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Mensagem
do Presidente de R.I.

Quando iniciei a presidência neste ano rotário, meu desejo era que 
cada um de nós, acima de tudo, Fizesse o Rotary Brilhar. Eu queria que 
compartilhássemos com o mundo as amizades e experiências mara-

vilhosas encontradas no Rotary, mostrando como a organização transforma 
e enriquece a nossa vida. Eu tinha certeza de que contar aos outros sobre o 
Rotary nos ajudaria a aumentar o quadro associativo, construir clubes mais 
fortes e melhorar nossa capacidade de ajudar os necessitados.

 Com o fim de 2014-15, sinto-me honrado com a resposta dos rotaria-
nos ao meu pedido e serei eternamente grato por terem aceito meu desafio. 
Vocês atenderam ao meu chamado para Fazer o Rotary Brilhar realizando 
muitos Rotary Days em suas comunidades, levando a organização adiante 
com novos associados e clubes, e se superando em contribuições à Fundação 
Rotária.

 O Lema para meu ano na presidência foi inspirado pelas palavras de Con-
fúcio: “é melhor acender uma única vela do que ficar reclamando da escu-
ridão”.

 Este ano, mais de 1,2 milhão de rotarianos, junto com interactianos, ro-
taractianos, participantes do Intercâmbio de Jovens e Bolsistas Rotary pela 
Paz, acenderam suas próprias velas em milhares de comunidades. As chamas 
que acendemos criaram um brilho ainda mais intenso que reluz em todo o 
mundo.

 Agradeço a todos vocês pela oportunidade de servir na presidência e pelo 
trabalho e dedicação dos nossos voluntários e funcionários. Eu tinha grandes 
expectativas e elas foram atendidas.

 Sou muito grato também pelos amigos que fiz durante o ano rotário e 
pelos lugares maravilhosos que conheci. Sempre lembrarei, com muito cari-
nho, de desfilar no carro alegórico da Parada das Rosas, de ver as crianças 
se divertirem ao assistir os percussionistas japoneses no Rotary Day da Sede 
Mundial do RI, em Evanston, e de pedalar à noite em Colombo durante o 
evento Ride to Light Up Rotary, que celebrou o fim da pólio no Sri Lanka.

 Vi uma energia nova e senti um novo entusiasmo no Rotary este ano. Mais 
mulheres e jovens entraram para o Rotary, inclusive minha esposa, Corinna, 
e nossos três filhos.

 Espero que no ano que vem vocês continuem o belo trabalho de Fazer o 
Rotary Brilhar e contribuam para que a nossa organização Seja um Presente 
para o Mundo.

 Gary CK Huang
 Presidente de Rotary International
 Ano Rotário 2014-2015
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Em 30 de junho de 2015, terei cumprido minha função como diretora 2013-15 do Conselho Diretor do Rotary Interna-
tional. Portanto, este é o momento de agradecer a todos vocês pelo apoio dado ao trabalho desenvolvido nesse período 
frutífero, que é apenas um momento fugaz na vida de uma instituição como o Rotary, mas que em minha vida deixou 

marcas indeléveis.
 Nesse período tive a honra de representar a ação e a visão de 100 mil rotarianos em nossa América Latina, espalhados 
por 78 distritos rotários situados em 21 países, que voluntariamente servem a suas comunidades e trabalham pela paz. Fui 
diretora do Rotary International com dois grandes presidentes: Ron Burton e Gary Huang. A este último desejo agradecer 
pela confiança de me nomear vice-presidente do Rotary International e conduzir as reuniões diretivas. Tratou-se de um pro-
cesso enriquecedor e, como sempre, dei o melhor de mim para honrar o privilégio conferido.
 Vou bastante satisfeita com os resultados que alcançamos. Eles são consequência das decisões que tomamos no Conse- 
lho Diretor e do trabalho dos rotarianos que as apoiaram, trabalhando em cada clube, cada distrito e cada zona rotária para 
torná-las realidade.
 Ficarão na memória as cinco conferências presidenciais realizadas com sucesso, a 
inesquecível Conferência Presidencial para as Novas Gerações, as inovadoras capaci-
tações para representantes de distrito eleitos do Rotaract e as seis capacitações para 
coordenações e equipes regionais, as quais eu mesma convoquei nas três zonas rotárias.
 Ao fazer este agradecimento, não posso deixar de reconhecer o trabalho realiza-
do pelos organizadores dos dois Institutos Rotary do Brasil: o chairman do Instituto 
Eduardo de Barros Pimentel, realizado em Foz do Iguaçu, PR, o ex-governador distrital 
Maurício Alves, e toda a sua equipe, assim como a chairman do Instituto de Natal, RN, a 
ex-governadora distrital Tereza Neuma de Castro Dantas, e todos os seus colaboradores.
 CRIANDO UMA SISTEMÁTICA
 Graças à dedicação, ao trabalho e à boa administração dos rotarianos que colabo- 
raram com a realização dos dois Institutos, o de Foz do Iguaçu deixou um superávit em 
caixa de 70.182,47 reais, equivalentes a 31.331,45 dólares rotários (a 2,24 reais o dólar, 
por ocasião do evento), e o realizado em Natal deixou um superávit de 55.278,29 reais, 
equivalentes a 24.568,13 dólares rotários (a 2,25 o dólar, por ocasião do evento). Estes 
valores foram transferidos para serem administrados pelo diretor eleito José Ubiracy por 
meio da conta da associação que organiza o Instituto Rotary do Rio de Janeiro, presidida 
pelo meu amigo e diretor 2007-09 do Rotary International, Themístocles Américo Caldas 
Pinho.
 Como diretora 2013-15 do Rotary International, determinei que, da mesma forma como ocorre há tempos nas zonas 23B 
e 23C, os superávits financeiros dos Institutos para as zonas 22A, 22B e 23B sejam aplicados em um fundo rotário. A finali-
dade é criar a mesma sistemática de passar de Instituto para Instituto (sempre com adições anuais) tal fundo para auxílio 
nos gastos iniciais de organização de cada um desses encontros. Por filosofia e constituição, este fundo rotário é intocável e 
não deve ser utilizado para financiar eventuais déficits gerados por um Instituto.
 Também de acordo com esta mesma sistemática, ao finalizar cada Instituto, a Comissão Organizadora do mesmo deve, 
por meio do seu então presidente, entregar ao presidente do Instituto seguinte o valor que recebeu, acrescido dos resultados 
financeiros positivos originados pelo Instituto por ele organizado.
 A norma do Rotary International registra que cada Instituto Rotário precisa ser uma “reunião autofinanciada”, portanto 
este fundo rotário tem como único objetivo ajudar os organizadores a cobrir os gastos iniciais, facilitando, assim, a organi-
zação do evento que está sendo estruturado.
 Esta prestação de contas tem como objetivo veicular informações que atendem à total transparência de todo e qualquer 
ato rotário e, em especial, daqueles que são feitos com o uso de recursos financeiros dos rotarianos.
 Muitíssimo obrigada a todos pelo trabalho realizado, pelo apoio que recebi e pelo carinho e afeto demonstrados. Em 
especial, agradeço a meu marido, Luis Giay, pelo constante exemplo para nossos quatro filhos do que significa ser rotariano. 
Obrigada também à família de vocês pelo amor com o qual diariamente nos brindam, e à Família Rotária com a qual conti- 
nuarei a contribuir – de onde quer que eu esteja – para que o Rotary seja o caminho escolhido para construir a paz que tanto 
almejamos.
 Só me resta agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada para servir neste cargo. Nesta hora de reflexão final, 
pergunto-me: o que somos senão instrumento de Sua vontade para assim tornar possível a realização do bem para todos 
e para cada um dos membros de nossa sociedade? Nenhum esforço é sem sentido, sem resultado ou destituído de êxito. 
Também não há dor que não seja suportável, se ela for inspirada por uma causa superior que dê sentido ao trabalho humano. 
Por isso, agradeço a Deus, agradeço ao Rotary, a todos e a cada um de vocês.

Mensagem
da Diretora de R.I.
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Mensagem
do Governador

Chegamos a última edição de nossa Carta Mensal de 2014-15. Este foi um 
dos maiores anos do Rotary no Brasil desde a última edição do evento que 
aconteceu em 1981. Tivemos a honra e oportunidade de mostrar nossa 

belíssima São Paulo ao mundo, duas vezes. 

