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Mensagem
do Presidente de R.I.

Jonas Salk, um homem que mudou a história da humanidade com a in-
venção da primeira vacina eficaz contra a pólio, nasceu em outubro de 
1914. Quando a vacina foi introduzida nos Estados Unidos, nos anos50, 

pesquisas indicavam que a doença era um dos dois maiores medos da nação, 
seguida apenas do temor de uma guerra atômica. E com razão: na epidemia 
de 1952 no país, 58.000 casos foram reportados, com 3.145 mortes e 21.269 
casos de paralisia permanente. Globalmente, a poliomielite paralisava ou 
matava até meio milhão de pessoas por ano.

Logo depois que a vacina Salk foi criada, Albert Sabin desenvolveu a 
versão oral, permitindo que grandes números de crianças pudessem ser imu-
nizadas de forma rápida, segura e barata. Em 1985, criamos o Programa Pólio 
Plus com uma simples meta: imunizar todas as crianças menores de 5 anos 
contra a doença. Graças, em grande parte, ao sucesso inicial do Pólio Plus, os 
166 estados membros da Assembleia Mundial da Saúde definiram, em 1988, 
a meta de erradicar a pólio mundialmente.

Na época, a ideia era incrivelmente ambiciosa e, para muitos, impossível. 
Hoje, estamos mais próximos do que nunca de concretizarmos o nosso obje-
tivo, com apenas algumas centenas de casos reportados por ano e somente 
três países endêmicos. Estamos no caminho certo para conseguirmos a com-
pleta erradicação até 2018, desde que continuemos mantendo o progresso 
que nos trouxe até aqui.

Neste mês, celebramos o Dia Mundial de Combate à Pólio no dia 24 e 
comemoramos os 100 anos do nascimento do Dr. Salk.

Por isso, peço que cada rotariano Faça o Rotary Brilhar, promovendo o 
nosso trabalho na erradicação da pólio. Ligue para oficiais do governo e fale 
sobre a importância da erradicação. Acesse www.endpolionow.org/pt para 
ler histórias inspiradoras sobre o trabalho do Rotary e divulgue-as em suas 
redes sociais. E faça um excelente investimento, doando para a causa no site 
www.endpolionow.org/pt e conseguindo a equiparação de 2:1 da Fundação 
Bill e Melinda Gates.

Quando erradicarmos a pólio, vamos criar um futuro melhor para o mundo 
e para o Rotary, vamos provar que somos uma organização capaz de grandes 
feitos e vamos dar aos nossos filhos e netos um presente que durará para 
sempre: um mundo livre da paralisia infantil.

Saudações rotárias,

Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem
da Diretora de R.I.

A humanidade e os seres que a integram evoluíram ao longo do tempo 
graças às contribuições feitas geração após geração. E esse legado, 
oferecido por nossos antepassados — pais, familiares, comunidade, 

países e povos do mundo —, constitui o presente que vivemos e o futuro que 
é nossa responsabilidade construir.

É nessa construção do futuro que o Rotary dá seu apoio a partir daquilo que 
o torna uma organização distinta e que está representado pelo conceito de 
Serviços Profissionais. Servir a partir de nossa profissão, ou vocação, dá-nos 
oportunidade de ensinar nossos valores éticos por meio do exemplo e tam-
bém de tratar os demais como gostaríamos de ser tratados.

A observação de elevadas normas éticas nas atividades profissionais e em-
presariais é peça chave e insubstituível para o sucesso de uma pessoa como 
ser humano e como rotariano.

Talvez por isso, desde seu início, o Rotary enfatiza o lema Mais se Benefi-
cia Quem Melhor Serve e faz disso base para suas ações. Hoje em dia, os 
princípios éticos do Rotary adquirem mais relevância do que nunca e nos-
sa tarefa não é proclamá-los, mas sim exemplificá-los no âmbito de nossas 
profissões e ocupações por meio de conduta íntegra e honesta.

Compreender o verdadeiro conceito de Serviços Profissionais é conscien-
tizar-se de que a felicidade que apoiamos e o serviço que prestamos aos 
outros por intermédio de nossa atuação profissional dão vida ao lema Dar de 
Si Antes de Pensar em Si. É tornar visível o verdadeiro espírito rotário e dar 
ao Rotary uma identidade diferente de qualquer outro tipo de organização 
semelhante.

O Rotary é formado por pessoas que possuem interesses comuns e profis-
sões distintas, e quando elas — com mente aberta e mãos solidárias — de-
dicam-se ao serviço para a comunidade, o conceito do que é o Rotary para a 
sociedade adquire um significado muito mais profundo.

Se o conceito de Serviços Profissionais não existisse, o Rotary se reduziria a 
ser simplesmente uma organização de serviços prestados à comunidade. E 
se anulássemos a ética nos Serviços Profissionais, destruiríamos o conceito 
primário da conduta. Por isso, no Rotary, a ética é um princípio que não tem 
fim.

Neste mundo tão contraditório no qual a maioria se interessa mais em ter do 
que em ser, é exatamente esse o grande desafio que o Rotary e cada um de 
nós temos que enfrentar, se de fato quisermos iluminar o mundo por meio de 
nossas profissões e vocações.

Tradução: Ana Luiza Libânio Dantas para Brasil Rotário
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Saudações rotárias,

Célia Elena Cruz de Giay
Dirertora de Rotary International

Período Rotário 2013-2015

“ ”
Nós somos
a soma de

nossas ações

Mahatma Gandhi

O exercício das vocações



Mensagem
do Governador

No mês dos Serviços Profissionais perceberemos que os frutos que hoje vemos são o resultado das se-
mentes que semeamos em nossas atividades diárias. Como rotarianos, somos profissionais reconhecidos 
em nossas áreas e temos uma imensa força como organização. 

 Lembremos que somos voluntários qualificados capazes fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Afi-
nal, quantas organizações podem contar com tamanha força especializada em diversas áreas e ainda mais com 
profissionais de destaque? É um privilégio que temos em poder contar com companheiros de sucesso e dispostos 
a ajudar. Além de agirmos com o ideal de servir, a avenida de serviços é também um de nossos principais diferen-

ciais e faz parte da essência de Rotary. O intercâmbio de vivências é o que nos 
torna mais flexíveis e mais criativos.

 Para reconhecer quem contribui para a causa rotária, durante este perío-
do, entregamos Certificados de Homenagem aos profissionais de destaque que 
colaboram com as ações de cada clube. Além de ser uma forma de agradecer 
o apoio de nossos companheiros e parceiros, é também uma oportunidade de 
conhecerem nossos clubes e de ambas as partes ampliarem seus horizontes.

 Podemos utilizar nossa experiência para aprimorar processos de enti-
dades beneficiadas ou até mesmo oferecer treinamentos para comunidades que 
carecem de profissionais dos mais diversos setores. Até mesmo parceiros inter-
nacionais podem ser utilizados nesses casos, por meio de Subsídios Globais. A 
troca de informações entre países diferentes pode ser benéfica para a inclusão 
das melhores práticas de trabalho que já mostraram resultados em um local. 

