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Valorizar a vida é o objetivo
da Casa da Esperança de
Santo André
Entidade tem a constante preocupação em buscar o que há de mais moderno
em tecnologia na prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças.
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RC de Cubatão
na luta contra
a dengue

Alegia e companheirismo
marcam encontro das
ASFAR e Casas da Amizade

Casa da Amizade de São
Caetano do Sul:
dedicação especial à saúde
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Editorial

Revista Rotária:
o registro de muitas histórias
Sérgio Lazzarini
GD 2008-09
Distrito 4420

N

o calendário de nossa Instituição, abril
é dedicado às revistas rotárias. O Presidente de R. I., D. K. Lee, menciona a revista The Rotarian como uma das mais antigas e
tradicionais de Rotary.
Em janeiro de 1912, foi publicado um boletim
de 12 páginas, denominado The National Rotarian, onde incluía um artigo assinado por Paul
Harris intitulado “Rational Rotarianism” (Rotarismo Racional), além de notícias sobre clubes e
editoriais.
D. K. Lee observa que o objetivo do boletim
“The National Rotarian” é estabelecer um meio
para a troca de opiniões entre os rotarianos de
todo o mundo.
Hoje, com o quadro social do Rotary abrangendo aproximadamente 200 países, o encargo

das publicações se tornou mais complexo.
A revista matriz em língua inglesa, The Rotarian, é editada no escritório central de R.I., em
Evanston, Illinois, EUA, e possui tiragem de 500
mil exemplares.
Em todo o mundo, há mais 31 títulos e 24
idiomas, totalizando 32 revistas publicadas pela
Mídia Rotária Mundial, colocando em circulação
cerca de 1,25 milhão de exemplares.
A Revista Brasil Rotário deste mês lembra que
a edição especial de abril de 1983 sobre a corrida armamentista nuclear valeu à The Rotarian, o
prêmio Gold Circle Award, da American Society
of Association Executives.
Em fevereiro de 2005, todas as revistas regionais e a The Rotarian apresentaram a mesma
capa em celebração aos 100 anos do Rotary International.
Ainda nesta revista de abril de 2009, o Diretor
de R. I., companheiro Pinho, traduz mensagem
enfocando a importância das publicações, suas
finalidades, reconhecimentos, exemplos em âmbito nacional e internacional.
O artigo do companheiro Mário Cesar de
Camargo, do R. C. Santo André – São Paulo (D.
4420), projeta dados sobre o setor gráfico no
Brasil.
O apoio às revistas rotárias, fonte de informação e inspiração em cada artigo, cada matéria,
nos faz compreender e entender... o registro de
muitas histórias.

Abril de 2009 • Carta Mensal

5

Mensagem do Presidente

Prezados
Companheiros
Rotarianos,

A

revista que você está lendo é uma das mais antigas tradições do Rotary. Em janeiro de 1911 foi
publicado o The National Rotarian, boletim de
12 páginas que continha notícias, editoriais e um ensaio
de Paul Harris, chamado “Rational Rotarianism”. Sobre
a publicação ele escreveu: “O principal objetivo da The
National Rotarian é propiciar a troca de idéias entre rotarianos do mundo todo, e não somente dar aos dirigentes
um veículo para expressar suas opiniões. As mensagens
aqui presentes não foram escritas somente para ocupar
espaço. Já antevejo o dia em que este mesmo espaço estará tomado por ricas idéias de rotarianos ansiosos por
compartilhá-las.”
Hoje, com rotarianos em mais de 200 países e regiões, as revistas rotárias assumiram um papel mais complexo e vital que nunca. Com tiragem de 500.000 exemplares, a revista The Rotarian é feita na sede mundial em
Evanston. Mundo afora, são publicadas 31 revistas em
24 idiomas, perfazendo um total de 32 revistas impressas pela Rotary World Magazine Press, com circulação
de 1,25 milhão de exemplares.

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente do Rotary
International

Abril é o Mês da Revista no calendário rotário, momento de avaliar o papel dessas publicações em nossas
vidas e o que podemos fazer por elas. Para que as revistas concretizem a visão de Paul Harris é necessário haver
mais do que funcionários na redação. É preciso haver o
trabalho dos rotarianos. A melhor parte de se ler uma
publicação rotária é poder tomar conhecimento sobre o
que outros clubes estão fazendo. Cada edição, cada artigo, é uma chance a mais de encontrar não só informação
mas também inspiração.
Nesta era em que a comunicação eletrônica parece estar em todos os lugares, a revista impressa ainda é relevante para nossa organização. As revistas rotárias nos dão um
panorama do que está acontecendo nos clubes e distritos,
além de fornecer notícias importantes da sede mundial.
Mesmo os internautas mais aficionados acharão algo de
seu interesse nas revistas rotárias.
É um grande privilégio escrever aqui uma mensagem
assim como Paul Harris o fez, e ver que a visão dele, de
uma revista cheia de artigos com excelentes trabalhos e
idéias de rotarianos, tornou-se realidade.