 A seleção de cidade sede é sempre criteriosa e concorrida. Após atravessar 
por muitos desafios nossa cidade superou as expectativas e produziu uma bela 
e elogiada convenção. Com uma extensa programação, fenomenais palestrantes 
e um apoio indelével de nosso presidente Gary Huang, o resultado não poderia 
ter sido outro: sucesso. 

 Todos que puderam participar sentiram a grandiosidade de nossa organi-
zação. Outra vantagem de ter o evento tão próximo foi que pudemos atrair 
mais rotarianos locais de primeira viagem. Certamente quem se convenceu de 
participar do evento não se arrependeu. Um intercâmbio tão grande de culturas, 
ideias e valores tem o seu valor. A Convenção era o endereço certo. 

 Nossa representatividade como distrito se manteve. A seguir, alguns núme-
ros que comprovam o resultado de nosso trabalho. Tivemos a maior delegação 
do mundo com 641 companheiros e companheiras, mais de 260 pessoas que 
o 2ª colocado. Além disso, dos cinco clubes brasileiros com maior compareci-
mento, quatro eram do 4420. No total foram 4622 inscritos brasileiros, sendo 
aproximadamente 14% de nosso distrito. O país com a 2ª maior participação 
foram os EUA, com 2.719 pessoas. 

 Gostaria de finalizar, agradecendo a toda a equipe Brilhante do distrito. Du-
rante este ano eu e Suma visitamos diversos projetos e clubes. Cada um com 
sua peculiaridade. Mas todos com o mesmo ideal de servir. Foi assim que apren-
demos mais do que ensinamos. Esta missão foi uma das maiores satisfações de 
nossas vidas. Mas contávamos com um time que nos permitiu seguir sempre em 
frente.

 Em cada festiva de Transmissão e Posse, em cada Visita Oficial, fomos calo-
rosamente recebidos. Os clubes foram vibrantes e com muita energia para com-
partilhar. Parabéns aos presidentes e toda equipe. Era como se tivéssemos uma 
casa em cada canto de São Paulo.

 Quando olharmos para trás veremos uma história marcada de desafios, sorri-
sos e muitas emoções. Fechamos o ano com chave de ouro graças à participação 
e cooperação de rotarianos como vocês, companheiro(a)s do distrito 4420. 

 Esperamos encontrá-los em outras reuniões, atividades e projetos sociais. A 
nossa busca por um mundo mais justo e saudável para todos depende de nós 
hoje e sempre. Vamos continuar este e os próximos anos como 2014-15: missão 
dada, missão cumprida.

 Um grande abraço,
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Prezadas companheiras e companheiros, 

 A nossa Convenção International 2014-2015 foi um sucesso! Entre 6 a 
9 de junho São Paulo recebeu rotarianos brasileiros de todas as regiões e 
muitos vindos de 219 países. Tivemos a oportunidade de fazer contatos com 
rotarianos, seus cônjuges, para  novas amizades, trocar ideias, ouvir palestras  
inspiradoras e participar das atividades do Rotary. As palestras foram de alto 
nível, interessantes e motivadoras. Aproveitamos  cada momento para apren-
der mais  sobre a nossa organização, praticar o companheirismo e nos divertir 
também. Foi, conforme opiniões de rotarianos, uma ótima conferência para 
todos os presentes. As 28 senhoras de conjunto branco chamaram a atenção: 
prestativas, simpáticas e sorridentes, providenciando informações a quem 
procurava, no “Women Commitee Information”, centro de informação. Essas 
senhoras foram muito elogiadas pelos rotarianas e não rotarianos. Parabéns 
à iniciativa da Maria Magnolia G. Pretoni, do distrito 4420, que vislumbrou a 
necessidade de prestar serviços aos visitantes e foi muito feliz nesse trabalho 
inovador. 

 Terminada a Convenção cabe a nós, voltar ao trabalho nos respectivos 
clubes e fazê-los brilharem. Vamos trabalhar unidos, estabelecendo metas 
para a próxima gestão, promovendo companheirismo entre os associados 
do clube através de atividades que motivem, que favoreçam a amizade e o 
trabalho com responsabilidade. Vamos prestar serviços à comunidade com 
lideres capacitados a desempenhar funções no clube, no distrito e no Rotary 
International para que a ação de rotarianos seja um presente para o mundo.

 “Seja um presente para o mundo”, disse K.R. Ravindran, presidente do 
Rotary International. 

 “Todos vocês já receberam muitos presentes, mas este ano vocês rece-
berão um presente muito especial: a chance de usar todos os seus talentos e 
dons para se tornarem um presente para o mundo”.

 

MENSAGEM

ESPOSA DO GOVERNADOR
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O 
Distrito 4420 foi 
um dos anfitriões 
da Convenção do 
Rotary Interna-
tional de 2015, 

realizada em São Paulo. Foi 
um momento histórico e uma 
chance para os brasileiros 
participarem em sua casa do 
maior evento rotário, onde 
pode-se efetivamente viver a 
internacionalidade da orga-
nização, recebendo e confra-
ternizando com rotarianos de 
todo o mundo.
 A preparação da Convenção foi realizada ao longo dos 
últimos anos, tendo os preparativos finais sido realizados 
no Pavilhão do Anhembi na semana que antecedeu sua  
abertura. Neste período os estandes foram montados, a 
Casa da Amizade preparada, e no palco principal artistas 
ensaiavam e ajustavam seu som. 
 Durante a etapa Pré-Convenção, diversos eventos já 
aconteciam, como os encontros da juventude, que recebeu 
grande quantidade de rotaractianos do Distrito 4420 e de 
diversas partes do mundo. Outro evento marcante realiza-
do durante a Pré-Convenção foi o torneio de Tênis do ITFR 

- Grupo de Com-
p a n h e i r i s m o 
Rotário de Tênis 
( Internat ional 
Tennis Fellow-
ship of Rotari-
ans). O torneio 
reuniu partici-
pantes do grupo 
de vários países 
e teve como 
campeã a dupla 
do Distrito 4420. 

 Ponto de Encontro
 Durante essa convenção os rotarianos do Distrito 4420 
puderam contar com um ponto de encontro na Casa da 
Amizade da Convenção Internacional, o estande do Dis-
trito 4420. O estande apresentou um painel com projetos 
de cada um dos clubes do Distrito, incluindo Rotaracts, In-
teracts, Rotary Kids e ASFARs/Casas da Amizade, totalizan-
do mais de 100 projetos, incluindo a exibição dos vídeos 
preparados pelos clubes para as 4 edições do Concurso 
Meu Clube em Ação. Além de referência para os rotaria-
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DO ROTARY EM SÃO PAULO
nos do Distrito, o estande foi 
destaque na cobertura oficial 
da Convenção, efetuada pela 
equipe do RI (o vídeo pode ser 
visto no site do RI). O estande 
foi realizado pela Comissão 
de Imagem Pública do Dis-
trito, presidida por Marcelo 
Carvalho, e contou com a par-
ticipação da secretária execu-
tiva do Distrito, Celeste Fran-
ceschinelli, e da equipe da 
Nicom, Tothi, Hellry e Railson. 
 Também representando 
o Distrito 4420, o estande 

dos Projetos Distritais mostrou os projetos abraçados pelo 
Distrito e que envolvem grande quantidade de clubes, que 
são o Projeto LER, de 
salas de leitura, o Sol 
Amigo da Infância, 
para prevenção de 
queimaduras de sol, 
e o Projeto HPV, para 
prevenção e com-
bate a esta doença. 
O estande de proje-
tos distritais foi re-
alizado por Marcos 
Franco, governador 
2010-11 do Distrito 
4420.