 Neste sentido, vamos lembrar da importância dos eventos promovidos 
pelo Rotary. Em nossa Conferência Distrital de 2015, aproveitem para estreitar 

seus laços com companheiros de outros clubes e até outros distritos. Conheçam novos projetos e divulguem suas 
ideias. Uma grande oportunidade também de serem os anfitriões da próxima Convenção Internacional. Uma ex-
periência única de viver o Rotary International.

 Neste mês, convidem seus novos associados e parceiros a sempre se alinharem com a Prova Quádrupla. Como 
profissionais e rotarianos, conceitos como a ética e um código de conduta exemplar devem ser nossa bandeira de 
apresentação com a qual seremos lembrados por parceiros externos e terceiros. Esse é o nosso jeito Rotary de ser.

 Se quisermos transformar as comunidades em que atuamos, precisamos continuar atuando com afinco,           
melhorando nossos trabalhos e criando novas vias para que todos tenham a oportunidade de seguir seus próprios 
caminhos.

 Vamos aproveitar os contatos, a união e a vontade nossa e de nossos companheiros para Fazer o Rotary Brilhar.
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Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar
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rezadas rotarianas e rotarianos,
Gostaria de agradecer a todos os 

rotarianos que nos têm recebido de 
braços abertos quando das visitas 
oficiais.  Até o final de outubro, es-
taremos perfazendo 28 visitas, onde 
temos a oportunidade de conhecer de 
perto, todos - os pequenos e grandes 
projetos - desenvolvidos pelos Rotary 
Clubs. Todos são importantes, pois o 
objetivo é um só: melhorar a vida de 
crianças, adolescentes ou idosos que 
vivem em comunidades carentes. Aju-
dar a quem precisa com a finalidade 
de oferecer um mundo mais digno e 
justo é a essência do voluntariado. 
Através das Casas de Amizade e Asso-
ciações de Famílias de Rotarianos (As-
fars), temos colocado em prática esse 
voluntariado, motivadas e engajadas, 
apostando em ações para despertar a 
cidadania nas comunidades carentes 
do nosso país. O nosso trabalho em 
conjunto com rotarianos, rotaractia-
nos, interactianos e as crianças do Ro-
tary Kids tem feito a diferença nessas 
comunidades que contam com a nossa 
ajuda. Parcerias com empresas têm re-
sultado em trabalhos importantes, na 
educação, saúde, ações humanitárias 
e na responsabilidade social. 

No dia 23 de setembro, o distrito 
4420 realizou um Chá Beneficente no 
Terraço Itália, para apoiar os projetos 

filantrópicos de rotarianos. Esse Chá 
foi proporcionado integralmente 
pelo Grupo Comolatti, cuja iniciati-
va teve por objetivo contribuir para 
a continuação do nosso trabalho re-
alizado pelas Asfars e Casas da Am-
izade.  O valor total arrecadado (R$ 
24.300,00)  resultou da venda de 165 
convites a R$ 120,00 e da doação de 
2 títulos Paulo Harris (US$ 2.000,00) 
que foram sorteados entre as con-
vidadas. O valor de US$ 2.000,00, 
equivalente a R$ 4.500,00 foi des-
tinado à  Fundação Rotária, para a 
campanha “End Polio Now”, um dos 
maiores objetivos do Rotary para er-
radicar a poliomielite no mundo. Da 
venda dos convites foi feita doação 
integral a 5 maiores caravanas para 
o Chá, beneficiando: Asfar Santo 
André Norte, R$ 5.148,00; Casa da 
Amizade Praia Grande R$ 4.197,60; 
Asfar Santos, R$ 4.197,60; Casa 
da Amizade do RCSP Aeroporto, 
R$ 3.425,40; Asfar São Vicente, R$ 
2.831,40. Durante o Chá Beneficente 
foi realizado um bingo com cartela 
distribuída gratuitamente para to-
das as convidadas com três prêmios: 
notebook,  tablet e DVD. Foram tam-
bém sorteados 50 brindes. Tanto os 
prêmios para o bingo como os brindes 
distribuídos foram obtidos por doação.

Agradeço a presença de todas as 
asfarianas e dos membros das Casas 

de Amizade, pres-
tigiando o nosso 
Chá. Estendo o 
agradecimento às 
esposas de EGDs: 
Adela Russo Fran-
co, Anabela Roma-
no Lazzarini, Célia 
Maria Correa Fer-
reira, Ivete Sbrana 
Herrera e Sonia 
Maria Roncon Dias, 
cujas presenças 
muito me honr-
aram. Agradeço 
também a par-
ticipação do EGD 
Fernando Dias Sobrinho que, nessa 
oportunidade, lançou um concurso 
de projetos sociais que deverão ser 
apresentados em forma de vídeos 
durante a Conferência Distrital, com 
premiação para  os cinco melhores.  

Minhas companheiras e meus 
companheiros, vamos dar as mãos 
para a continuidade dos projetos 
em vigência e apoiar novos projetos, 
disseminando sempre o conceito de 
ideal de servir.  São de Madre Tere-
sa de Calcutá as seguintes palavras: 
“Por vezes sentimos que aquilo 
que fazemos não é senão uma gota 
de água no mar. Mas o mar seria 
menor se lhe faltasse uma gota”. 

P



Carlos Eduardo Estevam Torci
Rotary Club de São Vicente

N
o mundo corporativo existem, dentre as diversas teorias da administração, vários critérios para se avaliar ou 
medir processos de gestão. O enfoque sempre foi garantir a qualidade para que o sucesso pretendido seja 
alcançado. Uma das ferramentas amplamente utilizado é o “Ciclo de Deming”, ou como é mais conhecido, 
o PDCA (Plan - Planejar, Do - Fazer, Check - Verificar, Action -Agir de forma corretiva). A intenção de sua 

constante aplicação remete a um controle eficaz e confiável das atividades de uma organização, pois, estabelecido um 
planejamento estratégico com metas definidas, o andamento das ações deve vislumbrar crescente evolução, sendo sem-
pre avaliado e replanejado com vistas aos objetivos pretendidos.

Esse processo não é estanque. Como o próprio nome diz, trata-se de um ciclo, 
com periodicidade definida e prevendo sempre um retorno às etapas iniciais para 
uma retomada aperfeiçoada. O “Fazer” (Do) está sempre acontecendo e deve ser 
medido e avaliado (Check) de tempos em tempos, levando em conta todo tipo 
de intercorrência, dificuldades e imprevistos. Isso conduz às ações de correção, 
replanejamento (Action). E, então recomeça-se tudo novamente, e a condução 
desse processo é o que pode ser chamado de gestão.

