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Mensagem
do Presidente de R.I.

Hoje há muito mais maneiras de se comunicar do que no passado. Na era 
de videoconferências e mensagens instantâneas, podemos trabalhar 
de praticamente qualquer lugar e sempre nos manter conectados. É 

possível divulgar nosso trabalho no Facebook, no Twitter e no site do Rotary, 
mas a revista que você está segurando – ou lendo em seu aparelho eletrônico 
– sempre terá um papel extremamente importante.

 A The Rotarian é uma das revistas de publicação ininterrupta mais anti-
ga do mundo, com um história que remonta a 1911, quando Paul Harris foi 
colaborador de sua primeira edição. Naquela época, a revista era em preto e 
branco, tinha menos páginas, fontes pequenas e poucas imagens. Os anúnci-
os eram de compradores de pianos, comerciantes de artigos masculinos e de 
um hotel completamente equipado com água quente e fria!

 Hoje você pode ler a The Rotarian em seu celular ou tablet, e as revistas 
regionais são publicadas em 24 idiomas. Dezessete ganhadores do Prêmio 
Nobel e 19 do Prêmio Pulitzer já escreveram para a revista, inclusive Mahat-
ma Gandhi, Desmond Tutu, George Bernard Shaw e Nicholas Murray Butler. A 
cada mês, a The Rotarian traz um panorama do que há de melhor no mundo 
rotário para engajar, entreter, informar e inspirar os leitores.

 Nesta era de comunicação constante e com tantas formas de encontrar 
informações, será que precisamos de uma revista rotária? Com certeza. Pois 
a revista é, e sempre foi, uma das melhores maneiras de divulgarmos o Ro-
tary. Ela permitiu que eu compartilhasse a diversão dos Rotary Days, destaca 
o bom trabalho dos rotarianos de todo o mundo e chama a atenção para 
assuntos importantes que afetam a todos nós. A The Rotarian não é simples-
mente para a apreciação dos rotarianos – ela serve para melhorar a imagem 
pública da nossa organização e mostrar ao mundo o trabalho que fazemos.

 Portanto, quando terminar de ler o seu exemplar, passe-o adiante. Per-
gunte a si mesmo quem poderia se interessar pelos artigos deste mês. Dê a 
revista a um amigo, colega de trabalho ou conhecido. Compartilhe-a com al-
guém que tenha convidado para a reunião de seu clube. Acesse www.thero-
tarianmagazine.com e divulgue artigos em suas redes sociais ou envie seus 
links por e-mail. Use a revista para Fazer o Rotary Brilhar – assim como os 
rotarianos têm feito há 110 anos. 

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

AConvenção do Rotary International de 2015, que se realizará em São 
Paulo entre os dias 6 e 9 de junho, é um privilegio para nós, rotarianos 
latino-americanos, que nos sentimos orgulhosos de pertencer a uma 

região de belezas naturais inigualáveis e de homens e mulheres com forte 
espírito de servir. 

 Nosso presidente Gary Huang espera encontrar a maioria de nós em São 
Paulo, uma cidade amigável, progressista e com infraestrutura adequada 
para receber os aproximadamente 20 mil rotarianos que todos os anos par-
ticipam deste evento. O comitê anfitrião está fazendo sua parte e trabalha 
intensamente para que todos tenham uma inesquecível estadia na capital 
paulista.

 Quem já participou de uma convenção sabe o que esperar. No entanto, 
para quem nunca participou, gostaria de compartilhar o que meu filho, Gus-
tavo, falou sobre isso num Instituto Rotary: “Confirmei meu amor pelo Rotary 
no dia em que participei da minha primeira Convenção Internacional, em 
Seul, na Coreia do Sul, no ano de 1989. A partir de então, pude entender que 
a importância do Rotary estava além das reuniões semanais do meu clube, e 
mais além ainda dos vários amigos que eu tinha nele e no meu distrito. Foi 
então que eu entendi a verdadeira dimensão do Rotary. 

 E prosseguiu: “Para que tenham ideia, compartilho este raciocínio: se 
considerarmos que em uma conferência distrital participam em média 500 
pessoas, e que numa convenção são 20 mil, pensem que esta última lhes dá 
a possibilidade de multiplicar por 40 as coisas boas que alguém pode sen-
tir quando participa de uma conferência. Quarenta vezes mais a alegria de 
abraçar o próximo. Quarenta vezes mais conhecimentos sobre projetos hu-
manitários que se realizam ao redor do mundo. Quarenta vezes mais atuali-
zações acerca da Fundação Rotária. Quarenta vezes mais oportunidades de 
fazer novos amigos e ampliar conexões. Não acredito que exista outra orga-
nização que permita multiplicar por 40 as coisas boas que sentimos, essas 
que vêm do coração e nos permitem construir uma sociedade melhor. Por 
isso, acredito que todo rotariano deveria fazer um esforço para participar de 
uma convenção internacional”.

 Meus amigos: a Convenção do Rotary 2015 está à espera de todos nós 
– especialmente dos rotarianos latino-americanos e, sobretudo, do Brasil. 
Convido vocês a se inscreverem o quanto antes e a acompanhar nosso ex-
cepcional líder, o presidente Gary Huang, e sua esposa, Corinna, a iluminarem 
o Rotary em São Paulo.
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Saudações rotárias,

Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International

Período Rotário 2013-2015



Mensagem
do Governador

E stamos vivendo um grande momento do Rotary no Brasil. Nossa Con-
venção se aproxima e espero, que assim como eu, já possam sentir a 
emoção de receber tamanho evento. Lembrando que a última vez que 

recebemos uma Convenção foi em 1981. Uma próxima edição acontecerá so-
mente em 30, 40 anos. Como rotarianos, essa é uma das maiores satisfações 
que podemos ter.

 Nosso presidente Gary Huang é um grande apoiador do evento. Assim, 
junto dos distritos anfitriões, temos a responsabilidade de liderar as inscrições 
à Convenção. Não somente pelos menores custos quando comparado a con-
venções fora do país, mas também pelo prestígio e satisfação de sediar o 
maior evento do Rotary. Outro destaque, é ter nosso companheiro EDRI José 
Alfredo Pretoni como presidente da comissão responsável. Esse é o momento 
de mostrarmos aos rotariano(a)s de todo o mundo a credibilidade e vontade 
do Brasil e de nosso distrito no Rotary.

 Este é o grande evento de nossa organização quando teremos a oportuni-
dade de reconhecer o Rotary em todo seu potencial, sua internacionalidade e 
seu companheirismo. Imagine encontrar pessoas das mais diversas locali-
dades do mundo com os mesmos ideais, os mesmos objetivos e a mesma 
vontade de ajudar o próximo. 

 Prepare-se também para uma intensa programação com palestrantes in-
ternacionais top em suas áreas. Este ano, já temos a presença confirmada do 
ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex- presidente da Costa Rica, Dr. Óscar 
Arias Sanchez. Entre uma sessão e outra, visite os diversos stands no espaço 
da Casa da Amizade e conheça Grupos de Companheirismo, Grupos Rotaria-
nos em Ação, além de projetos de outros clubes, distritos e países. 

 Poucos são os que tiveram a oportunidade de participar da última edição 
em São Paulo. Já se passaram mais de 30 anos. Quem vai a uma Convenção 
sempre deseja repetir a dose. Esta é a oportunidade de entender e sentir os 
números do Rotary. Somos hoje 1,2 milhão de associados em mais 34 mil 
clubes com atuação em 219 países e regiões geográficas. A Convenção é uma 
perfeita amostra da organização. Não perca!