Por: Marcelo Carvalho
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 A Abertura da Convenção
 Na tarde do sábado, 6 de Junho, foi realizada a Plenária 
de Abertura da 106ª Convenção do Rotary International. 
O evento contou com a presença do prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad e do Governador de São Paulo Geraldo 

Alckmin. Al-
ckmin rece-
beu do Presi-
dente de RI 
Gary Huang 
o pin de mais 
novo mem-
bro da orga-
nização. 
 Ao final 
da tradicio-
nal cerimônia 
de entrada 
das bandei-
ras, o Presi-

dente da Comissão da Con-
venção, José Alfredo Pretoni, 
transmitiu sua mensagem de 
agradecimento aos esforços 
dispendidos para a realização 
do evento. A família do Presi-
dente Gary Huang foi apresen-
tada, com destaque para sua 
mãe de 96 anos de idade, além 
de irmãos, filhos e netos. 
 O Presidente do RI Gary 
Huang apresentou muitas das 
conquistas neste ano rotário, 

Governador Alckmin destaca sua participação 
na Convenção do Rotary

O Governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin 
destacou sua participação na cerimônia de abertura 
da Convenção do Rotary International em São Paulo 
no site do Governo do Estado e em sua página no 
Facebook. “Participei hoje à tarde da 106ª Convenção 
do Rotary International, que reuniu 15 mil pessoas de 
154 países. Esta é uma instituição centenária e com 
grandes serviços humanitários prestados à coletividade, 
sempre promovendo o desenvolvimento. São ações 
importantes na área da educação, saúde, meio 
ambiente e pela paz. Agradeço a calorosa acolhida que 
tive da família rotariana. Foi uma grande honra receber 
a condecoração de Rotariano Honorário das mãos do 
Gary Huang, presidente do Rotary International.”, 
disso o Governador. Alckmin ainda mencionou alguns 
números da organização, e finalizou: “Tolstoy dizia 
que a verdadeira vocação de cada homem e de cada 
mulher é servir as pessoas. O Rotary une idealismo, 
serviço, promoção da paz, desenvolvimento e trabalhos 
importantíssimos na área da saúde”. 

inclusive o fato de já haver transcorrido 10 meses sem nen-
hum novo caso de polio nos países endêmicos. Também de-
stacou o Rotary Day, como uma de suas marcas, realizado 
em clubes por todo o mundo. Gary ainda mencionou o re-
sultado do desenvolvimento do quadro associativo (DQA), 
que apresentou um crescimento de 4% neste ano rotário, 
com mais de 39000 novos membros, o maior crescimento 
nos últimos 14 anos. 
 Huang mencionou a alta qualidade dos projetos que 
viu em suas viagens, incluindo uma iniciativa hídrica em 
Myanmar, um 
projeto dentário 
na Tailândia e 
bancos de ali-
mentos nos Es-
tados Unidos. 
“Se todo rotari-
ano pudesse 
conhecer os 
resultados dos 
trabalhos que 
fazemos e ver 
como estamos 
transformando vidas, tenho certeza de que não teríamos 
mais problemas de quadro associativo.” O Presidente ain-
da mencionou o crescimento dos Rotary Clubs na China, 
entre eles o primeiro clube exclusivamente de língua chine-
sa, e também destacou a criação, na última semana, de um 
clube também de língua chinesa, mas aqui em São Paulo, 
no Distrito 4420, o Rotary Club de São Paulo Brasil-Taiwan 

(apadrinhado pelos Rotary Clubs 
São Paulo Aeroporto e São Paulo 
Paraíso).
 Em seu discurso Gary agradeceu 
o trabalho da comissão organiza-
dora local, presidida por Pretoni, 
e com participação como co-chair 
de Mário César de Camargo, am-
bos do Distrito 4420, e ainda 
agradeceu à grande e significa-
tiva colaboração do Governador 
do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, 
para a realização do evento. 



Kids (chamado por alguns de Rota Kids), criado em 1995. 
Lúcia falou em inglês e com grande desenvoltura sobre o 
tema, encantando a todos os presentes. 
 Durante a plenária foi exibido um vídeo do que o presi-
dente Gary Huang apresentou como o maior projeto educa-
cional do Rotary no mundo, o Colégio Rio Branco, mantido 
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, que é perten-
cente aos três distritos de São Paulo, 4420, 4430 e 4610. 

O foco da apresentação foi na escola para surdos, uma de 
suas unidades, que contou com a apresentação de Sabine 
Vergamini e de Thais Ferreira. Thais é deficiente auditiva, e 

foi aluna do Colégio, e contou sua trajetória e 
a importância de estudar em uma escola es-
pecializada, onde há crianças com o mesmo 
tipo de deficiência e um método apropriado, e 
até se formar como professora e dar aula na 
mesma instituição onde estudou. Toda a apre-
sentação foi efetuada também em linguagem 
de sinais.
 Arancha Gonzalez, diretora executiva do 
International Trade Center, falou sobre opor-
tunidades de trabalho para mulheres, e como 
iniciativas de inclusão fortalecem e protegem 
as mulheres. Já Beth Murphy, fundadora da 
Principle Pictures, falou sobre iniciativas na 
educação, e apresentou projetos de cons-
trução de escolas no Afeganistão. Ao final da 

plenária o Presidente de RI Gary Huang, junto com sua es-
posa Corinna, apresentou os ex-presidentes de RI presentes 
à Convenção.
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 Gary Huang destacou os novos membros da Arch 
Klumph Society, composta por grandes contribuidores à 
Fundação Rotária, e apresentou fotos no telão dos casais 
do Distrito 4420 Marie e Claudio Takata, e Isa e Roberto 
Barroso, que entraram para a sociedade neste ano rotário, 
e também de Suma e Hiroshi Shimuta, por terem passado 
para o nível 2 da sociedade. 
 O presidente terminou seu discurso com as palavras de 
Confúcio: “Melhor acender uma vela do que amaldiçoar a 
escuridão”. “Em vez de praguejar e reclamar de tudo, deve-
mos arregaçar as mangas e 
partir para a ação, mesmo 
se for para fazer pequenas 
mudanças por vez. A bem 
da verdade, nada do que 
fazemos é pequeno, já que 
tudo soma. Toda vela que é 
acendida faz uma grande 
diferença.” 
 Ao final da plenária, 
um show de música, per-
cussão, dança, contorcio-
nismo e chamas do grupo 
Phoenix, entreteve os ro-
tarianos presentes. 
 Na noite do primeiro 
dia da Convenção aconteceu o Carnaval do Rotary, com 
desfile de escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. 
Todos os ingressos se esgotaram e os rotarianos de todas 
as partes do mundo puderam vibrar ao som do Carnaval. 
O presidente Gary Huang e o Governador Hiroshi Shimuta 
também sambaram na avenida!

 Segundo dia da Convenção
 O segundo dia da Convenção começou com a plenária 
aberta pelo Presidente de Rotary International Gary Huang. 
Um dos destaques desta apresentação foi a menina de 10 
anos Lúcia Gómez Garcia, da Argentina, Distrito 4895. Ela é 
participante de programas infantis de Rotary semelhantes 
ao Rotary Kids que existem no Distrito 4420. Lúcia mos-
trou como as crianças podem contribuir com o Rotary e 
apresentou diversos exemplos de projetos e de programas 
com os mais variados nomes. Vale lembrar que o Distrito 
4420 foi pioneiro neste tipo de programa, com o Rotary 



 John Ken-
ny então anun-
ciou o corpo de 

c u r a d o r e s 
da Fundação 
Rotária no atual exercício, e apresentou os novos cura-
dores que iniciarão seu trabalho no próximo dia 01/07. 
Entre eles destaca-se o Governador 1999-2000 do Dis-
trito 4420 Mário César de Camargo, representando o 
Distrito 4420 e o Brasil.  
 A primeira oradora da manhã foi a Dra. Geetha 
Jayram, que foi homenageada por Rotary Internatio-
nal com o importante reconhecimento ALUMNI por 
Serviços Humanitários. O prêmio foi entregue pelo Pre-
sidente de RI Gary Huang. Em seguida a brasileira Ka-
tia Dantas, diretora do International Center for Missing 

and Exploited Children apresentou fatos de sua carreira e 

o trabalho realizado na organização. 
Katia foi participante de um Intercâm-
bio de Grupos de Estudos (antigo IGE, 
atual VTT). 
 O Laureado Prêmio Nobel da Paz, 
ex-Presidente da Costa Rica, rotariano 
e companheiro Paul Harris Dr Óscar 
Arias fez um Brilhante Pronunciamen-
to sobre seu trabalho na busca pela 
paz. Já Stephen Killela falou sobre a 
Construção da Paz como um interesse 
de todas as pessoas. 
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Encontro Latino-Americano 
acontece em São Paulo

Aconteceu na noite do segundo 
dia da Convenção do Rotary 
International o tradicional Jantar 
Latino-Americano, que reúne 
rotarianos dos países de língua 
portuguesa e espanhola. O 
encontro contou com a presença 
do Presidente de RI Gary Huang e 
sua esposa Corinna, do Secretário 
Geral do RI e CEO do RI John 
Hewko, da Diretora de RI e Vice-
Presidente de RI Celia Giay e 
seu esposo o Ex-Presidente de 
RI Vicente Giay, o ex-Presidente 
de RI Frank Devlyn, e do Diretor 
Eleito de RI, o Bira, e diversas 
autoridades rotárias. 

