Serviços Profissionais.

NOVEMBRO - Mês da Fundação Rotária

Os clubes e distritos chamam a atenção para os programas da 
Fundação Rotária e, freqüentemente, conseguem apoio financeiro   
adicional para a mesma através da promoção das doações de Com-
panheiros e Contribuintes Paul Harris.

DEZEMBRO - Mês da Família

Um dos pilares do Rotary é a estrutura familiar. Neste mês esti-
mula-se atividades nos clubes que envolvam fortemente a família  
- de forma a promover a união e a participação conjunta.

JANEIRO - Mês da Conscientização Rotária

É um mês dedicado à expansão do conhecimento do Rotary e de 
suas atividades tanto entre nosso quadro social como na comuni-
dade em geral.

FEVEREIRO - Mês da Compreensão Mundial

Durante o mês de fevereiro os Rotary Clubs são incentivados a 
apresentarem programas que tenham por objetivo a promoção da 
compreensão e da boa vontade mundial. Incentiva-se, também, a 
implementação de projetos de Serviços à Comunidade  Mundial em 
outras partes do mundo.

MARÇO - Mês da Alfabetização

Um dos instrumentos mais importantes para promover o de-
senvolvimento humano e proporcionar melhores perspectivas de 
vida para muitas pessoas é a capacidade de leitura, uma das ênfa-
ses do Rotary.

ABRIL - Mês da Revista

Durante todo o mês, os clubes organizam programas e ativi-
dades cujo objetivo seja a promoção da leitura e da utilização da 
revista oficial THE ROTARIAN e das revistas regionais oficiais da 
organização.

MAIO - Este mês não possui uma designação específica.

JUNHO - Mês dos Grupos de Companheirismo do Rotary

Os Grupos de Companheirismo unem rotarianos de diversas 
partes do mundo em torno de atividades de interesse comum, que 
promovem o companheirismo, um dos amálgamas da organização.

No calendário rotário, vários meses
especiais são designados para
homenagear os principais programas
do Rotary International.

você sabia? paul harris não foi o primeiro...
Embora o primeiro Rotary Club tenha sido idealizado e fundado por Paul Harris, na cidade de Chicago, em 1905, 

o homem realmente escolhido para atuar como seu primeiro presidente foi Silvester Schiele, outro sócio fundador.
Até o ano de 1910, havia um total de 16 Rotary Clubs, que formavam uma organização conhecida como Associa-

ção Nacional de Rotary Clubs. Alguns anos depois, quando os Rotary Club de Winnipeg, no Canadá, e os da Inglaterra, 
Irlanda e Escócia foram constituídos a denominação foi alterada para Associação Internacional de Rotary Clubs. Em 
1922, a denominação foi novamente alterada para Rotary International.

Quando a primeira associação de Rotary Clubs foi constituída em 1910, Paul Harris foi escolhido como seu primei-
ro presidente. Ele permaneceu neste cargo por um período de dois anos, de 1910 a 1912. Assim, o idealizador do Ro-
tary, que declinou ser nomeado presidente do primeiro Rotary Club tornou-se o primeiro presidente da organização 
mundial conhecida como Rotary International.

Pílulas rotÁrias
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Após o término da Convenção Interna-
cional em Sidney, o foco dos brasileiros, 
especialmente dos Distritos de São Paulo, 
será principalmente na Convenção Inter-
nacional a se realizar em 
São Paulo em 2015. Seus 
preparativos estão de 
vento em popa! Mas vale 
a pena relembrar alguns 
momentos interessantes 
da última Convenção que 
ocorreu no Brasil, aqui 
mesmo em São Paulo, em 
1981, e que certamente 
nos inspirarão para a or-
ganização e para partici-
pação em nossa próxima 
Convenção. A história é 
contada pelo Governa-
dor 1983-1984, Octávio 
Leite Vallejo, em uma 
entrevista concedida à 
Carta Mensal em 2008.