 Espero vê-los por lá.
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Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar



Prezadas companheiras e companheiros, 

 Neste mês de abril terminamos as visitas a Rotary Clubs. Aos presidentes 
e companheiros de  Rotary Clubs que nos acolheram com  tanto carinho e 
atenção o nosso Muito Obrigado.  Foram momentos mágicos, indescritíveis, 
que ficarão na nossa memória. Foi realmente um ano rotário cheio de 
emoções.

 No mês de abril comemoramos o aniversário do fundador do Rotary, Paul 
Percy Harris, nascido aos 19 de abril de 1868, na cidade de Racine, Wisconsin 
(USA). Sua visão de futuro e seu compromisso com a humanidade o fizeram 
merecedor do reconhecimento e da eterna gratidão de toda a humanidade. 
Fundado em 1905, Rotary é a primeira organização de clubes dedicados à 
prestação de serviços do mundo. Guiada pelo lema “Dar de Si Antes de Pen-
sar em Si”, a organização batalha pelo alcance da verdade, justiça, melhores 
relações entre os povos e paz mundial.

 Nasceu também em abril (18 de abril de 1893) o rotariano Herbert J. Tay-
lor, que foi presidente do Rotary International (1954-1955) e criador da Pro-
va Quádrupla (1932). A Prova Quádrupla do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos é constituída de quatro perguntas. 

 1. É a VERDADE?

 2. É JUSTO para todos os interessados?

 3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

 4. Será BENÉFICO para todos os interessados?

 As quatro perguntas da Prova Quadrupla foram utilizadas como filosofia 
de trabalho pela companhia do autor, que na época enfrentava uma grave 
crise. Os funcionários foram incentivados a utilizar o questionário em suas 
vidas profissionais e pessoais. A adoção desta postura levou a empresa a sair 
de uma situação pré-falimentar.

 A mesma Prova Quádrupla foi adotada pelo Rotary International em 1943. 
É amplamente divulgada pelos Rotary Clubs no mundo, e tem como objetivo 
desenvolver e manter altos padrões de ética nas relações humanas. 

 Durante muitas décadas, Rotary Clubs e rotarianos em todo o mundo têm 
usado a Prova Quádrupla como instrumento para desenvolver o respeito e 
compreensão entre os povos. A experiência de muitos tem mostrado que se 
deve consultar sistematicamente a Prova Quádrupla para avaliar a retidão de 
pensamentos, palavras e atos, logrando-se maior felicidade e êxito

MENSAGEM

ESPOSA DO GOVERNADOR

Consultas: Wikipedia; Mundo Rotario Brasileiro.
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“Não conseguiremos jamais 
superestimar a importância de 

disseminar e manter elevados os
padrões e os ideais do Rotary.

A estrela da esperança no firmamento 
ético do Rotary deve brilhar no alto.

Ela nunca estará alta demais.
Que ela esteja tão alta que tenhamos 

sempre algo pelo que lutar”

Paul P. Harris



ACONTECE NOS CLUBES

RC DE SBC - TERRA NOVA
PizzA BENEFiCENtE

O Rotary Club São Bernardo Campo Terra Nova rea-
lizou a 1ª Pizza Beneficente para 223 convidados que 
prestigiaram o evento organizado pelos rotarianos. As 

companheiras do clube contribuíram com muito carinho, 
na confecção de tiaras e aventais característicos para 

que todos os companheiros que ajudaram na realização 
estivessem devidamente paramentados para servir e 

encantar todos os presentes. O valor arrecadado no even-
to, foi em prol dos projetos da Fundação Rotária, o que 

propiciou ao clube fazer sua primeira parcial contribuição 
de US$ 2.000 ao Fundo Share. Fundado na gestão trans-
formadora, o clube vem se dedicando com empenho nas 

causas brilhantes.

RC DE SANTOS - BOQUEIRÃO
ENtREGA 500 OVOS DE PáSCOA

Rotarianos do Rotary Club Santos-Boqueirão tiveram 
a satisfação de entregar 500 ovos de Páscoa para a 
Presidente do Fundo Social de Solidariedade da Pre-
feitura de Santos, Maria Ignez Barbosa, que ficou feliz 
com a importante doação feita pelo clube. Mais de 60 
pessoas prestigiaram o tradicional café da manhã entre 
associados, intercambistas e muitos convidados. Na 
oportunidade, o intercambista suíço Laurente Bugnard, 
que representa o clube, fez uma belíssima apresentação 
sobre sua estada no Brasil e sobre sua vida e família na 
Suíça. O clube também recebeu um novo intercambista 
de Novas Gerações da Alemanha, Linus Sprakel.

E - CLUB | D-4420
AjuDA HuMANitáRiA à VANuAtu NA OCEANiA

Grupos de e-clubes de todo o mundo se uniram para 
criar fundo de amparo às vítimas de ciclone que de-

vastou o país Vanuatu, localizado no nordeste da Aus-
trália. O país ficou praticamente sem energia elétrica 

e comunicação, sem alimentos e água potável para 
os habitantes, em decorrência do desastre natural. 

E-clubes de distritos da Austrália lançaram um apelo 
aos e-clubes de todo o mundo e o E-Club do Distri-
to 4420 tomou parte nessa ação. Uma das maiores 

tempestades da história no Oceano Pacífico devastou 
o país, arrancando os telhados das casas, derrubando 

árvores e matando pelo menos oito pessoas. 
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RC DE BERTIOGA CANAL
CAMPANHA NAtAL SEM FOME

O Rotary Club Bertioga Canal entregou na APAE 
de Bertioga uma caminhonete lotada de alimentos 

provenientes da arrecadação junto a empresários da 
cidade durante a Campanha Natal Sem Fome. Segundo 
a presidente da entidade Dna. Mirian, os alimentos são 

suficientes para sustentar a
despensa da entidade por cerca de 3 a 4 meses.

RC DE PERUIBE
BANCO DE CADEiRA DE RODAS

Através de recursos do evento beneficente Pizza Solidária  
realizado pelo clube, foi viabilizada a compra de

mais 12 cadeiras de rodas para o Banco de Cadeiras de Rodas, 
que possui hoje 49 cadeiras cedidas em regime de comodato, 

sendo três delas no ano de 2015!
Parabéns aos companheiros brilhantes que proporcionaram 

este incremento através do evento, tornando realidade
o lema “Dar de si antes de pensar em si”!

RC DE S. PAULO - PARAÍSO
DOAÇÃO DE OVOS DE PáSCOA

Foram entregues 300 Ovos de Páscoa, ao Centro da Criança 
e do Adolescente ”Alegria” (CCCA), instituição assistida 
pelo clube que atende crianças e adolescentes, na faixa 
etária de 06 a 14 anos e 11 meses, provenientes de famílias 
em situação de vulnerabilidade pessoal e social. O Rotaract 
Paraíso, que de forma brilhante vem se integrando às ações 
do clube também participou. As crianças receberam os ovos 
de chocolate e celebraram a festa com bolo confeitado,
comemorando a Páscoa.