Carta do Leitor
Prezado Sr. Sérgio Lazzarini
Em nome da Diretoria do CAMP SBC, vimos através deste agradecer-lhe pela publicação da matéria CAMP SÃO BERNARDO DO CAMPO DE OLHO NO FUTURO,
edição nº9 - março. Esta publicação proporcionará maior amplitude na divulgação dos trabalhos tanto do Rotary quanto da nossa Instituição junto às nossas
empresas parceiras. Já entramos em contato com o Sr. Gusmão para solicitar mais exemplares da revista.
Sucesso e prosperidade sempre!
Cordialmente,
Francisco Pessoa
Presidente CAMP SBC
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Clube

RC de Cubatão participa de mutirão
de combate à dengue

Sócios do RC de Cubatão engajados na luta contra a dengue

F

oi com muito engajamento na luta contra o mosquito Aedes aegypti que os rotarianos do Rotary
Club de Cubatão participaram do Mutirão de
Combate à Dengue de Cubatão, realizado no dia 14 de
março. O programa foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade e teve a participação de outras secretarias de governo e organizações sociais, bem
como os moradores empenhados na luta contra o causador da dengue.
A concentração da atividade deu-se na Praça Princesa Izabel, no centro da cidade. Durante os trabalhos, os
rotarianos fizeram visitas nas residências para orientação quanto às medidas preventivas da doença e auxílio
na retirada de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito.
De acordo com o presidente do RC de Cubatão,
Carlos Adelmo L. Gonçalves, “esse tipo de parceria
contribui para a valorização do nosso clube e na nossa
Organização”, finaliza.

A doença
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae e é transmitida
através do mosquito Aedes aegypti, também infectado
pelo vírus.
Febre alta com início súbito; forte dor de cabeça; dor
atrás dos olhos; perda do paladar e apetite; manchas e
erupções na pele semelhantes ao sarampo (principalmente no tórax e membros superiores); náuseas e vômitos; tonturas; cansaço; moleza e dor no corpo; dores nos
ossos e articulações são os sintomas da dengue clássica.
Já os da dengue hemorrágica, no início da doença são
os mesmos da dengue comum.
A diferença ocorre com mais freqüência quando a
febre acaba e começam a surgir os sinais de alarme: dores abdominais fortes e contínuas; vômitos persistentes;
pele pálida; fria e úmida; sangramento pelo nariz, boca e
gengivas; sonolência, agitação e confusão mental; sede
excessiva e boca seca; pulso rápido e fraco, dificuldade
respiratória e perda de consciência. Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de insuficiência circulatória e choque,
podendo levar a pessoa à morte em até 24 horas
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Evento

Rotary Kids:
Conferência
Distrital dedica
espaço para
crianças
*Por Marcelo Carvalho - Rotary Club de São Paulo – Aeroporto

E

m 2008, durante a XVII Conferência do Distrito
4420 foi realizada a I Conferência Distrital de
Rotary Kids, em Águas de Lindóia. O evento de
dois dias foi presidido pelo EGD Samir Nakle Khoury, criador do Rotary Kids no mundo, e contou com
a presença de diversas autoridades, entre elas o GD
José Luiz Fonseca, o representante do Presidente de
RI, José Carlos Carvalho, o Governador Eleito do Distrito 4420 - 2009/2010, Roberto Barroso Filho, o Governador Indicado do Distrito 4420 - 2010/2011, Marcos
Anselmo Ferreira Franco, os EGD´s Octavio Vallejo e
Silvio Marola, presidentes de clubes, representantes
da cidade anfitriã, entre outros.
Durante o evento, os kidianos conheceram a estrutura e funcionamento de uma Conferência, assistiram a diversos painéis interativos que proporcionaram uma verdadeira integração entre os jovens, bem
como obtiveram noções de civismo e rotarismo. Os
companheiros mirins também acompanharam a instalação de um Interact, um Rotaract e participaram de
boa parte das plenárias rotárias.
Na ocasião, foram apresentadas palestras que
despertaram muito interesse nos kidianos. Após as
formalidades da abertura oficial e entrada dos estandartes, o EGD Samir Khoury discorreu sobre a origem
do Rotary Kids - também nominado Rotakids - e sua
visível evolução dentro da Organização. Os demais
palestrantes e temas dos painéis foram: Dr. Guilherme
Theodoro Mendes (CAAP Ipiranga) -"Brasil: Esperança
na Juventude"; Dr. Sílvio Didone (RCSCS) "O Rotarismo
na estrutura familiar"; Profa. Mosavi Ribeiro (SESI São
Caetano do Sul) -"A Importância da Formação Escolar"
e o EGD 1983/84 Octávio Leite Vallejo - "Liderança, Civismo e Cidadania". Ao final, todos receberam calorosos e vibrantes aplausos, demonstrando a marcante
alegria da platéia.

II Conferência Distrital de Rotary Kids - participe!
Em maio de 2009, na XVIII Conferência do Distrito 4420, haverá a II Conferência Distrital de Rotary Kids.
O evento está agendado para o dia 30 de maio, sábado, às 15 horas, onde novos e excelentes painéis serão
apresentados. Será uma grande oportunidade para as crianças se conhecerem e interagirem. O encontro terá
sócios dos oito clubes de Rotary Kids do 4420, bem como alguns representantes kidianos de outros distritos.
Também será um bom momento para os companheiros de clubes rotários que ainda não possuem RK conhecerem o programa junto às respectivas famílias e sedimentarem a criação deste, que é a garantia do futuro do
rotarismo mundial. Traga toda a família para participar desta Conferência Distrital!
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Homenagem