"Depois de um dia 
muito intenso de traba-
lho, recepcionando as 
personalidades interna-
cionais do Rotary, que, 
naquele dia, ainda te-
riam uma reunião com o 
Governador do Estado de 
São Paulo, um dos orga-
nizadores da convenção 
me perguntou se eu po-
deria estar, no outro dia, 
às 7 horas da manhã, no 
Aeroporto de Viracopos, 
para recepcionar uma 
pessoa. Eu disse:  ‘para 
recepcionar quem?’. E ele me disse: ‘a Ma-
dre Teresa de Calcutá’. Eu aceitei de pron-
tidão. 

Passei em casa para convidar minha es-
posa para ir junto. Era de madrugada. Lívia 
cursava  faculdade e tinha uma prova de 
Direito Romano logo de manhã. Eu a acor-
dei e perguntei: ‘você quer ir ao aeroporto 
buscar uma pessoa comigo?’. E ela: ‘você 
está louco, me acordar a esta hora, quando 
eu tenho uma prova logo cedo’. Eu disse: 
‘nós vamos buscar a Madre Teresa de Calcu-
tá’. Ela deu um pulo da cama e em poucos 
minutos estava pronta para seguir comigo. 
Rajendra Saboo, que depois viria a ser Pre-
sidente de Rotary International e foi o elo 
que trouxe a Madre para palestrar em nossa 
convenção, acompanhou-nos ao aeroporto. 

Quando o avião desceu, algo me marcou 
muito. Ao recepcionarmos a Madre Teresa, 
eu disse a ela que ia pegar a sua bagagem 
e ela disse: ‘não precisa, minha bagagem é 
esta’. E me mostrou uma malinha peque-

na. Ela carregava consigo somente aquilo 
e uma blusinha que já estava surrada no 
cotovelo. Aquilo foi uma lição de humildade 
que eu me lembro até hoje. Eu a informei 

que já estava reservado um quarto no Hotel 
Maksoud Plaza e ela muito gentilmente se 
negou e disse que ficaria num convento. E 
a pedido da Madre, seguimos até o bairro 
de Higienópolis para visitar o Bispo de São 
Paulo, Dom Evaristo Arns. Chegando lá, 
o Bispo estava reunido com o Prefeito de 
São Paulo, mas interrompeu logo a reunião, 
quando ficou sabendo quem o visitara. No 
outro dia, já na Casa de Freiras Santa Mar-
celina, a imprensa toda já sabia que a Ma-
dre Teresa estava ali e se postou em frente 
ao convento. Ela chamou a Lívia e disse: 
‘eu não visito meus pobres com imprensa’. 
Então, armamos um esquema. Eu fiquei 
tomando um café com os jornalistas, e Lí-
via, junto com a esposa do Prefeito, levou a 
Madre para visitar duas favelas de São Pau-
lo. Na volta, para minha mulher, a Madre 
Teresa de Calcutá, ainda no veículo, disse: 
‘vocês não tem miséria neste país’. Lívia 
perguntou no que ela se baseava para ava-
liar daquela forma. A Madre disse: ‘todos os 

lugares que eu visitei possuem televisão e 
geladeira, todos me ofereceram um café e, 
o mais importante, todos têm um sorriso 
nos lábios’. É claro que ela comparou com 

a pobreza que ela presen-
ciava em outros países, 
como a Índia e a própria 
cidade de Calcutá.

No dia seguinte, ela 
proferiu sua palestra na 
convenção e foi aplaudi-
da de pé. E foi quando ela 
usou a expressão “Você 
tem que doar até doer”. 
Foi emocionante. Dali nós 
a levamos para o Aeropor-
to de Congonhas, quando 
ela me chamou e me deu 
a passagem de 1ª classe 
e pediu  para que tentasse 
trocar por uma da Classe 
Econômica e desse a dife-
rença para que ela usasse 
em uma de suas obras 
nos países pobres. Eu fui 
até a empresa pela qual a 
Madre viajaria e informei 
que, quando ela chegasse 
em seu destino, haveria 
um cheque no valor total 
de sua passagem para que 
ela aplicasse em seus pro-
jetos.

