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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN

	 Em	um	domingo	ensolarado	no	final	de	junho	de	1991,	durante	a	hora	do	rush,	uma	van	passou	por	uma	rua	movi-
mentada	em	Colombo,	Sri	Lanka,	seguindo	em	direção	a	um	subúrbio	na	zona	norte	da	cidade.	Chegando	ao	Centro	de	
Comando	do	Ministério	da	Defesa,	o	veículo	foi	parado	pelos	seguranças	para	ser	inspecionado.	Foi	então	que	os	ocu-
pantes-suicidas	detonaram	sua	carga	maléfica:	uma	bomba	feita	de	explosivos	plásticos.

	 O	telhado	do	prédio	foi	completamente	destruído	pela	explosão,	que	espalhou	destroços	por	vários	quarteirões.	Vinte	
e	uma	pessoas	morreram	e	175	ficaram	feridas,	inclusive	muitas	meninas	que	estudavam	na	escola	ao	lado.	Todas	as	
janelas	da	minha	casa,	localizada	a	mais	de	um	quilômetro	de	distância,	ficaram	estilhaçadas.	Quando	minha	esposa	ou-
viu	o	estouro	ensurdecedor,	ela	correu	em	direção	à	explosão,	pois	a	nossa	filha	estudava	naquela	escola.

	 Na	ocasião,	minha	filha	tinha	apenas	nove	anos	de	idade.	Naquela	manhã,	ela	tinha	esquecido	seu	estojo	em	casa	e,	
no	momento	em	que	a	bomba	foi	detonada,	estava	saindo	de	uma	papelaria,	admirando	os	lápis	novos	que	havia	acabado	
de	comprar.	De	repente,	seus	ouvidos	começaram	a	zumbir,	o	ar	ficou	cheio	de	areia	e	todo	mundo	ao	seu	redor	estava	
gritando,	sangrando	e	correndo.	Alguém	a	puxou	para	dentro	de	um	dos	jardins	da	escola,	onde	ela	ficou	até	ser	encon-
trada	por	minha	esposa,	que	a	levou	de	volta	para	nossa	casa	–	cujo	chão	continuava	coberto	de	vidro	quebrado.

	 Hoje,	o	Sri	Lanka	é	um	país	pacífico	que	está	prosperando	e	é	visitado	por	cerca	de	dois	milhões	de	turistas	anual-
mente.	A	guerra	faz	parte	somente	da	nossa	memória	e	estamos	ansiosos	por	um	futuro	promissor	para	a	nossa	nação.	
Mas	muitas	outras	nações	não	podem	dizer	o	mesmo.	Atualmente,	a	maior	parte	dos	países	de	todo	o	mundo	está	envolvi-
da	em	conflitos;	59,5	milhões	de	pessoas	deixaram	suas	casas	e	foram	deslocadas	por	causa	de	guerras	e	violência.

	 Apesar	de	tudo	isso,	nós,	rotarianos,	acreditamos	que	a	paz	é	possível	–	não	com	base	em	idealismo,	mas	sim	em	
experiência.	Temos	visto	que	até	mesmo	os	conflitos	mais	difíceis	podem	ser	resolvidos	quando	as	pessoas	percebem	que	
têm	mais	a	perder	ao	lutar	do	que	ao	trabalhar	juntas.	Vimos	o	que	pode	acontecer	quando	abordamos	a	paz	de	maneiras	
realmente	radicais,	como	através	do	trabalho	dos	nossos	Bolsistas	Rotary	pela	Paz	que,	por	meio	da	nossa	Fundação	
Rotária,	se	tornam	especialista	em	prevenção	e	resolução	de	conflitos.	A	nossa	meta	é	que	eles	encontrem	novas	maneiras	
não	apenas	de	acabar	com	as	guerras,	mas	também	de	impedir	que	elas	comecem.

	 Entre	as	centenas	de	bolsistas	que	se	formaram	nos	nossos	Centros	Rotary	pela	Paz,	dois	deles	são	de	Sri	Lanka	e	
estudaram	juntos,	mas	cada	um	posicionado	ideologicamente	de	um	lado	diferente	do	conflito	que	mencionei	acima.	Nas	
primeiras	semanas	do	curso,	eles	discutiam	passionalmente	seus	pontos	de	vista.	No	entanto,	com	o	passar	do	tempo,	um	
começou	a	entender	a	perspectiva	do	outro	e	hoje	eles	são	bons	amigos.	Ao	conhecê-los	e	ouvir	sua	história,	eu	me	enchi	
de	esperança.	Se	o	Rotary	pode	ajudar	a	superar	25	anos	de	sofrimento	e	amargura,	não	há	limite	para	o	que	podemos	
alcançar.

	 Não	podemos	usar	de	violência	para	lutar	contra	a	violência.	Porém,	quando	as	nossas	armas	são	educação,	com-
preensão	e	paz,	realmente	podemos	Ser	um	Presente	para	o	Mundo.
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 K.R. Ravindran
	 Presidente	2015-16	do	Rotary	International



Mensagem do Diretor de R.I.

HISTÓRIA QUE NOS ORGULHA

JOSÉ UBIRACY

	 No	mês	dedicado	à	Fundação	Rotária,	vale	a	pena	relembrar	a	história	de	um	homem:	Arch	Klumph.	Nascido	em	
1869	no	pequeno	município	de	Conneautville,	na	Pensilvânia,	EUA,	ele	se	destacou	ainda	muito	jovem	pelo	espírito	
empreendedor.	Aos	18	anos,	em	Cleveland,	cidade	para	a	qual	se	mudara	no	início	da	adolescência,	Klumph	começou	a	
trabalhar	como	contínuo	em	uma	empresa	–	a	mesma	na	qual	viria	a	ser	presidente	e	proprietário.	Em	1914,	apenas	três	
anos	após	associar-se	ao	Rotary	Club	da	cidade,	ele	se	tornou	diretor	do	Rotary	International.	E,	mais	dois	anos	à	frente,	
viria	a	ocupar	o	cargo	de	presidente	de	nossa	organização.

	 Obviamente,	Klumph,	que	era	também	esportista	e	exímio	flautista	–	durante	12	anos	ele	tocou	na	Orquestra	Sinfônica	
de	Cleveland	–,	tinha	uma	ótima	visão	de	futuro.	Por	ocasião	da	Convenção	do	Rotary	International	de	1916,	em	Atlanta,	
EUA,	o	então	presidente	Klumph	lançou	a	ideia	de	um	fundo	permanente	para	viabilizar	projetos	humanitários.	No	ano	
seguinte,	este	receberia	uma	contribuição	de	26,50	dólares	do	Rotary	Club	de	Kansas	City.

	 Em	1929,	Arch	Klumph	nos	deixou	registrado	o	seguinte:	“A	Fundação	Rotária	não	está	destinada	a	construir	monu-
mentos	de	tijolo	e	pedra.	Se	empregarmos	o	mármore,	ele	perecerá.	Se	utilizarmos	o	bronze,	o	tempo	irá	apagá-lo.	Se	
erigirmos	templos,	eles	desmoronarão	no	pó.	Mas	se	nós	empregarmos	as	mentes	imortais,	se	as	imbuirmos	com	o	es-
pírito	pleno	de	sentido	do	Rotary,	conforme	expresso	em	nossos	objetivos	e	com	o	justo	temor	a	Deus	e	o	amor	a	nossos	
semelhantes,	gravaremos	sobre	tábuas	algo	que	iluminará	toda	a	eternidade.”	Naquele	ano,	a	Fundação	outorgou	o	seu	
primeiro	subsídio,	destinado	a	uma	associação	internacional	de	amparo	a	crianças	com	necessidades	especiais.

	 Embora	Arch	Klumph	tenha	visto	o	seu	sonho	se	tornar	realidade,	nem	ele	talvez	pudesse	prever	a	amplitude	que	
sua	 ideia	 tomaria.	Ainda	assim,	ele,	que	faleceu	em	1951,	 foi	 testemunha	de	ações	grandiosas	da	Fundação,	como	o	
lançamento,	em	1947,	do	programa	de	bolsas	educacionais,	que	veio	a	se	tornar	o	maior	do	mundo	patrocinado	por	uma	
entidade	não-governamental.

	 Atualmente,	o	patrimônio	da	Fundação,	que	começou	com	aquela	modesta	contribuição	de	1917,	é	de	pelo	menos	
1	bilhão	de	dólares	–	sendo	que	cerca	de	3	bilhões	já	foram	utilizados	em	programas	e	projetos	para	tornar	a	vida	das	
pessoas	melhor.	Em	1985,	por	exemplo,	era	lançado	o	programa	Polio	Plus,	de	erradicação	da	poliomielite,	que	permite	
manter	99%	das	crianças	do	planeta	livres	dessa	terrível	doença.	Também	poderia	mencionar	os	milhares	de	projetos	e	
iniciativas	que	estão	acontecendo	neste	momento	por	todo	o	planeta.

	 Por	tudo	isso,	encerro	a	minha	coluna	este	mês	com	uma	sugestão	ao	nosso	querido	leitor	e	leitora,	que	certamente	se	
orgulham	dessa	história.	Que	tal	planejar	um	evento	comunitário	para	ampliar	a	conscientização	pública	sobre	a	nossa	
Fundação	Rotária?

 José Ubiracy
	 Diretor	2015-17	do	Rotary	International
	 joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO

	 Queridos	Rotarianos	Presentes.

 

	 No	mês	de	novembro,	um	dos	meses	que	se	mantiveram	inalterados	na	reorganização	do	calendário	rotário,	o	Rotary	
enfatiza	a	importância	da	Fundação	Rotária.	Nesse	contexto,	estamos	celebrando	um	ciclo	vitorioso	de	excelentes	proje-
tos	realizados	pelos	clubes	de	Rotary	do	nosso	Distrito	4420.

