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 No Rotary, nossa diversidade é nossa força. Essa ideia remonta aos 
primeiros anos da nossa organização, quando o sistema de classificação 
foi proposto pela primeira vez. O conceito por trás disso era simples: um 
clube com associados de origens diferentes e com habilidades diversas 
seria capaz de fornecer um melhor serviço do que um clube sem isso. Nos 
anos seguintes, a diversidade no Rotary passou a ser definida de forma 
mais ampla. Descobrimos que um clube que realmente representa sua 
comunidade é muito mais capaz de atendê-la de forma eficaz. Pensando no 
futuro, fica claro como a diversidade permanecerá essencial no Rotary: não 
só para um serviço forte hoje, mas para uma organização forte no futuro.

 Um dos aspectos mais urgentes a resolver quanto à diversidade 
no nosso quadro associativo é a idade dos nossos associados. Quando você 
observa o público em quase todos os eventos do Rotary, fica óbvio que 
a faixa etária presente na sala não promete um futuro sustentável para 
nossa organização. Nosso quadro associativo está perto de atingir um 
recorde, e, apesar de estarmos trazendo novos associados o tempo todo, 
apenas uma pequena minoria desses associados é jovem o suficiente para 
ter décadas de serviço rotário à frente. Para garantir uma liderança rotária 
forte e capaz amanhã, precisamos trazer associados jovens e capazes hoje.

 Também não podemos falar da diversidade no Rotary sem 
abordar a questão de gênero. É difícil imaginar que a apenas três 
décadas atrás, as mulheres não podiam fazer parte do Rotary. Embora 
tenhamos percorrido um longo caminho desde então, o legado dessa 
política equivocada ainda permanece conosco. Muitas pessoas continuam 
pensando no Rotary como uma organização apenas para homens, e isso 
tem tido um efeito prejudicial na nossa imagem pública e no crescimento 
do nosso quadro associativo. Hoje, as mulheres representam pouco mais 
de 21% do total de rotarianos.

 Embora seja certamente um grande avanço, temos um longo 
caminho a percorrer para cumprir o que deveria ser a meta de cada 
clube: um equilíbrio de gênero que corresponda ao equilíbrio do nosso 
mundo, com um número mais equilibrado de mulheres e homens no 
Rotary. Qualquer que seja o motivo de termos nos juntado ao Rotary, 
permanecemos porque encontramos valor na associação e acreditamos 
que nosso serviço tem valor para o mundo. Com clubes que reflitam 
esse mundo em toda a sua diversidade, construiremos valor ainda mais 
duradouro para fazer a diferença no Rotary.

Ian H.S. Riseley   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2017-2018

Rotary Club de 
Sandringham  

Austrália

MENSaGEM Do PRESIDENtE

- Ian H.S. Riseley -

MARCELINO SILVA
Jornalista MTb 47020/SP
Editor da Revista Rotary 4420

Rotary Club de Santos-Porto

Servir por 113 anos  
sem envelhecer

 Somente quem é capaz de dar de si, antes de 
pensar em si, consegue servir a humanidade por 113 
anos sem parar. Não tenho a total certeza, mas um 
pensamento parecido pode ter sido a principal convicção 
do advogado Paul Harris quando ele convidou três 
amigos para fundarem o Rotary, em 23 de fevereiro de 
1905, na cidade de Chicago (EUA). Anos se passaram, 
muitas transformações ocorreram, mas a essência da 
instituição continua a mesma, fortalecendo laços de 
voluntariado, companheirismo e amizade por meio do 
ideal de servir. Ao completar 113 anos de história em 
2018, o Rotary pode estar idoso, mas não velho. Ele tem 
a capacidade de se reinventar, enquanto a velhice resiste 
às mudanças e tende a morrer.

 Depois do legado de Paul Harris, o reconhecimento 
desta trajetória fica evidente ao constatarmos quantas 
lideranças passaram pelas fileiras do Rotary por todos estes 
anos. São e foram pessoas capazes de mudar para melhor 
a vida das comunidades onde atuam, sem perderem os 
laços que deram origem a tudo em 1905. São tantos que 
não teria como citarmos nomes num simples texto. São 
voluntários que fizeram e fazem parte da nossa história. 
Reconhecemos este valor diante das celebrações pelos 
113 anos da instituição, com duas matérias sobre o Dia 
do Rotary, mostrando as homenagens que os rotarianos 
e o Distrito 4420 receberam na Câmara Municipal de São 
Paulo e no CAMP SBC.

 Em outras duas reportagens, a exemplo do 
que publicamos nas edições anteriores, mostramos 
a fundação de novos cubes de Rotary pelo Distrito 
4420. Os destaques desta edição vão para o Rotary 
Club de Bertioga-Forte, que será liderado pela 
empresária Olga Tamashiro; e para o Rotary Club de 
São Paulo-Parelheiros, que terá como sua primeira 
presidente a dinâmica Solange Dias. Os novos clubes 
dão sinais claros de como o Rotary se modifica ao passar 
dos anos e conta com a competência das mulheres para 
tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Tanto o 
São Paulo-Parelheiros, quanto o Bertioga-Forte foram 
fundados com o propósito de servir em comunidades 
carentes longe dos centros urbanos.

 Ainda temos a editoria Clubes em Ação, que 
mostra um pouco do dia-a-dia dos clubes de Rotary. 
Ainda temos matérias com enfoque na juventude e 
nas ações distritais. Os destaques são a participação 
dos interactianos e dos rotaractianos no Encontro 
Paulista de Interact Club, realizado em São José dos 
Campos/SP; a parceria distrital com a Grand Cru, uma 
das principais importadoras de vinhos do Brasil e que 
vai oferecer descontos especiais aos rotarianos; o 
Mutirão da Saúde em celebração ao “Dia do Rotary”, 
organizado pelos clubes da Área 3 do Distrito 4420; e 
o projeto Rotary nas Escolas, inciativa educacional em 
parceria com o Instituto Maurício de Sousa, doador de 
30 mil gibis aos clubes de Rotary.

Acesse tudo isso no site www.revistarotary4420.org.br. 
Abraços e boa leitura!
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- Claudio Hiroshi takata -

Claudio Hiroshi 
takata  

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2017-2018

RC de São Paulo 
Aeroporto   

São Paulo - Brasil

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Queridos companheiros do nosso Distrito 4420, chegamos 
num momento importante do Ano Rotário 2017-2018, pois temos 
poucos mais de quatro meses para terminarmos os nossos ciclos à 
frente da Governadoria e dos clubes de Rotary. Após os festejos de 
fim de ano e do Carnaval, muitos de nós temos a oportunidade de 
fazermos um balanço das nossas ações dentro do ideal de servir. 
É fácil identificar o quanto de coisas boas realizamos, e o quanto 
ainda temos de desafios pela frente. Levando em conta que as 
nossas gestões duram apenas 12 meses, ainda há muito tempo 
para consolidarmos nossas realizações. Então vamos ao trabalho, 
justamente porque o tempo é muito valioso para todos nós.

 Da mesma forma que o trabalho em Rotary é valioso para nós 
mesmos e para as comunidades onde atuamos, o tempo é algo que 
também devemos valorizar, assim como a água que bebemos. Ao fazer 
um pequeno balanço de nossas realizações pelos municípios de nossa área 
de abrangência, foi possível dar conta de como o tempo é nosso aliado. 
O primeiro semestre da nossa gestão terminou, mas o semestre seguinte 
chegou cheio de realizações, dando continuidade aos projetos ou gerando 
oportunidades de novas realizações. Os primeiros meses de 2018 são prova 
disso, quando demos continuidade no plantio de árvores, realizamos 
parcerias, fundamos novos clubes e organizamos vários eventos.