A Freira também me 
deu um quadro do Brasil, 
que ela havia ganhado na 
convenção, para que eu o 
colocasse em sua obra de 
São Paulo, infelizmente, 
essa obra não aconteceu, 

mas nós levamos o quadro para uma outra 
obra da Madre na Bahia, e ele está lá até 
hoje. Foi uma lição atrás da outra e todo 
aquele acontecimento me fez ver o mundo 
de outra maneira."

Octávio Leite Vallejo
GD 1983-1984 do Distrito 4420 (461)

momentos da convenção internacional
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Rotary Day da Área 1 movimenta Parque do Ibirapuera

Comemorando o Dia Mundial da Saúde no mês de Abril, os Rotary Clubs 
de São Paulo – Área 1 – RCSP-Sudeste, Saúde, Sul, Aeroporto, Nove de Julho, 
Parque do Ibirapuera, Novas Gerações e E-Club – realizaram na marquise do 
Parque do Ibirapuera, pelo terceiro ano consecutivo, o Rotary Day. O casal go-
vernador compareceu e prestigiou os apoiadores dessa importante iniciativa, 
entregando certificados em agradecimento aos parceiros. Foram oferecidos 
serviços gratuitos à comunidade que teve a oportunidade de aferir pressão 
arterial, medir índice glicêmico, conhecer índice de massa corpórea, teste de 
hepatite e colesterol, mamografia, avaliação da pisada com baro podômetro e 
massagem.

Rotaractianos de Mauá e R. Pires Estância e as palavras mágicas

O Interact Club de Mauá participou da sua primeira ação no mês de Março, 
junto com o Rotaract Club de Ribeirão Pires Estância Centro. O Projeto “Pala-
vras Mágicas,” reuniu jovens que passaram um sábado no Centro da Cidade de 
Ribeirão Pires - SP, com cartazes de palavras mágicas, como, “Obrigado”; “Bom 
Dia”; “Por Favor”; “Não Tem De Que”; “Me Desculpe”, etc. Vários registros fo-
ram feitos com pessoas segurando os cartazes com as palavras. Os jovens fi-
caram contentes com o carinho e receptividade de todos que participaram, os 
quais agradeceram também aos Rotaractianos, pelo convite que os estimulou 
a praticar a cortesia! 

RC PG Novo Tempo mantém Brinquedoteca em Hospital Municipal
A Brinquedoteca instalada em ampla sala no 5º andar do hospital munici-

pal Irmã Dulce, no setor de pediatria, conta com decoração colorida, brinque-
dos, uma TV, videogame, mesas e cadeiras adultas e infantis, proporcionando 
entretenimento e distração às mães e crianças que acompanham os parentes 
internados. O objetivo de manter esse espaço é proporcionar às crianças in-
ternadas melhor qualidade de vida e recuperação, durante a permanência no 
hospital. Esse é um projeto permanente do clube que há anos realiza periodica-
mente oficinas de arte e artesanato, além de eventos em datas comemorativas, 
como Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, entre outras.

RCSP Saúde faz Rotary Day com a Associação Comercial de SP
O RC SP Saúde realizou mais um Rotary Day - Mutirão da Saúde, Cidadania 

e Lazer. A ação social aconteceu na sede da ABCP – Associação Beneficente & 
Comunitária do Povo. A Ação Social do RCSP Saúde, como é conhecida, foi re-
alizada em parceria com a ABCP, que é uma organização de Assistência Social, 
não governamental e sem fins lucrativos. A entidade constituída juridicamente 
em março de 2007, a partir de ações sociais que já eram desenvolvidas por um 
grupo de voluntários engajados na promoção do bem-estar e da reintegração 
social de pessoas em situação de vulnerabilidade, recebe apoio permanente 
dos rotarianos.