RC DE SANTOS
PROMOVE PáSCOA NAS CRECHES ASSiStiDAS
Em mais um bela iniciativa, o Rotary Club de Santos promoveu 
nos últimos dias 30 e 31 de março, a entrega de 550 coelhos 
de chocolate, celebrando a Páscoa nas instituições assistidas 
pelo clube, que tradicionalmente se empenha na ação
voltada para as famílias por elas atendidads. Entre as 
instituições beneficiadas estão o Instituto São José de 
Educação e Cidadania: UME Irmã Dolores e UME Maria Helena 
Roxo. As ações contaram com a participação de companheiros 
do clube, cônjuges, rotaractianos e intercambistas que se 
dedicaram ao momento festivo que beneficiou muitas crianças.
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RC DE CUBATÃO
ENtREGA CADEiRA DE RODAS

O Rotary Club de Cubatão realizou a entrega
de mais uma cadeira de rodas à comunidade.

Essa cadeira de rodas foi obtida a partir da troca 
de lacres recolhidos na comunidade e vendidos em 

indústrias de reciclagem, em campanha que vem 
sendo realizada pelo clube há 4 anos. 

CLUBES DA ÁREA 1
ARRECADAM RECuRSOS COM ROtARy FESt

Os clubes da Área 1, o RC de São Paulo-Aeroporto, RCde 
São Paulo-Anchieta, RC de São Paulo-Ipiranga e o RC de 

São Paulo-Vila Carioca, junto com o RC de São Caetano do 
Sul, realizaram o Rotary Fest, evento beneficente destinado 

a arrecadação de recursos para uso nos projetos sociais dos 
clubes. O evento aconteceu no Clube Atlético do Ypiranga, 
em São Paulo e proporcionou momentos de companheiris-

mo e integração aos rotarianos, amigos e familiares, unindo 
assim os seus objetivos sociais e de companheirismo.
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RC DE SANTOS - NOROESTE
BAzAR DA SOLiDARiEDADE

O Rotary Club de Santos-Noroeste lançou o Bazar da 
Solidariedade, em favor da Cooperativa de Trabalho 
de Costura das Mulheres do Dique da Vila Gilda, a 
Cooperdique, localizada na Zona Noroeste de Santos. 
Foram doadas cerca de 700 peças, entre sapatos, 
roupas e bijuterias, com grande variedade de
produtos novos, seminovos e usados, que puderam 
ser revendidos a preços módicos, fortalecendo a 
comunidade local

RC DE SANTO ANDRÉ - NORTE
ENtREGA MAiS DE 148 óCuLOS
Foi realizada mais uma etapa do Projeto Educando com 
Visão, com a entrega de mais de 148 óculos doados no ano. 
Em 2014, 250 crianças assistidas receberam óculos da Casa 
da Visão de Santo André, 50 foram identificadas com certa 
gravidade e necessidade de acompanhamento específico. 
Desde 2004 o projeto já realizou o teste de acuidade visual 
em mais de 12 mil crianças entre 7 a 12 anos. 3,7 mil com 
exames oftalmológicos, cerca de 290 crianças receberam 
atendimento especializado e foram doados cerca de 1448. 
Um dos pilares desse projeto é a tradicional Festa Alemã, 
que provê recursos para sua realização.
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 O Rotary International e a Organização Panamericana de Saúde 
(OPAS) realizam o Simpósio sobre a Erradicação da Poliomielite,

no dia 28 de abril, na sede da OPAS, em Brasília.

 A erradicação da pólio é a principal priori-
dade do Rotary em âmbito global. 

 O Rotary no Brasil está organizado em 
todo país em 38 Distritos, com a existência 
de mais de 2.300 Rotary Clubs e aproxima-
damente 56.000 rotarianos.

 Quando o Rotary lançou o programa, em 
1985, havia mais de 350.000 casos de pólio 
em mais de 125 países. 

 Desde 1988, o RI tem trabalhado através 
da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio 
(GPEI) tendo imunizado mais de 2,5 bilhões 
de crianças, reduzindo o número de casos da 
doença em 99%. 

 O Rotary já contribuiu mais de US$ 1 bi-
lhão para a erradicação da doença, inclusive 
mais de US$12,4 milhões doados por rotari-
anos do Brasil.

 A Fundação Rotária forneceu US$6 mi-
lhões em subsídios para ajudar a erradicar a 
pólio no país.

 Rotarianos em todo mundo estão atual-
mente trabalhando para arrecadar U$ 35 
milhões de dólares americanos por ano, no 
período 2013-2018. A Fundação Bill & Me-
linda Gates irão complementar na proporção 
2:1 o valor de U$ 35 milhões de dólares 
americanos neste período.

 A Pólio foi erradicada do Brasil em 1989, 
após bem sucedidas campanhas maciças de 
vacinação, a poliomielite era uma doença 
endêmica no Brasil.

 Atualmente Nigéria, Paquistão e Afega-
nistão, são os três últimos países onde a 

pólio continua endêmica, sendo necessário 
que nestes países se continue com eficiência 
a cobertura de vacinação para interrom-
per a transmissão do vírus para países não 
endêmicos.

 As atividades de erradicação da pólio le-
varam a vários resultados de sucesso desde 
2010. 

 Em fevereiro, a Índia, que por muito tem-
po foi considerada um dos maiores desafios 
à erradicação da pólio, foi retirada da lista de 
países endêmicos da doença. 

 No entanto, foram observados recentes 
surtos na China e no oeste da África, resul-
tantes da importação do vírus do Paquistão 
e Nigéria, respectivamente, destacam a con-
tínua ameaça do ressurgimento da doença. 

 Estimativas indicam que se a iniciativa de 
erradicação da pólio fracassar, dentro de uma 
década aproximadamente 200.000 crianças 
poderão ficar paralisadas anualmente. 

 Os ministros da saúde reunidos na As-
sembleia Mundial da Saúde em Genebra 
adotaram em 25.05.2012 a resolução que 
declara que “completar a erradicação da 
pólio constitui uma emergência programáti-
ca para a saúde pública mundial”, com a 
possibilidade da erradicação até o final de 
2015.

 A origem da elaboração deste documen-
to foi determinado em 26.05.2012, na As-
sembleia da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) ao ser declarado a finalização da Pólio 
uma “emergência programática global para 
saúde pública”.
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 O grupo de parceiros da Iniciativa Global 
para a Erradicação da Pólio (GPEI),  editou 
um documento denominado como  Plane-
jamento Estratégico ENDGAME para Er-
radicação da Pólio 2013-2018 descrevendo 
ações conjuntas na busca de nosso objetivo 
maior.

 Este documento é de fácil compreensão, 
uma estratégia de período longo, que 
descreve as necessidades para um 
mundo livre da Pólio em 2018.  O 
mesmo foi elaborado pelo GPEI em 
parceria com autoridades nacionais 
de saúde, especialistas científicos, 
doadores e demais partes interessa-
das a partir de uma diretiva da As-
sembleia Mundial da Saúde, da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). 

 O documento ENDGAME aborda a 
erradicação de todo tipo de doenças 
da pólio, causada pelo vírus sel-
vagem ou pelo vírus da pólio circu-
lante derivado da vacina, enquanto 
planeja uma referência dos esforços 
desenvolvidos para ser aplicado pe-
los serviços de saúde para crianças 
mais vulneráveis em todo mundo.

 O plano possui quatro objetivos:

 • Detectar e interromper toda 
transmissão do vírus da pólio.

 • Fortalecer os sistemas de 
imunização e retirada da vacina oral.

 • Conter o vírus da pólio e cer-
tificar a interrupção da transmissão.