Companheiro do RC de São Caetano do
Sul - Oeste recebe menção especial

O

companheiro Eronildes dos Santos, do Rotary Club
de São Caetano do Sul - Oeste foi um dos ganhadores do primeiro Concurso Nacional e internacional
de Trovas, que contou com o apoio da ABT – Academia Brasileira de Trovas e da UBT – União Brasileira de Trovadores e
contou com 608 inscritos.
Esta premiação foi realizada no último dia 25 de março às
17 horas, no Auditório Paulo Viriato Correia da Costa, da Revista Brasil Rotário, no Rio de Janeiro. O evento contou com
a participação do diretor de RI 2007/2009, Themistocles A. C.
Pinho, do EGD José Luiz Fonseca, também conselheiro da Revista Brasil Rotário, e do ex-presidente Carlos Roberto Salun.
Parabéns aos companheiros Miriã Dias Aroca, que coordenou esta campnaha, ao presidente do Rotary Club de São
Caetano do Sul - Oeste, Valderez G. Rubinho pela divulgação e
parabéns também ao ao nosso companheiro vencedor!

Senhores Pinho, Eronildes, Salun e Fonseca
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Capa

Valorizar a vida
é o objetivo da
Casa da Esperança
de Santo André

S

empre com o histórico voltado ao contexto social,
a Casa da Esperança foi criada em 1954 pelas senhoras do Rotary com o objetivo de proporcionar
vacinação contra a Poliomielite. Com o passar dos primeiros anos, esse sonho das rotarianas foi ganhando força e a
entidade passou a prestar atendimento de reabilitação às
crianças atingidas pela doença.
Os resultados dessa dedicação ficaram expressos em
números: no primeiro ano de atividades, foram atendidas
102 crianças, com fornecimento de aparelhos ortopédicos, palmilhas botas especiais e medicamentos. Ao final
de 1955, quase 300 crianças já recebiam o tratamento, e o
espaço provisório da Casa tornava-se pequeno, surgindo
assim a necessidade de uma sede própria.
A realização desse sonho se deu em 1963, quando a
Prefeitura de Santo André cedeu, em comodato, um terreno no Bairro Assunção para a construção do prédio. Esta
iniciativa deflagrou uma grande mobilização de rotarianos
para arrecadar fundos para a obra. Desde então, a Casa da
Esperança começou a buscar o que havia de mais moderno, seja para prevenção, diagnóstico ou tratamento de
doenças. Além disso, a Casa começou a fazer convênios e
procurar uma auto-suficiência para não depender apenas
do poder público.
Hoje, a Casa da Esperança de Santo André possui duas
unidades, a primeira é o Centro de Diagnóstico, localizada
na Vila Assunção, e a segunda, o Centro Neurológico, voltado aos atendimentos
e tratamentos, na Vila
Santa Teresa.
De acordo com o
presidente da entidade, Farid Nasser Chedid,
que desde 1998 dedica
grande parte de seu diaa-dia à Casa e à APAE, os

Farid Nasser Chedid
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atendimentos realizados gratuitamente são feitos com
indicação médica do SUS, ou quando o paciente passa
por uma triagem social. “Trouxemos como resultado números maravilhosos, faturando 1 milhão por mês, sendo
R$ 220 mil de gratidão. Em termos de assistência social,
é brutal, ou seja, mais ou menos 35% do volume”.
Em termos de perspectiva, o presidente Chedid
acredita na perenidade da empresa, com a atualização de instalações e equipamentos. Além disso, a Casa
conta com um excelente grupo de médicos. “Na diretoria me cerquei de pessoas boas para nos complementarmos e eles possam também opinar. O retorno
disso é sensacional. Atividades sociais como esta realmente fazem muito bem”, complementa, ressaltando a
seriedade do trabalho, bem como a qualidade, preço e
atendimento.
Pioneirismo marca a história da entidade
A constante preocupação em buscar o que há de
mais moderno em tecnologia na prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças marcou a história da Casa
da Esperança de Santo André, que adquiriu, na década
de 90, o equipamento de ressonância magnética mais
rápido, com maior nitidez de imagem e maior capacidade de realização de novos exames do ABC e 3º melhor
do estado de São Paulo.
Além disso, a Casa já dispunha de um moderno equi-
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pamento para exames de tomografia computadorizada,
cuja grande demanda fez com que um segundo aparelho
fosse adquirido, tornando, dessa forma a instituição mais
atualizada da região.
Fazem parte do conselho de curadores da Casa
da Esperança de Santo André:
Rotary Club de Santo André: Adriano Valente, Álvaro da
Rocha Macedo, Arnaldo Guerra Simões, Cezar Moreira Filho, Chady Satt Farah, Duílio Pisaneschi, Eduardo Tadeu de
Souza Assis, Farid Nasser Chedid, Fernando Luis de Souza
Assis, Gerson de Carvalho Alvite, José Claudio Poletto, José
Raul Poletto Filho, Laurindo Lopes Gomes, Luiz Antonio
Soldani, Marco Antonio Lucchesi, Mário Casemiro, Mário
César Martins de Camargo, Millo De Barbieri Filho, Nadjanara Dorna Bueno, Octávio Leite Vallejo, Paulo Eduardo de
Castro Neves, Rubens Awada e Silvio Valentim Valente.
Rotary Club de Santo André – Alvorada: Joalzi Antonio
Molero e Sérgio Luiz Munhoz
Rotary Club de Santo André – Campestre: Fernando Tadeu Ottolini
Rotary Club de Santo André – Norte: Edmir Vieira de Camargo, Hélio Precinotti, José Antonio de Almeida,
Rotary Club de Santo André – Sul: Hiroshi Okumura,
Mauro Mendes Martins Júnior, Sérgio Luiz Lourenço
Ex-irmandade: José Celso Novelli
Ex-rotarianos: Paulo Guerra Simões e Ricardo Canepa