	 Zago	e	eu	temos	tido	a	privilegiada	oportunidade	de	vivenciar	tudo	isso	de	perto,	quando,	ao	cumprirmos	nossa	agen-
da	de	visitas	oficiais,	conhecemos	pessoalmente	muitos	dos	projetos	realizados	pelos	clubes.	Muitos	desses	projetos	são	
viabilizados	através	dos	subsídios	da	Fundação	Rotária,	tanto	distritais	quanto	globais,	e	desta	forma	provenientes	da	
colaboração	de	cada	contribuidor	da	Fundação.

	 O	Seminário	Distrital	da	Fundação	Rotária	apresentou	alguns	desses	grandiosos	projetos,	com	destaque	para	os	pro-
jetos	de	Subsídios	Globais	e	suas	parcerias	internacionais.	Pudemos	conhecer	um	projeto	na	área	da	saúde	infantil	–	um	
hospital	pediátrico,	outro	relacionado	à	saúde	materno-infantil	–	banco	de	leite,	e	outro	na	área	de	desenvolvimento	co-
munitário,	com	oportunidades	para	mulheres	arrimo	de	família.

	 Mas	o	seminário	trouxe	ainda	apresentações	excelentes	relacionadas	ao	nosso	programa	Pólio	Plus,	que	está	a	um	
passo	de	erradicar	essa	doença	da	face	da	Terra,	e	mostrou	como	cada	um	de	nós	pode	ajudar	nessa	milha	final.	E	apresen-
tou	também	palestras	relacionadas	com	a	Paz,	um	dos	objetivos	do	Rotary,	destacando	a	história	de	um	refugiado	sírio,	
assunto	hoje	central	no	tema	Paz	Mundial.

	 Como	não	podia	deixar	de	ser,	também	tivemos	a	oportunidade	de	homenagear	os	clubes	que	se	destacaram	na	con-
tribuição	com	a	Fundação,	pois	somente	através	desses	recursos,	provenientes	das	doações	de	cada	um	de	nós,	é	que	
esses	projetos	podem	se	tornar	realidade	e	mudar	para	melhor	a	vida	de	milhares	de	pessoas.	A	oportunidade	de	conhecer	
de	perto	esses	projetos,	seja	através	das	visitas	ou	participando	do	seminário,	materializa	esse	ato	de	amor,	que	é	a	con-
tribuição.

	 Junto	com	os	projetos	que	conhecemos,	devemos	também	sempre	lembrar	de	outro	de	nossos	pilares,	a	Avenida	de	
Serviços	Profissionais,	resgatado	em	um	artigo	de	1938	que	conta	um	pouco	da	origem	do	Rotary	na	voz	de	Silvester	
Schiele,	um	dos	fundadores	do	Rotary,	junto	com	Paul	Harris.

	 Através	das	visitas	temos	acompanhado	tudo	isso,	e	percebido	a	emoção	e	a	gratidão	a	cada	gesto	solidário	nos	rostos	
das	pessoas	beneficiadas	pelos	projetos.	Sentimos	na	pele	o	quanto	é	difícil	manter	o	apoio	às	entidades	que	cuidam	de	
portadores	de	deficiência,	crianças	e	adultos	especiais,	idosos	carentes	de	atenção	e	afeto,	capacitação	de	jovens	em	situ-
ação	de	vulnerabilidade	social,	aquisição	de	equipamentos	de	saúde	e	muitas	outras	tarefas	que	os	clubes	executam	com	
esforço	e	dedicação.	Nossa	missão	se	faz	presente	em	bairros	periféricos,	aldeias	indígenas,	hospitais,	creches,	asilos	e	
nas	ruas,	e	um	pouco	disso	tudo	pode	ser	visto	nas	seções	de	Notícias	dos	Clubes	e	Novas	Gerações	da	Carta	Mensal.	
Desta	forma	nos	inspiramos	e	nos	fortalecemos,	para	continuarmos	acreditando	na	força	que	temos	e	na	vontade	de	”dar	
de	si,	antes	de	pensar	em	si”.	

	 Seja	um	Presente	para	o	Mundo!

Maria Luiza Mendaçolli Zago
Governadora	2015-16	do	Distrito	4420
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 No	 dia	 03	 de	 outubro,	
no	CAMP	de	São	Bernardo	
do	 Campo,	 a	 Comissão	
do	 YEP	 do	 Distrito	 4420	
realizou	 o	 Seminário	 de	
Orientação	 e	 Apresentação	
do	 Programa	 para	 Jovens	 e	
Pais	2015-2016,	onde	foram	
apresentadas	 as	 premissas	
básicas	 do	 Programa	 de	
Intercâmbio	 de	 Jovens	 de	
Longa	Duração.		

	 Mais	 de	 150	 pessoas,	 entre	
jovens	 interessados	 e	 seus	 pais,	
puderam	ouvir	da	Comissão	o	que	é	o	
programa,	orientações	para	 inscrição	
e	realização	dos	testes	classificatórios	
e	posterior	procedimento	para	escolha	
do	país	a	realizar	o	intercâmbio.

ApresentA progrAmA Aos Jovens
Yep Distrito 4420

seminário De CertifiCAção Dos Clubes

José Luiz Cabrino
Membro	da	Comissão	do	YEP	do	

Distrito	4420

No	 mesmo	 dia	 e	 local,	 a	 Comissão	
do	 YEP	 do	 Distrito	 4420	 também	
realizou	 o	 Seminário	 de	Certificação	
dos	Clubes,	destinado	aos	presidentes,	
Oficiais	de	Intercâmbio	e	Conselheiros	
de	Intercambistas.		

	 A	 presença	 e	
participação	 nesse	
seminário	 é	 a	 condição	
indispensável	 para	 os	
clubes	 participarem	 do	
programa	 de	 intercâmbio	
de	jovens	de	longa	duração.	
Mais	de	25	associados	do	
Distrito	4420	participaram	
desse	 segundo	 seminário,	
capacitando	e	certificando	
seus	clubes	a	participarem	

do	 programa	 2015-2016,	 ouvindo	 as	
instruções	 básicas	 e	 apresentando	
muitas	 sugestões	 para	 o	 próprio	
aprimoramento	do	programa.		

	 Os	 participantes	 afirmaram	 a	
necessidades	de	realização	de	reuniões	
entre	os	conselheiros	de	intercambistas	
e	 oficiais	 de	 intercâmbio,	 para	 troca	
de	 informações	 e	 melhoria	 contínua	
no	 gerenciamento	 do	 trato	 com	 os	
jovens	 inbounds.	 A	 Comissão	 do	
YEP-Distrito	 4420	 irá	 viabilizar	 a	
realização	desses	encontros.	



	 No	dia	 19	 de	 setembro	 foi	 realizada	 a	 56ª	 edição	 do	
Torneio	A	Tribuna	de	Tênis,	 o	maior	 do	 litoral	 paulista,	
promovido	no	Tênis	Clube	de	Santos.		

	 No	 torneio,	 coordenado	 por	Antonio	 Carlos	 Dueñas,	
atual	responsável	pelo	grupo	no	Estado	de	São	Paulo,	foi	
realizada	 uma	 chave	 para	 rotarianos,	 que	 contou	 com	 a	
participação	 de	 12	 atletas	 do	Distrito	 4420.	Ao	 final	 do	
evento,	o	rotariano	Felipe	Cabrera,	do	Rotary	Club	de	Santo	
André	Sul,	sagrou-se	bi-campeão,	ao	lado	do	seu	parceiro	
Marcelo,	vencendo	na	final	a	dupla	Marcos	Franco,	do	RC	
de	Santos	Oeste,	e	seu	parceiro	Jorge	Sahade.	

	 Após	os	8	jogos	realizados,	todos	se	confraternizaram	
saboreando	uma	feijoada.	O	valor	da	taxa	de	inscrição	
rendeu	 120	 dólares	 para	 o	 programa	 da	
erradicação	da	poliomielite.	O	evento	contou	
com	 a	 presença	 do	 futuro	 Governador	 do	
distrito	4420,	Ronaldo	Varella.

	 Além	 do	 companheirismo	 e	 da	 arrecadação	
para	 a	 Fundação	 Rotária,	 um	 grande	 resultado	
do	 torneio	 foi	 para	 a	 Imagem	 Pública.	Além	 da	
exposição	 realizada	 pela	 parceria	 com	 o	 grupo	A	
Tribuna	 de	 Santos,	 o	 torneio	 e	 principalmente	 as	
ações	do	Rotary,	como	a	Polio	Plus,	foram	destaque	na	
Revista	Tênis,	em	matéria	de	5	páginas	com	chamada	
na	capa!

Torneio A Tribuna de Tênis

FOTOS: ALAN HUDSON
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Por: Marcos Franco - Diretor do ITFR para a América do Sul
TORNEIO REUNE CLUBES DO DISTRITO 4420



	 Eu	havia	iniciado	a	minha	carreira	como	vendedor	
de	 carvão	 em	 Chicago.	 Para	 um	 dos	meus	 clientes	
emprestei	US$	20.	Durante	meses	ele	não	fez	menção	
de	 quitar	 a	 dívida.	 Quando,	 finalmente,	 perguntei	
sobre	o	montante,	ele	disse:	“Tente	receber!”.	Resolvi	
tentar	porque,	acredite,	eu	precisava.

	 Foi	então	que	conversei	com	um	jovem	advogado.	
Ele	 já	havia	passado	diante	do	meu	balcão	diversas	
vezes	para	encontrar-se	com	pessoas	em	seu	escritório.	
Um	 dia	 o	 parei	 e	 me	 apresentei.	 	 Descrevi	 o	 meu	
problema	e	perguntei:	“Pode	receber	para	mim?”.