 • Plano de um legado da pólio. 

 Com este objetivo neste período será 
necessário de um investimento de 5.5 bi-
lhões de dólares, existindo um compromis-
so de 4.0 bilhões acordado.

 Estamos desenvolvendo no Brasil, uma 
atividade de advocacia com objetivo de 
conscientização e levantamento de fundos.

 A partir destas iniciativas o Rotary Inter-
national  em parceria com a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
e com a Organização Pan Americana de 
Saúde (OPAS) realizou um Simpósio sobre a 
Erradicação da Pólio, no dia 12.11.2013 no 
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

 Este evento apresentou uma declaração 
de compromisso do governo brasileiro para 
apoiar a etapa atual para a erradicação da 
Pólio de nossa realidade.

 Estamos organizando o Simpósio para 
a Erradicação da Pólio-Brasília organizado 
por Rotary International e pela Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS). 

 O evento ocorrerá no dia 28 de abril, 
terça-feira, de manhã, na sede da OPAS em 
Brasília. 

 Este evento vem a ser um desdobramen-
to do Simpósio-São Paulo realizado em No-
vembro de 2013, apoiado por Rotary Inter-
national e o Ministério da Saúde onde se 
discutiu o Plano Estratégico Endgame e a 
Erradicação da Pólio (2013-2018). 

 Participantes convidados: Rotary Inter-
national, OPAS, Unicef, Ministério da Saúde, 
Ministério das Relações Exteriores, Secre-
taria de Saúde do Estado de São Paulo, Em-
baixada do Afeganistão, Embaixada da Ín-
dia. 



CLUBES DO DISTRITO REALIZAM ROTARY DAY

 Neste ano rotário, o Presidente do Rotary Internation-
al Gary Huang conclamou a todos os rotarianos para or-
ganizarem um “Rotary Day”. A proposta é de um evento 
divertido e informal em cada comunidade para os não-ro-
tarianos, de forma que possam apresentar a organização 
a essas pessoas. A proposta do Presidente tem mesmo o 
seu direcionamento no Desenvolvimento do Quadro Asso-
ciativo. Sugere ambientes informais onde seja facilitada a 
conversação, manutenção de preços baixos para que se-
jam acessíveis, realização de eventos de perfil familiar para 
inclusão de cônjuges e filhos, e com orientações para os 
rotarianos evitarem os jargões rotários e enaltecerem os 
valores do Rotary, além de procurarem mostrar algumas re-
alizações de seus clubes. Os clubes de nosso Distrito foram 

além e em sua maioria integraram o conceito do Rotary 
Day a projetos em suas comunidades. Assim, em eventos 
de diversas naturezas, procuraram desenvolver a imagem 
pública e o quadro associativo enquanto ajudavam efetiva-
mente a sociedade.

 O RC de Mongaguá Centro realizou no Espaço Conviver 
a Ação em Saúde, com serviços de saúde para a terceira 
idade. Ao final, coral, dança cigana e apresentação artística 
completaram a programação, que 
contou com parceria da prefeitura 
de Mongaguá

 O RC Santos Boqueirão reuniu 
mais de 500 pessoas no seu Bo-
teco, que através de comidas típi-
cas de boteco arrecadou recursos 
para o Lar Mensageiros da Luz, 
que atende crianças com paralisia 
cerebral.

 O RC de São Vicente Praia reu-
niu mais de 100 pessoas em even-

DAY

to realizado no Golf Club de São Vicente. 

 Um “Gol de Pelé” foi a atração do Rotary Day do RC 
Santos Oeste, que sorteou um troféu numerado pelo Rei 
do Futebol, permitindo expressiva arrecadação de recursos 
para campanha End Polio Now.

 

Também apoiando a campanha pelo fim da poliomielite, a 
caminhada “Todos Pela Erradicação da Pólio no Mundo” 
foi organizada pelo Rotary Club de Santos Vila Belmiro, e 

mobilizou a comunidade ao re-
dor do tema, além de arrecadar 
recursos e mantimentos para 
creche apoiada pelo clube. 

 O RC de São Paulo Aero-
porto realizou o Mutirão da 
Saúde em parceria com o Colé-
gio Santa Maria, onde mantém 
seu projeto de alfabetização 
de adultos. Durante o evento 
foram oferecidos serviços de 
avaliação odontológica, testes 
de visão, medição de glicemia,
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combate a verminose, orientação dermatológica, orien-
tação jurídica, testes e palestras.

 Também na área da saúde, em Cubatão o RC de Cubatão 
fez um Mutirão da Saúde no Bairro Vila Esperança, onde 
foram prestados diversos serviços à comunidade, como 
corte de cabelo e manicure, testes de diabetes, pressão ar-
terial e hepatite C, emissão de carteira de trabalho, higiene 
bucal, além de animação Infantil e shows.

 Um grande público foi atingido pelas ações dos clubes. 
A Festa Alemã já é evento tradicional do RC Santo André 
Norte, e neste ano foi transformada em Rotary Day, concen-
trou 900 pessoas e permitiu arrecadação de recursos para o 
projeto Educando com Visão.

 O Rotary de São Paulo Interlagos reuniu 1500 pessoas 
em seu Interfest.

 Já o Rotary Club Santos Noroeste fez seu Rotary Day no 
Tribuna Kids, que reúne crianças e seus familiares, um even-

to que atinge mais de 6000 pessoas, com entretenimento 
para adultos e crianças.

 Também o RC de São Caetano do Sul realizou uma 
grande Festa do Chopp para arrecadar recursos e apresen-
tar a organização aos visitantes.

 O Rotary Day do RC de Itariri foi em clima de Natal no 
Paço Municipal da cidade, e contou com distribuição de 
brinquedos e guloseimas e a presença do Papai Noel, e foi 
realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

  
  O RC de Mauá Barão de Mauá, participou do Rotary 
Day através de campanha de doação de sangue, próximo a 
shopping center da cidade, alcançando mais de 2000 pes-
soas.

 O Rotary Club de São Paulo Sudeste fez seu Rotary 
Day na Escola Estadual Valentim Gentil, com a realização 
de serviços de saúde à comunidade, ações relacionadas 
ao meio ambiente, como horta e sistema de captação de 
água, e que culminou com a doação de uma nova cadeira 
odontológica para o consultório dentário do local.

 Em conjunto, os clubes da Área 1, de São Paulo, re-
alizaram um grande evento no Parque do Ibirapuera, o 
Mutirão da Saúde e Cidadania. Com diversos serviços ofere-
cidos na área da saúde aos frequentadores do parque e co-
munidade. Atividades como testes de glicemia, aferimento 

de pressão arterial, medição de massa corporal, teste de 
hepatite C, teste de colesterol, teste de visão, orientações 
de saúde, prevenção a queimaduras e orientação jurídica 
foram oferecidas em meio a atividades de entretenimento e 
caminhada.  O evento contou com participação da Cruz 
Vermelha Brasileira, do Corpo de Bombeiros e com o apoio 
da Prefeitura de São Paulo.

 Além desses, diversos outros eventos marcaram o Rota-
ry Day nos clubes. Como pudemos constatar, o Presidente 
Gary Huang tem muitos motivos para comemorar o tra-
balho realizado pelos clubes rotários de nosso distrito!