12

Carta Mensal • Abril de 2009

Capa

Excelência no atendimento
Maria dos Reis Marques
dos Santos
“Passei pelo SUS no dia
17/03 e fui encaminhada para
cá em uma semana. Eu adoro
o atendimento daqui, quando
tenho que fazer exames, venho para a Casa da Esperança. Já é a 4ª ou 5ª vez que faço
mamografia. Achei rápido
o atendimento, mesmo não
sendo de emergência”.
Luciete Silva de Jesus
“Estou em tratamento
há um ano mas conheço a
Casa há dois, quando comecei o tratamento. Fui muito
bem atendida e muito bem
recebida por todos. Desde o
estacionamento. Então não
tenho palavras. Faço fisioterapia duas vezes por semana
com um atendimento excelente”.
Mirtes Helena R. S. Okayama
“Há três meses o meu filho
Gabriel vem aqui. Gosto muito. As pessoas são carinhosas
e com isso ele está se desenvolvendo muito. Elas passam
alguns exercícios para podermos fazer em casa também e
estimulam bastante, o que
traz uma rápida reação ao
tratamento, pois desenvolve
a parte dos membros superiores que são os mais finos”.

Mara Regina Balero
“O Vinícius faz hidroterapia há três meses, três vezes
por semana. Conversei com
o médico, que pediu para ele
fazer fisioterapia, hidroterapia e terapia ocupacional. A
Fisio ele faz há dois anos. Já
a hidro e a terapia ocupacional tem pouco tempo. Ele está
respondendo muito bem. Gostei muito daqui. Depois que
começou a fazer o tratamento
na casa, ele está evoluindo muito mais. As meninas são
mais atenciosas e agora ele já está até andando, coisa
que antes ele não fazia”.
Lidiane Gomes - mãe do abner, de 8 anos
“A terapia é muito boa, ele está mantendo o desenvolvimento, o atendimento é ótimo”.

Roselaine Neves Celice
“Hoje é o primeiro dia
de tratamento aqui. Até o
momento, pra mim está
ótimo”.

Abril de 2009 • Carta Mensal

13

14

Carta Mensal • Abril de 2009

Rotarianas

Alegria e companheirismo marcam XV
Encontro das Asfars e Casas da Amizade

O

XV Encontro Anual das Asfars (Associações de
Famílias de Rotarianos) e das Casas da Amizade do Distrito 4420, reuniu, aproximadamente
200 integrantes, no último dia 16, no Estação Jardim,
em Santo André. O evento, organizado em parceria
entre os três clubes da cidade, marcou a confraternização entre as rotarianas e esposas de rotarianos que
atuaram durante toda a gestão ‘Realizemos Sonhos’ do
casal governador 2008/09 Sérgio e Anabela Lazzarini.
Após serem recepcionadas com um completo café
da manhã, a solenidade teve início com a entrada e
hasteamento das bandeiras das entidades representadas. Em seguida, a abertura oficial do encontro entre
as mulheres foi promovida pela esposa do GD. “Vamos
celebrar aqui o companheirismo e todas as ações so-