Assim é também em um Rotary Club, onde o processo de gestão é proposto 
de forma impessoal pelo Rotary Internacional ao fixar o modelo conhecido como 
“PLC - Plano de Liderança de Clubes”.

Um clube deve acontecer, independente do chamado “ano rotário” e da liderança empossada para o período, contando 
com toda a força do quadro associativo e da importante característica que distinguiu cada sócio para sua admissão: a 
liderança.

A proposta do PLC, ao sugerir a rotatividade 
dos líderes das comissões, induz ao constante 
exercício do “Ciclo de Deming”, pois considera 
a experiência de quem já esteve à frente, o de-
sempenho exemplar de quem ocupa a pasta, e 
a capacitação de quem irá lidera-la. E de fato, 
dada a grandiosidade da organização, há que 
se considerar as teorias mais modernas para sua 
gestão, e partindo de uma visão macro, que é o 
Rotary International como um todo, isso deve se 
refletir na célula básica da instituição de forma 
padronizada e uniforme, garantindo-se o atendi-
mento a condições mínimas que caracterizam a 
existência de um Rotary Club.
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A Importância do Planejar e Replanejar

RotáriaInstrução



O Distrito 4420 realizou o Seminário de Gerencia-
mento de Subsídios da Fundação Rotária, evento que 
contou com a presença massiva de rotarianos, que 
lotaram o auditório da UNIABC, em Santo André - SP, 
onde Hiroshi Shimuta, governador 2014-2015, fez seu 
discurso de abertura da Sessão Plenária. 

 Ao fazer a abertura da plenária, o governador Shi-
muta fez sua tradicional saudação rotária, empolgando 
os participantes com sua alegria e a mesma animação 
que costuma demonstrar em suas visitas aos clubes e 
aproveitou a ocasião para apresentar o “livrão”, mate-
rial que ele elaborou para divulgar Rotary e os trabalhos 
do distrito, explicando a importância do conteúdo e 
mostrando à todos, as possibilidades de utilizá-lo para 
formalizar novas parcerias em benefício da Fundação 
Rotária. 

 A mesa diretora dos trabalhos foi composta por Hi-
roshi Shimuta, governador do distrito, Marcelo Demétrio 
Haick, presidente da Comissão Distrital da Fundação 
Rotária, Gilberto Orsi, presidente da Subcomissão de 
Gerenciamento de Fundos e Gustavo Vallejo, presidente 
do Rotary Club de Santo André, clube anfitrião. 

 O EGD Marcelo Demétrio Haick, representando a 
Comissão Distrital da Fundação Rotária, fez seu pronun-
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ciamento e aproveitou a ocasião para apresentar um 
grupo de jovens japoneses, levados pela companheira 
Lumi Toyoda, que é presidente da Subcomissão Distrital 
de Bolsas Educacionais, que aproveitaram para falar de 
suas experiencias no Brasil, oportunidade proporciona-
da pelo Rotary. 

 A apresentação dos membros do CADRE trouxe 
aos presentes muitas dicas e informações claras so-
bre a elaboração de projetos, utilização do manual, 
visualização do portal do CADRE, no site do distrito, 
apresentação do site grants.rotary.org, formulário - 
proposta de subsídios globais e gestão responsável, 
temas abordados pelos membros da comissão, Rui 
Cabral de Mello, Adriano Valente, Yoiti Fujiwara e Gil-
berto Orsi Machado. 

 Após esta etapa do seminário, foram realizadas as 
Salas de Debates, onde vários temas foram abordados 
por monitores rotarianos, preparados para orientar e es-
clarecer dúvidas dos participantes do evento brilhante 
que foi um sucesso! 

 Nas fotos, registros do evento que trouxe esclareci-
mento e orientações necessárias para envolver os rotaria-
nos do D4420 nos projetos que farão o Rotary Brilhar. 

DISTRITO 4420 REALIzA
SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO
DE SUBSÍDIOS
DA FUNDAçãO ROTÁRIA
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A Coordenadora de Subsídios da Fundação 
Rotária, Susan Doxtator,  desde junho de 
2013, é a responsável pelos subsídios dis-
tritais e globais realizados em Bolivia, Equa-

dor, Uruguai e nos Estados do Paraná e São Paulo, no 
Brasil. Dentro do programa de Subsídios do Rotary, co-
labora com rotarianos no desenvolvimento de projetos 
humánitarios e educacionais, a avaliação de pedidos, e 
o seguimento de subsídios aprovados e pagos, inclusive 
a evaluação de relatórios, com o objetivo de melhorar 
projetos e resolver problemas, e à mesma vez assegu-
rar que os requerimentos dos Subsídios do Rotary sejam 
cumpridos. Susan concedeu entrevista à Carta Mensal do 
Distrito 4420, falando da troca de experiências vivencia-
das durante o evento e como os rotarianos no Brasil es-
tão no caminho certo para realizar grandes projetos bem 
sucedidos, em Rotary.

Susan começou a trabalhar no Rotary em 1994, nos 
Programas Educacionais; de 1997-2013 onde atuou nos 
Programas Humanitários, no começo como coordenado-
ra de subsídios e desde 2001 como supervisora; e em 
2012-2013 trabalhou no Programa Piloto da Visão Fu-
tura 

É graduada em ciências políticas e espanhol e fala 
inglês, espanhol, português e alemão   

Carta Mensal: Qual a importância de fazer parte da 
Oficina de Projetos e como você avalia a organização e a 
participação dos rotarianos do Distrito 4420 nese even-
tos?

Susan: É uma ótima oportunidade, porque existem 
uma série de projetos, que precisam buscar parceiros, 
mas existem também os projetos com estrutura informal 

de conselho, sugestões e avaliações. São poucos os dis-
tritos que tem um corpo de profissionais voluntários, ro-
tarianos, que estão estudando, avaliando projetos, para 
que sejam duráveis, sustentáveis, imensuráveis, que se 
encaixem na área de enfoque e esclareçam dúvidas so-
bre leis e requerimentos brasileiros, informações estas, 
que nem eu sabia que existiam e acabei conhecendo nas 
salas das oficinas. Existem leis sanitárias brasileiras, que 
fiscalizam estes projetos, assim como deve haver nos EUA 
também. Um médico que estava comigo nas oficinas, disse 
que há uma necessidade de manter crianças saudáveis, 
separadas de crianças com doenças crônicas, por exemplo. 

CM: Qual a dificuldade que os rotarianos tem para 
dar sequencia a esses projetos? Falta de parcerias ou di-
ficuldade de entendimento da importância dessa suste-
ntabilidade?

Susan: Eu não diria que o brasileiro está atrás dos 
outros paises, neste sentido.  Acredito que qualquer pro-
jeto sustentável é um pouco difícl de montar, porque são 
muitos fatores que contribuem para a sustentabilidade e 
muitos projetos de longo prazo não dependem somente 
do rotariano. Projetos feitos a longo prazo, não depen-
dem só dos rotarianos. Dependem do poder público, en-
tidades do terceiro setor, entre outras situações. Penso 
que um projeto sustentável dá muito mais satisfação do 
que um projeto simples e tenho ouvido isso dos próprios 
rotarianos que viveram esta experiência.