 É neste sentido que quero convocá-los para que, juntos, 
continuemos a fazer a diferença na humanidade. Ao lembrarmos que 
estamos no segundo semestre deste ciclo rotário, não devemos invocar 
o tempo que não existe, mas sim todo o poder de realização que os 
ponteiros de um relógio podem nos oferecer. Foi assim que Paul Harris 
e outros três amigos agiram na distante noite de 23 de fevereiro de 
1905, quanto fundaram o Rotary, na cidade de Chicago (EUA). Se 
naquela época eles deixassem o tempo tomar conta de suas ações, em 
detrimento das realizações, não teriam mantido viva uma organização 
não-governamental de forma sólida por 113 anos. Parabéns aos 
rotarianos por mais um ano de nossa rica história.

 Para finalizar, vou repetir o pedido da minha mensagem no 
mês passado. Convido a todos para vivenciarmos o Rotary em sua 
essência. Embarquem conosco na segunda Viagem da Amizade do 
Ano Rotário 2017-2018, rumo à Chicago, com visita à sede mundial do 
Rotary International na cidade vizinha de Evanston, e à Toronto (CAN), 
para a Convenção Internacional do Rotary. Em uma só viagem, teremos 
dois destinos imperdíveis. Também não podemos esquecer da nossa 
Conferência Distrital 2017-2018, que vai ocorrer de 31/05 a 03/06/2018, 
no feriadão de Corpus Christi, no aconchegante Hotel Monte Real, em 
Águas de Lindóia/SP. O padre Marcelo Rossi, o historiador Leandro 
Karnal, o professor Marco Antonio Villa e o jornalista Rodrigo Bocardi 
estão entre as atrações confirmadas. Participem!

- Paulo augusto Zanardi -

 Estou escrevendo esta mensagem em San Diego, nos EUA, onde 
participo da Assembleia Internacional de 2018. Aqui, para qualquer lado 
que se olhe, você verá alguém com um sorriso em sua direção. As diferenças 
de idioma, vestimentas, cultura, alimentação, nada disso interfere para 
que haja amizade e um congraçamento geral. Que tal se ampliássemos 
para o restante do mundo esse clima de fraternidade que reina em nossa 
Assembleia Internacional? Que tal olharmos sempre as pessoas, mesmo 
que diferentes de nós, com o mesmo olhar que temos aqui? Esse olhar de 
compreensão, de querer ajudar, de querer facilitar a vida de todos.

 O que mais vejo na Assembleia é rotariano pedindo ajuda. Todo 
mundo quer saber onde fica tal sala, onde se pode comprar alguma coisa, 
onde é a farmácia e (por incrível que pareça) mesmo pessoas que não 
estão acostumadas com o local fazem de tudo para ajudar quem precisa. 
Em nossa vida, devemos fazer como aqui e estar sempre atentos para 
auxiliar alguém – e se não pudermos ajudar, pediremos para quem possa. 
Quando dedica um gesto de atenção a uma pessoa, você está criando uma 
partícula do bem e espargindo-a para o Universo. Vamos começar por 
nossa casa, por nossa empresa, com os nossos funcionários, e assim por 
diante. Essa corrente do bem vai se expandido e, com certeza, tornará o 
mundo melhor para você e todos os demais. 

 Por outro lado, aqui não vejo ninguém com fome, ninguém 
doente, ninguém com o olhar para o infinito. Vejo pessoas vibrantes com 
os objetivos a serem alcançados. Será que alguém pode estar em paz 
quando seu filho está passando fome, doente ou sentindo dores, sem ao 
menos ter o dinheiro necessário para comprar remédio e comida por estar 
desempregado? Como rotarianos, devemos ir ao encontro desses menos 
favorecidos para que possamos criar a cultura do bem-estar para todos, ou 
seja: o mínimo necessário para que uma pessoa tenha a oportunidade de 
viver em paz com sua família e em sua comunidade.

 Uma das nossas áreas de enfoque é Paz e Prevenção/Resolução 
de Conflitos. O Rotary patrocina cursos para que jovens se aperfeiçoem 
em nível de mestrado para resolver conflitos que nem mesmo as forças 
bélicas conseguiriam resolver. Por meio da nossa ajuda financeira, temos 
a oportunidade de melhorar o mundo no atacado, porém é no varejo 
que nossos clubes atacam conflitos como a falta de estudos, de trabalho 
e de moradia. Se cada Rotary Club puder realizar um projeto voltado ao 
estabelecimento da paz em sua comunidade, não importa de que maneira, 
seremos um mundo com uma egrégora muito melhor, capaz de emanar 
melhores energias para o Universo. Fiquem em paz e façam a diferença.

Paulo augusto 
Zanardi 

Diretor do Rotary 
International

Gestão 2017-2019  
Zonas 22 e 23 

 
RC de Curitiba 

Cidade Industrial  
Paraná - Brasil

MENSaGEM Do DIREtoR

o maravilhoso mundo do Rotary 
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Inciativa educacional foi possível pela parceria com o Instituto Maurício de Sousa, 
responsável pela doação de 30 mil gibis aos clubes de Rotary do Distrito 4420

 Educação Básica e Alfabetização são áreas de 
enfoque do Rotary International em todo o mundo. 
Seguindo essa linha de planejamento estratégico da 
instituição, o Distrito 4420 do Rotary International 
lançou iniciativas para beneficiar estes segmentos 
do desenvolvimento humano. Graças a uma pioneira 
parceria com o Instituto Maurício de Sousa, o projeto 
foi colocado em prática em 2018 em várias unidades 
escolares, batizado de “Rotary nas Escolas”. Apoiado 
com entusiasmo por Claudio Takata, Governador do 
Distrito 4420 no Ano Rotário 2017-2018, o programa 
visa o aperfeiçoamento de crianças e adolescentes, 
tanto nas escolas do setor público, quanto nas unidades 
de ensino da rede particular.

 O Rotary Club de Santos-Oeste foi um dos 
clubes do Distrito 4420 que já iniciou a aplicação do 
“Rotary nas Escolas”. A iniciativa envolve estudantes da 
9ª Série do Ensino Fundamental de escolas municipais 
e estaduais parceiras. São aplicadas discussões 
sobre a cultura empreendedora, redações sobre 
sustentabilidade, dentre outros temas, definidos 
por cada clube de Rotary. Segundo Silvio Marola, 
coordenador do projeto no Distrito 4420, cerca de 
70 clubes já desenvolveram alguma iniciativa do 
programa. “Os presidentes de clubes e governadores 
assistentes acolheram a ideia de forma positiva. É um 
projeto inteligente, que visa despertar a melhoria do 
ensino em nosso País”, afirma ele.

 Sérgio Lazzarini, coordenador de projetos 
humanitários do Distrito 4420, afirma que o projeto 
tem relevante importância na gestão de Takata. 
“Ao longo da minha vida profissional, trabalhei com 
algumas comunidades na área da Educação. O Rotary 
sempre respondeu as demandas deste setor com êxito 
e voluntariado social”, revela Lazzarini. Por meio da 
parceria com o Instituto Mauricio de Souza, o Distrito 
4420 já disponibilizou cerca de 30 mil gibis às escolas 
que aderiram ao programa. O material aborda o 
empreendedorismo para o desenvolvimento social. 
Estima-se que 70 milhões de crianças não têm acesso 
à Educação Básica e mais de 800 milhões de pessoas 
acima de 15 anos são analfabetas no mundo.

 No Brasil, os números são preocupantes 
porque mais de 13 milhões de cidadãos não sabem ler 
e nem escrever. “Temos poucos adultos que tiveram 
aulas de educação empreendedora na infância. É muito 
importante incentivarmos esse debate”, afirma Marco 
Antonio Dias Cardoso, presidente do Rotary Club de 
Santos-Oeste. Recentemente, ele ministrou palestras 
para os alunos do UME Lourdes Ortiz, na cidade de 
Santos/SP. Um das etapas do projeto ocorreu no 
auditório da Secretaria de Educação de Santos, com o 
tema “A escolha profissional”. Para aproximadamente 
130 alunos da rede pública municipal, Cardoso falou 
sobre a importância da escolha profissional na vida dos 
jovens e adolescentes.