ciais promovidas pelo Distrito 4420, que com certeza,
são frutos do trabalho social, de cada uma aqui presente, realizado junto à comunidade”, destacou Anabela.
Além disso, a primeira-dama agradeceu o empenho da
Comissão Organizadora e fez questão de enfatizar que
“cada detalhe do XV Encontro das Asfars e Casas da
Amizade foi preparado com muito amor, visando a realização de um dia dinâmico e agradável às participantes”. O GD 2008/09, Sérgio Lazzarini também prestigiou
o evento e agradeceu o empenho de cada integrante
das Asfars/Casa da Amizade para consolidação de sua
gestão. “Estas mulheres realizam um trabalho pararelo
junto ao Rotary e, sem dúvida, essencial para a arrecadação de recursos para a execução de nossas ações
em prol da comunidade mais carente, resumiu. Além
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de Lazzarini, a platéia masculina do XV Encontro Anual das Asfars contou com o Governador
Eleito 2009/2010, Roberto Barroso Filho, do Governador Indicado 2010/2011, Marcos Anselmo
Ferreira Franco, dos ex-Governadores, Marcelo
Haick (D 4420) e Aníbal Correira , além de Fernando Dias Sobrinho, atual Instrutor Distrital e
Governador Indicado 2011/ 2012.
A primeira etapa do XV Encontro Anual das
Mulheres do Distrito 4420 teve a participação de
três palestrantes que falaram sobre diferentes
aspectos do trabalho social. A história da participação das mulheres junto ao Rotary Club foi
conduzida por Maria Silvia Martins Haik. “Temos
como missão acreditar na prestação de serviços,
no companheirismo e, acima de tudo no amor,
por meio do qual as mulheres, desde 1914, vêm
realizando sonhos dos mais carentes, amparadas
pelos projetos de Rotary”, definiu. A segunda
palestrante foi a médica ginecologista, obstetra,
sexóloga e sanitarista, Maria Zélia C. S. Corrêa,
que abordou o tema amor. “As mulheres têm
dentro de si a capacidade de amar e transmitir
este sentimento e por isso ela é a estrutura da
família. Assim como na vida, no trabalho junto
ao Rotary, nós (mulheres) temos que ser o porto
seguro. Ter atitude e transmitir amor, excitação,
força e vontade, ser verdadeiramente como pilares de sustentação, para promovê-lo condições
de uma sociedade mais humanitária”. Por fim, a
presidente da Asfar do RC de Santo André, Inezita Awada, falou em nome das integrantes sobre
a importância da participação feminina. “Sem
Asfars não tem clube e é pelas Asfars/Casa da
Amizade que o Rotary Club faz tudo”, pontuou.
Além das explanações, a solenidade contou com o sorteio de diversos brindes às convidadas, que em seguida, participaram de um
almoço. Já no período da tarde, o XV Encontro
das Asfars /Casa da Amizade do Distrito 4420
foi marcado por uma visita a Associação Projeto Crescer, entidade engajada na luta contra
o câncer infanto-juvenil, onde as participantes
puderam conhecer o trabalho social realizado
no local. E para finalizar, foi realizado um chá
da tarde e um desfile de moda.
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Maria do Carmo
Presidente da Asfar do RC de Itanhaém
“Este Encontro Anual é importante para a troca de experiências dos projetos que são realizados em cada cidade. É a
ocasião de termos contato com as diferentes experiências
sociais desenvolvidas em prol da população carente em nossa área distrital”.
De acordo com Maria do Carmo, as ações da entidade visam
prioritariamente crianças e idosos, sendo uma das ações
prioritárias da Asfar de Itanhaém, a manutenção de um asilo
que atende 28 idosos.
Magda Miranda Rocha Sinopoli
Presidente da Casa da Amizade de São Caetano do Sul
“Esta confraternização é importante e marca uma gestão
de integração e companheirismo entre as mulheres ligadas
aos clubes do Distrito 4420. O espírito de solidaridade e boa
vontade da Anabela como nossa representante, traduz exatamente o que representam os objetivos de nossas ações
junto a comunidade”.
Inês Awada
Presidente da Asfar do RC de Santo André
“As mulheres são as que de fato fazem a diferença junto ao
trabalho social, junto à população que mais necessitada. As
mulheres são como bandeiras no voluntariado e são exemplo de companheirismo e atitude. Esta confraternização é
um momento único de renovar as energias e a motivação”.
Sandra Regina Turazzi Casas Freile
Presidente da Asfar do RC de Santo André – Campestre
“Na minha opinião, a integração entre as Asfars/Casas da
Amizades como o mais importante desta ocasião. Além disso, este ano, houve não só a integração entre as convidadas,
mas também da parte dos clubes de Santo André se dividiram a responsabilidade para a realização deste encontro.
Sem dúvida, o trabalho conjunto apresenta melhores resultados”.
Leni Alves Retondo
Presidente do RC de Santo André – Norte
“Considero que o mais importante do Encontro Anual da
Asfar seja a apresentação de todo o trabalho desenvolvido,
principalmente para as mulheres que estão iniciando suas
atividades junto às entidades. É como um estímulo para a
implantação de novos projetos em prol dos mais carentes”.
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Feira

RC de São Paulo - Ipiranga
realiza feira de saúde e cidadania

C

om o objetivo de proporcionar aos moradores do
bairro Ipiranga o livre acesso à realização de diversos exames sem custo, o Rotary Club São Paulo –
Ipiranga, em parceria com o Clube Atlético Ypiranga, que
cedeu o espaço, organizou a I Feira da Saúde e Cidadania
no mês de março, numa prestação de serviços à comunidade do bairro.
A brilhante participação dos companheiros, parceiros
e equipes de trabalho voltadas para um perfeito atendimento, mostrou a participação de 80 voluntários envolvidos na Feira e cerca de 500 pessoas atendidas, formando
um total de 1200 procedimentos realizados. Cabe ressaltar a notória participação do Carrefour Jabaquara, através
de seu diretor, Paulo de Moura Rezende Costa, fornecendo os produtos “Carrefour” e “Viver”, a exemplo de pães,
leite, café, requeijão, torradas, biscoitos, geléias, cereais,
etc, bem como faixas e banners utilizados na divulgação.
A qualidade dos produtos mereceu especial destaque por
parte das pessoas, bem como a iniciativa do Carrefour em
apoiar ações comunitárias na região.
De acordo com o presidente da comissão de projetos
do RCSP-Ipiranga, Álvaro Sanches, foi importantíssima a
parceria com as empresas e a aceitação, haja vista o contentamento das pessoas que por ali passaram. “Foi gratificante e já nos foi solicitada outra feira no ano que vem.”
Segundo o secretário do RC, Roger Augusto Fragata
Tajeiro Morcelli, o evento teve um desenrolar altamente

Parceiros empenhados na Feira
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLITEC – Diabetes e Hipertensão
Centro Oftalmológico Tadeu Cvintal – Catarata e
Acuidade Visual
SESI-Ipiranga – Fisioterapia e Nutrição
Colégio Brasileiro de Acupuntura
Áudio Global – Audiometria
Cooperativa Médica Nacional – Lesões de Pele
Atendimento Médico – RCSP – Ipiranga
Orientação Jurídica – Seccional da OAB/Ipiranga
Polícia Militar - PROERD
Clube Atlético Ypiranga – Departamento Feminino
Centro Independência
Carrefour - Degustação
Jornal Gazeta do Ipiranga

satisfatório. “Esperamos num futuro próximo oferecer assistência com o mesmo empenho e que nossos parceiros
continuem com o mesmo espírito de colaboração e que
nossa amizade se consolide ainda mais, como fruto de
nossa compreensão em busca da paz e dias melhores”, finaliza.
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Governadoria