	 Ele	 trouxe-me	 os	 US$20	 alguns	 dias	 depois.	
Conversando,	 descobrimos	 que	 tinhamos	 quase	 a	
mesma	 idade,	 éramos	 solteiros	 e	havíamos	chegado	
em	Chicago	quase	ao	mesmo	tempo	–	menos	de	um	
ano.	Então,	jantamos	juntos.

	 O	 jovem	 advogado	 era	 Paul	 P.	 Harris,	 e	 foi	
desta	forma	que	eu	conheci	o	homem	que	se	tornou	
fundador	do	Rotary	e	seu	Presidente	Emérito.	Paul,	a	
propósito,	não	era	calvo	ainda.	Ele	me	impressionou	
pela	seriedade,	ainda	que	afável	e	cavalheiro.

	 Como	já	disse	outras	vezes,	Paul	e	eu	temos	sido	
bons	 e	 intimos	 amigos	 há	 42	 anos.	 Eu	 não	 posso	
explicar	 isso	 facilmente.	 Temperamentalmente	
não	 somos	 parecidos,	 nossa	 bagagem	 é	 diferente	
e	 frequentemente	 discordamos.	 Bem,	 eu	 diria	 que	
simplesmente	gostamos	um	do	outro.

QUANDO O ROTARY ERA JOVEM

Por	Silvester	Schiele	–	Primeiro
presidente	do	Rotary	Club	de	Chicago
Parte	da	narração	para	Karl	K.	Krueger
Fonte:	The	Rotarian	–	Maio	de	1938

	 Eu	 fiquei	
sabendo	 sobre	
o	 Rotary	 cinco	
anos	 antes	
dele	 tornar-se	
realidade.	 Paul	
relatou-me	 o	
seu	 plano	 em	
algum	momento	
de	 1900,	 logo	
após	 ter	 tido	 a	
ideia.	A	semente	
do	 Rotary	 foi	
plantada	 na	
mente	 de	 Paul	 da	 seguinte	 forma:	 um	 advogado	
amigo	 chamado	 Bob	 Frank	 o	 convidou	 para	 jantar	
em	sua	casa,	localizada	em	um	subúrbio	de	Chicago.	
Após	 a	 refeição	 os	 dois	 homens	 visitaram	 vários	
estabelecimentos	comerciais	na	vizinhança.	O	amigo	
de	Paul	parecia	conhecer	todos	os	proprietários	e	os	
cumprimentava	 com	 “Hello	 Charlie”,	 “Como	 vai	
você	esta	noite,	Tom?”,	etc.	

	 O	agradável	jantar	e	os	marcantes	encontros	com	os	
comerciantes	foram	acontecimentos	que	despertaram	
a	ideia	na	mente	de	Paul.		Ele	imaginou	um	clube	que	
poderia	 ser	 formado	 para	 unir	 homens	 de	 negócios	
dentro	do	espírito	de	companheirismo.	

	Paul	 discutiu	 seu	 intento	 de	 organizar	 um	 clube	
tendo	 como	 base	 diferentes	 tipos	 de	 atividades	
profissionais	comigo	várias	vezes...

Texto	adaptado	por:	Fernando	Dias	Sobrinho



Rotary Club de Bertioga-Canal

Rotary Club de Santos- Monte Serrat

Rotary Club de São Paulo-Paraíso

Rotary Club de Bertioga

 O	casal	 governador	 visitou	 o	Rotary	Club	de	Bertioga	Canal,	 que	 é	
presidido	 pelo	 casal	 João	Alexandre	Vieira	 e	Andreia,	 que	 apresentou	 o	
Sistema	Costa	Norte	de	Televisão,	onde	a	governadora	foi	entrevistada	por	
Enio	Xavier,	apresentador	e	companheiro	do	clube	que	abordou	assuntos	
do	distrito,	informações	sobre	Rotary	e	o	trabalho	voluntário	da	governa-
doria.	A	assembleia	e	reunião	festiva	aconteceram	no	Restaurante	e	Piz-
zaria	Borghesi	onde	 também	foi	 realizada	uma	palestra	com	o	Capitão	
PM	Castro,	sobre	Segurança	no	Trânsito	e	nas	cidades.	Os	companheiros	
Jair	Braz	e	Enio	Xavier	e	Amilton	Batista	Santos	recebeu	sua	1ª	Safira.	
Foram	empossados	os	companheiros	Diogo	e	Fabrício,	que	receberam	as	
boas	vindas	da	governadora	Maria	Luíza	e	dos	companheiros	do	clube.

 O	Rotary	Club	de	Santos	Monte	Serrat	recebeu	Visita	Oficial	da	
governadora	Maria	Luíza	Zago	que	esteve	no	Grupo	Amigo	do	Lar	Pobre	
(GALP),	junto	com	Cláudio	Zago,	seu	esposo,	acompanhada	de	uma	co-
mitiva	de	rotarianos	do	clube	liderado	pelo	casal	presidente	presente	Gil-
son	Mendes	da	Silva	e	Vanessa.	O	GALP	é	uma	Entidade	Assistencial,	
que	trabalha	há	50	anos	pelo	bem-estar	e	desenvolvimento	social	de	65	
crianças	e	adolescentes	meninos,	entre	05	e	14	anos.	A	entidade	oferece	
oficinas	de	capacitação,	aulas	de	informática	e	reforço	escolar,	prática	
esportiva	e	lazer.	O	clube	doou	equipamentos	da	Sala	de	Informática,	
graças	a	um	Subsídio	Global.	Na	festiva	o	presidente	Gilson	e	o	com-
panheiro	Ronaldo	J.	Taboada	receberam	o	Cristal	EREY.

    Comemorando	 seu	 1º	 aniversário,	 o	Rotary	Club	 de	 São	 Paulo	
Paraíso	 recebeu	 visita	 do	 casal	 governador	 Maria	 Luíza	 e	 Cláudio	
Zago,	 que	 foi	 recebido	pelo	 casal	 presidente	 presente	Sol	Martins	 e	
Horácio.	A	 assembleia	 e	 reunião	 festiva	 aconteceram	 no	Matsubara	
Hotel,	sede	das	reuniões	do	clube	que	aproveitou	a	ocasião	para	apre-
sentar	um	vídeo	com	algumas	ações	já	realizadas	e	projeto	mantido	
junto	à	entidade	Centro	da	Criança	e	do	Adolescente	(CCA),	bene-
ficiada	por	um	Projeto	de	Subsídio	Distrital,	conquistado	na	gestão	
brilhante.	A	 entidade	 recebeu	 livros	 e	 estantes	 que	 ajudaram	a	 es-
truturar	a	biblioteca.	A	presidente	Sol	homenageou	o	EGD	Hiroshi	
Shimuta,	que	durante	sua	gestão	2014-2015,	fundou	o	clube	e	por	
isso,	recebeu	o	título	de	Sócio	Honorário.

 O	casal	governador	realizou	visita	ao	Rotary	Club	de	Bertioga,	
nas	dependências	do	Restaurante	Acqua	Azul,	onde	foi	realizada	reunião	
festiva,	 conduzida	pela	presidente	presente	Mirian	Vasconcelos	Marti-
nez,	que	recebeu	o	casal,	rotarianos,	amigos	e	autoridades	como	o	Pre-
feito	de	Bertioga	José	Mauro	Orlandini.	Um	vídeo	falando	sobre	Rotary	
e	suas	principais	ações	no	mundo	foi	apresentado	para	os	convidados,	
que	puderam	compreender	um	pouco	sobre	o	que	faz	a	instituição,	pro-
movendo	o	ideal	de	servir.		Os	projetos	realizados	pelo	clube	também	
foram	mencionados	pela	presidente	Mirian,	que	ressaltou	a	dedicação	
dos	companheiros	e	toda	relevância	que	o	trabalho	rotário	tem,	junto	
às	comunidades.	Ela	entregou	um	quadro	com	uma	caricatura	do	casal	
governador,	de	maneira	inspirada	e	bem	humorada.
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Rotary Club de Guarujá-Vicente de Carvalho
 O	Rotary	Club	de	Guarujá	Vicente	de	Carvalho	recebeu	visita	da	
governadora	Maria	Luíza	Mendaçolli	Zago,	que	esteve	com	Cláudio	
Zago,	seu	esposo,	na	sede	dos	clubes	do	Guarujá-SP,	no	Edifício	Ro-
tary.	O	presidente	presente	Gustavo	Fernandes,	recepcionou	o	casal,	
junto	ao	governador	assistente	Aldo	Gaspar,	associado	do	clube,	para	
realizar	assembleia	com	os	sócios.	Na	reunião	festiva,	 todos	acom-
panharam	uma	apresentação	de	projetos,	como	a	campanha	de	com-
bate	a	Pólio,	com	a	participação	de	diversos	companheiros	fotografa-
dos	com	o	gesto	“Falta	Só	Isso”.	A	posse	do	novo	companheiro	Luiz	
Carlos	Pacheco	foi	destaque,	ele	que	retorna	ao	Rotary	para	servir.	
O	companheiro	Aldo	Gaspar	foi	homenageado	com	a	outorga	da	1ª	
Safira.	Também	foram	outorgados	13	Cristais	EREY.