 São vários os questionamentos a respeito dos pa-
péis dos envolvidos na Imagem Pública do Rotary. 
Muitos perguntam: qual é o papel do Rotary Inter-
national no processo? Não deveria haver um inves-
timento centralizado em mídia, significativo, com 
exibição em TV e jornais de primeira linha, que cata-
pultasse a nossa imagem de uma vez? 
 A resposta é: seria um sonho! Seria muito mais 
fácil para o Rotary contratar uma agência de pro-
paganda, que elaboraria uma campanha, um plano 
de mídia, e o veicularia na Globo, SBT, Record, Band, 
Estadão, Folha de São Paulo... Seríamos conheci-
dos muito rapidamente, e não precisaríamos fazer 
um trabalho contínuo e interminável de incentivo a 
cada clube e rotariano para participar desse esforço. 
Mas infelizmente há um pequeno impedimento: não 
temos verba para isso. O Rotary International tem 
suas despesas centrais bancadas pela pequena con-
tribuição semestral dos rotarianos (em geral embuti-
da na mensalidade junto ao seu clube), que cobre de 
forma justa apenas suas despesas administrativas. É 
muito importante separarmos dinheiro administrati-
vo de doações, que é o dinheiro do doador destinado 
a projetos sociais (Fundação Rotária), e que JAMAIS 
poderia ser usado para fins publicitários ou promo-
cionais.
 Uma outra pergunta seria: nas franquias, o 
franqueador investe em propaganda de forma cen-
tralizada, sem que os franqueados tenham que se 
preocupar com isso. O Rotary não poderia usar esse 
modelo? Infelizmente não! Uma franquia é formada 
por uma entidade que visa o lucro, e cujos franquea-
dos são outras entidades que também visam o lucro, 
e por isso colocam dinheiro de verdade no negócio, 
e precisam seguir regras e padrões de investimento 
impostos pelo franqueador. Desta forma pode existir
um significativo fundo de promoção, baseado em 
percentual do faturamento de cada franqueado, que 
banca essa promoção centralizada pelo franqueador. 
Além disso, apesar de se tratar de uma organização 
internacional distribuída, o modelo do Rotary NÃO é 
o de uma franquia! O RI é uma associação de Rotary 
Clubs, que centraliza normas e procedimentos, mas 
não é uma entidade privada com fins lucrativos que 
pode impor esse custo aos seus membros.
 Mas se investíssemos em propaganda, não rece-
beríamos tantas mais doações que compensariam o 
investimento? A resposta: Não há nenhuma garantia 
desse retorno. Um cenário é uma empresa convencerIm
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Imagem Pública em Rotary
trabalho de formiguinhas

um consumidor a comprar um produto – não é 
preciso convencê-lo a dar dinheiro, pois ele já está 
convencido que precisa dar dinheiro para comprar 
algo – o desafio da propaganda é convencê-lo de 
que esse é o produto que ele deseja comprar com 
aquele dinheiro. Mas na filantropia, ainda é preciso 
convencer a pessoa a dar dinheiro para algo que não 
lhe dará um benefício direto, para então convencê-lo 
de que o Rotary é o destino certo para esse dinheiro. 
Infelizmente não há tantas pessoas dispostas a dar 
dinheiro para projetos sociais quanto pessoas dis-
postas a comprar celulares ou refrigerantes. Como 
então gastar milhões? O Rotary é muito bem classi-
ficado nos rankings internacionais de entidades soci-
ais justamente pelo baixíssimo custo administrativo 
proporcionalmente aos valores doados e distribuídos 
em projetos sociais.
 Adicionalmente, o valor absoluto para investi-
mento em mídia é muito alto para se tornar eficaz 
– é preciso grande movimento (vendas) para ser sus-
tentável. Uma campanha em TV, com uma série de 
comerciais por alguns dias, custa milhões de reais, 
assim como campanhas em jornais de grande cir-
culação. Lembrando que o Rotary está presente em 
mais de 200 países, são poucas as multinacionais 
presentes em tantos países, e nesses casos as verbas 
publicitárias são bilionárias (pois geram outros bi-
lhões em lucros). O Rotary se tornou uma instituição 
muito democrática e plural, onde além da ausência 
de discriminação por raça, religião ou gênero, há 
flexibilidade de nível sócio-econômico – não é exigi
do de um rotariano fazer parte de nenhuma elite 
(como já foi no passado) – apenas que esteja em 
uma condição financeira estável (para que possa 
ajudar, e não precise ser ajudado). Desta forma, há 
rotarianos com condições financeiras muito diversas, 
e não poderíamos colocar mensalidades de clubes na 
ordem dos milhares de reais que seriam requeridos 
para tal investimento. Muitas vezes a simples in-
clusão do custo do jantar na mensalidade é motivo 
de polêmica em muitos clubes, imagine o que seria a 
cobrança por um fundo promocional...
 E sobre entidades comerciais e de classe, que fo-
mentam a contribuição de seus associados para fins 
de divulgação? Não poderíamos fazer o mesmo? São 
perfis diferentes. O Rotary NÃO é uma entidade com 
fins puramente comerciais. Possui sim como um de 
seus pilares a Avenida de Serviços Profissionais, mas 
seu funcionamento é distinto.

Carta Mensal   16



Carta Mensal    17

Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão de
Imagem Pública do D-4420

Portal de
Imagem Pública
no site do Distrito

 O portal de imagem pública é uma página na internet 
onde estão centralizadas diversas informações úteis para 
o assunto de Imagem Pública para o Rotary. Há textos 
orientativos e informativos, tutoriais ensinando a enviar 
notícias e outros tipos de conteúdo para o site do distri-
to e Carta Mensal, tutoriais ensinando a colocar conteú-
do nos Mini-Sites dos clubes e a personalizá-los, tem 
os manuais oficiais de uso da marca do Rotary e guias 
de Imagem Pública, e muitos outros recursos! Para 
acessá-lo você pode clicar no link “Portal de Imagem 
Pública” na página inicial do site do Distrito (www.ro-
tary4420.org.br) ou clicar na opção de mesmo nome 
no menu “Distrito 4420” no site. Visite!

 Enquanto em associações comerciais e em câmaras de 
comércio os associados entram explicitamente para fazer 
negócios, o Rotary é baseado na construção de um relacio-
namento sólido e duradouro, constituído pela amizade, ética 
e companheirismo proporcionados pelas reuniões semanais, 
que vai muito além de uma reunião de negócios, e que pode 
(ou não) gerar negócios de uma forma colateral. Desta forma 
não pode requerer de seus associados um custo significativo 
para divulgação e promoção. E mesmo essas entidades fre-
quentemente buscam os mesmos métodos que o Rotary para 
obter espaço na mídia: o relacionamento de seus associados. 
O Rotary não concorre com associações comerciais e similares, 
mas as complementa bem, justamente por seu perfil diferente, 
de quem procura algo mais profundo e social.
 Mas teremos então que sempre trabalhar como formi-
guinhas, com um trabalho pulverizado de imagem pública? A 
resposta é sim e não. O “sim” é porque na estrutura existente 
atualmente é a única forma. Somente através da colaboração
de cada rotariano, buscando seus relacionamentos em busca 
de exposição gratuita na mídia ou formas criativas de divul-
gação, é que conseguiremos espaço. O Rotary International
segue ajudando com orientação e produção de material 
gráfico a ser exibido, mas o espaço para veiculação dessas 
campanhas ainda dependerá do esforço de cada rotariano ou 
clube. 
 E o “não” é porque podemos mudar alguns procedimentos. 
Ninguém disse que não se pode mudar, que precisa ser sempre 
assim. Sempre é possível trazer novas ideias e apresentá-las, 
de forma construtiva. No RI as mudanças passam pelo Con-
selho de Legislação, que analisará sua viabilidade econômi-