Empenho nos programas rotarianos

O

companheiro Fernando Dias Sobrinho, do
Rotary Club de Ribeirão Pires, foi selecionado
para ocupar o cargo de Governador 2011-2012
do Distrito 4420. Fernando, 56 anos, é médico, casado
com Sonia Maria Roncon Dias, e tem três filhos - André,
Arthur e Caio, todos atuantes na área médica. Em sua
primeira entrevista como Governador Indicado, Fernando destacou que, ao ingressar no Rotary em 2002, não
imaginava que se tornaria um apaixonado pelo Rotary
International e a Fundação Rotária: “O companheirismo
e a qualidade dos programas oferecidos pela nossa organização me cativaram”. Continua – “Nos próximos dois
anos terei, em conjunto com minha esposa Sonia e com
o auxílio dos meus amigos na organização, a oportunidade de aprimorar os meus conhecimentos e estabelecer a base para um mandato produtivo e que esteja de
acordo com as aspirações dos nossos clubes, a grandeza
do nosso distrito e a promoção do objetivo do Rotary –
fomentar o ideal de servir”.

Fernando e Sônia, casal
governador indicado 2011/2012
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Case

Casa da Amizade de São Caetano do Sul:

dedicação especial à saúde

F

undada em maio de 1962, a Casa da Amizade
de São Caetano do Sul completará, em 2009, 47
anos de atividades. Por 20 anos, a Casa funcionou como creche (Lar Iracema Flores Vincenze). Em
1997, quando o município atendeu toda a demanda
com creches de qualidade, as atividades foram encerradas e iniciou-se o Projeto do Núcleo Lorminia
Veiga Falchero, que completou em março 12 anos de
atividades.
A Casa da Amizade proporciona atendimentos em
psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, exames audiológicos e odontologia através de uma equipe multidisciplinar qualificada e pós-graduada em suas especializações que
cumpre com um trabalho e tem como objetivo atender crianças, adolescentes e adultos com necessidades
especiais, dificuldades de aprendizagem, problemas
emocionais que afetam o desenvolvimento global, dis-

túrbios de linguagem oral e escrita e alterações vocais
de motricidade oral. Atendimento à família, grupo de
pais, grupo de mães também é realizado através do
Projeto Entrelinhas.
Os pacientes chegam a Casa da Amizade encaminhados pelas escolas, Conselho Tutelar,Vara da Infância e Juventude, Saúde Escolar de São Caetano do Sul
e divulgação de pacientes, lembrando que a Casa também atende pessoas de outros municípios.
Além disso, a Casa também mantém o Projeto Integração, que cumpre medidas socioeducativas municipalizadas junto à Prefeitura e atende crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, com a missão
de incluí-los à convivência saudável, utilizando de atividades que proporcionam a Reflexão e Ressignificação de suas ações, propondo-lhes um projeto de vida.
Outro projeto é o Ressignificando a Vida, que tem
como objetivo acompanhar os adolescentes e seus fa-

A presidente, Magda Miranda Rocha Sinopoli e equipe na Casa da Amizade de SCS.
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miliares dentro de uma construção pedagógica emancipatória e crítica.
Bem como todos estes serviços, a Casa tem à disposição um banco de cadeiras de rodas, que são cedidas
em caráter de empréstimo às pessoas necessitadas,
possuindo um amplo salão para locação o qual advém
parte de seus recursos.
Em 2006, por meio do Programa de Subsídios
Equivalentes da Fundação Rotária, o RC de São Caetano do Sul – Olímpico fez a doação de um equipamento de raio X para o consultório odontológico e de
uma cabine para avaliação audiológica ocupacional,
admissional, periódica de retorno ao trabalho, alteração de função e triagem escolar à Casa da Amizade.
Já em 2008, em parceria com o Rotary Club de Melfy,
na Itália, o RC de São Caetano do Sul – Olímpico viabilizou a compra do impedanciometro, com o objetivo de complementar e tornar possível a realização da

21

a valiação audiológica completa.
A entidade atende à comunidade em geral, inclusive de fora de São Caetano do Sul, bem como rotarianos, com a mesma qualidade das clínicas particulares a
preços altamente competitivos. São justamente estes
atendimentos considerados particulares ou através de
convênios firmados, que são proporcionados os subsídios aos atendimentos da população carente. “Este
aspecto é muito importante, porque demonstra que
todos podem confiar nos serviços prestados, e ainda
estarão ajudando no atendimento daqueles menos
favorecidos que não poderiam contratá-los”, afirma o
Governador Assistente da Área 2, Marcos Buim.
De acordo com a presidente da Casa, Magda Miranda Rocha Sinopoli, “pretendo formar parcerias
com escolas, empresas e clinicas aumentando assim
nossa demanda, mas sempre mantendo nossa qualidade”, finaliza.
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Educação