CM: Mais projetos sustentáveis que alcancem mais 
pessoas é o objetivo do Rotary?

Susan: Quanto melhor estruturado os projetos  de 
subsídio global ,mais alcance junto à comunidade, o que 
mostra também o potencial do rotariano e do Rotary 
como uma força em potencial na sociedade.

Oficina
de Projetos
da Fundação 
Rotária

Entrevista:

Susan
Doxtator
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OFICINA DE PROJETOS DA FUNDAçãO ROTÁRIA

Objetivo: Trabalho em grupos para avaliar casos e 
desenvolver aprendizado de como elaborar projetos de 
subsídios globais.  

 
Publico por clube: presidente do clube e presidente 
da comissão da FR. (Podendo ser incluído comissão de 
serviços comunitários e interessados).

O Distrito 4420 de Rotary International, através da 
Comissão Distrital da Fundação Rotária (CDFR) e CADRE 
- 4420, realizou a Oficina de Projetos, nas dependências 
da UNIP, em Santos - SP, no sábado (20). 

 A presidente do Rotary Club de Santos Boqueirão,-
clube anfitrião, Marinilza Pereira, deu as boas vindas aos 
companheiros e agradeceu a presença de todos em mais 
uma oportunidade de se obter conhecimentos rotários. 

 Os objetivos da Oficina de Projetos foram explana-
dos pelo rotariano do RC de Santo André e membro do 
CADRE, Adriano Valente, que também é presidente da 
subcomissão distrital de subsídios. Ee teve como missão, 
acompanhar nas salas de atividades, a representante de 
Rotary International, Susan Doxtator, coordenadora de 
subsídios da Fundação Rotária. 

 O presidente da Comissão Distrital da Fundação 
Rotária, Marcelo Demétrio Haick, também fez seus co-
mentários sobre a importância da oficina, que de maneira 
esclarecedora, pode facilitar o entendimento e oferecer 
condições de aprovação de mais projetos consistentes. 

 O governador Hiroshi Shimuta também fez seu pro-
nunciamento, oficializando a realização do evento e mo-
tivando os companheiros presentes, a realizarem projetos 
e obterem recursos necessários para concretizar ações 
que precisam ser melhor estruturadas para fortalecer 
parcerias e beneficiar a comunidade carente    destas 
ações.
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ACM: O que representa para você estar mais uma 

vez no Brasil, vivenciando essa troca de informações 
e conhecendo melhor o Distrito 4420?

Susan: Eu amo estar no Brasil e essa é a quin-
ta vez que venho ao país. Aprendi a falar português 
com os brasileiros que convivi nestas passagens e 
aprendo cada vez mais, quando participo desses 
eventos. O brasileiro é um povo muito alegre e me 
identifico muito com isso. Me sinto muito a vontade 
e lembro sempre quando estive no Brasil, visitando 
o distrito há 15 anos, acompanhada do ex-corrde-
nador regional da Fundação Rotária na época, o EGD 
Flávio Farah. Fico muito contente de voltar, estar 
aqui, conhecer mais o distrito e perceber a re-
ceptividade de todos em todas as ocasiões.

CM: Deixe uma mensagem para os rotarianos do 
Distrito 4420 como incentivo para que continuem tra-
balhando em seus projetos.

Susan: Através da Fundação Rotária temos muitas 
possibilidades para apoiar os projetos de subsídios 
globais, mas também de subsídios distritais, inclusive 
ações que trabalhem a questão da erradicação da 
Pólio. Parece que nós estamos muito longe de vocês, 
em nossa sede nos EUA, mas estamos muito interes-
sados nos projetos que vocês fazem e agradecemos o 
apoio de todos, pela oportunidade de poder aprender 
mais com a realidade de cada um de vocês e de seus 
projetos.

Agradecemos o apoio que todos oferecem à 
Fundação Rotária, porque o Brasil tem um poder 
mundial, reconhecido por suas importantes con-
tribuições.
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Outubro

No mês de outubro o Rotary celebra a Avenida de 
Serviços Profissionais, a nossa segunda Avenida de 
Serviços, onde ao longo do mês é estimulado e fomenta-
do: a promoção de altos padrões de ética nos negócios 
e profissões, o reconhecimento do valor de todas as ocu-
pações úteis e a promoção do ideal de servir em todas as 
atividades profissionais.

Fazendo uso de um dos lemas do presidente de RI 
Herbert Taylor 1954-55, “aprender do passado e agir” 
gostaria de fazer um breve relato dos acontecimentos 
passados que nos encaminharam à atual Avenida de 
Serviços Profissionais e que poderá servir de inspiração 
as ações presentes e futuras para o desenvolvimento do 
Rotary.

A importância dos Serviços Profissionais sempre esteve 
presente no Rotary desde seu início em 1905, entretanto 
foi em 1911, na segunda Convenção da Associação Na-
cional de Rotary Clubs da América em Portland, Oregon, 
pode-se verificar uma formalização dos valores éticos tra-
duzidos no lema Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve 
foi oficializado. Ele foi criado a partir de um discurso feito 
pelo rotariano Arthur Frederick Sheldon, filiado ao Rotary 
Club de Chicago desde 1908 e responsável pelos Serviços 
Profissionais do clube. Durante a primeira Convenção, que 
aconteceu em Chicago no ano anterior. Sheldon afirmou 
que “apenas a ciência da conduta correta em relação aos 
outros vale a pena. Os negócios fazem parte da ciência de 
serviços humanos. Mais se beneficia aquele que serve ao 
seu companheiro da melhor maneira possível”. O lema foi 
um contra-ponto ao entendimento comum na época que 
para maximizar o lucro deve-se ludibriar o cliente sendo 
mais esperto.

A Convenção de Portland também inspirou a criação do 
lema Dar de Si Antes de Pensar em Si. Durante um passeio 
pelo Rio Columbia, Ben Collins, presidente do Rotary Club 
de Minneapolis, EUA, em uma conversa com o rotariano J.E. 
Pinkham sobre o modo mais apropriado de se organizar um 
Rotary Club, compartilhou o princípio que seu clube havia 
adotado: servir além de si mesmo. Pinkham chamou Paul P. 
Harris, que também estava no passeio de barco, para faz-
er parte da conversa. Harris acabou pedindo a Collins que 
fizesse um discurso na Convenção, onde a frase “servir 
além de si mesmo” foi recebida com muito entusiasmo.

Constata-se que o valor da ética nos negócios e profis-
sões e sua importância já estava formalizado em seus dois 
primeiros lemas do Rotary atendendo a uma necessidade 
compartilhada por todos os membros desde sua origem no 
Rotary Club de Chicago.