 Na parte da tarde a Casa da Amizade esteve movimen-
tada, e nas dependências do Hotel Holiday Inn aconteceram 
as “breakout sessions”, ou sessões temáticas. Foram reali-
zadas sessões 
sobre tecno-
logia, quadro 
associativo, 
admnistração 
de clubes e 
muitos outros 
de interesse 
dos rotaria-
nos. 
 À noite 
foi realizado 
o show de 
João Carlos Martins, na Sala São Paulo, junto com a bateria 
da Vai Vai, e com participação especial do tenor brasileiro 
Thiago Arancam, rotariano do RC São Paulo Aeroporto, do 
distrito 4420. Também aconteceu nesta noite o tradicional 
Jantar Latino-Americano, no Colégio Rio Branco, em Hi-
gienópolis.

 Terceiro dia da Convenção
 O aquecimento das atividades da segunda-feira ficou a 
cargo de um grupo de frevo, que pode mostrar um pouco 
de nossa cultura regional. A apresentação do evento ficou 
a cargo do Ex-Presidente de Rotary International e atual 
Chairman da Fundação Rotária John Kenny. John Hewko, 
Secretário Geral e CEO 
do Rotary International 
se pronunciou sobre a 
assembleia de delega-
dos votantes que acon-
teceria na parte da tar-
de desta segunda-feira. 
Esta é a reunião que 
ratificaria os governa-
dores, diretores e Presi-
dente de RI para início 
de mandato em Julho 
de 2016.
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 Bill Gates apresentou, em um vídeo exibido na plenária, 
um agradecimento pelo trabalho dos rotarianos e pelo 
grande progresso alcançado na luta contra a poliomielite. 
No mesmo assunto, o Dr. Hamid Jafari, Diretor da 
Inciativa pela Erradicação da Polio, informou dados 
atuais sobre o programa Polio Plus, com ótimas notí-
cias. Além da Índia já ter completado 3 anos livre da 
polio, a Nigéria, um dos países ainda considerados 
endêmicos, já completou 10 meses sem registro de 
nenhum caso, enquanto o Afeganistão e o Paquistão 
apresentaram queda significativa no número de 
casos. Todos sabem que esta “última milha” é a mais 
difícil, mas o Dr. Jafari anunciou que já se pode falar 
em erradicação da poliomielite em uma questão de 
MESES!
 Bill Gates e o Dr. Jafari lembraram da importância 
da contribuição dos rotarianos e de que o suporte 
financeiro precisará ser mantido mesmo após a er-
radicação da doença, para sua manutenção até que 
a erradicação possa ser considerada definitiva. 
 A Casa da Amizade apresentou mais um dia movimen-

tado, com seus 
estandes apre-
sentando pro-
jetos de Dis-
tritos e Clubes, 
p r o g r a m a s 
relacionados 
a Rotary, Gru-
pos de Com-
panheirismo, e 
venda de pro-
dutos rotários 
e não rotários. 
O estande do 

Distrito 4420 continuou sendo o ponto de encontro dos ro-
tarianos locais! 
 A tarde foi recheada de workshops e breakout sessions. 
O destaque foi para a sessão sobre HPV apresentada pelo 
Rotary Club de Santos Boqueirão, do Distrito 4420, que é 
o líder do projeto distrital de combate à doença. Em sala 
lotada, acompanhadas pela presidente Marinilza Pereira, 

apresentaram-se Giselle Cid Perez e Rosângela Greghi, as-
sociadas do clube, e a Dra. Marcia Rodrigues, médica hebi-
atra convidada pelo Rotary International. 

 A Quarta Plenária
 O último dia da Convenção Internacional começou com 
a quarta plenária pela manhã, aberta com show musical de 
rotarianos. O Secretário Geral do RI John Hewko apresentou 
dados atualizados do Rotary International. Mostrou que a 
adesão de clubes à Rotary Club Central já está em 43%, fa-
lou da excelente avaliação da Fundação Rotária como uma 
das top 3% entidades mundiais de serviços humanitários 
em termos de desempenho, mencionou a adesão de clubes 
e distritos ao Plano de Estratégico, e apresentou novidades, 
como o novo sistema de “invoices” (notas fiscais e co-
brança) para clubes, e o novo programa de recompensas 
para rotarianos. Também comentou sobre o significativo 
crescimento obtido neste ano rotário, com mais de 47.000 
novos membros (crescimento líquido). 

 Em seguida John Hewko e o Presidente do Rotary Inter-
national Gary Huang apresentaram os candidatos a cargos 
como Governadores de Distrito, Diretores e o Presidente de 
RI para 2016-2017 para que tivessem suas indicações rati-
ficadas, o que ocorreu por aclamação pelos delegados pre-
sentes. Terminada a ratificação dos eleitos para 2016-2017, 
o Presidente de RI Indicado para 2016-2017 John Germ, 
acompanhado de sua esposa Judy, fez seu pronunciamento. 



empolgou todos os presentes. 
 Ao término da plenária, o dia foi de confraternização 
na Casa da Amizade, e de participação nos diversos work-
shops que foram realizados, até o momento da plenária de 
encerramento, ocorrida no final da tarde.

 Convenção termina com Festa
 A plenária de encerramento da 106ª Convenção Inter-
nacional do Rotary foi precedida de apresentação do grupo 
Demônios da Ga-
roa, que desfilou 
diversos clássicos 
do samba e da 
música brasileira. 
 O Presidente 
do Rotary Interna-
tional Gary Huang 
agradeceu aos 
organizadores da 
Convenção de São 
Paulo de 2015, 
e  entregou placa 
c o m e m o r a t i v a 
ao Chairman da 
Comissão, José Al-
fredo Pretoni, ro-
tariano do Distrito 
4420.
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Distrito 4420 recebe 
viajantes em Congonhas

Como sempre acontece nas 
Convenções Internacionais, clubes 
locais se encarregam de receber 
os viajantes que chegam para o 
evento. No Distrito 4420 a tarefa 
coube ao Rotary Club de São 
Paulo Aeroporto, que fazendo 
jus ao nome efetuou a recepção 
no Aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo. Grupos de rotarianos 
do clube revezaram-se nos dias 
que antecederam ao evento e 
nos primeiros dias da Convenção, 
recepcionando e orientando os 
rotarianos que chegavam de 
diversas partes do país.