 Segundo Adriana Praxedes Monteiro Bastos, 
chefe do Núcleo Educacional da Secretaria Adjunta 
da Educação de Santos, o mais importante é plantar 
semente nesses jovens. “Em geral, a receptividade 
deles em relação às palestras foi boa e as reações 
muito positivas. Ao término do evento, alguns alunos 
procuraram o palestrante para fazer perguntas e 
tirar dúvidas”, declara ela. “Aprendi que se você quer 
muito algo, acredite que é capaz, lute e conquiste”, 
comentou uma das alunas da UME Cidade de Santos. 
Já para outro aluno que participou da palestra, o “gibi 
da Turma da Mônica é informativo e retrata bem o 
espírito do empreendedorismo, além de ensinar como 
ser mais adulto e responsável no dia-a-dia”.

 Após o convite do Santos-Oeste à Seção 
Núcleo Tecnológico Educacional, 49 turmas do 9º Ano 
participaram do concurso da melhor redação. Foram 
selecionadas três alunas do UME Pedro II: Rafaela 
Santos da Silva, Vitória Rodrigues Machado de Mello e 
Nicole de Abreu Antoneli, orientadas pela professora 
Lilian Mara Moraes. No UME Cidade de Santos, as 
alunas Júlia Carvalho de Oliveira e Melissa Rabelo 
do Nascimento foram as selecionadas e orientadas 
pela professora Denise Lemos. Cada área do Distrito 
4420 irá selecionar uma redação e premiará com um 
tablet o aluno vencedor. No final do projeto, as escolas 
participantes serão julgadas e premiadas depois de 
computados as pontuações. Ao lado da escola e do 
professor orientador, o aluno vencedor também 
receberá uma premiação extra.

Por dentro do projeto  
Rotary nas Escolas

“Temos poucos adultos que tiveram aulas de 
educação empreendedora na infância. É muito 

importante incentivarmos esse debate”.

- Marco Antonio Dias Cardoso -

Educação Básica e Alfabetização são áreas 
de enfoque do Rotary International
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Clubes da Área 3 do Distrito 
4420 realizam Mutirão da Saúde 
em celebração ao “Dia do Rotary”
Cerca de 1.500 pessoas receberam avaliação médica gratuita, teste de diabetes, dicas 

sobre prevenção de doenças e orientação de profissionais especializados

 No dia 24 de fevereiro, o Distrito 4420 do 
Rotary International, em parceria com os clubes de 
Rotary da Área 3, realizou o Mutirão da Saúde. Além 
de beneficiar a população atendida, o evento também 
serviu para celebrar o Dia do Rotary, que completou 
recentemente 113 anos de fundação. A ação aconteceu 
na sede do MSTI (Movimento dos Sem Teto do 
Ipiranga), no bairro de Heliópolis, em São Paulo/SP. 
Os rotarianos celebraram a data em reconhecimento 
aos serviços filantrópicos de desenvolvimento social 
e profissional realizados na cidade. O mutirão é um 
evento tradicional dos clubes de Rotary, e sempre conta 
com apoiadores locais. A programação é dedicada à 
saúde e reúne diversas atividades gratuitas.

 Cerca de 100 voluntários da ONG Verter (Grupo 
H. Olhos), ONG Renovatio, UNICID (Universidade 
Cidade de São Paulo), Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo e Associação Pele Saudável 
realizaram os atendimentos. Os kits utilizados nos 
testes de diabetes foram doados pelo Hospital São 
Camilo Ipiranga e pela Cruz Vermelha. Os kits de 
hepatite C foram fornecidos pela ABPH (Associação 
Brasileira dos Portadores de Hepatite). A população 
ainda recebeu informações sobre a prevenção do 
câncer bucal, aferição de pressão arterial, medição 
de glicemia, teste de hepatite, exame de diabete, 
oftalmológico e dermatológico, além de palestras 
sobre a saúde do homem e da mulher.

 Nos casos em que o cidadão é diagnosticado 
com algum problema grave de saúde, a organização 
do mutirão encaminha o caso ao hospital parceiro da 
região. “Está sendo maravilhoso, tudo muito rápido e 
organizado. Aproveitei e fiz um check-up, passando 
por todos os atendimentos. A saúde está em dia, vou 
divulgar para os meus amigos”, afirma Fabiana Leal 
dos Santos Lopes, moradora que recebeu orientação 
dos profissionais do mutirão. Segundo Álvaro 
Domingos Sanches, coordenador geral do evento, 
foram realizados 2.677 procedimentos, sendo 610 
atendimentos de diabetes, 635 aferições de pressão 
arterial, 412 testes de hepatite C, 215 consultas 
dermatológicas e 48 exames de câncer bucal.

 Somente no setor oftalmológico, foram 
realizadas 554 triagens, 302 consultas e cerca de 250 
óculos foram doados, sendo que 123 foram entregues 
de imediato aos pacientes. As demais peças seriam 
entregues num prazo de 20 dias, por se tratarem de 
lentes mais complexas de produção. “Gostaria de 
enaltecer o trabalho conjunto da Área 3, os presidentes 
Paulo Lázaro de Moraes (RCSP Vila Mariana), Leonardo 
Vizentim (RCSP Anchieta) e Vania Martines (RCSP 
Independência), além do agradecimento especial 
aos companheiros Emídio Giacomelli, Governador 
Assistente da Área 3, e Alda Montanher, presidente 
do RCSP Ipiranga. Foram eles que iniciaram o projeto e 
me convidaram para a coordenação”, declara. 

Os mutirões da saúde são eventos 
tradicionais dos clubes de Rotary
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triagem oftalmológica

 O grande destaque do mutirão foram os 
atendimentos oftalmológicos. Segundo o Censo 
Brasileiro de Oftalmologia, 85% dos municípios 
brasileiros não possuem oftalmologista. Dados 
cedidos pela Fonte Abiótica relatam que 20% da 
população brasileira, cerca de 45 milhões de pessoas, 
precisam usar óculos e não sabem. Após essas 
constatações, foi observado que o problema não 
está apenas na falta de acesso aos óculos de grau, 
mas na falta de acesso à saúde visual como um todo. 
Pensando nisso, a ONG Renovatio desenvolveu um 
ônibus oftalmológico equipado com dois consultórios 
completos. O equipamento móvel tem a capacidade 
de atender mais de 200 pessoas por dia.

 “O impacto é sentido na hora. Em um 
mutirão como o de hoje, o paciente passa pela 
triagem, consulta-se com o oftalmologista e já vai 
para casa enxergando com os óculos doados”, revela 
Josef Slusny. As peças são fabricadas em partes 
pela ONG alemã One Dollar Glasses, que tem a 
Renovatio como representante brasileira. “É ótimo 
para nós que não temos condições. Só a lente da 
minha filha custa cerca de R$ 300,00”, revela Kelly 
Lourenço Ramalho Moreira. Segundo ela, a Beatriz 
de 12 anos possui deficiência física e psicológica 
devido à má formação cerebral em seu nascimento. 
“A Bia faz tratamento pela AACD, mas como eu 
perdi o prazo, não consegui receber a armação por 
lá. Esse mutirão caiu do céu”, agradece.

 Para o diretor do Grupo H. Olhos, Dr. Marcos 
Tonelli Gomes, faz parte da missão da empresa o 
voluntariado social. Ele cedeu os equipamentos 
oftalmológicos e parte da equipe para a realização 
dos testes. “Não realizamos nenhuma ação sem 
a doação de óculos. É por isso que escolhemos 
a Renovatio como parceira”. Segundo Rodrigo 
Galvão Viana, gestor de responsabilidade social 
do Instituto Verter, essa e a 25ª participação num 
mutirão de saúde. Para Maria do Destino da Silva, 
de 52 anos, receber o atendimento foi muito 
importante. “Eu não enxergava de longe, fiz uns 
quatro exames. É uma oportunidade que estão 
dando pra gente, além de nos incentivar a sempre 
procurar o oftalmologista”, revela. 