APRENDER DO PASSADO E AGIR

A HISTÓRIA

A PROVA QUÁDRUPLA

Na Convenção de 1950 em Detroit, versões pouco 
modificadas dos dois slogans foram oficialmente aprova-
das como lemas oficiais do Rotary: Mais Se Beneficia 
Quem Melhor Serve e Dar de Si Antes de Pensar em Si. Em 
1989, o Conselho de Legislação estabeleceu o lema Dar 
de Si Antes de Pensar em Si como o principal lema do Ro-
tary, porque melhor transmite a filosofia da organização. 
Nos Conselhos de 2004 e 2010, algumas alterações foram 
feitas à versão em inglês do lema, o que não teve impacto 
na versão em português.

Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos.
É a VERDADE?
É JUSTO para todos os interessados?
Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
Será BENÉFICO para todos os interessados?
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A quarta Convenção Anual de Rotary, agosto de 1913 
em Buffalo, sob o tema “ Convenção da Inspiração” 
lançou pela primeira vez a necessidade de um Código de 
Ética pela inspiração de Allen D. Albert, de Mineápolis. Ao 
final do encontro foi formada uma comissão com a missão 
de apresentar na Convenção de 1914 uma proposta de 
um Código de Ética nos Negócios a ser adotado pelos 
rotarianos, onde das iniciais dez páginas foram conden-
sadas em uma única página constituído de onze itens e 
sendo aprovado em julho de 1915 na Convenção de São 
Francisco e adotada até 1952. 

Em 1989, o conselho de Legislação adotou a Declaração 
para Executivos e Profissionais Rotarianos, sendo modi-
ficado em 2012 para Código Rotário de Conduta com o 
objetivo de incluir um espectro maior de atividades, sen-
do a última atualização em 2014 para o formato atual do 
Código Rotário de Conduta, com cinco itens:

Código Rotário de Conduta
Como rotariano, comprometo-me a:

1. Agir com integridade e seguir altos padrões éticos 
em minha vida pessoal e profissional. 

2. Ser justo com os outros, demonstrando respeito a 
eles e a suas profissões.

3. Usar minhas habilidades profissionais e empre-
sariais para, através do Rotary, orientar os jovens, aju-
dar pessoas com necessidades especiais e melhorar a 
qualidade de vida em minha comunidade e no mundo. 

4. Evitar comportamentos que prejudiquem a imagem 
do Rotary ou dos demais rotarianos. 

5. Não buscar vantagens especiais, tanto comerciais 
quanto profissionais, por meio de outros rotarianos.

Os Serviços Profissionais até 1987 estava baseada na 
contribuição pessoal dos rotarianos no local de trabalho, 
apesar de haver um movimento dos clubes em expandir 
este entendimento levando a restruturação da Comissão 
de Serviços Profissionais sendo proposta um novo plano 
de ação e uma nova estrutura para as comissões sendo 
adotado. A partir daquele momento os Serviços Profis-
sionais foram oficializados como um programa de re-
sponsabilidade de cada rotariano nos locais de trabalho 
e na comunidade em geral. Chegando aos anos 90 houve 
a integração dos Grupos Profissionais e Recreativos do 
Rotary, denominados atualmente Grupos de Compan-
heirismo. Atualmente o papel dos Serviços Profissionais é 
a promoção de altos padrões éticos no local de trabalho 
e a responsabilidade social corporativa para com a comu-
nidade e o meio ambiente em que opera.

Os programas de Formação e desenvolvimento 
profissional tem por objetivo incentivar a conexão com 
profissionais não rotarianos (Rodadas de Negócios), 
desenvolver a orientação profissional a pessoas desem-
pregadas ou subempregadas (Projetos de Capacitações 
Profissionais) e fornecer orientação vocacional a jovens 
(Projeto RUMO), atividades estas amplamente divulga-
das e implementadas pelos clubes do Distrito 4420. 

Há também o desenvolvimento das Equipes de for-
mação profissional (EFPs), são grupos de profissionais 
que através da troca de experiências ou treinamento 
profissional específico geram mudanças sustentáveis nas 
comunidades visitadas e promovem maior conhecimento 
vivencial aos profissionais participantes, sendo financia-
das por Subsídios Globais da Fundação Rotária. Um bom 
exemplo foi a EFP desenvolvida pelo Distrito 4420 jun-
to com o Distrito 5890 (Huston), no ano 2013-2014, em 
Honduras na comunidade em Tegucigalpa e na cidade de 
Trojes onde a equipe tinha como objetivos treinar o uso 
de filtros de areia e a construção de latrinas, além de dar 
orientação para evitar a contaminação por parasitas e 
como realizar a sua desparasitação, tendo o projeto du-
rado um período de 15 dias.

A difusão da ética e dos valores rotários também são 
programas amplamente implementados no Distrito 4420 
através dos certificados de reconhecimento profissional, 
divulgação da Prova Quádrupla e Código Rotário de Con-
duta em eventos nos clubes e na comunidade.

Mês dos

Profissionais
Serviços

Cláudio Hiroshi Takata
Presidente da Comissão de Serviços Profissionais

RCSP-Aeroporto

FÓRUM DISTRITAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

O CÓDIGO ROTÁRIO DE CONDUTA NA ATUALIDADE



INSTRUçãO ROTÁRIA

A instrução rotária também se faz presente através 
da realização de Fóruns Distritais, nas Áreas e nos 
Clubes sobre Serviços Profissionais, boletins eletrônicos 
sobre o tema, materiais de divulgação do RI e sem con-
tar os inúmeros momentos de informação rotária pro-
porcionadas pelas “pílulas rotárias” desenvolvidas nas 
reuniões ordinárias no Distrito 4420.

Entretanto a inspiração e o fomento do ideal de ser-
vir no coração dos rotarianos é transformadora e uma 
das grandes contribuições dos Serviços Profissionais ao 
Rotary, como descreve o Presidente do Rotary Interna-
tional ano 2012-2013 Sakuji Tanaka:

“Entender o significado dos Serviços Profissionais 
mudou completamente meu comportamento com relação 
ao meu trabalho e ao propósito de minha existência. 
Percebi que a meta de um profissional não é apenas 
ganhar dinheiro, mas contribuir à comunidade, torná-la 
mais forte e ajudar a fazer com que a vida das pessoas 
melhore. Quando entendi este aspecto e compreendi o 
que significa “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, minha 
vida mudou e passei a me dedicar integralmente ao ser-
vir. Este é o meu Momento Rotário”.