 O comitê organizador da Convenção Internacional de 
2016 em Seoul, representado por Ian Riseley e Kazuhiko 
Ozawa, se apresentou e mostrou aspectos da cultura core-
ana, e de sua capital Seoul, que sediará a próxima Con-
venção, destacando sua modernidade. 
 Rosalia Arteaga Serrano, que foi Presidente do Equador, 
e é presidente do Conselho Consultivo da Fundação para a 
Integração e Desenvolvimento da América Latina (FIDAL), 
fez sua apresentação. Foi seguida por Jorge Chediek, re-
presentante da ONU no Brasil, que representou o Secretário 
Geral da ONU para a Convenção, em mensagem onde des-
tacou a importância dos serviços humanitários do Rotary 

para o mun-
do e sua par-
ceria com a 
Organização 
das Nações 
Unidas. 
 M a i s 
uma criança 
fez sucesso 
nesta Con-
venção. Esta 
foi a vez de 
Isabella Field, 

britânica, que apresentou seus projetos sociais. Isabella 
perdeu sua irmã ainda muito jovem, e fez da perda a mo-
tivação para obtenção de colaborações para projetos so-
ciais, e alcançou tal êxito que foi laureada com o prêmio 
Young Citizen Award, oferecido pelo RIBI – o Rotary Inter-
national britânico. Seu pronunciamento encantou e emo-
cionou a todos os presentes. 
 Apresentaram-se ainda intercambistas brasileiros que 
tiveram suas vidas transformadas pelo programa. Uma 
intercambista deficiente visual, que pode disfrutar do pro-
grama no Canadá e que hoje trabalha em relações interna-
cionais, e um jovem que de origem humilde mas talentoso 
ao violino que pode estudar música na Alemanha e hoje é 
professor e músico com passagens de destaque pela músi-
ca internacional. A sessão foi encerrada com o jovem to-
cando junto com uma orquestra de cordas, em um som que 



box, e exibiu projeto de construção de hospital no Sri Lan-
ka. Ravindran apresentou também um novo recurso para 
os rotarianos, um programa de benefícios, e durante seu 
pronunciamento efetuou homenagem ao brasileiro Paulo 
Viriato Correa da Costa, Presidente de RI em 1990-1991, 

em uma imagem com a Madre Tereza de Calcutá. Ao final 
Ravindran apresentou seu lema para 2015-2016, “Seja um 
Presente para o Mundo”. 
 O Presidente Gary Huang convidou para o palco os 
membros do Rotary Club de Taipei para efetuarem a troca 
da flâmula presidencial, que fica com o clube do Presidente 

de RI durante o ano rotário.
 Os rotarianos de Taiwan 
então entregaram o banner 
para os rotarianos do Rotary 
Club de Colombo, do Sri Lanka.

 Em seguida efetuou agradecimento à comissão local, 
coordenada pelo rotariano do Distrito 4420 Mário César de 
Camargo. Gary terminou o agradecimento com um reco-
nhecimento especial aos Sergeants-at-Arms, os protocolos 
voluntários que colaboraram durante a Convenção.  

Na plenária ocorreu a exibição dos vídeos vencedores do 
Concurso de Vídeos da Convenção, proposto pelo Rotary 
International, para documentar o Rotary Day de cada clube 
ou Distrito. O vencedor foi o Distrito 2430, da Turquia. Rece-
beram ainda menção honrosa por seus vídeos o Rotary Club 
de Atibaia Estância, do Brasil, o Distrito 3480 de Taiwan, o 
Rotary Club de Kokura East, 
do Japão, e os Rotary Clubs e 
Rotaracts de El Salvador. 
 O casal Barry Rassin e Es-
ther efetuou a apresentação 
do próximo presidente de RI, 
mencionando seu currículo e 
carreira rotária. K. R. Ravin-
dran, do Sri Lanka, apresen-
tou seus familiares e efetuou 
seu discurso, onde apresen-
tou projetos realizados pelo 
Rotary, inclusive ações no 
Nepal com uso da Shelter-
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 Em seu pronunciamento de despedida, 
Gary Huang mencionou os incontáveis encon-
tros ou viagens que efetuou durante o ano 
como presidente de RI, e a satisfação de tê-los 
conhecido. Gary destacou ainda a importância 
da participação feminina no Rotary, que embo-
ra crescente é ainda pequena – cerca de 20% 
no mundo. Gary efetuou uma homenagem 
especial à sua esposa Corinna, e seu papel 
fundamental durante o ano de presidência. O 
pronunciamento foi concluído com o “Happy 
Clap”, o “Aplauso Feliz”, executado com ma-
estria e empolgação pelos presentes. 
 Já após o pronunciamento, foi ao palco a 
modelo brasileira Isabeli Fontana, embaixado-
ra da campanha PolioPlus “Falta Só Isso”. Isabeli agrade-
ceu a honra de poder participar desta campanha e contou 
ter conhecido de perto a ação do Rotary na luta contra a 
doença na Índia, fato que a marcou significativamente. Isa-
beli recebeu das mãos do Presidente de RI Gary Huang um 
prêmio especial por sua participação na 
campanha. Ao final Isabeli Fontana con-
vidou a todos para a recepção à mais 
nova embaixadora pela campanha Polio 
Plus: Ivete Sangalo. 
 O show de encerramento com Ivete 
Sangalo contagiou a multidão de rotari-
anos, e Ivete ainda desceu à plenária 
para dançar junto com os “engravata-
dos” mais tímidos, como ela definiu. 
Com mensagens em português e em in-
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glês, cantando sucessos de sua carreira, sucessos brasileiros 
e até internacionais, Ivete Sangalo agradou a brasileiros e 
estrangeiros presentes, com muita luz, som e animação. 
 Neste embalo terminou a 106ª Convenção do Rotary 

International, em 
São Paulo. Agora, 
rumo a Seoul em 
2016!



Carta Mensal   16



O
Distrito 4420 deu as 
boas-vindas a mais um 
novo clube rotário: o Ro-
tary Club de São Paulo 
Distrito São Luiz. 

 Sua criação começou em 13 de 
Janeiro, com a primeira reunião para 
sua constituição. O Governador do 
Distrito 4420 esteve presente na 
reunião especial do clube em for-
mação na ocasião da comemoração 
dos 110 anos do Rotary, em 23 de 
Fevereiro.

 Os fundadores do novo clube, 
e membros de seu primeiro Con-
selho Diretor, são Marco Camisa 
Nova (Presidente), Sebastião Silva 
(Vice-Presidente), Arabela A. Santos 
(1ª Secretaria), Franscesco D. Elia 
(Diretor de Protocolo), Jonas Ca-
misa Nova (Tesoureiro), Lene Lopes 
(Imagem Pública e 2ª Secretária) e 
André Reis (Diretor Administrativo). 
O clube tem como sócio honorário o 
amigo e apresentador Osmar Santos.

 O novo clube já deu a partida ar-
regaçando as mangas! Em Abril re-
alizou um jantar beneficente com o 
objetivo de buscar fundos para seus 
primeiros projetos e para adquirir 
seus equipamentos básicos, como 
tribuna, bandeiras e equipamento 
de som para as reuniões. O clube 
também contou com caravana par-
ticipativa na Conferência Distrital a 
bordo do navio MSC Preziosa.

ROTARY CLUB DE S. PAULO - DISTRITO SÃO LUIZ

NASCE
CLUBE
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Aconteceu a 1ª Noite da Pizza, com o objetivo de arreca-
dar fundos para o desenvolvimento de projetos sociais 
no município. O evento foi um sucesso, e contou com a 
presença dos munícipes de Itariri e munícipes vizinhos. 

Estiveram presentes também Yuko Yamakawa (Governa-
dor Assistente 2014/15), João Carlos Simanke(Presidente 
2014/15), Jaime Itchiro Uehara (Lider de Companheiris-
mo 2014/15) do RC Peruíbe, Marisa R. Y. Miyashiro (Pres. 

2014/15) RC Itariri – Pedro de Toledo, Danilo Coimbra 
(Presidente 2015/16) Rotaract Itariri – Pedro de Toledo. 

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
RotaRact club DE ItaRIRI

RotaRact club DE santos-oEstE RotaRact club DE sP - aERoPoRto

RotaRact clubs
TREINAMENTO DE LIDERANÇA E ASS. DISTRITAL

PROjETO BORACéIA: UMA AÇãO SORRIDENTE FEIjOADA BENEFICENTE

No Treinamento de Liderança, foram abordados temas 
como “Resolução de Conflitos”, e a “Importância de 
um Líder Dentro de uma Organização”. Ao fim dos 
trabalhos, foram apresentadas as metas distritais 

para o ano rotário 2015-16. Houve também a palestra 
motivacional “Aprendendo a Viver”. Já na Assembleia 
Distrital, ocorreram os treinamentos teóricos e práti-

cos para os cargos do próximo ano rotário. Saiba mais: 
www.rotaract4420.org.br/  e acompanhe na página 

oficial: www.facebook.com/rotaract4420

Projeto realizado na Aldeia Indígena Rio Silveira, 
para ensinar aos Curumins sobre saúde bucal. Com a 
doação da Colgate-Palmolive de 252 kits com escova 
e pasta de dentes, sabonete e material de instrução, 

os voluntários puderam ensinar as crianças na prática, 
logo após uma palestra sobre higiene bucal, junta-
mente com desenho educativo da Colgate. Foram

entregues também às crianças, brinquedos. Ao final,
as crianças apresentaram uma dança típica a todos.  