RC de São Paulo - Nove de Julho
prioriza alfabetização

A

alfabetização é a alavanca primordial para o desenvolvimento do ser humano. E como março foi o
mês da alfabetização em Rotary, o RC de São Paulo
- Nove de Julho não poderia deixar passar em branco, uma
vez que mantém uma classe de alfabetização para adultos
na favela da Alfaia, zona sul de São Paulo, com o apoio do
CIPS, (Centro de Promoção Social).
A região possui uma população muito carente e devido
à proximidade de suas casas, a classe já conta com quase
20 alunos, alguns analfabetos totais, outros que deixaram
os estudos há muitos anos e são analfabetos funcionais,
mas que ainda mantêm o sonho de mudar de vida e conseguir melhores oportunidades de emprego e ajudar a família, bem como deixar o bom exemplo.
No dia 23 de março, o Rotary Club de São Paulo – Nove
de Julho convidou a presidente da Subcomissão Distrital
de Alfabetização, Tânia Maria de A. Mesquita, para falar
sobre a importância da alfabetização e também sobre o
que o Distrito 4420 tem realizado nessa área. A professora
Cristiane Pereira de Jesus, que dá aulas em uma creche e
à noite ainda se dedica à alfabetização de adultos, sempre
incentivando seus alunos a progredirem Marinete Pereira
Torres, uma das melhores alunas, como representante da
classe, que com quase 60 anos não pensa em parar de estudar nunca mais, também foram convidadas.
Na ocasião, a professora recebeu um diploma de reconhecimento profissional pelo seu trabalho e um livro didático. Já
a aluna recebeu um kit escolar completo e mais um livro. Um
kit com lápis, borracha e apontador foi entregue a cada aluna.
“Foi uma manhã cheia de emoção e muito gratificante quando
pudemos ver a importância dos rotarianos quando se juntam
para desenvolver e melhorar a vida daqueles que não tiveram
muitas oportunidades", afirma a presidente do Rotary Club de
São Paulo – Nove de Julho, Maria Stella Gomide.
O dia 23 de março também contou com uma homenagem
das alunas da sala de alfabetização. “Todas merecem destaque,
pois sabemos como é difícil enfrentar uma classe de alfabetização
depois de um longo dia de trabalho pesado”. O clube também
está montando uma minibiblioteca e já angariou vários livros,
pois como se trata de uma classe inserida em uma comunidade
carente, os próprios moradores às vezes vão lá procurando por
livros. “É o Rotary Realizando os Sonhos”, finaliza Stella.

Classe de alfabetização mantida pelo RCSP - Nove de Julho

Iasmi, Magnolia e
Stella na frente do CIPS
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Crescimento

RC de Praia Grande - Pedro Taques:
diplomado mais um clube do Distrito

O

último dia 15 de abril foi marcante para o Rotary Club de Praia Grande – Pedro Taques, que
recebeu a visita do governador do Distrito 4420,
Sérgio Lazzarini e foi diplomado oficialmente com o certificado.
A fundação do clube se deu em novembro de 2008,
quando o RC havia sido oficializado em Rotary International.
Com 48 sócios, o clube deu início aos trabalhos rotarianos a
todo vapor com ações comlementares, onde os mais experientes mostram aos companheiros mais novos em Rotary
os projetos de outros clubes, por meio de reuniões.
O RC de Praia Grande – Pedro Taques já possui uma parceria com a Cidade das Crianças, localizada no bairro Solemar, desenvolvendo um trabalho voluntário muito forte,
que atende cerca de 140 crianças.. “Fizemos a revitalização
de um consultório odontológico. Nos conscientizamos e
fomos lá com esse projeto, compramos os remédios que
faltavam e os equipamentos necessários para fazer o que
estava parado voltar a funcionar a sala”, afirma o presidente do clube, Gilberto Sardo, que foi eleito para a próxima
gestão do clube (2009-2010).

Além disso, as rotarianas estão fazendo trabalhos voluntários na região, a exemplo cursos
de manicure voltados aos cuidados necessários com a saúde,
para que as mulheres possam se
auto-sustentar e ter uma renda.
Outra equipe dá aulas de artesanato com madeira, papelão, entre outros, para que elas possam
presentear alguém, ou até vender seus trabalhos.
E não para por aí: cheios
de boas idéias e motivação, os
rotarianos do RC de Praia Grande – Pedro Taques lecionam conteúdos de inglês e noções de informática
para a população carente do local. “Queremos desenvolver e viabilizar mais projetos, agora que estamos
entrando em uma nova gestão, na qual montaremos
o novo conselho diretor com as metas da FR e DQS”,
finaliza Sardo.
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DQS

Gincana dos Sonhos: Participação na
Conferência é tarefa de maio

N

a Gincana dos Sonhos – tarefa de maio, cada equipe
receberá o número de pontos igual ao percentual
de sócios do clube que comparecer na Conferência, vezes 10. Por exemplo: o clube possui 25 sócios e cinco
comparecem = 20% - 200 pontos. Outro clube possuí 50 sócios e comparece com 8 sócios = 16% - 160 pontos. Total da
equipe 360 pontos.
Doação de mantimentos
Cada item abaixo relacionado entregue na secretaria da
Conferência valerá cinco pontos. Quando um mesmo rotariano entregar mais de um item, ou mesmo, quando entregar mais de uma unidade de um mesmo produto, os pontos
serão multiplicados pela quantidade entregue. (Exemplo: 5
quilos de feijão, mais 5 quilos de arroz = 50 pontos)