Para finalizar lanço mão das palavras de outro ro-
tariano que nos direciona como vivenciar os Serviços 
Profissionais na nossa rotina diária:

“Em suma, a idéia dos Serviços Profissionais é de que 
nossos trabalhos propriamente ditos são maneiras de 
servir a sociedade. Seja quando atendemos clientes, en-
sinamos alunos ou tratamos de pacientes, seja quando 
estamos envolvidos com o comércio, pesquisas, mídia, 
ou em qualquer um dos inúmeros outros campos, temos 
orgulho de trabalhar com competência e integridade. 
Cada ocupação atende a uma necessidade, e ao fazer 
nosso trabalho bem, contribuímos com nossas comuni-
dades e nossa sociedade.” (Ron Burton, PRI 2013-2014)

No mês de Outubro, em 
comemoração ao Mês dos 
Serviços Profissionais, foram re-
alizados três fóruns temáticos, 
organizados pelo Presidente da 
Comissão Distrital de Serviços 
Profissionais Claudio Takata, e 
pelo Rotary Club de São Paulo 
Novas Gerações, presidido por 
Luciane Mourão.

Todos os fóruns foram abertos por Claudio Takata, 
que apresentou a história e a importância da Avenida 
de Serviços Profissionais. O primeiro fórum, realiza-
do em Santo André e anfitrionado pelo Rotary Santo 
André-Sul, presidido por Rosimeire Souza, recebeu as 
palestras de Christian Timotti, que falou sobre logísti-
ca, e detalhou os meios modais existentes no Brasil 
em comparação com outros países, de Ronaldo Varel-
la, que  apresentou a logística do Porto de Santos, e de 
Marcelo Alencar, sobre tributos brasileiros. A homena-
gem especial foi para a Dra. Luciana Flaquer.

O segundo fórum aconteceu em São Paulo e foi re-
cebido pelo Rotary São Paulo-Aeroporto. Alexandre da 
Mata, Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-China, e Dácio Pretoni discorreram sobre as 
oportunidades de investimento e de turismo na China. 
Marcelo Michalua, da RB Investimentos, falou sobre 
investimentos no Brasil - mencionando oportunidade 
e desafios do momento atual. Luciano Rios, associado 
do Rotary Sudeste, representou a Câmara Florida-Bra-
sil de Comércio, e apresentou as oportunidades de 
se investir em atividades de empreendedorismo na 
Flórida, EUA. A homenagem, aos profissionais foi con-
cedida a Maria Cecília de Almeida, diretora do Colé-
gio Santa Maria e parceira do Rotary em projeto de 
Alfabetização de Adultos, e Ângelo Priori, profissional 
do setor de artes gráficas.

O terceiro fórum foi realizado pelo Rotary São 
Vicente-Praia, presidido por Ângela Ximenes. Neste 
fórum o palestrante Alvaro Taiar falou sobre os im-
postos existentes no Brasil, e a necessidade de uma 
reforma fiscal para o país. Ronaldo Varella, do Rotary 
Santos-Porto e Governador Indicado do Distrito, falou 
sobre a Logística do Porto de Santos e a sua importân-
cia no cenário de exportação nacional. Os fóruns con-
taram com rodadas de perguntas e respostas após as 
palestras, e momentos de companheirismo.
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Rotary Club de Mongaguá - Centro

Rotary Club São Paulo - Vila Mariana

Rotary Club Praia Grande - Boqueirão

O Rotary Mongaguá-Centro recebeu o casal governador, 
durante Visita Oficial e reunião festiva de Transmissão 

e Posse do Conselho Diretor do clube. Na sequência das 
atividades protocolares, a presidente aproveitou a ocasião 
festiva para dar posse a cinco novos sócios: Thais Bernar-

di, Thiago Souza Sanches, Neuza B. de Oliveira, Maria de 
Lourdes Janeiro e a Sócia Honorária, Maria Aparecida 

Cucculo. O governador Hiroshi Shimuta desejou à presi-
dente e seus companheiros, um ano sensacional qu e lhes 
inspire a pensar grande, para que possam dessa maneira, 

atingir seus objetivos e brilhar. 

O casal governador prestigiou a festiva de Transmissão 
e Posse, com Visita Oficial, do Rotary São Paulo - Vila 
Mariana, que terá Herbert Gavazza Marques, presidente 
Transformador, como presidente Brilhante na gestão 2014-
2015, que visa ampliar  o quadro associativo. A reunião com 
os sócios e festiva, aconteceu no auditório da Associação 
Comercial de São Paulo - Sudeste. Ao longo da reunião, o 
companheiro Paulo Medeiros recebeu o Título Paul Harris 
e Ulisses Sales, companheiro e presidente 2011-2012 do 
clube, recebeu sua 1ª Safira, fato que mostrou o reconheci-
mento dos sócios para com suas contribuições e comprome-
timento, junto às ações rotárias. 

O casal presidente do Rotary Praia Grande-Boqueirão, Célio 
Hottz Gambini Júnior e Ercília, recebeu Visita Oficial do 
casal governador. Durante a festiva que celebrou a trans-

missão e posse do clube, que manteve Célio como presidente, 
foram outorgados um Título Paul Harris ao companheiro 

Fábio Alexandre Rocha e a 1ª Safira ao companheiro Gaspar. 
Destaque para a posse de novos sócios e fundação do Rotary 

Kids, que terá como presidente Augusto Alexandre Rocha.
O EGD 2003-2004, Dirceu Vieira, que segue a frente do 

DQA na gestão brilhante, parabenizou o presidente Célio, 
por  superar metas do Distrito 4420.

Rotary Club S. B. do Campo -Jd. Mar
O Rotary São Bernardo do Campo-Jardim do Mar, recebeu 
Visita Oficial do casal governador, ocasião em que foi realiza-
da festiva de Transmissão e Posse. A presidente Lie Ishida, 
acompanhada do presidente transformador Nercês Gaspar 
Alexandre, esteve com o governador, na Assoc.  Beneficente 
Vital Honório, na comunidade DER, entidade que recebe 
crianças do bairro e tem  apoio permanente do clube. Na 
Prefeitura Municipal de S. Bernardo do Campo, no gabinete 
do prefeito Luiz Marinho, os rotarianos estiveram com o 
vice-prefeito Frank Aguiar e autoridades rotárias.
Durante a festiva, houve a troca de Pins entre os presidentes.

Visitas Oficiais
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Visitas Oficiais
Rotary Club Bertioga - Canal

Rotary Club de Santo André - Alvorada

Rotary Club de São Caetano
do Sul - Leste 

O casal governador foi recepcionado pela comitiva de ro-
tarianos do Rotary Bertioga Canal, durante Visita Oficial, 
na sede da APAE de Bertioga, entidade que recebe apoio 
do clube. O casal conheceu a estrutura da APAE, que foi 
fundada há 11 anos e se mantém com doações e venda de 
artesanato. Estiveram na TV Costa Norte, onde o gover-
nador Shimuta foi entrevistado e junto com o presidente   
Ênio Xavier, relataram fatos importantes sobre o Rotary  
e o D- 4420. Na festiva,  Jeronimo de Souza Lobato, foi 
homenageado pelo presidente, por seu envolvimento com as 
causas rotárias.