A Feijoada Beneficente aconteceu em conjunto com 
o Rotaract Club de São Paulo Vila Mariana.  O evento 
reuniu rotaractianos e rotarianos, além de familiares 
e amigos que prestigiaram o evento. Além da delicio-

sa feijoada houve também, sorteio de prêmios.
A arrecadação será revertida a projetos dos clubes 

em diversas instituições, como a Assistência Vicenti-
na Vila Mascote e Reviver - Centro de integração da 

Criança e do Adolescente.
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 Neste ano, o evento aconteceu no 
Acampamento Aldeia, em São Roque 
- SP , durante os dias 12, 13 e 14 de 
junho . Com o tema  “Codirc 2015 – 
Mitos e Virtudes”,  os rotaractianos 
do distrito trabalharam com os en-
sinamentos da Mitologia como meio 
para trabalhar as virtudes que nos 
ensinam a prática do bem através de 
nossas ações cotidianas.
 Tudo foi planejado para mesclar 
aprendizado e integração, contando 
com uma programação diversifica-
da: Festa “Celebrando as Virtudes” 
durante a noite de sexta-feira, apre-
sentação de banners para o Concurso 
Distrital de Projetos durante o sába-
do de manhã. À tarde foi hora do 
Concurso Distrital de Oratória e da 
apresentação de slides para a fase 
final do Concurso Distrital de Proje-
tos, sendo selecionados dois projetos 
finalistas para cada avenida. Após 
tanto trabalho, nada melhor do que a 
descontração de uma festa à fantasia 
no final da noite .
 O encerramento foi marcado pela 
eleição do Representante Distrital de 
Rotaract Clubs do Ano Rotário 2016 
-17, Leandro Taveira, além de home-
nagens e discursos finais do Repre-
sentante Distrital de Rotaract do Ano 
Rotário 2014 – 15, Gustavo Ricardo 
Batista, e da presidente Renata Oller, 
do Rotaract Club de Praia Grande, 
clube anfitrião.
 Durante o evento, os rotaractianos 
prestaram uma homenagem aos ro-
tarianos Marcelo Carvalho (Diretor de 

codirc 2015mitos e virtudes
A Conferência Distrital de Rotaract Clubs , como em Rotary é a Conferência do Governador,  é  um evento que reúne rota-
ractianos de todo o Distrito com o intuito de celebrar as realizações do Rotaract durante o ano rotário vigente, apresentar e 
avaliar projetos executados, contribuir para uma maior integração entre membros de diversos clubes, prover um ambiente 
que fomente a troca de ideias, informações e o fortalecimento do espírito de cooperação e amizade.

Imagem Pública do Distrito 4420) e 
Leonardo Weissmann (Presidente da 
Comissão de Serviços a Juventude da 
Governadoria), ambos sócios do Ro-
tary São Paulo-Aeroporto, por todo o 
seu zelo e atenção com os rotaractia-
nos do distrito. Eles foram condeco-
rados com a Comenda do Mérito Ro-
taractiano. 
 Após o término oficial da Con-
ferência ainda houve espaço para 
mais um pouco de diversão no Ski 
Mountain Park, garantindo que cada 
um dos 136 participantes entre rota-
ractianos, rotarianos e convidados 
pudesse sair da Codirc 2015 com as 
energias renovadas para o próximo 
ano rotário e com novos conheci-
mentos absorvidos sobre si próprio, 
sobre o Rotaract e amizade.
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Barbara Silvestre (Babs)
Diretora de Relações Públicas e Representante Distrital Assistente - Área 3 

Distrito 4420 - Rotary Internacional  |  Ano Rotário 2014-2015
Rotaract Club São Bernardo do Campo
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ACONTECE NOS CLUBES

CÔNJUGES DO BOARD DE RI.
VISITA À CASA DA VISãO DO GUARUjá

O Rotary Club de Guarujá recebeu na “Casa da Visão” da cidade, 
Corinna Huang, a primeira dama de RI e um grupo formado por 
cônjuges dos Conselheiros do Rotary International para uma visita 
às obras da Casa, um projeto do Rotary Club de Guarujá na comu-
nidade Maré Mansa, em fase de conclusão, que atenderá mais de 
200 pessoas deficientes visuais e com patologias oftalmológicas 
carentes por dia, gratuitamente.  
A comitiva conheceu o projeto e plantou duas mudas de árvores, 
uma jabuticabeira e uma acerola no futuro jardim da instituição. 
Todas receberam um book do projeto e das necessidades de 
equipamentos cirúrgicos, além de uma flâmula do clube como 
recordação da visita. 
Esteve presente ainda a primeira dama da gestão 2015/2016 do 
Rotary International, Ms. Vanathy Ravindran. 
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RCs DE SÃO CAETANO DO SUL
CAMPANHA CONTRA A DENGUE

Os quatro Rotary Clubs de São Caetano do Sul, em colab-
oração com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 

estiveram no último sábado, dia 09 de maio,no Espaço 
Verde Chico Mendes participando da“Campanha de Pre-

venção Contra a Dengue”.  Os rotarianos colaboraram com 
a ação, entregando mais de 2.000 folhetos explicativos

para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da 
dengue além de prestar os esclarecimentos sobre o assunto.  
 Estiveram presentes rotarianos do RC de S. Caetano do Sul, 

do RC de S. Caetano do Sul – Oeste, do RC de S. Caetano 
do Sul – Leste, do RC de S. Caetano do Sul – Olímpico e o 

Governador Assistente da Área 4, Célio Brait Rodrigues. 

CÔNJUGES DO BOARD DE RI.
RC GUARUjá-VICENTE DE CARVALHO RECEPCIONA

Por iniciativa do EGD Roberto Barroso Filho, os cônjuges dos mem-
bros do Conselho Diretivo de Rotary International participaram de 
atividades rotárias na cidade de Guarujá durante os dias 29 e 30
de maio p.p. sob a supervisão, organização e coordenação do CR 
Aldo Gaspar Filho Past President do RC Guarujá Vicente de
Carvalho e coornedanor do evento como host-club, contou com a 
colaboração de seus membros e dos voluntários Anacélia Gaspar
e Rodrigo Gaspar (respectivamente cônjuge e filho do CR Aldo Gas-
par Filho).  Durante estes dois dias o grupo participou de atividades 
sociais,confeccionando bonecas para doação, plantando árvores 
e visitando entidades assistidas pelo clube anfitrião e pelo clube 
convidado - RC Guarujá. 
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RC DE CUBATÃO
AÇãO DE SAúDE BUCAL EM COMUNIDADE

O Rotary Club de Cubatão, em parceria com a OSCIP “Turma 
do Bem”, esteve no N.R.D.C. da Comunidade da Mantiqueira 
realizando mais uma ação. Sob a coordenação da cirurgiã den-
tista Dra. Denise Martins da Rocha e sua equipe, foi realizada 
uma triagem envolvendo crianças e jovens de 11 a 17 anos 
para definir os que precisavam de tratamento dentário. 
O grande resultado dessa iniciativa é que, posteriormente a 
avaliação feita junto aos assistidos na ação, foram realizados 
encaminhamentos aos consultórios de dentistas particulares 
em Cubatão, que fizeram questão de colaborar com os
rotarianos em mais uma parceria brilhante. 

RC DE SANTOS - PRAIA
ALMOÇO BENEFICENTE

 “Macarrão do Praia” foi o almoço beneficente que contou
com a participação de vários companheiros, amigos e

familiares dos rotarianos. Companheiros participantes da 
Assembleia Distrital, ocorrida na mesma data, aproveitaram a 
ocasião para prestigiar o evento e tiveram a oportunidade de 

acompanhar a palestra da rotariana e Profª. Dra. Yara Cândida 
Chalela Genovese, que foi agraciada pelo clube com um

belo presente por sua participação no evento rotário. 
 Muito satisfeito com a integração de todos os companheiros 
e convidados brilhantes, o presidente Orlando Viscardi Junior 

parabenizou todos os envolvidos na ação beneficente. 