Foram realizados 2.677 procedimentos, 
sendo 554 triagens oftalmológicas
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Palestras e parceiros

 O mutirão promoveu diversas palestras sobre 
a saúde do homem e da mulher. Paulo Lázaro de 
Moraes, médico oncologista e presidente do Rotary 
Club de São Paulo-Vila Mariana, abordou a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. A companheira Suehellen Milhomem falou 
sobre o câncer de mama, incontinência urinária e a 
saúde do períneo para ambos os sexos. Vania Cotinda 
falou sobre avaliação postural e alongamento, 
ministrando uma aula prática sobre o tema com os 
participantes do evento. Segundo o coordenador do 
evento, cerca de 60 pessoas comparecem às palestras, 
o que possibilitou compartilhar experiências e 
conhecimento nos períodos da manhã e da tarde.

 A Sabesp foi uma das empresas apoiadoras 
do evento. Esteve presente durante todo o dia 
fornecendo água aos participantes. Segundo Carlos 
Eduardo Hashish, superintendente de Comunicação, 
as ações sociais efetuadas pela companhia foram 
intensificadas após a crise hídrica sofrida no Estado. 
“Os nossos funcionários foram às ruas intensificando 
as ações e instruindo a população sobre como evitar 
o desperdício da água. Já realizamos várias ações 
em parceria com o Rotary, é sempre um prazer 
atendê-los”, afirma. O MSTI foi constituído em 2012. 
Atualmente, o grupo conta com aproximadamente 
7.000 pessoas cadastradas, que participam das 
atividades de mobilização social, artística e cultural.

 Elas lutam por melhorias na comunicação 
entre os órgãos públicos e a comunidade de Heliópolis, 
realizando projetos, reuniões e seminários para 
aproximar a gestão pública dos moradores da região. 
Pensando nisso, Alda Montanher fez o convite ao 
presidente do MSTI para executar o mutirão da saúde 
em sua sede. “Só tenho a agradecer essa parceria. 
A realização dos exames para a nossa comunidade 
é muito importante. Conseguir unir moradia com 
saúde é um grande privilégio. Vamos continuar 
juntos no próximo ano. Temos como meta trazer um 
caminhão de prevenção ao câncer, já que nesse ano 
tivemos apenas as palestras”, revela David Carlos Silva 
Garcia. “É uma satisfação para os rotarianos quando 
conseguimos organizar um evento desse porte e com 
tamanha importância à população local”, finaliza Alda.

Cerca de 100 voluntários realizaram os 
atendimentos durante o mutirão

Clubes organizadores

1. Rotary Club de São Paulo-Ipiranga.
2. Rotary Club de São Paulo-Anchieta.
3. Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana.
4. Rotary Club de São Paulo-Independência.
5. Rotaract Club de São Paulo-Independência.
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Seja vacinando 2,5 bilhões de crianças, obtendo apoio governamental ou nos dedicando incansavelmente 
à erradicação da paralisia infantil, nós contribuímos para um mundo mais saudável e próspero. 

Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt



• Clássico = R$129,00 por mês.
• Riserva = R$ 175,00 por mês.
• Gran Reserva = R$ 350,00 por mês. 
• Premier Classe = R$ 675,00 por mês.

Parceria do Distrito 4420 com a Grand Cru, uma das principais importadoras de vinhos 
do Brasil. Também prevê a doação de 5% do valor das vendas à Fundação Rotária

 PO Distrito 4420 do Rotary International e 
a importadora Grand Cru fecharam uma parceria de 
benefícios aos rotarianos. O acordo prevê 10% de 
desconto nos produtos anunciados pelo site www.
grandcru.com.br, desconto na adesão à Confraria 
Grand Cru e a doação de 5% do valor das compras em 
prol da Fundação Rotária. Para obter o desconto e para 
que a doação seja realizada conforme o regulamento, 
o rotariano precisa gerar um código de “Cupom de 
Desconto”, que está disponível apenas aos associados 
em Rotary. Para obtê-lo, basta fazer a autenticação 
no site do Distrito 4420 com a senha pessoal do “Meu 
Rotary”, acessar a promoção dentro do site e depois 
clicar no link ao final desta página promocional.

 A parceria inclui duas promoções distintas. A 
primeira delas inclui os produtos anunciados pelo site 
da empresa, oferecendo os 10% de desconto para os 
vinhos à venda no site da Grand Cru, exceto os vinhos 
em promoção. A doação de 5% para a Fundação 
Rotária vale para todas as compras (promoção ou 
não). A segunda promoção inclui a Confraria Grand 
Cru, com desconto de 50% na primeira mensalidade 
para adesão ao clube (com doação também de 5% 
para a Fundação Rotária). Na Confraria Grand Cru, 
o rotariano vai receber em sua casa, mensalmente, 
rótulos rigorosamente selecionados por uma equipe 
de exigentes de Sommeliers, todos com renome no 
mercado nacional. São quatro opções: 

Rotarianos ganham 10% de 
desconto na compra de rótulos 
pelo site da Confraria Grand Cru

Nota: Há um cupom específico para compras no site, e 
outro para a adesão à Confraria Grand Cru.

 Os pagamentos podem ser efetuados no cartão 
de crédito em até seis (06) parcelas, ou em até três 
(03) vezes no boleto bancário. Pessoa Jurídica também 
pode utilizar os cupons, com pagamento via boleto. Os 
rotarianos podem compartilhar os cupons com pessoas 
de seu relacionamento, incrementando ainda mais as 
contribuições para os projetos da Fundação Rotária. 
Acesse direto no confraria.grandcru.com.br. 

A parceria prevê a doação de 5% do valor 
das vendas à Fundação Rotária

20 CLUBE DO VINHO 21CLUBE DO VINHO

ROTARY 4420 - JAN/FEV 2018



Sobre a Grand Cru

 Sinônimo de “o melhor terroir”, a expressão 
francesa Grand Cru é aplicada para designar 
vinhedos com características geográficas que lhes 
permitem um padrão de excelência no plantio de 
uvas e produção de vinhos. Na Borgonha, região 
conhecida por ser o berço dos melhores vinhos do 
mundo, os Grand Crus representam menos de 2% 
da produção. Em Bordeaux não é diferente, com 
seus icônicos Premier Grand Cru Classé e Grand Cru 
Classé. Foi por isso que a expressão foi adotada 
como nome da marca. Sua missão é descobrir os 
melhores vinhos do mundo e compartilhá-los com 
apaixonados pela bebida.

a história da marca

 Fundada em Buenos Aires (ARG) em 1998, 
a Grand Cru chegou ao Brasil em 2002, com foco 
na importação de vinhos argentinos e franceses de 
Bordeaux. Passados mais de 15 anos de história, 
ela cresceu e se tornou a maior cadeia de lojas 
de vinho de importação exclusiva do Brasil. Atua 
no mercado de importação e distribuição com 45 
unidades nas principais cidades brasileiras, entre 
filiais e franquias, além do próprio site Clube de 
Vinhos, chamado também de Confraria Grand Cru. 
Seus vinhos são selecionados com muito cuidado, 
passando pelo aval de sua exigente equipe de 
sommeliers, resultando num portfólio de altíssima 
qualidade, figurando entre os melhores do 
continente sul-americano.

A Grand Cru figura como uma das principais 
importadoras de vinhos do Brasil
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Palestras, grupos de estudos e gincanas entre os jovens reforçaram a importância do 
companheirismo para o fortalecimento dos clubes de Interact e Rotaract

 De 19 a 21 de janeiro, a cidade de São José 
dos Campos sediou o 7º ENPIC (Encontro Paulista 
de Interact Club), organizado pelo Distrito 4600 do 
Rotary International. O encontro aconteceu na Escola 
Municipal Jacyra Vieira Baracho, reunindo cerca de 
500 jovens entre interactianos, rotaractianos dos 
distritos 4420, 4310, 4430, 4480, 4510, 4540, 4590, 
4600, 4610, 4620, 4580 e 4550. O objetivo do evento 
foi a capacitação dos participantes e convidados em 
assuntos que colaboram para o seu desenvolvimento 
pessoal, dos clubes de jovens e de seus respectivos 
distritos rotários. O tema desta edição foi “O universo 
de Peter Pan na Terra do Nunca”, um mundo mágico, 
onde a infância nunca morre.