O Rotary Santo André Alvorada comemorou 14 anos de 
fundação, durante a Visita Oficial do casal governador ao 
clube presidido pelo casal brilhante Iberê Luiz Di Tizio e Ide-
li. O presidente Iberê lembrou o início da história do clube, 
sua formação e homenageou os sócios fundadores, que seguem 
fortalecendo o trabalho desenvolvido em Rotary. Na ocasião, 
o GD 2000-2001, Henrique Camilo de Lellis, foi homenagea-
do por fundar o clube e o GD 2002-2003, Silvio José Marola, 
pelo apoio às iniciativas dos sócios. Iberê Di Tizio também 
homenageou o governador Hiroshi Shimuta, outorgando-lhe o 
Título de Sócio Honrário.

O casal governador esteve no Rotary São Caetano do Sul 
Leste, em Visita Oficial, onde foi recebido pela presiden-
te Denise Casarin das Neves. A assembléia com os sócios 
e festiva aconteceram na sede da Casa da Amizade de S. 

Caetano do Sul, espaço que foi cenário do encontro das ro-
tarianas e esposas dos rotarianos do clube, entre elas Lumi 

Toyoda, que ofereceu à Suma Shimuta, deliciosos pratos 
da culinária japonesa. O casal presidente Denise e Artur 

Carlos das Neves, agradeceu a presença de todos e o apoio 
do clube, que segue determinado a fazer o Rotary brilhar.

Rotary Club de Mauá
O Rotary Mauá, recebeu o casal governador, que esteve em 

Visita Oficial no clube presidido pelo casal, Marcelo Fer-
nando Ferreira e Elaine. A comitiva visitou a Capela da 

Santa Casa de Misericórdia de Mauá, com pinturas sacras, 
feitas pelo artista romeno Emeric Marcier e a Fabrica de 

Porcelana Kojima, fundada em 1960 por Shigueo Kojima, 
que mostrou um pouco da história de uma família japonesa. 

Na festiva foram outorgados sete Titulos Paul Harris  e dois 
títulos Paul Harris Society. Dois interactianos foram empos-

sados e Pedro Cafiso, associou-se ao clube.O companheiro 
Flávio Pelegrino, recebeu o seu Major Donor. 



ACONTECE NOS CLUBES

RC SBC - RUDGE RAMOS
DIVULGA DIVULGA ROTARy EM GUARULHOS

Assistência Social Dom José Gaspar – Ikoi-no-Sono, 
de Guarulhos, organizou o 40º Bazar Beneficente e o 
Rotary de SBC-Rudge Ramos teve uma Barraca.

O presidente 2014/2015 - Ferruccio Marco Giorgini e 
Sueli Quinzani filha do eterno presidente e fundador 
do RRR- Plácido Quinzani , Lupércio João Juliatto - 
Presidente 2010/2011 e Secretário Executivo e Germa-
no Augusto - Diretor de Intercambio Internacional, e 
demais companheiros, representaram o Rotary Rudge 
Ramos - SBC.

RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO
PROJETO OLHAR SOLIDÁRIO

Este é um projeto da Donna Ótica e conta com a 
parceria do Santos-Boqueirão, que beneficiará as 
entidades cadastradas no Fundo Social de Soli-
dariedade de Santos, com a doação dos óculos, de 
acordo com o grau necessário, após as consultas 
com oftalmologistas, também parceiros do projeto. 

O RC Santos Boqueirão, através do grande empen-
ho de seus associados, superou a meta arrecadando 
mais de trezentas armações de óculos. Um esforço 
conjunto de empresas e entidades que alcançou a 
marca de doação de 700 armações. 

RC DE S. CAETANO DO SUL
PARTICIPA DA TRADICIONAL FESTA ITALIANA

 Rotary Club de São Caetano do Sul teve sua bar-
raca, muito acolhedora e bem decorada, fornecen-

do deliciosos pratos (macarrão com brachola ou 
almondegas, lasanha ao forno, frango com polenta, 
antepasto e porções) muito bem preparados, sem-

pre repleta de pessoas que já conhecem a qualidade 
dos produtos servidos e o excelente atendimento 

dos voluntários. 
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RC DE SANTO ANDRÉ-NORTE
MUTIRãO OFTALMOLÓGICO

O Mutirão de Consultas Oftalmológicas -
Projeto Educando com Visão,

atendeu 275 crianças.
Cerca de 26 casos  foram detectados como catarata, 
desvio de retina. hipermetropia, miopia entre outros. 

148 crianças necessitam óculos ue serão dosados 
através do projeto pelo Rotary Santo André-Norte

RC DE CUBATÃO
DIA DAS CRIANçAS SOLIDÁRIO

Em parceria realizada entre o RC de Cubatão e a Tercei-
ra Via Santista, cerca de 30 crianças e adolescentes que 
residem no abrigo da CAMEFE - Casa do Menino Felipe 
e mais de 170 crianças da Comunidade da Mantiqueira 
receberam a doação de brinquedos arrecadados duran-
te um mês nas entidades.  
Felipe Ribeiro, Presidente do Rotary Cubatão, agradeceu 
o apoio dos rotarianos, do presidente da Comu Man-
tiqueira, Flávio Souza e de doações de empresários das 
cidades de Santos e Cubatão. Cerca de 160 famílias 
assistiram ao show de mágicas, participaram de ativ-
idades artísticas, e receberam refrigerantes, doces e 
cachorro quente. 
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RC DE SANTOS-VILA BELMIRO
PROMOVE RUA DE LAzER NO DIA DAS CRIANçAS

Projeto realizado uma parceria do Rotary Santos -Vila 
Belmiro e as Senhoras da Cruzada Católica, entidade 
beneficente. 
Foi relaizada uma manhã de lazer e convívio familiar 
e comunitário e que recebeu cerca de 500 pessoas. 
Foram oferecidos oficinas pedagógicas de artes, 
pintura de rosto, parque infantil, barracas de doces e 
salgados,distribuição e brinquedos. O evento contou 
a colaboradores de diversos patrocinadores empresas 
da região,Loja Maçônica, companheiros e voluntários, 
apoio da policia militar, prefeitura de Santos e CET 
garantindo o sucesso do eventos.
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RC DE SP - AEROPORTO
CASA DA AMIzADE COMEMORA ANIVERSÁRIO 

COM JANTAR BENEFICENTE

O aniversário de 11 anos, da Casa da Amizade foi um 
Jantar Beneficente em prol da CHAMA - Sociedade 

de Assistencia ao Excepcional, no Clube Marjayoun. 
Todos, puderam saborear a deliciosa Paella prepara-

da pelos voluntários da CHAMA, no evento festivo 
que foi uma “noite espanhola”, e alegrada com a 

apresentação do Grupo Popoli Musical Dance. 