DISTRITO 4420
ITFR - 3º SUL AMERICANO DE TêNIS

Na véspera da abertura oficial da Convenção Internacional
de SP., foi realizado o encontro internacional do Grupo de 
Companheirismo ITFR, organizado pelo RCSP-Parque do Ibi-
rapuera. A competição contou com a participação de 22
jogadores de 4 nacionalidades, além de familiares e associa-
dos do clube anfitrião. Após os jogos todos se confraterni-
zaram em um jantar. O evento propiciou uma arrecadação
de USD 625 para a campanha da erradicação da Pólio.
Eugene McNease aproveitou para promover o próximo
mundial, a ser realizado em Thomasville – EUA.

RC DE SANTOS - PORTO
EVENTO EM PROL DO PROjETO END POLIO NOw

O Rotary Club de Santos-Porto reuniu mais de 260 pessoas
em evento denominado “Noite Italiana”, em Prol ao

Projeto End Polio Now da Fundação Rotária. 
 A festa aconteceu na Associação de Engenheiros e Arquitetos 

de Santos, lindo cenário de mais um encontro rotário que
contou com a colaboração de amigos e familiares dos

companheiros, que fizeram questão de prestigiar mais uma 
bela ação promovida pelo clube que tem a presidente

brilhante Sylvia Storte, como líder do ano rotário 2014-2015. 
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RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO
600 PESSOAS EM ROTARy DAy CULTURAL

Em parceria com o Balé da Cidade, o Rotary Club de 
Santos-Boqueirão realizou, um “Rotary Day Cultural”, 

evento que reuniu expressiva plateia. Em prol da 
AEA – STELLA MARIS, que mantém três entidades 

e com o apoio da Prefeitura Municipal de Santos, o 
teatro Coliseu foi mais uma vez cenário para esta 
apresentação com alto nível de profissionalismo.  

Mais de 600 pessoas lotaram o teatro. Um público,  
que proporcionou ao Distrito 4420, mais um

Rotary Day de muito sucesso!

RC SV-ANTONIO EMMERICH
ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA SALA LER

O clube fez a entrega de um computador,
tatames e muitos livros infanto-juvenis para o

Projeto Ler instalado no CECOF Novo Rumo no
bairro do Jóquei Clube, área carente da cidade.

Na foto a coordenadora pedagógica da
unidade a Prof.Simone Fontes de Almeida receben-

do das mãos da companheira Simone Cavalcanti, 
responsável do projeto LER do clube, os livros e 

demais pertences que foram adquiridos
através de um Subsídio Distrital. 

RC DE SANTO ANDRÉ - CAMPESTRE
FESTA COMIDA DE BOTECO
Aconteceu no Club Atlético Aramaçã a 2ª Festa Comida de Boteco. 
Com a presença da maioria dos companheiros, familiares e 
convidados, aproximadamente 300 pessoas compareceram ao 
evento.  A noite correu com muitas brincadeiras, bingo, música e 
uma variedades de comidas típicas de boteco. 
O valor arrecadado será destinado à manutenção na estrutura da 
ABIC - Associação Beneficente Irmão em Cristo - Educação
- Santo André/SP  Atendimento de Reforço Escolar,
Alfabetização de Adultos e Atividades Extra Curriculares, como 
Pintura, Informática, Etc. 
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RC DE SP - INDEPENDÊNCIA
TRADICIONAL CHá BENEFICENTE
Foi realizado no Clube Atlético Ypiranga o tradicional 
Chá Beneficente em prol da erradicação da poliomielite 
no mundo,Fundação Rotária e Coligação Espírita Pro-
gressista. O evento reuniu rotarianos do D- 4420, fami-
liares e amigos, além de vários convidados que sempre 
prestigiam o evento que além de beneficiar entidades 
assistidas pelo clube, também oferecem prêmios mara-
vilhosos que tornam o evento ainda mais atrativo!
Mais uma vez foi possível realizar uma ação positiva
que trouxe excelente repercussão, divulgação dos
projetos e imagem pública de Rotary. 
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Rotary Club de SP. - Ipiranga

Rotary Club Praia Grande

Rotary Club de SP. - Indepen∂ência

O  governador Hiroshi Shimuta, em visita oficial, esteve no 
Hospital Dom Antonio de Alvarenga (HDAA), e foi recepcio-
nado pelo presidente Paulo de Moura Rezende Costa. Essa 
parceria do clube, visa colaborar com o processo de ampli-
ação de uma das áreas do hospital, que receberá verba para 
equipar uma sala de atendimento, compromisso esse, assu-
mido pelos rotarianos, junto à Fundação Rotária, governa-
doria e parceiros internacionais, através de Subsídio Global 
de 140 mil dólares.  Na festiva, o companheiro Guilherme 
Teodoro Mendes, recebeu o título de Sócio Honorário pelo 
Rotary Club de São Paulo Vila Prudente, do Distrito 4430. 

Os companheiros do Rotary Club de Praia Grande
comemoraram os 46 anos de fundação do clube, durante 

Visita Oficial do governador Hiroshi Shimuta, que conheceu 
alguns projetos do clube presidido por Samuel Jungton e 

Doris. Na APAE de Praia Grande, o governador conheceu 
a estrutura da entidade e a sala de Game Terapia, doados 
pelo clube mobiliário e equipamentos. O Projeto Estrela 

da Mama - Grupo de Apoio ao Câncer de Mama - que vem 
recebendo apoio dos rotarianos em campanhas que ajudam a 
integrar a população junto às ações humanitárias que ambos 
defendem, também foi visitado. Durante a festiva, os novos 

companheiros Deivit Veronesi Barbosa, Mary Hellen 
Oliveira e Nauro Luiz Masotti, foram empossados.

O casal brilhante Heitoru A. Kido e Marli receberam, junto 
ao clube o casal governador, Hiroshi e Suma Shimuta. Na 
festiva, a formação oficial do Rotaract São Paulo Inde-
pendência foi destaque na reunião. Os jovens foram empos-
sados e receberam do governador Shimuta, o Pin da gestão. 
e também levaram como lembrança e lição, mensagens 
vibrantes que servirão como inspiração para trabalhar com 
muita motivação pelo ideal de servir. Foram homenageadas: 
Arlete Batista Domingos da Silva e Sandra A. Fidencio,
pela passagem do Dia do Diretor Escolar e Sergio Hiroaqui 
Yamada, como Personalidade Representativa do Ipiranga. 
Os companheiros Benito e Noredson também foram os 
grandes homenageados da noite, recebendo especial
reconhecimento do clube.

Visitas Oficiais

Rotary Club de Riviera de S. Lourenço
O governador Hiroshi Shimuta foi recebido pelo casal pre-

sidente brilhante, Hugo Damião Cosmo Gomes e Luciana.  A 
comitiva visitou o Projeto Artis, onde crianças da comunidade 

participam de oficinas gratuitas de música e instrumentos de 
cordas, como violino. Visitaram também, os alunos da

ACICA - Meninos da Chácara onde crianças assistidas, tam-
bém na comunidade, tem acesso às aulas de instrumentos de 

corda, além de teclado e saxofone. Durante a festiva, os alunos 
dos projetos Artis e ACICA, fizeram apresentação musical, 
com exibição do Hino do Rotary. Foram entregues violinos 

para alunos selecionados pelos maestros, instrumentos doados
graças a um projeto de Subsídio Distrital.
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Rotary Club de PG - Pedro Taques

Rotary Club de Santo André-Sul

Rotary Club de São Caetano do Sul

O governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, visitou o 
Clube, presidido pelo casal Denise Mendonça dos Santos e 
Benedito. A comitiva de rotarianos apresentou ao governa-
dor,  a Associação Assistencial da Cidade da Criança, projeto 
permanente do clube, que apoia atividades como a Oficina de 
Costura, que já recebeu do clube doação de máquinas, graças 
a um Subsídio Distrital. Hoje o projeto é mantido com duas 
Overloques, uma Reta, uma Galoneira e uma Máquina de 
Corte de tecidos. Na festiva,  o companheiro João Pedro 
Pedulo e as companheiras Marli Capura  e Erica Martins 
receberam os certificados de novos sócios do clube e o
companheiro Gilberto, recebeu um Pin do Rotary
International, por ter apadrinhado novos companheiros.