Rotary Club de São Paulo-Santo Amaro
      O	Rotary	Club	de	São	Paulo	Santo	Amaro,	recebeu	o	casal	governa-
dor	Maria	Luíza	Mendaçolli	Zago	e	Cláudio,	durante	Visita	Oficial	re-
alizada	ao	clube	presidido	pelo	casal	Maria	Sofia	Correia	e	João	Carlos.	
A	recepção	aconteceu	na	sede	da	Casa	da	Amizade	SOS	-	Serviços	de	
Obras	Sociais	de	Santo	Amaro,	onde	 funciona	o	Bazar	Beneficente	e	
Brechó	de	roupas	e	cursos	de	Bijouterias,	Borado-crochê	e	Tricô,	além	
de	Corte	e	Costura.	Um	vídeo	com	os	demais	projetos	foi	apresentado.	
Na	festiva,	Gustavo	Hosoume	Correia	foi	empossado	e	Marisa	Sofia	
Mansberger	Coelho	recebeu	um	Título	Paul	Harris.	Os	companheiros	
Lima	e	Luiz	receberam	suas	respectivas	Safiras.	Já	Maria	de	Lourdes,	
Esmeralda,	Bárbara,	Genésio	e	João	Carlos	foram	contemplados	com	
Cristais	EREY.

Rotary Club de SB do Campo-Rudge Ramos
 A	governadora	fez	Visita	Oficial	ao	Rotary	Club	de	São	Bernardo	
do	Campo	Rudge	Ramos,	clube	presidido	por	Renata	C.	Rocha.	A	pro-
gramação	teve	início	no	Hospital	Municipal	Universitário	(HMU),onde	
o	Dr.	Kleber	Kobol	recepcionou	a	comitiva	e	apresentou	a	estrutura	do	
local,	além	da	Ambulância	UTI	Neonatal,	doada	graças	a	projeto	de	
subsídio	 global.	A	presidente	Renata	Rocha	 aproveitou	 o	momento	
solene	para	homenagear	a	governadora,	 lhe	outorgando	o	Titulo	de	
Sócia	Honorária.	A	governadora	Maria	Luiza,	 ladeada	por	Marcos	
Luiz	Zanardo,	presidente	do	Desenvolvimento	do	Quadro	Associa-
tivo	-	DQA	-,	fez	a	entrega	do	reconhecimento	“Superamos	a	Meta”	
à	presidente,	pelo	aumento	do	quadro	associativo,	considerando	a	
posse	de	sete	novos	sócios.	Também	foram	entregues	dois		Cristais	
EREY.	

Rotary Club de São Vicente-Praia

	 O	 casal	 governador	 realizou	Visita	Oficial	 ao	RCSVicente	
Praia,	presidido	por	Sidnei	Alvarez.	A	programação	reservou	uma	visita	
ao	Banco	de	Óculos,	projeto	permanente	do	clube,	criado	no	inicio	de	
1987,	que	já	doou	mais	de	8.500	óculos	para	pessoas	carentes	assisti-
das	pela	ação	dos	rotarianos.	Já	no	Restaurante	Terraço,	foi	realizada	
a	assembleia	com	os	 sócios	e	a	governadora,	cenário	esse	que	 rece-
beu	posteriormente,	os	convidados	para	a	reunião	festiva.	Na	festiva,	
o	companheiro	Leandro	de	Carvalho	Guedes	recebeu	uma	Safira	e	a	
companheira	Glair	Terezinha	Fonseca	recebeu	um	Título	Paul	Harris,	
ambos	 reconhecimentos	 em	 homenagem	 à	 importante	 colaboração	
dos	 associados.	Contribuindo	 significativamente	 com	o	 ano	 rotário	
presente,	os	companheiros	também	outorgaram	10	Cristais	EREY.
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zado	permitirá	benefícios	em	quatro	áreas:	 leite	materno	
cru	e	leite	materno	pasteurizado,	para	crianças	em	UTI	neo	
natal,	apoio	e	proteção	à	amamentação,	com	ações	para	as	
mães	e	crianças,	e	ensi-
no	em	aleitamento	para	
profissionais	 de	 saúde,	
com	 o	 objetivo	 de	 dis-
seminar	 a	 importância	
dessa	prática.

 
     

O	 rotariano	 Arnal-
do	 Mendes,	 Diretor	 da	
Comissão	 de	 Projetos	
Humanitários	 do	 Rota-
ry	 Club	 de	 Santo	 André	
Campestre,	 apresentou	
projeto	 na	 área	 de	 enfo-
que	 do	 Desenvolvimento	
Econômico	 e	 Social.	 O	

projeto	 Oficina	 de	 Costura	 oferece	 oportunidade	 de	 tra-
balho	em	casa	para	mulheres	 residentes	em	comunidades	
situadas	em	áreas	de	vulnerabilidade	social,	em	geral	sem	
formação	profissional	e	sem	apoio	dos	pais	de	seus	filhos,	
proporcionando	rendimentos	essenciais	à	sua	subsistência	
e	a	de	suas	crianças,	e	também	oportunidade	de	formação	
profissional.	O	projeto	recebeu	apoio	de	diversas	empresas,	
do	SENAI	e	de	outras	entidades,	e	obteve	emparceiramento	
internacional	 com	Rotary	Club	 de	Hinsdale,	 de	Chicago,	
cuja	 origem	 foi	 decorrente	 de	 um	 bolsista	 que	 esteve	 na	
Universidade	de	Chicago	e	possibilitou	o	contato	entre	os	
clubes.	Arnaldo	destacou	a	importância	de	se	acreditar	no	
projeto,	mas	ao	mesmo	tempo	verificar	com	cuidado	a	sua	
viabilidade	econômica,	 sustentabilidade,	atratividade	para	
apoiadores,	 adequação	 para	 os	 assistidos	 e	 dar	 a	 atenção	
adequada	aos	financiadores,	tratando-os	como	investidores,	
além	de	reunir	uma	equipe	multidisciplinar	dentro	do	clube	
para	que	o	projeto	seja	concluído.
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 Projetos
 O	 primeiro	 painel,	 que	 consistiu	 na	 apresentação	 de	
projetos,	 foi	 conduzido	 por	 Yoiti	 Fujiwara,	 membro	 da	
Sub-Comissão	de	Projetos	da	CDFR,	Comissão	Distrital	
da	Fundação	Rotária.	A	participação	do	Rotary	Club	São	
Paulo	Ipiranga	no	projeto	de	Subsídio	Global	que	efetu-
ou	doação	de	equipamentos	para	o	Hospital	Dom	Antonio	

de	Alvarenga	foi	
apresentada	 por	
Maria	 Helena	
Vecchio	 Fornari	
-	 Diretora	 Insti-
tucional	 do	 hos-
pital,	 que	 agra-
deceu	 a	 parceria	
com	 os	 rotaria-
nos.	 O	 hospital,	
que	 original-
mente	 chama-

va-se	 Clínica	 Infantil	 do	 Ipiranga,	 atende	 gratuitamente	
em	 diversas	 especialidades	 a	 crianças	 da	 comunidade,	
cerca	 de	 1300	 por	 ano,	 através	 de	 seu	 Programa	 Saúde	
e	Alegria,	 e	 recebeu	equipamentos	para	 seu	ambulatório	
pediátrico.	O	projeto	foi	realizado	através	de	parceria	com	
Rotary	Clubs	de	Taiwan.

	 O	 projeto	 de	 ampliação	 do	 Banco	 de	 Leite	 Humano	
no	 Hospital	 São	 Paulo	 foi	 apresentado	 pela	 Prof.	 Dra.	
Ana	Cristina	Freitas	de	Vilhena	Abrão,	Coordenadora	do	
CIAAM/BLH	-	Centro	de	Incentivo	e	Apoio	ao	Aleitamen-
to	Materno/Banco	de	Leite	Humano	da	UNIFESP,	projeto	
também	realizado	com	Subsídios	Globais,	através	do	Ro-
tary	Club	de	São	Paulo	Aeroporto.	A	Dra.	Abrão	destacou	
a	 recomendação	da	OMS	de	 que	 o	 aleitamento	materno	
aconteça	por	pelo	menos	seis	meses,	e	apresentou	diversos	
motivos	pelos	quais	 a	 amamentação	 infantil	 é	 essencial,	
como	a	redução	nos	riscos	de	diversas	doenças,	como	di-
arréia,	problemas	respiratórios,	diabetes	e	infecções,	além	
de	benefícios	para	as	mães,	como	diminuição	da	incidên-
cia	de	hemorragias	e	depressão	puerperal.	O	projeto	reali-

apresenta projetos e valoriza a paz
Seminário Distrital da Fundação Rotária

O Seminário da Fundação Rotária apresentou vários presentes que o Distrito 4420
tem oferecido às comunidades através de seus projetos, 

e que foram mostrados aos rotarianos que compareceram ao Colégio Rio Branco,
em São Paulo, no dia 28 de Novembro.

Reportagem: Marcelo Carvalho e Juliana Milano



lembrou	da	necessidade	de	arrecadação	para	o	prosse-
guimento	da	campanha,	e	do	desafio	da	Fundação	Bill	
e	Melinda	Gates	que	contribui	com	2	dólares	para	cada	
dólar	doado	pelos	rotarianos,	e	desta	forma	conclamou	
os	clubes	a	efetivamente	contribuírem	para	que	a	meta	
de	um	milhão	de	dólares	possa	ser	atingida	até	o	final	
deste	ano	rotário.