 A temática é um exemplo da mistura entre o 
amadurecimento e o espírito bondoso, algo necessário 
para a formação do perfil dos atuais interactianos. 
Segundo Gabriela Gadea, presidente da Subcomissão 
Distrital de Interact, foi um final de semana de 
muito trabalho, aprendizado e principalmente 
companheirismo entre os diversos clubes do Estado 
de São Paulo. “É muito interessante à interação de 
jovens com tanto potencial. Todos amadurecem 
nesses encontros. Eles têm a oportunidade de debater 
temas relevantes por meio de conteúdo e ferramentas 
específicas. Desta forma, eles crescem dentro 
dos programas que o Rotary International dedica 
exclusivamente à juventude”. O encontro reuniu 14 
palestrantes convidados, entre eles três rotaractianos 
que representaram o Distrito 4420.

Interactianos e rotaractianos 
do Distrito 4420 marcam 

presença no ENPIC em  
São José dos Campos

 Todos apresentaram em suas palestras 
assuntos atuais e de forma didática esclareceram as 
dúvidas dos participantes. As plenárias foram divididas 
entre os seguintes temas: “Intercâmbio para jovens”, 
por Guilherme Ramalho; “Interact x Rotaract”, por 
Rodolfo Mello; “Inclusão Social e Libras”, por Beatriz 
Cunha; “Transição de Interact para Rotaract”, por 
Gabriel Silva; “Planejando uma nova gestão”, por 
Henrique Pignatti; “Família x Família Rotária”, por 
Hugo Pazin; “Sonho e prática: como educar para 
estilos mais sustentáveis de vida”, por Gabriel Gomes; 
“Liderança”, por Mariane Abacherly; “A depressão 
como mal estar contemporâneo”, por Paulo Uendel; 
“Atuação da família rotária na atual situação do 
Brasil”, por Paula Sampaio e Rafael Andrade; “Imagem 
pública: qual mensagem você quer passar?”, por Victor 
Cardoso; “Projetos Transformadores”, por Yuri Amaral; 
e “Integração da família rotária”, por Luciana Gusmão. 

 Para os palestrantes do Distrito 4420 e 
representantes do Rotaract Club de Praia Grande, 
a experiência foi positiva. “Acredito que interações 
entre o Rotaract e Interact são fundamentais para 
construir uma juventude unida dentro do Rotary em 
prol do bem”, revela Yuri Amaral. Para Luciana Gusmão, 
participar de um evento com 500 pessoas foi incrível. 
“Apesar de não ter conseguido conversar com todos, me 
senti numa família. O amor pelo Interact jamais sairá do 
meu coração. Agradeço a organização do evento pela 
oportunidade de palestrar”. O jovem Victor Cardoso 
achou boa a troca de experiência com os interactianos. 
“Sempre aprendemos algo a mais. Está união é muito 
importante para a juventude da família Rotária”.

 O evento reuniu autoridades rotárias como 
Laura Minicheli, presidente do Interact Brasil; Letícia 
Anacleto, presidente do Colégio de RDI; Melissa 
Villela, presidente do ENPIC; e Eduardo Mesquita, 
presidente do Rotary Club de São José dos Campos. No 
encerramento do evento, o Distrito 4420 foi premiado 
com o troféu de caravana mais animada do encontro.

As interações entre o Rotaract e Interact 
são fundamentais à juventude em Rotary
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Distrito 4420 funda Rotary 
Club de Bertioga-Forte

Presidido por Olga Tamashiro, clube inicia suas atividades com 21 rotarianos, focados 
em fazer a diferença nas comunidades menos favorecidas do município bertioguense

 Em 30 de janeiro, o Distrito 4420 do Rotary 
International fundou um novo clube, o Rotary 
Club de Bertioga-Forte, tendo como conselheiro 
e padrinho o médico Fernando Dias Sobrinho, 
Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 
2011-2012. Sobrinho é o atual presidente da 
Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro 
Associativo. O novo clube bertioguense iniciou 
suas atividades com 21 associados. A reunião 
festiva de fundação aconteceu no Praia Hotel, 
localizado na orla de Bertioga/SP. O evento reuniu 
cerca de 130 convidados, entre personalidades 
locais, autoridades públicas e lideranças rotárias 
como o empresário Hiroshi Shimuta, que também 
governou o Distrito 4420 no período 2014-2015.

 Também marcaram presença outros membros 
da Equipe Distrital, a exemplo de Antonio Duarte de 
Sá, que é Governador Assistente da Área 15; Sérgio 
Lourenço, coordenador de visitas do Governador 
Claudio Takata; Marcos Buim, responsável pela 
jurídico do Distrito 4420, além de alguns presidentes 
de clubes de Rotary. Ney Lira, presidente da Câmara 
Municipal de Bertioga, representou o poder público. 
Takata homenageou o novo clube em seu discurso, 
quando falou da história da cidade, sua colonização 
e a importância do Forte São João. “É uma alegria 
para o Distrito 4420 e uma nova porta de entrada 
para aqueles que queiram fazer parte do movimento 
e fazerem a diferença na região. Agradeço a todos os 
companheiros envolvidos nessa importante fundação 
de um clube de Rotary”.

 Sobrinho presidiu as nomeações, ao lado 
de Olga Tamashiro, empossada como presidente do 
Bertioga-Forte. “Charles Plumb, ex-combatente da 
marinha americana, foi um piloto na guerra do Vietnã, 
quando seu avião foi destruído por um míssil. Plumb 
foi ejetado e caiu com seus paraquedas em mãos 
inimigas. Ele foi capturado e passou anos numa prisão. 
Certo dia, num restaurante, ele foi abordado por um 
desconhecido. Ele perguntou de onde o conhecia. O 
homem apresentou-se como o marinheiro que dobrava 
diariamente os seus paraquedas. Charles ficou surpreso 
e grato. Em seguida, refletiu por todas as vezes que 
cruzou com aquele homem no porta-aviões e nunca 
lhe disse um bom dia. Então, ele se deu conta que uma 
pessoa desconhecida fez a diferença em sua vida”, 
conta o padrinho do novo clube.

 Segundo ele, assim deve ser um rotariano, 
focado em fazer a diferença para um mundo melhor. 
Ele finalizou o seu discurso com a seguinte pergunta: 
“E você, está preparado para dobrar o paraquedas 
de alguém?”. Olga revela ter um significado muito 
especial presidir o novo clube. “Conseguimos reunir 
empresários, profissionais liberais e amigos pessoais 
no Rotary Club de Bertioga-Forte. Eles acreditam 
em nossa causa e já acompanham o trabalho que 
desenvolvemos como rotarianos na cidade. Pretendo 
que todos os associados participem dos eventos 
rotários e dos projetos realizados na comunidade”. 
A presidente revelou que alguns projetos já estão 
sendo discutidos, como o Rotary nas Escolas, que 
além do concurso de redação, ela pretende incluir 
workshops sobre alimentação saudável.

 Enquanto isso, o clube já colocou em prática 
o projeto Preserve o Planeta Terra, que visa o 
plantio de árvores e a preservação ambiental nas 
comunidades. Para as gestantes carentes da região, 
o clube fará campanhas para doação de enxovais. 
“Iremos apoiar uma ONG existente e implantar um 
projeto global. Após a doação de um terreno, iremos 
construir um asilo”, revela ela. O Governador Takata 
foi homenageado como o título de Governador do 
Ano, enquanto Fernando Dias Sobrinho e Maria José 
Sogayar foram homenageados com os títulos de 
sócios honorários do novo clube. Eles receberam das 
mãos de Takata um certificado em reconhecimento 
aos anos de voluntariado.

 José Flavio e Rosangela Bozzi, colunistas 
sociais do jornal Estância do Guarujá, também 
foram homenageados pelo trabalho de imagem 
pública realizado na Área 15 do Distrito 4420. 
Eles receberam um certificado em forma de 
agradecimento das mãos do Governador Assistente. 
Para encerrar a cerimonia festiva com chave de ouro, 
houve a premiação da caravana mais numerosa, 
entregue aos associados do Rotary Club de Guarujá. 
O reconhecimento de caravana mais distante foi 
para o Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo. Foi 
neste clima de amizade, companheirismo e união 
que a presidente Olga encerrou o evento.