O governador Hiroshi Shimuta esteve em Visita Oficial ao 
Rotary Club de Santo André Sul, conhecendo um pouco dos 

projetos mantidos pelo clube, apresentados pelo casal
presidente Rosimeire Souza e Rogério. A visita começou 
no projeto que o clube apoia permanentemente, a Creche 
da Cata Preta, onde o governador conheceu um pouco da 

história da entidade, contada pelo companheiro e GD 1993-
1994 - Sebastião Marques Zanforlin. Na festiva, o Título 

Paul Harris foi outorgado ao companheiro André Luiz
 Moura e mais uma Safira ao companheiro Atsushi Gomi, 
que receberam a homenagem e os Pins rotários, das mãos

do governador. A presidente eleita Rosana Muraro,
também foi homenageada pela presidente Rosimeire e por 

seu marido, Frederico Muraro, o empossado da noite.

O casal brilhante Patrícia Teshima Ishi e Jorge, recebeu 
Visita Oficial do governador Hiroshi Shimuta, que teve a 
oportunidade de conhecer a Árvore da Amizade plantada por 
Paul Harris, na hoje, Praça dos Estudantes, em São Caetano 
do Sul.  Seguindo a programação, os rotarianos visitaram o 
Colégio Eduardo Gomes, mantido pela Fundação de Rotari-
anos de São Caetano do Sul, que através do seu Conselho, 
administra ações e projetos voltados para o colégio e sua 
estrutura, com excelência. Durante a festiva, foram entre-
gues cheques referentes ao valor arrecadado na Festa do 
Chopp - Rotary Day, entre clubes do Distrito, incluindo o 
RC SCS. A Empresa Cidadã Hikokis Transporte Ltda.,
foi homenageada. 

Rotary Club de Santos -  Monte Serrat
O RC de Santos Monte Serrat recebeu visita do governador 
Hiroshi Shimuta, que esteve no GALP, entidade que recebe 

apoio permanente do clube. Após conhecer a estrutura da 
casa que atende somente meninos em situação de vulnerabili-
dade, o governador conversou com os companheiros sobre as 

diversas ações que têm sido desenvolvidas e como o Rotary 
pode beneficiá-los. Na festiva, os novos sócios Fabiano Guas-
saloca e Mário Gonçalves M. Júnior, foram empossados pelo 
governador, que ouviu o discurso de boas vindas do presiden-

te Taboada que ressaltou o quanto o Rotary é uma grande 
família, que tem como objetivo fomentar o ideal de servir. 

Foi inaugurada a foto do Past presidente Luiz Alberto V. da 
Rocha, na Galeria de Presidentes do clube.
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A participação dos Jovens no site do D-4420
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Marcelo Carvalho   |  Presidente da Comissão de Imagem Pública do D-4420

Este ano o site do Distrito 4420 trouxe uma novidade – a disponibilização dos recursos do site para toda 
a família rotária: os Rotaracts, Interacts, Rotary Kids, Casas da Amizade e ASFARs, todos compartilhando 
um único banco de dados. Desta forma todos os clubes puderam ter suas notícias do site do Distrito vincu-
ladas a cada clube individualmente, e puderam contar com um Mini-Site exclusivo, totalizando 126 sites!

E os jovens rotaractianos corresponderam! Neste primeiro ano foram 117 notícias enviadas por Ro-
taracts para os sites do Distrito e dos clubes! A parceria foi estabelecida com apoio incondicional do 
Representante Distrital de Rotaracts, Gustavo Ricardo Batista, o Guma, que mobilizou os Rotaract Clubs a 
participarem na divulgação de suas atividades. 

Mas os Rotary Clubs não decepcionaram e mostraram sua presença. Somente neste ano rotário foram 
649 notícias de Rotary Clubs, o que junto com os Rotaracts Clubs e demais membros da família rotária 
totalizaram mais de 800 novas notícias – um recorde! E o site também bateu novo recorde de audiência, 
com um total de 692.564 visitas no ano rotário, ou uma média mensal de 57.714 visitantes!

O destaque entre os Rotary Clubs foi para o Rotary Club de Santos Boqueirão, primeiro lugar no rank-
ing de participação, que leva em conta notícias publicadas no site do clube, notícias publicadas no site 
do Distrito (com um peso maior), eventos cadastrados na agenda, projetos, vídeos, profissionais e até 
mensagens postadas no site! Em número absoluto de notícias, o primeiro lugar ficou para o Rotary Club 
de São Bernardo do Campo Rudge Ramos, que publicou todas as suas reuniões em seu mini site! Entre os 
Rotaracts o destaque foi para o Rotaract de Itanhaém, que ficou em primeiro lugar entre os Rotaracts, em 
oitavo lugar no ranking geral de participação e em terceiro na quantidade de notícias, contando inclusive 
todos os Rotary Clubs do Distrito!

CARTA MENSAL
A Carta Mensal do ano rotário 2014-2015 fez jus ao nome Brilhante! Além de impressa em papel 

realmente brilhante, trouxe um novo conceito em Carta Mensal, cujo sucesso pudemos constatar na Con-
venção Internacional a cada visitante de clubes de todas as partes do mundo que se impressionavam com 
nossa revista. E a qualidade da revista não se limitava à sua aparência – seu conteúdo correspondia ao alto 
padrão proposto, com reportagens, artigos de pessoas qualificadas do Distrito, três páginas de notícias dos 
clubes por edição, e uma diagramação leve e moderna efetuada pela designer e rotariana Cinthia Corrêa 
da Costa (e também co-editora da revista).

E da mesma forma que participaram enviando notícias para o site do Distrito, as novas gerações tam-
bém estiveram presentes na Carta Mensal, reforçando esse importante vínculo, onde rotarianos e rotarac-
tianos podem conhecer os projetos e ações uns dos outros, estreitando seus laços.

Parabéns a todos os clubes pelo brilhante trabalho realizado!

NÚMERO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS - 
2014/2015

NÚMERO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS - 
2014/2015

1º RC SB. DO CAMPO-RUDGE RAMOS
2º RC DE SANTOS BOQUEIRÃO
3º ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
4º RC SÃO PAULO-PARAISO
5º RC S. VICENTE ANTONIO EMMERICH
6º RC BERTIOGA RIVIERA DE S. LOURENÇO
7º RC SÃO PAULO-AEROPORTO
8º RC SÃO BERNARDO DO CAMPO-NORTE
9º RC DE CUBATÃO
10º RC CUBATÃO-JARDIM CASQUEIRO

66
48
41
39
37
33
30
21
18
17

RANKING DE PARTICIPAÇÃO              
ROTARY CLUBS - 2014/2015
RANKING DE PARTICIPAÇÃO              
ROTARY CLUBS - 2014/2015

1º
2º
3º
4º
5º

RC SANTOS-BOQUEIRÃO
RC SÃO PAULO-AEROPORTO
RC SV-ANTONIO EMMERICH
RC SBC-RUDGE RAMOS
RC SANTOS-PORTO

RANKING DE PARTICIPAÇÃO              
ROTARACT CLUBS - 2014/2015
RANKING DE PARTICIPAÇÃO              

ROTARACT CLUBS - 2014/2015
1º
2º
3º
4º
5º

ROTARACT CLUB ITANHAÉM
ROTARACT CLUB SANTOS-OESTE
ROTARACT CLUB SP-AEROPORTO
ROTARACT CLUB SANTO ANDRÉ
ROTARACT CLUB DIADEMA FLOREAT

ESTATÍSTICAS DO SITE DO DISTRITO 4420ESTATÍSTICAS DO SITE DO DISTRITO 4420
NOTÍCIAS
EVENTOS NA AGENDA
MENSAGENS DE VISITANTES
GALERIAS DE FOTOS
FOTOS
VÍDEOS
PROJETOS CADASTRADOS
PALESTRANTES CADASTRADOS
PROFISSIONAIS CADASTRADOS
PÁGINAS COM CONTEÚDO FIXO
MINI-SITES DOS CLUBES
MÉDIAS DE VISITAS MENSAIS

3019
2171
883
511

> 15000
245
83
43

180
129
126

57714