Distrito 4420 participa do 2º Sul Americano do ITFR em Assunção

O 2º Torneio Sul Americano de Tênis do Grupo de Companheirismo de Ro-
tarianos aconteceu na cidade de Assunção, no Paraguai, onde o Distrito 4420 
esteve representado por Felipe Cabrera – RC de Santo André Sul, Alexandre - 
RC de São Bernardo do Campo, Antonio C. Dueñas - do RC de Santos Ponta da 
Praia e Marcos Franco - do RC de Santos Oeste. Durante o torneio, Felipe foi 
campeão em duplas mistas e vice campeão em duplas masculinas. Já Adela R. 
Franco foi campeã em duplas femininas.  Foi arrecadado para  a  campanha da 
erradicação da Pólio um valor equivalente a dois mil dólares. 
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O RC Guarujá-Vicente de Carvalho efetuou a entrega e a instalação de Equi-
pamento de Som Ambiente para a Creche Vereador Luiz Carlos Romazzini. Os 
equipamentos ajudarão nos trabalhos diários com as crianças, durante even-
tos, comemorações de datas especiais, e trarão mais qualidade ao trabalho 
dedicado pelas professoras e orientadoras. A necessidade do equipamento foi 
demonstrada durante uma visita do Casal Presidente Transformador, Aldo Gas-
par Filho e Anacélia à creche. Além dos equipamentos de sonorização, o clube 
doou à entidade dois rádios intercomunicadores, para facilitar as atividades no 
horário da saída das crianças, otimizando o trabalho. 

RC Guarujá Vicente de Carvalho faz doação a Creche ac
on
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sRC São Paulo Sudeste faz Mutirão da Saúde em Escola

O RC SP Sudeste realizou o seu Mutirão da Saúde na E. E. Valentim Gentil. 
Inicialmente, foi ministrada medicação para verminose, piolho, cartilha sobre 
colesterol infantil, aferição de pressão, hipertensão e teste de glicemia. O clu-
be doou 650 cremes dentais e 650 escovas de dentes.  Com a colaboração do 
companheiro Oswaldo Takata, foram doados uniformes para o próximo ano, 
com subsídio distrital. Na ocasião, foi criada uma horta sustentável, onde as 
crianças plantaram uma batata doce e pretendem plantar e colher tudo para 
o almoço da escola. A horta vertical recebeu o nome de “Horta Paulo Viriato”, 
em homenagem ao pai da presidente Cinthia Machado e Ex-Presidente de RI.

RC São Bernardo do Campo Norte realiza 17ª Maratona da Saúde
A 17ª Maratona da Saúde aconteceu em São Bernardo do Campo, onde os 

companheiros do RC de São Bernardo do Campo Norte contaram com a parceria 
de representantes de universidades, clínicas médicas e odontológicas, centros 
de estética, atendimentos jurídicos entre outras orientações que beneficiaram 
a comunidade. O presidente José Macedo e companheiros do clube, receberam  
visita do casal governador, e juntos participaram das atividades. A Maratona, 
ocorrida no estacionamento do Walmart, atende gratuitamente a comunidade 
com serviços de verificação da pressão arterial, glicemia-colesterol, exame of-
talmológico, odontologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, jurídico, mas-
tectomia, acupuntura, diabetes e prevenção do HPV, entre outros.  

O RC Praia Grande Pedro Taques promoveu no início de Março a "Noite 
da Pizza", em prol de seus projetos e ações rotárias, organizadas pelos com-
panheiros todos os anos. O evento foi realizado na Sociedade Amigos de Vila 
Caiçara, cenário festivo, que recebeu 149 companheiros, além de familiares, 
amigos e autoridades da região. No início do evento, o presidente Leivas Peco-
rali agradeceu a presença de todos, reafirmando o espírito de companheirismo 
dos rotarianos, que compareceram em várias caravanas dos clubes do litoral e 
de São Paulo. Durante animado bingo, foram sorteados vários prêmios, doados 
por empresários parceiros do evento rotário. 