ca e adequação ao perfil internacional da organização, bem 
como a consistência da proposta. Mudanças mais profundas 
tendem a levar anos em uma organização secular, mas preci-
sam ser disparadas, e esse disparo acontece nos clubes atra-
vés de seus delegados votantes. Por exemplo, a criação de um 
fundo promocional no RI passaria por este processo. Assim 
você, rotariano, se achar que há um melhor caminho, pode dar 
início a essa mudança!
 É importante mencionar que o trabalho como “formi-
guinhas” não é pejorativo, e faz parte do perfil do rotariano. 
Quando aceitamos entrar nessa organização para cedermos 
nosso tempo por uma causa tão maravilhosa, estamos dis-
postos a contribuir com nosso esforço, e não receber serviços 
de mão beijada como em uma companhia. Se cada um dos 
1,2 milhão de rotarianos obtiver a divulgação de nossa marca 
em um único local público, já teríamos um resultado fenome-
nal de imagem pública. Mas infelizmente enquanto há muitas 
formiguinhas carregando seu logo, há ainda muitas que nada 
carregam (e em geral são as que mais questionam o proces-
so). 
 Adicionalmente, o Rotary International, dentro de suas 
possibilidades e no modelo atual, tem feito um grande tra-
balho, através da criação de campanhas para serem usadas 
pelos clubes e do trabalho com o reposicionamento de nossa 
marca. A reformulação do logotipo, com a marca nominativa 
“Rotary”, trouxe a possibilidade de muito maior exposição e 
fixação de nosso nome, mas infelizmente tem encontrado re-
sistência nos próprios rotarianos para a transição – há muita 
inércia ainda na organização. Será preciso um rejuvenesci-
mento de ideias para que essas mudanças sejam eficazes.
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DQA BrilhAnte

Desenvolvimento do
Quadro Associativo

49% Dos CluBes Do Distrito Com mAis 15%

Os Clubes do D-4420 estão conduzindo o DQA com 
enorme eficiência e comprometimento e foram 
reconhecidos pessoalmente pelo Presidente de

R.I. Gary Huang pela excelência de performance.

Os “Líderes Brilhantes” estão alcançando resultados 
excepcionais de aumento do quadro associativo e 

proporcionaram uma cerimônia de reconhecimento 
extremamente marcante, perante as autoridades rotárias 

presentes na conferência.

Parabéns a todos os Companheiros e continuem com 
essa garra e determinação até a concretização dos 

números  no final da gestão.

Rotary Club  %

itariri - P. toledo  200
S. Bernardo do Campo 111
Bertioga Riviera  86
S.P. - Paraiso  85 
Mongaguá  63
Praia Grande  48
Mongaguá - Centro  44
S.P. - Ponte Estaiada  31
Sto. A. - j. Ramalho  30
Santos - V. Belmiro  25    
Bertioga  22
Mauá  21
S.P. - Cidade Dutra  19 
S.C.S. - Oeste  18
Sto. A. - 8 de Abril  17
Guarujá - V. de Carvalho 17
S.P. - interlagos  17
Aeroporto  16
S.B.C. - Norte  16
Diadema Floreat  16
Santos - Boqueirão  16
S.P. - Pq. ibirapuera  16
Santos - Noroeste  15
Santos - Gonzaga  15
S.V. -  A. Emmerich  15
S.P. - V. Mariana  15
Peruíbe  15
P.G. - Forte itaipú  15
Sto. A. - Norte  15
Santos - Oeste  15
Santos - Monte Serrat  15
Barão de Mauá  15
S.P. - Vila Carioca  15
Santos - Aparecida  15
S.B.C. - terra Nova  15
Cubatão  15
S.P. - independência  15
Diadema  15 

Dirceu Vieira
Presidente da Comissão de DQA do Distrito 4420 | 2013-2015



Em seus 47 anos de vida, o programa patrocinado pelo 
Rotary International vem formando grandes líderes ao 
redor do mundo.  No Brasil, a comemoração foi impac-

tante e teve como tema É Possivel Fazer Diferente.
Rotaract Clubs do País foram pra rua mostrar que é 

possivel sim mudar o mundo para melhor e que somos 
os grandes incentivadores e executores dessas mu-

danças. Foi um grande e lindo trabalho Nacional onde 
todo material foi desenvolvido e criado pela Rotaract 

Brasil e distribuído para todos os clubs deste País.

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS

SEMANA MuNDiAL DO ROtARACt

RotaRact clubs de santos-oeste, 
santos e P. GRande-FoRte ItaIPu

RotaRact club PRaIa GRande RotaRact club santos - oeste

RotaRact club de
RIbeIRÃo PIRes - estÂncIa 

DiA ROSA - SAúDE E O BEM EStAR DA MuLHER

ROtAVOLEi ACONtECE NA CONARC PROjEtO FAixA ViVA

Foi realizada a IVª Edição do projeto DIA ROSA.
Foram diversas atrações, palestra sobre os Direitos 
da Mulher com Câncer, apresentações de dança do 
ventre, capoeira, índios Karibokas, aula de Zumba e 
roda de ciranda. Incentivando o bem estar e autoes-
tima das mulheres diagnosticadas com câncer, que 

enfrentam com coragem esse desafio pela vida, foram 
arrecadados lenços que serão doados a elas.

O Rotavolei foi realizado na Estação Verão do bairro 
Ocian, na Conferência Nacional de Rotaract Clubs,

a CONARC.
O Rotavolei é um campeonato de vôlei amador entre 
pessoas da família rotária (Rotary, Rotaract, Interact e 
convidados), que tem como principal função a prática 
de esportes em conjunto, com muito companheirismo 

em um dia de atividades na praia.

“Faixa Viva” é um código de comunicação para
sinalizar a travessia em faixas onde

não há semáforos.
Rotarianos e Rotaractianos foram para a rua

explicar mais sobre a campanha, aos pedestres e 
motoristas, alertando-os e colando adesivos em

seus carros, simbolizando o apoio ao projeto. 
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O Rotaract Club de Santos Oeste realizou uma linda 
festa de Páscoa para as mais de 60 crianças da Asso-
ciação Esculpir em Santos. Para animar a festa foram 

servidos hot dogs para as crianças e bolo de chocolate. 
Foram entregues os tão desejados ovos de Páscoa. Em 

agradecimento, as crianças cantaram para todos.
Os jovens contaram com a presença do presidente do 
Rotary Santos Oeste, Marco Antonio Ribeiro e Maria 

Cláudia, sua esposa, além de outros rotarianos.

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS

ENtREGA DE OVOS NO ESCuLPiR

RotaRact club de santos-oeste

RotaRact club de santo andRÉRotaRact club de ItanHaÉM

RotaRact club dIadeMa-FloReat
PROjEtO LACRES E ENtREGA DE CADEiRA DE RODAS 

ViSitA AO LAR ANáLiA FRANCOSEMANA MuNDiAL DO ROtARACt

O Rotaract Club Diadema Floreat realizou a entre-
ga de uma cadeira de rodas para Nicolle, 12 anos, 

munícipe de Diadema. Nicolle disse que agora poderá 
passear novamente pela cidade. O Projeto Lacres está 

crescendo cada vez mais em Diadema e o Rotaract 
Diadema Floreat firmou uma parceria com o 24º 

Batalhão de Polícia Militar de Diadema, que deram 
um espaço para arrecadação e armazenamento das 

coletas. Os rotaractianos seguem com a ação.