“Conseguimos reunir empresários, profissionais 
liberais e amigos pessoais no Rotary Club de 

Bertioga-Forte. Eles acreditam em nossa causa”.

- Olga Tamashiro -

Com a presença do Governador Takata, 
clube inicia atividades com 21 rotarianos
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Apadrinhado pelo Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra, o novo clube da zona sul 
paulistana inicia sua trajetória dentro do ideal de servir com 32 associados

 Em 21 de janeiro, o Rotary Club de São 
Paulo-Parelheiros iniciou suas atividades com 32 novos 
rotarianos. A reunião festiva de fundação aconteceu 
na Mansão da Chácara Fato, na cidade de São Paulo/
SP. O evento reuniu cerca de 80 convidados, entre 
membros da Equipe Distrital, como Silvia Camisa Nova, 
Governadora Assistente da Área 5 do Distrito 4420 do 
Rotary International; Claudio Blanco, presidente do 
Rotary Club de São Paulo-Manancial Manacá da Serra; 
e Donizete Felicio, presidente do Rotary Club de São 
Paulo-Cidade Ademar. Adailson de Oliveira, prefeito 
regional de Parelheiros; e vereador Rodrigo Goulart 
também compareceram na cerimônia, representando o 
poder público municipal.

 Solange Dias foi escolhida como a primeira 
presidente do clube. “Como tenho dito em todas 
as fundações de clubes de Rotary, me sinto feliz pela 
chegada de novos voluntários que desejam fazer 
parte do nosso movimento rotário e fazerem a 
diferença nas comunidades onde atuamos, por meio 
do desenvolvimento econômico, social e educacional. 
Agradeço a companheira Solange por aceitar este 
desafio e a todos os companheiros envolvidos em mais 
uma importante fundação para nós”, fez questão de 
ressaltar Claudio Takata, Governador do Distrito 4420. 
Santina Puliafico, presidente do Rotary Club de São 
Paulo-Cidade Dutra, comandou às nomeações dos 
novos associados do seu clube afilhado.

 “É um clube que já nasce forte. São 32 
companheiros que vieram praticar o bem comum. Como 
madrinha, eu desejo que deem sempre o melhor de 
vocês. Não vejam essa instituição apenas como mais um 
trabalho voluntário, enxergue nela uma oportunidade 
de fazer a diferença”, declara Santina. Segundo Adilson 
Gerbásio Régis, coordenador de expansão, para a 
formação de um novo clube, é necessário um número 
mínimo de 20 associados. “O presidente do clube 
padrinho envia um pedido para o Rotary International. 
O processo de abertura durou cerca de seis meses. Já 
participei deste trâmite em outros clubes. É um grande 
desafio, bastante trabalhoso. Porém, quando você vê o 
clube nascer, é muito gratificante”.

.

 A presidente fundadora do Parelheiros afirma 
que a proposta do novo clube é minimizar as dificuldades 
locais. “Essa é uma região de grande contraste social. 
É uma área rica de recursos naturais, toda cercada 
por zonas de proteção ambiental e integralmente 
localizada em áreas de mananciais, o que dificulta a 
criação de empregos e desenvolvimento econômico 
urbano. Desta forma, contribui para o mais baixo IDH 
(Índice de desenvolvimento Humano) da cidade de São 
Paulo, levando a população à vulnerabilidade social. 
Teremos um grande trabalho para que a comunidade 
compreenda as propostas do Rotary. Espero que tenham 
disposição para caminharem junto conosco”.  

 Ela revelou que alguns projetos já estão 
sendo discutidos, como a gravidez na adolescência e o 
apoio às mães em situação de risco social. Na área de 
saneamento ambiental, por exemplo, novas parcerias 
estão sendo articuladas. Solange aproveito o seu 
discurso de posse para agradecer pela presença de 
todos, especialmente de seus familiares. Ainda citou 
suas metas e pediu aos associados que continuem a 
colaborar com o conselho diretor do novo clube. A 
presidente agradeceu e entregou flores à companheira 
Silvia Camisa Nova. “Quero deixar registrada a minha 
homenagem e um agradecimento especial por todo o 
carinho e dedicação que ela demonstrou com o nosso 
clube nessa fase de fundação”.

 Em contrapartida, Silvia agradeceu o apoio 
recebido do colega Fernando Dias Sobrinho, presidente 
da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro 
Associativo. “Ele me ajudou muito em todos os trâmites 
burocráticos para a fundação do clube, além das dicas 
sobre os temas nas reuniões que eu e o companheiro 
Adilson ministramos juntos”. Adilson Régis e Juarez 
Amaro da Silva foram homenageados com os títulos de 
sócios honorários, recebendo das mãos do Governador 
Takata um certificado de reconhecimento. “Uma 
homenagem recebida no Rotary coroa todo um 
trabalho desenvolvido com aqueles companheiros 
que irão ajudar a modificar de forma positiva a 
comunidade”, conclui Régis.  

Fundação do Rotary Club São 
Paulo-Parelheiros é marcada 

pela posse de novos rotarianos

“Teremos um grande trabalho para que a 
comunidade compreenda as propostas do Rotary. 
Espero que tenham disposição para caminharem 

junto conosco”.

- Solange Dias -

clube da zona sul paulistana inicia trajetória 
rotária com 32 novos associados
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Em reconhecimento ao Dia do Rotary, comemorado em 23 de fevereiro, sessão solene 
do Legislativo paulistano celebrou os 113 anos de fundação do Rotary International

 Em 21 de fevereiro, a Câmara Municipal de São 
Paulo realizou sessão solene em celebração ao “Dia do 
Rotary”, que completou 113 anos de sua fundação em 
23 de fevereiro. O Legislativo paulistano celebrou a data 
como forma de reconhecer os serviços filantrópicos de 
desenvolvimento social e profissional realizados pelos 
rotarianos no município. A iniciativa foi do vereador Gilson 
Barreto, associado do Rotary Club São Paulo Tatuapé 
(Distrito 4430). “Tenho orgulho de ser membro de uma 
família espalhada pelo mundo. É uma satisfação reunir 
nesta noite, rotarianos dos distritos 4420, 4430 e 4610, 
em celebração ao aniversário da entidade. O Rotary faz a 
diferença por meios de projetos ligados à educação, meio 
ambiente e saúde. Esse é um trabalho muito importante 
e que deve ser valorizado”, afirma o vereador.

 O reconhecimento da data faz parte do 
calendário oficial da cidade de São Paulo desde 4 de 
outubro de 1985, por meio da Lei Municipal 9.976, 
de autoria do ex-vereador Alfredo Martins. O Dia do 
Rotary marca a visão de paz mundial que a organização 
compartilha, destaca em atividades humanitárias e 
homenageia pessoas que contribuem na transformação 
positiva de suas comunidades. Nahid Chicani, presidente 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, falou sobre 
a representatividade desta homenagem, além de 
ressaltar às principais conquistas na área da educação, 
destacando às instituições que são mantidas pela 
instituição, como o Colégio Rio Branco, por exemplo. 
Diversa homenagens foram feitas no evento.

 José Alfredo Pretoni, Govenador 1985-1986 do 
antigo Distrito 461, tesoureiro do Rotary International 
(1995-1997) e curador da Fundação Rotária (2000-2004), 
representou Claudio Takata, atual Governador do Distrito 
4420 do Rotary International. “É um reconhecimento a 
tudo que os rotarianos fazem na cidade de São Paulo. 
Isso é muito importante no mundo rotário. Agradeço 
pelas inciativas desta casa em prol do Rotary nos últimos 
anos”, reconheceu. Mário Canelas, rotariano de 93 anos 
de idade e sócio fundador do Rotary Club de Cubatão, 
foi condecorado por sua trajetória de 47 anos como 
rotariano. “Para mim, essa é uma data importante, pois se 
trata de uma homenagem que eu não esperava receber. 
Sou grato à Câmara Municipal de São Paulo e a todos os 
companheiros do meu clube”, declarou emocionado.