RC SBC Rudge Ramos leva projetos de Rotary para o rádio
Foi ao ar na segunda-feira (21), na rádio ABC AM 1570, o 4 º programa 

“Momentos do Rotary”, realizado das 19hs às 21hs, sob o comando do rotaria-
no e jornalista, João Caparros, que tratou da imagem institucional do Rotary, 
projetos em nível mundial e do Distrito 4420, através da colaboração do Ro-
tary Club de São Bernardo do Campo Rudge Ramos. Os rotarianos foram re-
presentados pelos companheiros do clube e por autoridades rotárias, como o 
Governador Joaquim Ferreira, o EGD Samir Nakhle Khoury e a Governadora in-
dicada Maria Luiza Mendaçolli Zago, que abrilhantaram a entrevista com suas 
falas e conhecimentos rotários. 

RC de Praia Grande Pedro Taques realiza Pizza Beneficente
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Mais de 95.000 pessoas de 171 
países adicionaram suas fotos ao 
Maior Comercial do Mundo, uma 
campanha digital do Rotary 
em apoio à erradicação da pó-
lio. Juntando-se ao Arcebispo 
Desmond Tutu, Bill Gates, Re-
nato Aragão, Isabelli Fontana, 
Jackie Chan, entre outras ce-
lebridades, pessoas do mundo 
inteiro adicionaram suas fotos 
fazendo o gesto da campanha 
publicitária “Falta Só Isto” ao 
site do Maior Comercial do 
Mundo.  As fotografias foram 
transformadas em um vídeo 
que já tem mais de três horas 
de duração.   

O apoio para a erradicação 
da pólio veio de todos os can-
tos. Até o momento, apoiado-
res de 171 países postaram 
suas fotos fazendo o gesto da 
campanha “Falta Só Isto”. O 
Brasil contribuiu até agora 
com mais de 40.000 fotos, a 
Espanha com 14.000 e Portu-
gal, 7.000. Veja o ranking no 
quadro ao lado.

Por que a pólio?

Desde o lançamento da 
Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio, liderada pelo Rotary e seus 
parceiros – Organização Mundial da 

Saúde, Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças, Unicef e Fundação 
Bill e Melinda Gates – os casos de 

pólio diminuíram em 99%. Em 2013 
foram registrados apenas 406 casos 
no mundo. Em 1985, quando o Ro-

tary começou a luta contra a pólio, a 
doença era endêmica em 125 países; 
hoje, ela existe em apenas três: Nigé-

ria, Afeganistão e Paquistão.
Até 2018, cada dólar que o 

Rotary se comprometer a doar 
para a erradicação da pólio 
será equiparado na proporção 
de 2:1 pela Fundação Bill e 
Melinda Gates, até US$35 mi-
lhões por ano.

Ainda dá tempo!

Vamos encerrar o Maior Co-
mercial do Mundo, mas ainda 
dá tempo de adicionar sua foto. 
Ao participar da nossa campa-
nha, além de ajudar a aumen-
tar a conscientização pública e 
a arrecadação de fundos, você 
tem a oportunidade de entrar 
para a história e garantir um 
futuro sem poliomielite para as 
crianças do mundo.

“Falta Só Isto” para chegar-
mos aos 100.000 participan-
tes. Adicione sua foto antes de 
30 de junho e ajude a alcançar-
mos essa meta.

.

Marcelo R.S.Carvalho
Presidente da Comissão de

Imagem Pública do Distrito 4420

PARTICIPE!
Até 30/06 você ainda poderá enviar sua foto. Digite o endereço 
abaixo. Lá você também poderá ver como está ficando o comercial:

http://thisclose.endpolio.org/pt
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