		 Valéria	 França	 Garcia,	 associada	 do	 RC	 Santos	
Boqueirão,	 fez	 uma	 belíssima	 apresentação	 sobre	 o	

trabalho	 de	 combate	 à	
poliomielite	 no	 mundo.	
Valéria	 mostrou	 aspec-
tos	 da	 doença	 quando	
ainda era disseminada 
em	todo	o	mundo	e	mais	
de	 1000	 crianças	 eram	
infectadas	por	dia,	e	suas	
consequências,	 como	 a	
imobilidade,	 restrições	
à	 respiração	 (usava-se	

um	pulmão	artificial),	além	do	óbito	de	grande	parte	dos	
pacientes.	Após	30	anos,	avalia-se	que	a	campanha	tenha	
atingido	2	bilhões	de	crianças,	mobilizado	mais	de	10	bi-
lhões	de	dólares	em	 recursos,	 e	que	mais	de	10	milhões	
de	crianças	tenham	sido	efetivamente	poupadas	da	doença.	
Hoje	 ainda	 há	 em	média	 uma	 criança	 infectada	 por	 dia,	
e	 trata-se	do	 resíduo	de	maior	dificuldade	 em	 termos	de	
barreiras	 sanitárias,	 culturais	 e	 logísticas,	 destacando	 a	

resistência	 existente	 nos	 dois	
últimos	 países	 endêmicos.	 A	
palestra,	de	teor	emotivo,	com	
a	 história	 de	 Abdulah	 e	 seu	
irmão,	meninos	da	Nigéria	que	
perderam	 quatro	 irmãos	 para	
a	 pólio	 e	 tiveram	 suas	 pernas	
afetadas,	 mostrou	 um	 pou-
co	 do	 que	 é	 o	 real	 flagelo	 da	
doença.		Ao	final,	Valéria	des-
tacou	a	necessidade	de	não	se	
desanimar	 e	 prosseguir	 nessa	
campanha,	 multiplicando-se	

os	esforços	para	que	essa	luta	seja	vencida.

						Henrique	Lellis	voltou	à	tribu-
na	 para	 apresentar	 os	 clubes	 que	
doaram	 pelo	 menos	 100	 dólares	
para	o	 fundo	da	Pólio	durante	os	
meses	de	outubro	e	novembro,	os	
Rotary	Clubs	de	Itanhaém,	Santo	
André,	 Santos-	 Boqueirão,	 San-
tos-Praia,	Santos-Porto,	São	Cae-
tano	 do	 Sul-Olímpico,	 São	 Pau-
lo-Ipiranga,	São	Paulo-Aeroporto,	
São	Paulo	Sudeste	e	o	E-Club.
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 Ao	final	da	apresentação	dos	projetos,	os	membros	da	
Sub-Comissão	de	Projetos	da	CDFR	e	os	 representantes	
dos	clubes	e	entidades	envolvidos	nos	projetos	foram	agra-
ciados	com	certificados	de	reconhecimento.

	 O	Governador	2000-2001	do	Distrito	4420,	Henrique	
Camilo	de	Lellis,	apresentou	os	clubes	que	contribuíram	
com	pelo	menos	1000	dólares	para	a	Fundação	Rotária	nos	
meses	de	outubro	e	novembro,	que	foram	os	Rotary	Clubs	
de	Santos	Boqueirão,	Santos	Oeste,	Santos	Ponta	da	Praia,	
São	Paulo	Aeroporto,	São	Vicente	Praia	e	Santos	Praia.

 Polio
 O	 segundo	 painel	 foi	 introduzido	 pelo	 Presidente	 da	
CDFR	Marcelo	Demétrio	Haick,	que	apresentou	diversos	
aspectos	da	campanha	Pólio	Plus:	o	papel	do	Rotary,	os	
desafios	a	serem	superados,	a	necessidade	de	se	aumentar	
a	conscientização	sobre	a	doença,	a	questão	da	arrecadação	
de	fundos,	e	o	legado	a	ser	deixado.	Marcelo	mencionou	os	
surtos	ocorridos	em	alguns	países,	já	controlados,	e	a	con-
quista	da	Nigéria	e	restante	da	África	sem	casos	registra-
dos	em	um	ano,	restando	dois	países	
endêmicos,	Afeganistão	e	Paquistão,	
sua	evolução	e	seus	desafios.	Marce-
lo	destacou	ainda	a	situação	no	Bra-
sil,	que	terá	a	reintrodução	da	vacina	
injetável,	 e	 a	 necessidade	de	mobi-
lização	efetiva	dos	Rotary	Clubs,	já	
que	 a	 cobertura	 vacinal	 tem	 caído	
significativamente,	o	que	aumenta	o	
risco	de	recorrência	da	doença,	hoje	
considerada	erradicada.	Ao	finalizar,	



 Paz
 O	tema	“Diversidade,	Negociação	
e	a	Busca	pela	Paz”	marcou	o	terceiro	
painel,	que	foi	aberto	com	a	exibição	
de	um	vídeo	 referente	ao	 tema.	Gley	
Marquês,	 especialista	 em	 psicanálise	
clínica,	 efetuou	 a	 apresentação	 “In-
tolerância:	 uma	 visão	 psicanalítica”,	
com	 aspectos	 técnicos	 do	 assunto.	
Gley	mencionou	a	expressão	cunhada	
por	Freud,	“o	narcisimo	das	pequenas	
diferenças”,	 que	 reflete	 a	 estranhe-
za	 do	 homem	 em	 relação	 ao	 outro,	
ou	 a	 tendência	 a	 ser	 intolerante	 com	
quem	 lhe	 é	 diferente.	 A	 psicanálise	
mostra	 que	 a	 agressividade	 é	 parte	
da	natureza	humana	e	não	pode	ser	
eliminada,	 e	 que	 ambientes	 de	 po-
breza,	desestrutura	familiar	ou	confli-
to	 abrem	mais	 facilmente	 o	 caminho	
para	o	preconceito	e	a	 intolerância,	e	
que	 junto	 com	o	 fato	 de	 que	 o	 ódio,	
tal	qual	o	amor,	tem	poder	aglutinador,	
leva	a	situações	de	conflito.	Mas	que	

esse	instinto	pode	ser	controlado	e	canalizado	a	boas	ini-
ciativas,	através	do	uso	da	razão,	da	manutenção	de	um	
ambiente	favorável,	com	estrutura	familiar	e	perspectivas	
socioeconômicas,	e	redução	das	desigualdades.	Gley	con-
cluiu	com	a	colocação	de	que	através	do	conhecimento	e	da	
convivência	com	culturas	diferentes,	pode-se	criar	empatia	
e	permitir	que	um	indivíduo	se	coloque	no	lugar	do	outro,	
proporcionando	compreensão	entre	os	povos.

 	 O	refugiado	sírio	
Alaa	 Akel,	 professor	
universitário	 prove-
niente	 da	 cidade	 de	
Homs,	 na	 Síria,	 apre-
sentou	um	emocionan-
te	 depoimento	 sobre	 a	
situação	 de	 seu	 país,	
que	contribuiu	para	
desmistificar	 alguns	
preconceitos	 em	
relação	 aos	 refugiados	
sírios.	 Akel	 relatou	 o	
ambiente	 em	que	a	 ci-
dade	 se	 tornou,	 com	

tiroteios	e	conflitos	em	diversos	pontos	da	cidade,	e	a	difi-
culdade	que	havia	para	o	deslocamento	de	sua	casa,	em	um	
bairro	cristão,	para	a	universidade	onde	trabalhava.	Contou	
sobre	o	controle	da	cidade	tomada	pelos	grupos	extremistas	
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que	lutavam	contra	o	governo,	e	como	ditavam	as	regras	e	
saqueavam	as	casas	com	ameaças	de	morte	a	quem	não	se	
submetesse	ao	novo	regime.	Mencionou	ainda	os	ataques	
à	universidade,	que	para	minimizar	a	dificuldade	de	loco-
moção	hospedara	professores,	alunos	e	funcionários,	tor-
nando-se	alvo	de	ataques,	e	como	perdeu	amigos,	mortos	

ou	 feridos.	Akel	 des-
tacou	 o	 momento	 em	
que	 perceberam	 que	
só	havia	duas	opções,	
que	 eram	 morrer	 ou	
fugir,	 e	 então	 optou	
por	 sair	 da	 Síria,	 e	
veio	 o	 para	 o	 Brasil	
em	busca	de	uma	vida	
de	paz	e	harmonia.	

 	 Os	 depoimentos	
relacionados	 à	 paz	
puderam	 ilustrar	 um	
pouco	 da	 importância	

dos	 trabalhos	 realizados	pelo	Rotary	nesta	 área,	 desde	 a	
concessão	 de	 bolsas	 pela	 Paz	 e	Resolução	 de	Conflitos,	
ou	 intercâmbio	 de	 grupos	 vocacionais	 (VTT),	 financia-
dos	pela	Fundação	Rotária,	até	o	relacionamento	entre	os	
povos	propiciado	pela	internacionalidade	da	organização,	
em	seus	eventos	e	convenções,	e	através	de	programas	de	
intercâmbio	de	jovens	que	estimulam	o	compartilhamento	
de	culturas.