RC DE PERUIBE
PARTICIPA DA CAMPANHA DO AGASALHO

Em parceria com a Empresa Cidadã Nosso Teto foram 
coletados 600 kg de roupas usadas para distribuição às 
familias cadastradas na Secretaria de Promoção Social 

da Estancia Balneária de Peruíbe.

RC PRAIA GRANDE
PARTICIPA DO MC DIA FELIz

Coordenado pelo Instituto Ronald Mc Donald, o McDia 
Feliz é a maior campanha do país em prol de crianças e 
adolescentes com câncer, além de ser o principal evento 
comunitário do Sistema McDonald’s no Brasil. 
Nesse dia, vários Rotary Clubs participam junto com os 
Mc Donald’s nessa campanhao que leva a uma
     arrecadação bem maior.

RC PRAIA GRANDE -
PEDRO TAQUES
NOITE DO CALDO BRILHANTE

O RCPG Pedro Taques realizou a noite do caldo com
música ao vivo.
A arrecadação foi para o projeto rumo realizado em 
outubro, no qual são atndidos mais de 200 alunos das 
escolas da comunidade estadual para palestras profis-
sionalizantes, com parcerias das ETCs e FATECs.
Esse projeto vem sendo realizado desde a fundação do 
clube



RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO

RC DE CUBATÃO

Cumprindo uma solicitação do presidente 
de Rotary International, Gary C.K Huang, 
com incentivo do governador do Distrito 
4420, Hiroshi Shimuta, o Rotary Club Santos 
Boqueirão realizou o Rotary Day. 

Em sua 4ª temporada, o BOTECO do Boqueirão 
recebeu cerca de 500 pessoas. A colaboração 
da comunidade demonstra a confiança no 
bom trabalho e na integridade do clube que já 
transformou o evento em uma tradição. 

O Rotary Club de Cubatão realizou o seu 
Rotary Day - Mutirão da Saúde - evento 

para a comunidade local. 

 As atividades aconteceram nas 
dependências da Unidade Municipal Elza 

Silva dos Santos, no Bairro Vila Esperança, 
onde foram prestados diversos serviços 
como Beleza Pessoal, Testes de Diabete, 

Pressão Arterial e Hepatite C, Carteira de 
Trabalho, PAT, Higiene Bucal (orientações e 

vídeos), Animação Infantil, Shows, etc.

Rotary Day com Mutirão da Saúde

Rotary Day no Boteco do Boqueirão

DAY
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Seminário Itinerante de DQA já realizado em São Caetano do Sul, durante a semana, com apresentação do GD 
2003/04 Dirceu Vieira (DQA 2013/2015), com a presença marcante dos 4 clubes da área e mais de 70 companheiros, 
que tiveram ciência dos resultados “transformadores” do Distrito e dos objetivos de DQA 14/15 ,que com certeza 
serão “brilhantes”. 

SEMINÁRIO ITINERANTE DE DQA



Rotaractianos confeccionaram corações em
tecido de cores diversas e em qualquer tamanho.
Essa é uma grande iniciativa de doação de amor 
ao próximo. A única condição é que o coração, 

ao ser confeccionado, seja carregado com o 
sentimento de boa intenção para a pessoa que 

for pegá-lo e levá-lo para casa esteja rodeada de 
amor e carinho em um simples gesto.

O Rotaract Club Estância Centro, em parceria 
com seu Rotary padrinho, trabalharam na barraca 

do Morangueto e choconhaque. Todo dinheiro 
arrecado com as vendas de tais produtos foram 

revertidos para projetos na Comunidade. 
O evento contou com a presença de mais de 20 
Rotaractianos do Distrito 4420 e convidados do 

Distrito 4430, Rotarianos e voluntários.

A Omir Brasil (Organização Multidistrital de
Informação de Rotaract Clubs do Brasil) existe para 

aproximar os Rotaracts e rotaractianos dos 38 distritos 
brasileiros. A ideia é juntos podemos fazer mais.

Todos os associados, clubes e distritos trabalhando por 
um Rotaract mais forte e atuante.

A Festiva de posse foi realizada na cidade de
Mandirituba no estado do Paraná, e contou com a 

presença de Rotaractianos de todo o País.
A Presidente da gestão 2014-15 da Omir Brasil é a 

companheira Raphaella Caçapava do Rotaract Club de 
Curitiba Norte - Distrito 4730, que realizou o evento. 

AçãO DO CORAçãO NA CIDADE 9º FESTIVAL DO CHOCOLATE DE RIBEIRãO PIRES
ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM ROTARACT RIBEIRÃO PIRES-ESTÂNCIA

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
FESTIVA DE POSSE DA OMIR BRASIL

ROTARACT CLUB DE SANTOS-OESTE

Aconteceu o projeto “Vila na Copa”, onde foram 
confeccionados bolinhos que tinham como tema 

as cores das bandeiras das seleções que
continuavam a disputar a Copa do Mundo.

Na avenida Paulista, coração de São Paulo, onde 
o evento podia ser percebido em todas as partes, 
os sócios do clube venderam bolinhos e puderam 

entrar em contato com muitas pessoas, tanto 
brasileiros quanto turistas vindos de bem longe, 

o que os proporcionou uma grande troca de 
experiências e, com certeza,

momentos de companheirismo. 
Toda a renda da venda dos bolinhos foi

destinada para os projetos sociais do clube.

PROJETO COM CLIMA DE COPA DO MUNDO
ROTARACT CLUB SP-VILA MARIANA
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No dia 28 de setembro, o gover-
nador Hiroshi Shimuta participou 
da festiva de Fundação do Rotary 

Club de São Paulo-Paraíso.

Um dos objetivos do governador, 
orientado pelo presidente de Rotary 
International, Gary Huang, se pauta 
no aumento do quadro associativo, 
algo que ele acredita, 
seja possível fazer com 
muita alegria e mo-
tivação suficiente, para 
que mais sócios agre-
gados aos clubes exis-
tentes e novos clubes, 
possam fortalecer as 
ações e projetos em 
Rotary. 

A presidente brilhan-
te, Sonilda Martins Mi-
randa, foi empossada 
pelos represen-
tantes dos clubes 
padrinhos, Stela 
Shimba, presiden-
te do RCSP-Aero-
porto e Paulo de 
Moura Rezende 
Costa, presidente 
do RCSP-Ipiran-
ga, que lhe entre-
garam a bandeira 
do clube e o Pin 
Rotário.

NASCE
UM NOVO
CLUBE

Durante a parte solene da reunião, 
foram entregues oficialmente pelo 
governador a tribuna oficial e o sino 
rotário, celebrando o momento es-
pecial para o casal presidente Sol e 
Horácio Asanuma Misawa e demais 
companheiros. 

Os governadores, José Alfredo 
Pretoni 1985-86 e o governa-
dor 2014-15 Hiroshi Shimuta 
falaram a todos.

A seguir foram entregues os 
Pins rotários aos 35 associados 
que, com certeza farão o Rotary 
brilhar! 