 Pelo Distrito 4430, o rotariano Carlos 
Alberto Moreno, associado do Rotary Club de São 
Paulo-Cambuci, foi reconhecido por sua atuação 
profissional. A Governadora Dóris Pittigliani também foi 
homenageada pela casa. Representando o Distrito 4610, 
o companheiro Alexandre do Nascimento Gonçalves foi 
um dos homenageados, no auge de seu centenário de 
vida. Ele foi um dos fundadores do Rotary Club de São 
Paulo-Vila Madalena, que depois se tornou Rotary Club 
de São Paulo-Altos dos Pinheiros. Ele presidiu seu clube 
duas vezes e participou intensamente das atividades 
distritais. O Governador Francisco de Souza Ferreira 
Filho, um dos homenageados do evento, também 
agradeceu pela reconhecimento recebido.

 Antônio José da Costa, Governador do Distrito 
461 (1987-1988) e do Distrito 4430 (2013-2014) ficou 
surpreso por estar dentre os homenageados. Ele foi 
um dos idealizadores do Dia do Rotary. “Buscamos 
servir para ver um mundo melhor. Esta casa é o 
pulmão da democracia”, afirma. A Banda da Guarda 
Civil Metropolitana de São Paulo deu início à sessão 
solene apresentando o Hino Nacional. Logo depois, 
o Coral Colégio Rio Branco emocionou os presentes 
com a apresentação de duas belas canções. O evento 
contou com a presença de rotarianos, familiares e 
amigos. Carlos Torci, Governador Eleito 2018-2019; 
Emídio Giacomelli, Governador Assistente da Área 3; 
Silvia Camisa Nova, Governadora Assistente da Área 
5; e alguns presidentes de clubes de Rotary também 
representaram o Distrito 4420 na cerimônia.

Distrito 4420 recebe 
homenagens na Câmara 
Municipal de São Paulo

Torci e Rassin (à dir.) celebraram o lema 
presidencial do Ano Rotário 2018-2019

Sessão solene na Câmara de São Paulo 
celebrou os 113 anos de fundação do Rotary
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Clubes do Distrito 4420 
celebram o "Dia do Rotary"  

no CaMP SBC
Em reconhecimento ao Dia do Rotary, comemorado em 23 de fevereiro, sessão solene 

do Legislativo paulistano celebrou os 113 anos de fundação do Rotary International

 Na noite de 23 de fevereiro, no auditório CAMP 
SBC, em São Bernardo do Campo/SP, os rotarianos da 
região do ABCD Paulista realizaram uma cerimônia 
conjunta em celebração aos 113 anos de fundação do 
Rotary International. Os organizadores foram o Distrito 
4420 e os quatro clubes de Rotary do município, sendo 
eles Rotary Club de São Bernardo do Campo, Rotary Club 
de São Bernardo do Campo-Norte, Rotary Club de São 
Bernardo do Campo-Rudge Ramos e Rotary Club de São 
Bernardo do Campo-Terra Nova. Eles celebram a data 
em reconhecimento aos serviços filantrópicos prestados 
mundialmente pela instituição. O Dia do Rotary também 
marca a visão de paz mundial que a organização propaga.

 Célia Ceschin, Governadora Assistente da Área 
7 do Distrito 4420 do Rotary International, representou 
oficialmente o Governador Claudio Takata e realizou 
a abertura do evento. “O Rotary está ao redor do 
mundo solucionando problemas reais, por meio de 
projetos sustentáveis na área da educação, paz, saúde, 
recursos hídricos, entre outros. Lembro que nenhum 
de nós é tão bom, quanto todos nós juntos. Portanto, 
convido aqueles que ainda não pertencem à família 
rotária para juntar-se a nós e fazermos à diferença no 
mundo”, enfatizou ela. Na sequência do cerimonial, 
algumas homenagens foram prestadas.

 Uma delas foi para Orlando Morando, prefeito 
de São Bernardo do Camppo. Ele foi homenageado 
pelos quatros clubes de Rotary da sua cidade. Morando 
recebeu dos presidentes João Luiz Mencarelli (RCSBC), 
Carlos Augusto Vicente (RCSBC Norte), Arthur Albiero 
Neto (RCSBC Rudge Ramos) e Milton Augusto Galvão 
Zen (RCSBC Terra Nova), o título de companheiro Paul 
Harris, uma das honrarias mais tradicionais em Rotary. 
“Agradeço os presidentes e Governador Takata, que 
me conferiram esta honraria, a qual recebo com muita 
responsabilidade. Ela aumenta o meu compromisso 
com a causa social. Retribuirei com trabalho, em prol 
da saúde pública, erradicação de doenças e anseios de 
nossa cidade”, agradeceu ele.

 Cleodilson Sforzin e Nívea Santos Lorenzetti 
foram os homenageados pelo Rotary Club de São 
Bernardo do Campo-Terra Nova. Nevino Antônio 
Rocco recebeu o título de “Companheiro Emérito” do 
Rotary Club São Bernardo do Campo. Além dele, os 
rotarianos Alex Granger Ferreira Forte e Regina Maria 
Agnelli também foram homenageados. Já o Rotary 
Club de São Bernardo do Campo-Rudge Ramos 
homenageou os companheiros Agnaldo Castilho e 
Maria Claudia Nunes Lorca. Para finalizar, o Rotary 
Club São Bernardo do Campo-Norte homenageou 
os rotarianos Claudio Lago e Eleci Silva Santos. A 
Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo 
abrilhantou o evento ao apresentar o Hino Nacional.

 Os músicos também fizeram uma surpresa 
ao prefeito, quando tocaram um trecho do hino do 
Palmeiras, seu time de coração. Lideranças rotárias 
como Silvio José Marola (Governador 2002-2003), Sérgio 
Lazzarini (Governador 2008-2009), Maria Luiza Zago 
(Governadora 2015-2016) e presidentes de clubes do 
Distrito 4420 marcaram presença no encontro. Luiz 
Antônio Novi, presidente do CAMP SBC; Luiz Francisco, 
representando a Associação Paulista de Medicina; Ademar 
Silvestre, presidente da Empresa de Transportes Coletivos 
de São Bernardo do Campo; Hiroyuki Minami, secretário 
de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do 
Campo; e Fernando do Nascimento, representante do 
Ministério do Trabalho; também prestigiaram a noite de 
homenagens e reconhecimentos rotários.

Rotarianos celebraram em reconhecimento 
aos serviços prestados do mundo
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RC Diadema
ROTARY NO SODIPROM

RC São Caetano do Sul-Leste 
 

QUEM FAZ A DIFERENÇA

Em 5 de fevereiro, o Rotary Club de Diadema esteve 
presente na Sodiprom CAMP Diadema para prestigiar 
o início das aulas e falar sobre o que Rotary, Rotaract 
e Interact fazem no mundo. Rosa Souza, presidente 
do clube, ao lado da diretoria da instituição, que é 
composta por rotarianos, apresentaram as ações 
rotárias para cerca de 800 aprendizes e seus familiares. 
Rosa enfatizou que é sempre uma grande alegria 
perceber o encantamento dos pais ao saberem que 
o Rotary está por trás da entidade onde seus filhos 
estão. Ela agradeceu a todos por ajudarem a divulgar 
o universo rotário nas comunidades locais.

Há 18 anos, o Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste 
homenageia profissionais de diversas áreas, que por meio 
de seus padrões de conduta e ética, prestam serviços 
inestimáveis à sociedade. No 18º Encontro de Valorização 
das Ocupações Úteis, o clube homenageou diversos 
profissionais de destaque. O evento contou com a presença 
de Lauro Eduardo De Russi, pós-graduado em Psicologia 
Organizacional e em Marketing, além de ser professor 
e diretor da TreCom Consultoria em Competitividade 
Organizacional. Ele ministrou a palestra “Relacionamento 
Humano: essencial para o nosso bem-estar”. 