Os rotaractianos realizaram uma visita ao Lar Anália 
Franco, em Santo André, entregaram doações e
prepararam um café da tarde de Páscoa para as

senhoras assistidas pela entidade e um bingo para 
divertir ainda mais o encontro.

O lar abriga gratuitamente idosas necessitadas,
carentes, moradoras de rua do sexo feminino e

mantem-se apenas com doações.

No dia Mundial dos Rotaracts Clubs, pelos seus 47 
anos celebrados, foi realizado um projeto multidistri-
tal em várias cidades do mundo inteiro e o Rotaract 

Itanhaém teve a honra de ter participado desta ação, 
em conjunto com o Rotaract de Peruibe. 

 O projeto, mostrou à comunidade assistida por eles, 
um pouco do trabalho de “formiguinhas” que vem 
sendo desenvolvido e obtido excelentes resultados.
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Rotary Club de São Paulo-Sul

Rotary Club de Cubatão

O governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, 
foi recepcionado por uma comitiva de rotarianos do 
clube presidido pelo casal brilhante Marcos Totoli e 
Lydia Leão Sayeg , nas dependências Centro Assis-
tencial Cruz de Malta Associação dos Cavaleiros da 

Soberana Ordem Militar de Malta de São Paulo.  De-
pois de conhecer a entidade apoiada pelo clube, a co-
mitiva seguiu junto com o governador para o Colégio 

Rio Branco, onde foi realizada a assembleia com os 
sócios e almoço festivo, celebrando a visita da autori-
dade rotária. O presidente Marcos Totoli agradeceu a 
presença dos convidados, entre eles representantes de 

outros clubes, familiares e amigos dos companheiros 
que fizeram questão de prestigiar a reunião.

O governador Hiroshi Shimuta, em Visita Oficial foi 
recebido pelo casal presidente Felipe Augusto Ribeiro
e Danielle. O clube, que completou 44 anos de sua 
fundação, aproveitou a ocasião da visita para apresen-
tar um dos principais projetos permanentes, a Casa 
da Esperança Leão de Moura, onde o governador 
pode conhecer a estrutura da entidade, os serviços 
prestados e alunos especiais que são assistidos pelas 
equipes. Após a visita, o governador e a comitiva de 
rotarianos seguiu para a sede própria do clube, que 
foi reinaugurada, proporcionando aos convidados e 
demais rotarianos, muito conforto, em um ambiente 
climatizado e glamoroso.  
Após a Assembleia, foi oferecido um coquetel seguin-
do de jantar.

Visitas Oficiais

Rotary Club de SP - Cidade Dutra
O presidente Hélio José Nunes Moreira, recebeu o 

governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta. 
A programação contou com uma passagem pelo Hos-
pital Geral do Grajaú, onde foi entregue oficialmente 

um equipamento que controla a distribuição de medica-
mentos, adquirido durante o ano rotário 2013-2014 e 

também foi apresentado o projeto permanente do clube 
realizado na entidade “Caminhando Núcleo de Edu-

cação e Ação Social”.  
 Na ocasião, foi apresentado o Marco Rotário do clube, 
localizado em frente ao Autódromo de Interlagos, que 

faz referência a um carro de Fórmula 1. 
 A assembleia e a reunião festiva, aconteceram na Es-

tância dos Pampas Churrascaria local. 
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Rotary Club de PG - Caiçara

Rotary Club de SP-Aeroporto

Encerrando o ciclo de Visitas Oficiais na Baixada San-
tista, o governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, 
esteve no Rotary Club de Praia Grande Caiçara, que 
tem como casal presidente brilhante Luciana Contieri e 
Duilio. 
A assembleia com os sócios aconteceu no Restaurante e 
Pizzaria Forno de Ouro, onde também foi realizada a 
reunião festiva, que foi cenário de homenagens e prestí-
gio de familiares e amigos dos rotarianos do clube, que 
contaram também com a presença de companheiros 
do distrito, entre eles o coordenador de visitas do ano 
rotário brilhante, Edson J.J. Cambaúva, sócio do RC 
São Vicente Antônio Emmerich. 

Uma noite memorável marcou definitivamente o ano 
rotário brilhante, com a última Visita Oficial realizada 
pelo governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, 
que ao lado de Suma, sua esposa, finalizou o ciclo de 
visitas no Rotary Club de São Paulo Aeroporto, seu 
clube, que é presidido por Stela S. Shimba.
Após conhecer e verificar como estão caminhando os 
projetos do clube, o governador seguiu para o Clube 
Kolpinghaus, antigo espaço de reuniões do clube, com 
um amplo salão, que recebeu amigos e familiares dos 
rotarianos do clube e companheiros de vários clubes 
do distrito, que fizeram questão de estar presentes na 
festiva.
Participaram da festiva, transferindo suas reuniões, o 
RCSP-Ipiranga, o RCSP-Centenário, o RCSP-Nove 
de Julho, o RC Santo André-Oito de Abril e RCSP-
Paraíso, clube fundado pela governadoria nesta 
gestão. 

Visitas Oficiais

Rotary Club de Mauá-B. de Mauá
A presidente Maria Ozélia Lourencini, recebeu Visita 
Oficial do governador do Distrito 4420, Hiroshi Shi-
muta, que teve a oportunidade de conhecer o projeto 

“Chácara das Flores” que integra o grupo de ações 
permanentes do clube.  Na chácara, os rotarianos 

mantém uma Sala de Leitura do “Projeto Ler”, que 
atende crianças da comunidade que vive no entorno e 

participam de diversas atividades oferecidas pela enti-
dade, que ocupa uma linda área verde, que possibilita 
o contato das crianças e adolescentes com a natureza. 

Cursos na área de panificação também são ministra-
dos e capacitam os alunos para o mercado de trabalho. 
 Após visitar o projeto, todos seguiram para a Sede da 

Casa da Amizade de Mauá, onde foram realizadas a 
assembleia com os sócios e reunião festiva.
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O Brasil será o destino de centenas de pessoas de 
vários países onde Rotary está presente e por 
essa razão, a sua participação é extremamente 
necessária. Sabemos que, em tempos de crise e 

instabilidade econômica, diante de todos os compromissos 
que assumimos em nossa vida pessoal e profissional, além 
dos demais eventos rotários com os quais estamos com-
prometidos, ao ingressar no clube e consequentemente na 
instituição, investir em mais um evento parece quase im-
possível.

 Não estamos aqui para impor, convencer, exigir que você 
faça sua inscrição e sinta-se obrigado a participar deste 
evento. Viver Rotary não é isso. Queremos sim, que você dê 
um pouco mais de si, para apenas compreender a importân-
cia e relevância de representar o País sede de um evento 
de tamanha proporção, onde o seu Estado e distrito, serão 
responsáveis por recepcionar e abrigar pessoas do mundo 
todo, que com certeza, esperam encontar você e conhecê-lo, 
em mais uma jornada rotária, cheia de atividades inte-
lectuais, culturais e sábias exposições de convidados ilus-
tres, que vêm abrilhantar um evento que precisa ser brilhan-
te, como pede o ano rotário vigente.