	 Através	de	um	vídeo	foi	apresentado	o	projeto	distri-
tal	Coração	Alerta,	originado	no	Rotary	Club	de	Santos,	
que	visa	proporcionar	conhecimento	para	detecção	e	pre-
venção	de	doenças	cardíacas.
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 Desafios
 Claudio	 Takata,	 presidente	 da	
Comissão	de	Arrecadação	da	CDFR	e	
governador	indicado	2017-2018,	falou	
sobre	 os	 desafios	 para	 a	 arrecadação	
2015-2016.	Claudio	ilustrou	a	necessi-
dade	de	planejamento	com	uma	analo-
gia	com	o	planejamento	financeiro	fa-
miliar,	e	que	em	Rotary	não	é	diferente	
–	para	tornar	realidade	tantos	projetos	
é	necessário	haver	uma	correta	admi-
nistração	dos	recursos,	e	naturalmente	
uma	fonte	de	receitas,	que	ocorre	através	da	doação	efetu-

ada	 por	 muitos	 rotari-
anos	 e	 parceiros,	 por	
meio	de	doações	reco-
nhecidas	 com	 Títulos	
Paul	 Harris,	 membros	
da	Paul	Harris	 Society	
ou	 Empresas	 Cidadãs.	
Claudio	 conclamou	 a	
todos	 a	 participarem,	
e	 encerrou	 citando	 o	
presidente	de	RI	Ravin-

dran:	“Não	podemos	usar	a	violência	para	 lutar	contra	a	
violência,	porém	quando	as	nossas	armas	são	a	educação,	
a	compreensão	e	a	paz,	podemos	ser	um	presente	para	o	
mundo”.
 Novamente	no	palco,	Lellis	anunciou	os	clubes	com	as	
dez	maiores	arrecadações	na	história	do	Distrito	4420	(veja	
quadro),	com	destaque	ao	empate	técnico	entre	os	Rotary	
Clubs	de	Santos	e	São	Paulo	Aeroporto	no	primeiro	lugar,	
com	mais	de	um	milhão	de	dólares	em	doações	cada	um.		

MAIORES ARRECADAÇÕES DO DISTRITO 4420
TOTAL DE 1991 A 2015

Rotary Club de Santos
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto

$ 1.032.375
$ 1.031.6931

Rotary Club de São Paulo-Sudeste $    527.1622

Rotary Club de Santos-Oeste $    381.0023

Rotary Club de Santo André-Norte $    371.8954

Rotary Club de Santo André $    298.1305
Rotary Club de Santos-Praia $    274.5646

Rotary Club de Santos-Porto $    232.7907
Rotary Club de PG-Forte Itaipu $    204.1168
Rotary Club de SP-Interlagos $    197.1669
Rotary Club de Santos-Boqueirão $    179.50110

	 	 Lellis	 ainda	 anunciou	 o	 novo	 presidente	 da	
Comissão	 Distrital	 da	 Fundação	 Rotária	 para	 o	 triênio	
2016-2019,	 o	 Governador	 2010-2011	 Marcos	 Anselmo	
Ferreira	Franco,	que	fez	agradecimentos	aos	membros	da	
comissão	atual,	 e	 se	colocou	à	disposição	para	o	desafio	
que	constitui	liderar	essa	comissão,	lembrando	alguns	pro-
jetos	por	ele	realizados,	como	o	desenvolvimento	do	pro-
grama	Empresa	Cidadã.

	 O	presidente	da	CDFR	Marcelo	Demétrio	Haick	fez	
um	balanço	dos	seus	anos	à	frente	da	comissão	no	triênio	
2013-2016,	destacando	a	necessidade	de	continuação	e	
evolução	constante	do	trabalho	da	equipe,	e	o	legado	que	
ficará	para	o	Distrito	4420,	de	liderança	em	arrecadação	
e	de	referência	em	projetos	comunitários.	Entre	os	de-
safios	Marcelo	destacou	o	aumento	de	responsabilidade	
envolvida	nos	projetos,	e	a	necessidade	de	um	esforço	
para	manutenção	dos	níveis	de	arrecadação,	potencial-
mente	 dificultados	 pela	 atual	 situação	 do	 câmbio	 no	
país.

	 O	 Curador	 da	 Fundação	
Rotária	 para	 o	 período	 2015-
2019,	Mario	César	 de	Camargo,	
comentou	 as	 suas	 atividades	 na	
Fundação,	nos	comitês	de	Plane-
jamento	Estratégico,	 Financeiro,	
de	 Ex-Alunos	 (Alumni)	 e	 Pro-
gramas,	 onde	 um	 dos	 seus	 ob-
jetivos	 é	 a	 visão	 a	 longo	 prazo,	
incluindo	 as	 metas	 e	 objetivos	
corporativos	 do	 RI	 para	 além	
da	 conclusão	 do	 programa	 Po-
lio	Plus.	Camargo	 apresentou	 as	
áreas	mais	demandadas	para	os	mais	de	1200	projetos	
de	subsídios	globais	aprovados	pelo	mundo,	e	destacou	
a	responsabilidade	na	preservação	e	administração	dos	
recursos	para	que	os	projetos	sigam	sendo	realizados.

 As	estatísticas	do	evento	foram	anunciadas	pelo	proto-
colo,	com	a	presença	de	182	participantes,	representando	59	
clubes.	O	evento	foi	encerrado	através	da	mensagem	final	da	
Governadora	 2015-
2016,	 Maria	 Luiza	
Mendaçolli	 Zago,	
que	 manifestou	 o	
desejo	 de	 que	 os	
belos	 exemplos	 de	
projetos	 realiza-
dos	 sirvam	 como	
motivação	 para	 o	
desenvolvimento	de	
novos	projetos.	
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
Rc de MoNgaguá-ceNtRo Rc de são Paulo-sul 

Rotary Day Cozinha-Refeitório em Centro Comunitário

	 Os	associados	do	RC	de	Mongaguá	Centro	promove-
ram,	junto	ao	Clube	da	Melhor	Idade	–	Projeto	Conviver	de	
Mongaguá,	o	Rotary	Day.	Mais	de	250	pessoas	foram	aten-
didas	 durante	 o	 evento	 dirigido	 pela	 presidente	 presente	
Iris	Pires	e	associados	do	clube,	que	se	uniram	para	servir	
à	comunidade.	Foram	realizados	exames	de	controle	de	di-
abetes	e	pressão	arterial	e	o	evento	contou	ainda	com	um	
café	da	manhã,	oferecido	pelos	rotarianos	a	todos	os	par-
ticipantes	que	prestigiaram	apresentação	de	danças,	coral	
e	encenação	teatral,	além	de	sorteio	de	diversos	brindes.

	 Com	a	ajuda	do	RCS-Sul	 e	outros	doadores,	 foi	pos-
sível	construir	um	novo	espaço	de	refeição	para	as	crianças	
que	participam	do	CCA	–	Centro	para	Crianças	e	Adoles-
centes,	 uma	 das	 áreas	 do	 Centro	 Comunitário	 e	 Creche	
Sinhazinha	Meirelles,	dedicada	a	crianças	já	em	idade	es-
colar.	A	inauguração	contou	com	a	presença	do	presiden-
te	presente	Paulo	Crepaldi	e	da	associada	Vera	Silvieri.	O	
Centro	Comunitário	e	Creche	Sinhazinha	Meirelles	realiza	
desde	1952	um	trabalho	social	que	ajuda	430	crianças	de	0	
a	13	anos	em	situação	de	vulnerabilidade	e	risco	social.

RotaRy club de PRaia gRaNde RotaRy club de guaRujá
Festa para 200 crianças Festa do Dia das Crianças para creche

 O	Rotary	Club	 de	 Praia	Grande,	 em	 conjunto	 com	 a	
Pastoral	 da	 Criança	 e	 com	 o	 Grupo	 de	Amigos	 da	 Pro-
moção,	realizou	no	mês	de	outubro	a	festa	das	crianças.	O	
evento	foi	realizado	na	sede	São	Vicente	de	Paula,	na	Vila	
Sonia,	em	Praia	Grande,	onde	foram	recebidas	aproxima-
damente	200	crianças	carentes,	que	puderam	brincar	com	
vários	animadores,	assistir	a	um	teatro	de	fantoches	e	de-
pois	desfrutaram	de	deliciosos	lanches	e	refrigerante,	ser-
vidos	a	todos.	Ao	final	da	parte	recreativa,	todas	as	crianças	
receberam	uma	sacola	de	doces	e	um	brinquedo,	celebran-
do	o	Dia	da	Criança,	com	apoio	de	parceiros	e	associados.

 A	creche	Benedito	Lellis,	mantida	pelos	associados	do	
Rotary	Club	de	Guarujá,	 festejou	o	Dia	das	Crianças	no	
mês	de	outubro,	reunindo	crianças	lá	assistidas	e	seus	fa-
miliares,	que,	graças	ao	apoio	da	diretora	da	entidade,	suas	
professoras,	 monitoras,	 rotarianos	 e	 rotarianas	 do	 clube,	
foram	 agraciados	 com	 o	 dia	 festivo.	 Os	 associados	 do	
clube	propiciaram	às	125	crianças	da	creche	uma	tarde	de-
scontraída	e	diferente,	proporcionando	momentos	de	muita	
alegria,	com	a	entrega	de	muitos	brinquedos	e	decoração	
impecável,	 garantindo	 muita	 diversão	 para	 todos	 os	 en-
volvidos.	A	ação	dos	rotarianos	foi	um	presente	para	todos.	
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Rc de são Paulo-iNteRlagos 

RotaRy e - club d-4420

RotaRy club de saNtos-oeste

RotaRy club de cubatão

Doação de livros didáticos

Festa do Dia das Crianças no CAMACC

Projeto de Incentivo à leitura

Festa do Dia das Crianças no N.R.D.C.

 Os	associados	do	E-Club	do	D-	4420	realizaram	a	Festa	
do	Dia	das	Crianças	na	Casa	Modelo	de	Apoio	às	Crianças	
com	Câncer	(CAMACC),	entidade	apoiada	pelo	clube.
Através	 dessa	 bela	 iniciativa	 dos	 rotarianos,	 foi	 possível	
arrecadar	e	distribuir	kits	higiênicos	personalizados,	dei-
xando	todos	muito	felizes.	Ao	celebrar	o	dia	festivo	os	as-
sociados	puderam	elevar	o	nome	do	Rotary	junto	aos	ben-
eficiados	e	parceiros	do	clube,	que	vem	somando	esforços	
para	promover	o	ideal	de	servir.	O	E-Club	segue	conectado	
com	as	causas	rotárias,	realizando	projetos	e	promovendo	
ações	que	são	um	presente	para	a	comunidade!