Feijão – um quilo
Arroz – um quilo
Farinha de trigo – um quilo
Farinha de mandioca – um quilo
Café – ½ quilo
Óleo de soja – uma lata
Açúcar – um quilo
Biscoito Água e Sal - 400 gramas
Sabonetes – cinco unidades
Shampoo – 1 unidade
Esses mantimentos e produtos serão entregues para
o Asilo São Camilo de Lelis, entidade assistida pelo Rotary
Club de Águas de Lindóia.
Participe! Afinal, são itens de uso comum, fácil aquisição
e baixo custo.
Parabéns pelo ato de generosidade e de humanidade

Tarefa de março: 21 companheiros
demonstram generosidade
Em março, a tarefa da Gincana dos Sonhos solicitou
aos clubes a doação de sangue pelos rotarianos. 21 valorosos companheiros demonstraram sua generosidade ao
doarem 450 ml de sangue, que podem salvar vidas. Doar
sangue significa amor ao próximo. O Distrito 4420 sente-se
orgulhoso e agradece com muito reconhecimento.
Também doaram sangue João Paulo Gonçalves e Neide Gonçalves, de Itanhém, filho e esposa de rotariano.
Na lista abaixo, veja os doadores:
ROTARIANOS DOAM SANGUE PELO ROTARY
Adilson Luíz Gonçalves – RC de Santos - Porto
Angélida da M Reis – RC de São Bernardo do Campo Jardim do Mar
Anna C. Teste Trimmel – RC de Santos - Boqueirão
Bessie Barros de Medeiros - SP Independência
Carla C. de A. Soeiro – RC de São Vicente

Carlos Adelmo L Gonçalves – RC de Cubatão
Dante Russo Franco – RC de Santos
Emidio Giacomelli - SP Independência
Eurico C Garofalo - SP Independência
Gilda Viana Alves – RC de Itanhaém
Gildo Freire de Araujo – RC de Diadema - Floreat
Juliana de Cassia Evangelista – RC de Itanhaém
Levi Maciel Cardoso – RC de Cubatão
Marcos Buim – RC de São Caetano Sul - Olímpico
Omar Abdul Assaf – RC de São Vicente
Ricardo S G Oliveira – RC de Santos - José Bonifácio
Sandro Banderali – RC de São Paulo - Cidade Ademar Alvorada
Valdir José Caobiano – RC de Cubatão
Vera L. A. da Rocha – RC de Diadema - Floreat
Waldyr A de Oliveira – RC de São Paulo - Cidade Ademar
Alvorada
Wilson Pereira da Cruz – RC de Cubatão
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VISITA
AO CLUBE
PARCEIRO

25

0

0

0

0

25

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

25

25

25

25

50

FEVEREIRO

ENSAIO/
DESFILE
ESCOLA
SAMBA

25

50

25

25

25

25

25

50

25

50

DOAÇÃO
SANGUE

40

10

10

10

10

MARÇO

DOAÇÃO
SANGUEEXTRA

30

30

30

30

30

30

30

30

60

60

60

60

60

30

30

30

30

60

60

30

60

60

30

30

60

60

60

60

MENÇÃO
PRESIDENCIAL

155

15

400

220

295

210

507,5

105

220

195

275

275

150

140

325

130

682,5

105

95

357,5

160

210

577,5

325

185

175

355

190

220

165

330

410

505

230

855

TOTAL
PONTOS

*Números atualizados, baseados nas informações recebidas até dia 29 de abril

SEM.
FUND.
ROTÁRIA
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Doação

Rotary Club de São Paulo - Independência
e DACAM doam alimentos a entidades

A presidente do RCSP - Independência, Bessie Barros de Medeiros e Marcos Antônio Lucas Jr. do DACAM durante entrega de mantimentos

N

a quarta-feira (8 de abril), o RCSP - Independência, e o grupo ELLO, do DACAM – Diretório Acadêmico de Comunicação e Letras Mackenzie, por
meio de seu presidente, Thiago Fernandes, e seu diretor,
ex-presidente do Rotary Kids do RC de São Paulo – Independência, Marcos Antonio Lucas Junior, doaram 600
quilos de alimentos não-perecíveis para três entidades
carentes.
A solidariedade foi colocada em prática pelo diretor
do DACAM, Marcos Jr., junto à presidente do RCSP – Independência, Bessie Barros de Medeiros, que levaram pes-

Antigos trotes foram substituídos por festas beneficentes

soalmente 200 quilos de alimentos para cada entidade,
são elas: a Creche Raio de Sol, localizada na Vila Carioca, o
CAAP-Ipiranga, no Moinho Velho, e o Asilo O Raiar do Sol,
no Cambuci, proporcionando desta forma, benefícios para
crianças, jovens e idosos carentes.
Aproveitando a visita à Creche Raio de Sol, o RCSP - Independência fez a doação de ovos de Páscoa para as 70
crianças da entidade, bem como toalhas de banho e copos
plásticos.
“Nos reunimos no clube e fizemos uma parceria que
envolve as doações. O diretor do DACAM, o Marquinhos,
se empenhou em substituir os antigos trotes para seis
ou sete festas com a finalidade de arrecadar fundos para
as entidades por meio de nosso clube”, afirma Bessie
Medeiros.
A ação teve destaque em reportagem na Gazeta do Ipiranga e também foram feitos dois banners com fotos para
a divulgação da parceria e das futuras festas. “Agora não
faltará comida para o CAAP. O que eles precisarem, por
meio dessa parceria faremos uma campanha e arrecadaremos os alimentos”, complementa a presidente do RCSP
- Independência.
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