 Queremos que você se sinta parte responsável, não 
apenas como rotariano, mas como cidadão brasileiro, 
porque ironicamente, meus caros companheiros, as ins-
crições já concretizadas têm sido feitas por rotarianos de 
outros países, superando o número de brasileiros inscritos, 
os ditos “donos da casa”. Em nossas casas e em nossos 
clubes, queremos receber bem quem chega e nos visita, 
para que tenham uma bela impressão de nossa receptivi-
dade e capacidade de nos relacionar bem.

 A Convenção Internacional precisa de comunhão, de en-
trega, do seu envolvimento como líder, capaz de persuadir e 
envolver também, aqueles que ainda não perceberam a im-
portância de promover o ideal de servir em todas as ações 
que nos são propostas. Precisamos nesse momento, ser Ro-
tarianos com letra maíscula! É preciso fazer valer o brilho 
do pin rotário que carregamos em nossas vestimentas, nos 
despindo das desculpas e argumentos de que, nossa par-
ticipação ou não, não fará diferença... Fará sim! Porque o 
Rotary precisa de você! 

 O Brasil como País sede, precisa da sua força, do seu 
empenho, da sua habilidade e influência. Nós precisamos 
mostrar aos rotarianos do mundo que somos líderes natos 
e por isso nos foi confiado esse desafio.

 Pense que, a sua participação já faz a diferença no seu 
clube e por essa razão você se tornou rotariano. Compreen-
da que esse chamado espera de você a responsabilidade 
que todos nós, que ingressamos em Rotary, assumimos, ao 
nos permitir colaborar com uma instituição reconhecida 
internacionalmente, por sua credibilidade e competência 
para fazer o bem, sem olhar a quem.

 Vamos fazer acontecer aquilo que se espera de nós e agir 
em comunhão com o mundo, com os nossos líderes, com 
os colaboradores que enriquecerão este evento brihante, 
com suas palestras que nos trarão exemplos de superação 
e conquistas, porque tudo nos servirá como referência para 
compartilharmos com os nossos familiares, principalmente 
nossos filhos e netos, que serão testemunhas de uma nova 
convenção em nosso país, num futuro distante, consideran-
do que esta é a terceira vez que sediamos este maravilho-
so evento, passados 30 anos da segunda oportunidade de 
abrir as portas do nosso país ao mundo rotário, em uma 
grande confraternização internacional.

 Vamos aproveitar esse momento, unindo esforços, 
retribuindo a confiança que nos foi ofertada para repre-
sentar o nosso clube e 
dessa maneira, engran-
decer o nosso Distrito 
4420, que está entre os 
mais reconhecidos no 
mundo, por suas ações 
e contribuições junto à 
Fundação Rotária. Faça-
mos o Rotary brilhar 
definitivamente, como 
brasileiros, cidadãos e 
rotarianos.

POR: JULIANA AMORIM - JORNALISTA DA IMAgEM PúBLICA DO D- 4420
MEMBRO DO ROTARy CLUB DE SÃO PAULO - PARAíSO

CONVENÇÃO DO
ROTARY INTERNATIONAL



TESTE SEUS CONHECIMENTOS ROTÁRIOS!

7.  As cotas per capita pagas pelos clubes ao Rotary 
possibilitam dar suporte de qualidade aos rotarianos do 
mundo todo. O pagamento é efetuado através de fatura 
semestral. O RI envia uma cópia da fatura para todos os 
dirigentes de clube em janeiro e julho. A partir de 1º de 
janeiro de 2015, os clubes que não pagarem as cotas devidas 
ao RI serão desativados dentro de: 
a  2 meses da data da fatura
b  3 meses da data da fatura
c  4 meses da data da fatura
d  6 meses da data da fatura

8.  O governador distrital inicia seu mandato em 1º de julho 
e desempenha suas funções por um ano ou até que um 
sucessor seja eleito e qualificado. Na data da tomada de 
posse o governador deve ter sido associado de um ou mais 
Rotary Clubs por pelo menos:
a  5 anos
b  6 anos
c   7 anos
d  8 anos

9.  Em relação ao cargo de vice-governador de distrito é 
incorreto afirmar:
a  O cargo deverá ser ocupado por um ex-governador
b  O papel do vice-governador é substituir o governador em 
caso de incapacidade temporária ou permanente para servir 
no cargo
c   A melhor opção para seleção do vice-governador é o uso 
do mesmo processo para eleição do governador
d  A escolha do vice-governador deverá ser referendada pelo 
governador a quem poderá substituir

10.  Quantos membros formam o conselho diretor do Rotary 
International?
a  15
b  17
c   19
d  21

11.  Quantas zonas rotárias existem?
a  32
b  34
c   36
d  38

12.  Não é programa do Rotary International:
a   Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA)
b  Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC)
c  Intercâmbio Rotário da Amizade
d  Intercâmbio de Grupos de Estudo (IGE)

1.  A frase “Mais se beneficia quem melhor serve” foi criada 
por: 
a   Paul Harris
b   Arthur Sheldon 
c   Chesley Perry
d  Vivian Cartes

2. Celebremos Rotary foi o lema do ano rotário:
a   2002-2003
b   2003-2004 
c   2004-2005
d  2005-2006

3.  O conselho diretor do Rotary Club poderá cancelar uma 
reunião ordinária quando ela coincidir com um feriado, 
inclusive feriado comumente celebrado, ou em virtude 
do falecimento de associado do clube, ou de epidemia 
ou calamidade que afete a comunidade como um todo, 
ou de conflito armado na comunidade que coloque em 
perigo a vida dos associados do clube. O conselho diretor 
ainda poderá cancelar anualmente, por causas aqui não 
especificadas, até: 
a   Duas reuniões ordinárias
b   Três reuniões ordinárias
c   Quatro reuniões ordinárias
d  Cinco reuniões ordinárias

4.  Qualquer associado que deixar de pagar a cota mensal 
do clube dentro de 30 dias após o prazo estabelecido será 
notificado por escrito pelo secretário. Após a notificação, o 
título de tal associado poderá ser cancelado pelo conselho 
diretor se a cota não for paga dentro de:
a  10 dias após a data da notificação
b  30 dias após a data da notificação
c   45 dias após a data da notificação
d  60 dias após a data da notificação

5.  Todo clube paga ao RI cotas per capita referentes a 
cada um de seus associados, exceto associados honorários. 
Assinale o valor desta cota para o ano rotário 2015-2016.
a  US$ 27,50 por semestre
b  US$ 27,00 por semestre
c   US$ 26,50 por semestre
d  US$ 26,00 por semestre

6.  Assinale a alternativa incorreta: 
a  O documento Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos 
Rotary Clubs deixará de existir
b  A partir de janeiro de 2015 cada rotariano pagará USD 
1,50 anualmente ao Conselho de Legislação do RI 
c  O Rotary Club Central é uma nova ferramenta on-line que 
os clubes usam para estabelecer e monitorar metas
d  O Relatório de Visitas a Clube será substituído pela seção 
Avaliação de Clubes do Rotary Club Central.

Respostas:
1. B | 2. C | 3. C | 4. A | 5. A | 6. B | 7. C | 8. C | 9. D | 10. C | 
11. B | 12. D

Quiz elaborado por Fernando Dias Sobrinho
Diretor de Protocolo do D-4420 | 2014-2015
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