 No	mês	 de	 agosto	 aconteceu	 o	 lançamento	 do	Proje-
to	 de	 Incentivo	 a	Leitura	PIRALER,	 na	Escola	Dr.	 José	
da	Costa	e	Silva	Sobrinho,	no	bairro	Piratininga,	em	San-
tos/SP.	As	professoras	criaram	um	ambiente	de	“Caça	ao	
Tesouro”,	que	envolveu	todos	os	395	alunos	da	escola	de	
ensino	infantil	e	fundamental.	Cada	classe	receberá	o	Baú	
itinerante,	por	1	hora	na	semana,	que	servirá	de	base	para	o	
desenvolvimento	de	diversas	atividades	de	leitura.	O	LER	
e	 o	 Rotary	 Club	 de	 Santos-Oeste	 são	 os	 patrocinadores	
dessa	 iniciativa,	que	conta	com	480	 livros	adquiridos	da	
Editora	Cortez,	que	apoiou	e	viabilizou	a	parceria.

 Dando	continuidade	à	parceria	com	o	Instituto	Social	
Nossa	Senhora	de	Fátima,	o	RCSP-Interlagos	fez	a	doação	
de	livros	didáticos	para	a	Biblioteca	Aziz	Elias,	instituição	
onde	os	associados	do	clube	mantém	projeto	permanente.	
Através	dessa	importante	iniciativa,	os	alunos	dos	cursos	
técnicos	que	a	entidade	oferece	poderão	consultar	diversos	
livros	disponíveis	nas	áreas	de	marketing,	administração,	
economia,	filosofia,	entre	outros.	O	objetivo	dos	rotarianos	
é	colaborar	com	a	educação,	através	do	aperfeiçoamento	
intelectual	e	cultural	dos	estudantes,	e	demais	jovens	que	
possam	ter	acesso	ao	local.	Acesse:	n-fatima.org.br.

	 170	crianças	em	Cubatão,	tiveram	um	dia	especial.	Em	
outubro	foi	realizado	um	evento	no	N.R.D.C.,	promovido	
pela	Associação	de	Moradores	da	Comunidade	em	parce-
ria	com	o	RC	de	Cubatão,	empresas	do	pólo	industrial	e	o	
Fundo	Social	de	Solidariedade	da	cidade.	De	acordo	com	
o	presidente	da	associação,	Flávio	Souza,	esta	iniciativa	é	
importante	para	a	inclusão	das	147	famílias	que	vivem	no	
local,	devido	à	localização	do	bairro	ser	descentralizada.	A	
festa	foi	organizada	pela	Equipe	das	Mulheres	Determina-
das,	grupo	das	moradoras	da	comunidade.

www.rotary4420.org.br
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
RotaRy club de PeRuíbe RotaRy club sbc-NoRte

Prevenção e Combate à Hepatite C Plantio na Santa Casa

 O	Distrito	4420	marcou	presença	na	1ª	Semana	e	Pre-
venção	e	Combate	à	Hepatite	C	realizada	em	setembro	de	
2015,	através	de	iniciativa	do	Rotary	Club	de	Peruíbe,	em	
parceria	 com	ABPH	 e	 Escola	 Dimensão,	 que	 colaborou	
efetivamente	para	o	sucesso	do	evento,	através	dos	alunos	
voluntários.	O	evento	se	deu	na	Praça	Monsenhor	Lino	dos	
Passos,	em	Peruíbe,	das	9	às	17	horas,	período	esse	em	que	
foram	realizados	4.000	exames	gratuitamente.	A	presença	
dos	associados	do	clube	em	contato	com	a	população	aten-
dida	foi	muito	importante	para	levar	informação	e	mostrar	
a	participação	do	Rotary	na	comunidade.

 Os	 associados	 do	 Rotary	 Club	 São	 Bernardo	 Cam-
po	Norte	 realizaram	mais	um	 importante	 ato	 em	prol	 da	
natureza	e	da	humanidade.	Com	a	ilustre	participação	da	
Governadora	 do	 Distrito	 4420	 Maria	 Luiza	 Mendaçolli	
Zago,	os	associados	fizeram	o	“Dia	do	Plantio”,	na	San-
ta	 Casa	 de	Misericórdia	 de	 São	Bernardo	 do	Campo.	O	
clube,	em	parceria	com	a	SBC	Trans,	ofereceu	mais	de	200	
mudas,	como	forma	de	conscientizar	os	órgãos	públicos,	
privados	e	as	pessoas,	na	preservação	da	qualidade	de	vida	
e	bem	estar	de	todos,	em	prol	de	um	mundo	melhor,	através	
de	mais	uma	ação	presente.

RotaRy club de beRtioga RcsP-distRito são luiz
Bazar Beneficente Doações para Comunidade Jangadeiro

 O	RC	de	Bertioga,	que	no	ano	presente	tem	como	pres-
idente	 a	Mirian	Martinez,	 realizou	 na	 Escola	Municipal	
de	Vista	 Linda	mais	 um	Bazar	Beneficente	 para	 atender	
à	 comunidade	daquele	bairro.	A	 intenção	dos	 associados	
é	promover	melhores	condições	de	vida	para	a	população	
carente,	 que	 na	 ocasião	 foi	 diretamente	 beneficiada	 pela	
iniciativa.	Associados	e	professores	se	engajaram	na	ação,	
tendo	como	resultado	levar	o	nome	do	Rotary	à	comuni-
dade,	através	dos	associados	do	clube,	que	estão	determi-
nados	a	trabalhar	pelo	servir,	atraindo	novos	associados	e	
parceiros	para	as	ações	rotárias.

 Com	o	objetivo	de	celebrar	o	Dia	dos	Pais,	os	associa-
dos	do	Rotary	Club	São	Paulo	-	Distrito	São	Luiz	realiza-
ram	a	segunda	etapa	de	doações	de	roupas,	todas	elas	ar-
recadadas	pelo	clube	através	da	iniciativa	dos	associados,	
que	mobilizaram	 amigos	 e	 familiares,	 além	 de	 parceiros	
do	clube.	Na	primeira	etapa,	a	instituição	beneficiada	foi	a	
ONG	Lucas.	Já	na	segunda	etapa	realizada,	os	rotarianos	
beneficiaram	a	Comunidade	do	Jangadeiro,	que	recebeu	a	
significativa	 doação.	Os	 associados	 agradeceram	a	 todos	
que	doaram	as	roupas	ao	RCSP	-	Distrito	São	Luiz,	que	fez	
o	repasse	aos	mais	carentes.	
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Rc de saNtos-aPaRecida 

RcsP-PoNte estaiada

RcsV-aNtoNio eMMeRich

Rc de beRtioga-RiVieRa

Doação de 600 quilos de alimentos

Campanha do Agasalho

Ação de Imagem Pública

Exposição Beneficente de Carros Antigos

 	Os	associados	do	RC	de	Santos	Aparecida	realizaram	
importante	 ação	 social	 em	 benefício	 dos	 seus	 projetos	 e	
pessoas	 assistidas	 pelo	 clube.	Arrecadaram	mantimentos	
para	doação	à	Sociedade	de	São	Vicente	de	Paulo,	em	par-
ceria	com	o	Supermercado	Central,	situado	na	Praça	Nossa	
Senhora	da	Aparecida,	em	Santos/SP.	Ao	final	do	dia,	foi	
arrecadado	e	doado	um	total	de	600	quilos	de	alimentos.	
Esta	 foi	mais	 uma	 ação	 social	 do	RC	Santos	Aparecida,	
conduzida	 pelo	 presidente	 Presente	 Giuseppe	 Tatavitto,	
que	alcançou	significativo	sucesso.	Segue	o	RC	de	Santos	
Aparecida	presenteando	o	mundo!

 	O	RCSPaulo-Ponte	Estaiada,	junto	com	a	Fraternidade	
Aliança	Aca	Laurência,	entregaram	certificado	e	medalha
de	participação	a	 todos	os	parceiros	que	contribuíram	na	
“Campanha	 do	 Agasalho	 2015”.	 O	 reconhecimento	 se	
deve	ao	envolvimento	do	clube	na	campanha,	consideran-
do	que	os	rotarianos	não	mediram	esforços	para	colaborar	
com	a	arrecadação	de	agasalhos	para	aquecer	os	que	mais	
precisam.	No	último	inverno,	todos	acionaram	amigos,	fa-
miliares	e	parceiros,	para	colaborar	na	campanha.	A	home-
nagem	aconteceu	em	noite	de	encerramento	da	campanha,	
comemorada	no	CIESP	Distrital	Sul,	em	agosto	de	2015.					

 Realizando	um	intenso	trabalho	de	Imagem	Pública	ao	
longo	de	sua	existência,	o	RCSV-Antônio	Emmerich	tem	
trabalhado	para	divulgar	seus	projetos	e	ações	rotárias	na	
mídia.	O	clube	foi	citado	no	Jornal	Diário	do	Litoral,	im-
portante	 veículo	 impresso	 e	 de	destaque	na	 imprensa	da	
Baixada	Santista.	O	clube	tem	desenvolvido	projetos	per-
manentes,	ações	voltadas	para	a	comunidade	e	emparceira-
mento	internacional,	trabalhos	que	impulsionam	os	rotari-
anos	do	clube	a	divulgar	Rotary,	o	distrito	e	dessa	forma,	
levar	a	comunidade	da	região	a	conhecer	o	trabalho	rotário	
que	tem	como	objetivo	ser	um	presente	para	o	mundo.		

	 O	RC	Riviera	de	São	Lourenço	realizou	a	1ª	Exposição	
de	Carros	Antigos	no	Riviera	Shopping,	durante	a	gestão	
brilhante	do	presidente	Hugo	Gomes.	O	evento	foi	ideali-
zado	pelo	associado	e	atual	presidente	presente	do	clube,	
Osmar	A.	 de	 Moura,	 proprietário	 de	 um	 Karman	 Ghia	
restaurado.	A	 inscrição	dos	participantes	 e	 a	 adesão	dos	
visitantes	foi	feita	através	da	doação	de	uma	lata	ou	pacote	
de	leite	em	pó,	a	serem	doados	ao	“Projeto	Música	para	
Todos”,	 da	 Fundação	 10	 de	Agosto,	 em	 parceria	 com	o	
Projeto	Acica,	ambos	apoiados	pelos	rotarianos.

www.rotary4420.org.br
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MONTEIRO LOBATO
Campanha de doação de
brinquedos no CAMAC

 C o m e m o r a n d o 
o Dia das Crianças, o 
Interact Monteiro Lobato 
visitou o CAMAC, e doou 
brinquedos arrecadados pelos 
interactianos. Para os jovens 
a celebração foi um momento 

único e indescritível, considerando que através do gesto 
solidário os interactianos puderam sentir o amor e o 
carinho das crianças assistidas pela entidade, além de 
perceberem como um simples brinquedo e uma boa 
conversa, ou mesmo uma simples brincadeira, podem 
alegrar o dia deles e de qualquer criança. A ação solidária 

represen tou 
um momento 
mágico e 
t a m b é m 
um grande 
aprendizado 
aos jovens 
interactianos 
do clube, que 
c o n t i n u a m 
m o t i v a d o s 
pelo servir!

 Em outubro de 2015, o Rotaract Club de Santos 
realizou no Gonzaga, em Santos, a distribuição de 
flores juntamente com folhetos que informavam sobre 
a importância da luta na prevenção ao câncer de mama. 
As rosas de outubro eram um belo e agradável motivo 
para sorrir e lembrar às mulheres para cuidarem-se 
de si mesmas, exercerem o amor próprio e passarem 
a mensagem a quem amam. Com uma faixa exposta 
na faixa de pedestres, os rotaractianos exibiram aos 
motoristas a seguinte reflexão: “A gente precisa tocar 
nesse assunto! O câncer de mama, se descoberto cedo, 
tem até 95% de chances de cura!”.

ROTARACT CLUB DE SANTOS
Campanha Rosas de Outubro

 O Rotaract São Paulo Independência visitou a 
Fundação Funsai recentemente, com direito a um café 
da tarde e brincadeiras com as crianças lá assistidas. Os 
jovens realizaram a ação, comprometidos com a ideia de 
ser um presente para o mundo, e principalmente para as 
crianças.  O Rotaract SP Independência está engajado em 
diversas ações, fortalecendo o companheirismo e fazendo 
a diferença, junto às comunidades, assim como fez no 
café da manhã especialmente preparado para as crianças. 
Durante o evento, os representantes da Funsai fizeram 
questão de apresentar a instituição e o maravilhoso projeto 
que lá realizam. Foi uma ótima experiência para todos.

ROTARACT CLUB SP-INDEPENDÊNCIA
Tarde na Funsai

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
Campanha #desconecteocelular #conecteocinto

 A campanha #desconecte entrou em sua 
segunda fase, onde além da conscientização do 
não uso do celular ao volante, o Rotaract Itanhaém 
quer conscientizar motoristas e passageiros sobre 
o uso do cinto de segurança no banco de trás! 
Muitos acidentes acontecem vitimando pessoas 
sem cinto, que acabam morrendo. Os rotaractianos 
constataram isso devido ao acidente fatal para o cantor Cristiano Araújo e sua namorada 
Allana Moraes, que estavam sem cinto no banco traseiro, enquanto que as duas pessoas no 
banco da frente que usavam o cinto se salvaram. Com a repercussão nacional, os rotaractianos 
intensificaram a campanha: #desconecteocelular e #conecteocinto ok?
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 O Rotaract Itanhaém participou de uma entrevista realizada 
no programa “Encontro Marcado”, conduzido pela associada 
do clube, conhecida como “sócia formiga”, Katia Doenz, 
na Radio Anchieta. O presidente do Rotaract Itanhaém 
Tony César representou o clube e respondeu às perguntas 
importantes sobre o Rotaract, e divulgou o trabalho do Rotary 
e do distrito, além de esclarecer dúvidas dos ouvintes sobre o 
que faz a instituição. A oportunidade foi muito importante para 
divulgar as ações e projetos promovidos pelos rotaractianos 
que agradeceram ao querido Gilberto pela oportunidade, e à 
querida Katia pelo convite e espaço em seu programa!

 O Rotaract Club de Itariri, em parceria 
com o Rotary Club Itariri-Pedro de Toledo e o 
Departamento de Saúde da Cidade de Itariri-SP, 
participou da “Campanha da Vacinação contra a 
Pólio”. O evento percorreu o centro e os bairros 
de Itariri, levando informação sobre a importância 
da vacinação e sobre o compromisso do Rotary 
no combate à poliomielite, que no Brasil já foi 
erradicada. A campanha continua e os rotaractianos 
sabem desse compromisso. A ação foi um sucesso, 
com a participação dos palhaços convidados pelo 
Rotaract Itariri para animar as crianças.

DIVULGAÇÃO DO ROTARACT NA RÁDIO 
ANCHIETA DE ITANHAÉM

ROTARACT CLUB DE ITARIRI
Campanha End Polio Now

 O Interact Club de São Paulo Aeroporto efetuou a doação de 38 mesas 
para escritório para a entidade Dom José Gaspar, também conhecida 
como Ikoi No Sono, que abriga idosos na região de Guarulhos-SP. O 
clube recebeu o material, que ainda incluía refrigerador e três armários, 
da empresa Arquivo da Propaganda. A presidente do Interact Aeroporto, 
Caroline Carvalho, destacou a importância desta doação: “é muito bonito 
contarmos com a parceria de pessoas que canalizam seus recursos para o 
bem, ajudando a quem precisa”. Os objetos serão vendidos em bazares 
realizados pela entidade para a obtenção de recursos para manutenção de 
seus internos.

INTERACT CLUB DE SP-AEROPORTO
Doação de móveis para entidade de idosos

 O Rotaract SP Cidade Dutra se uniu ao Grupo do 
Bem para realizar a festa para o Dia das Crianças. 
Na ocasião, os rotaractianos atenderam a 200 
crianças carentes, promovendo uma festa muito 
bem organizada, com direito a muito algodão doce, 
sorvetes de massa, brincadeiras, pintura facial e muitas 
atrações. A festa ficou marcada como um dia de muita 
alegria e animação, que contou com a participação 
especial do Corpo de Bombeiros, que ensinou de 
maneira prática técnicas de primeiros socorros, e 
mostrou alguns instrumentos utilizados pelos salva-
vidas. O tema, essencial para ações de sobrevivência, 
propiciou bastante interatividade e diversão.

ROTARACT CLUB DE SP-CIDADE DUTRA
Festa do dia das crianças



V Concurso de Vídeos “Meu Clube em Ação”

 Estão	abertas	as	inscrições	para	a	quinta	edição	do	con-
curso	“MEU	CLUBE	EM	AÇÃO”,	para	vídeos	produzi-
dos	 pelos	 clubes	 do	 Distrito.	 Poderão	 participar	 Rotary	
Clubs,	Rotaracts,	Interacts,	RotaryKids	e	Casas	da	Amiza-
de/ASFARs,	de	forma	independente,	com	dois	vídeos	cada	
clube.
	 Os	vídeos	finalistas	serão	exibidos	durante	a	Conferên-
cia	Distrital	em	Águas	de	Lindóia,	que	acontecerá	entre	12	
e	15	de	Maio	de	2016,	no	Hotel	Monte	Real.	O	material	
produzido	constituirá	também	um	excelente	material	para	
Imagem	Pública	dos	clubes	e	do	Distrito.
	 Para	participarem,	os	vídeos	precisarão	 ser	 entregues	
até	 30/04/2016.	Os	 vídeos	 após	 recebidos	 passarão	 pela	
preparação	 para	 exibição	 e	 avaliação	 pelos	membros	 da	
comissão	julgadora	do	Distrito,	e	para	isso	é	preciso	um	
prazo,	e	por	esta	razão	vídeos	recebidos	depois	desta	data	
não	participarão	do	concurso.

	 Como	nos	anos	anteriores,	os	vídeos	devem	ter	até	no	
máximo	2	minutos	de	duração,	não	podem	usar	músicas	
ou	trilhas	sonoras	que	tenham	direitos	autorais	reservados,	
e	devem	ser	referentes	a	projetos	ou	ações	sociais.	Veja	as	
regras	completas	do	concurso	no	site	do	Distrito	4420.
	 Para	preparar	seus	vídeos,	os	clubes	podem	usar	ima-
gens	 em	movimento	gravadas	 por	filmadoras	 ou	máqui-
nas	fotográficas,	ou	produzir	animações	a	partir	de	fotos,	
acrescentar	uma	narração	ou	música,	e	pronto!	Os	vídeos	
deverão	 ter	 boa	 qualidade	 e	mostrar	 sempre	 projetos	 ou	
ações	beneficentes	dos	clubes!
	 Os	vídeos	poderão	 ser	ENTREGUES	até	30/04/2016	
na	sede	do	Distrito,	por	correio	(em	CD	ou	Pen-Drive),	ou	
enviados	 para	 webmaster@rotary4420.org.br	 através	 de	
sites	de	trocas	de	arquivos	(como	Dropbox,	4share,	Goo-
gle	Drive,	etc).	Participe!

Por: Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública
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