.

RC São Paulo-Ponte Estaiada
KART NO END POLIO NOW

RC Santos-Gonzaga
VIAGEM DE COMPANHEIRISMO

O campeonato RKC (Racing Kart Club) anunciou sua 
sétima temporada com fortes emoções. É esperada a 
participação de mais de 50 pilotos nas duas categorias 
da competição, que é apadrinhada pelo Rotary Club 
de São Paulo-Ponte Estaiada. A temporada 2018 do 
kartismo amador foi aberta em janeiro no Kartódromo 
Ayrton Senna (Interlagos), na cidade de São Paulo/SP. 
O RKC funciona como um clube de companheirismo 
vinculado ao Ponte Estaiada. Seus pilares são as ações 
sociais, realizadas em prol dos mais carentes, mas 
também para atender a campanha End Polio Now 
pela erradicação a paralisia infantil.

O Rotary Club de Santos-Gonzaga realizou a primeira 
viagem de companheirismo de sua história. O local 
escolhido foi o maior espetáculo da Terra, a Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro/RJ. Capitaneado pelo 
casal presidencial Cléber Léo Bortolamasi e Maria 
Ângela Prado, mais dois casais embarcaram no 
passeio (Carlos Thomas e Lucilene / Aílton e Carmen), 
pertencentes ao Rotary Club de Registro. A viagem 
ocorreu de 10 a 14 de fevereiro. “Colecionamos 
momentos inesquecíveis. Por ser a primeira vez, faltou 
a participação de mais gente, mas plantamos algo que 
vai gerar frutos no futuro”, disse Bortolamasi.

RC Santos-oeste
CAMPANHA ROTARY BURGER 

RC Santos-aparecida 
 

PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR

A Hamburgueria Original Co, localizada em Santos/SP, 
inaugurou em seu cardápio de sanduiches o “Rotary 
Burger”. Trata-se de uma parceria inovadora com o 
Rotary Club de Santos-Oeste, que visa a arrecadação 
de recursos em prol do End Polio Now, projeto 
mundial do Rotary International para a erradicação da 
poliomielite. O clube escolheu o local pelo ambiente 
que remete às hamburguerias dos Estados Unidos, 
tendência que está em alta na cidade de Santos. Foi 
uma forma encontrada pelos associados do clube para 
envolver a comunidade e obter recursos aos projetos 
humanitários por meio da imagem pública.

A ação visa qualidade de vida para quem cuida do 
idoso. O familiar que cuida de seu parente precisa 
ficar atento a necessidade de cuidar de si mesmo. 
O projeto em parceria com a Casa Dia Mãezinha 
Joana, mantida pela Prefeitura Municipal de Santos, 
cujo clube apadrinhou para o trabalho voluntário, 
visa ajudar o cuidador nessa relação família e idoso. 
Em janeiro, o clube organizou a palestra “Cuidar de 
quem Cuida”, ministrada pelo médico geriatra Marco 
Antonelli, que alertou os familiares dos idosos da 
Casa Dia sobre alguns fatores que podem facilitar o 
convívio sem perder a qualidade de vida.

Interact Club de São Bernardo do Campo
FÓRUM DISTRITAL

RCSP-Manancial Manacás da Serra
SUBSÍDIO DISTRITAL

Em 24 de fevereiro, os jovens do Interact Club de São 
Bernardo do Campo participaram do 2º Fórum Distrital 
de Interact Club, sediado na cidade de Peruíbe/SP. O 
grupo realizou uma caminhada reflexiva, além de uma 
roda de conversa muito especial na orla da praia. Os 
associados do clube ficaram agradecidos pela recepção 
e dedicação dos organizadores do evento, além de 
fazerem um reconhecimento especiao aos colegas do 
Interact Club de Peruíbe, clube anfitrião do encontro. 
Os interactianos que compareceram neste agradável 
dia adoraram o fórum e se disseram ansiosos para o 
próximo encontro.

A parceria entre o Rotary Club de São Paulo-Interlagos e 
Rotary Club de São Paulo-Manancial Manacás da Serra 
gerou bons frutos. Desta vez, instituição beneficiada 
foi o Lar Efrata, em Embu Guaçu/SP. Ela atende 15 
crianças e adolescentes com acolhimento provisório, 
por cauda do afastamento familiar determinado por 
medida judicial de abrigo. O local recebeu o Subsidio 
Distrital dos clubes, o que permitiu a doação de uma 
secadora de roupas e um forno de micro-ondas que 
chegaram para substituir eletrodomésticos obsoletos. 
Os presidentes de ambos os clubes agradeceram o 
emprenho de todos para o sucesso desta ação.
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Interact Club de Praia Grande
REUNIÃO CONJUNTA

Interact Club de Diadema 
 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Em 27 de fevereiro, o Interact Club de Praia Grande 
realizou a primeira reunião conjunta com seu clube 
padrinho, o Rotary Club de Praia Grande. O encontro 
começou com a pauta do Rotary, onde assuntos 
internos foram tratados, e logo após foi a vez da 
reunião do Interact, onde foram apresentados novos 
projetos como a Competição Interescolas e a Doação 
de Sangue. Eles também reforçaram a importância do 
projeto “Arrecadou Lacrou” e agradeceram o apoio 
que recebem do Rotary. Vale ressaltar a importância 
deste encontro, pois não é sempre que há reunião 
conjunta entre Rotary e Interact.

O Interact Club de Diadema realizou a doação e entrega 
de alimentos após reunião do grupo. A ação ocorreu em 
27 de janeiro, durante a primeira reunião de 2018. Foram 
discutidas pautas referentes aos projetos futuros do clube, 
comissões, eventos e festivas oficiais. O final da reunião foi 
repleto de diversão, onde todos os interactianos cantaram 
e dançaram muito. Em seguida, eles de dividiram para 
fazer a entrega de brinquedos, roupas e alimentos para 
o Lar São José, enquanto outros distribuíam lanches para 
moradores de rua do município de Diadema/SP. O grupo 
de disse inspirado e com planos futuros.

RC São Bernardo do Campo-Norte
DIA DA MULHER MÉDICA

RC Santos-Porto
FEIJOADA AMIGOS DO PORTO

O dia 3 de fevereiro marca o Dia da Mulher Médica, 
em homenagem à Elizabeth Blackwell (1821-1910), 
que foi a primeira mulher a ser médica no mundo. Dez 
universidades rejeitaram seu pedido até ser admitida 
no Geneva Medical College (Estados Unidos). Em 
janeiro de 1849, ela recebeu seu título de medicina. 
Lidia Lago Subero é rotariana e médica, graduada 
pela UNICID em 2010. Ela atua em Unidade de Saúde 
da Família, onde atende crianças, gestantes, adultos 
e idosos. Em Rotary desde 2015, ela tem dois filhos 
(Maria Eduarda e João Pedro). Ela foi homenageada 
em seu clube pelo Dia da Médica Mulher.

O Rotary Club de Santos-Porto promoveu mais uma 
edição da “Feijoada Amigos do Porto”, realizada em 
3 de fevereiro, no restaurante Gato Preto Bistrô, em 
Santos/SP. O evento foi um grande sucesso, graças 
ao empenho e dedicação dos companheiros do clube 
santista. O descontraído encontro teve a presença de 
convidados e familiares que saborearam a suculenta 
feijoada, preparada com carinho pela companheira 
Sylvia Storte, associada do Porto. A iniciativa foi 
organizada em prol dos projetos sociais do clube, que 
tem como presidente o dinâmico engenheiro Andriey 
Augusto Galvão de Souza Storte.

RC Santos-Boqueirão
UM TROTE PELA VIDA

RC Mauá-8 de Dezembro
NOVOS ROTARIANOS 

Um “Trote pela Vida”, mais que uma simples doação de 
sangue, mas um ato de amor ao próximo. A Dra Gelvana 
Reis, associada do Rotary Club de Santos-Boqueirão, 
ministrou palestra aos alunos dos cursos de saúde da 
Unisanta, sobre a importância da doação de sangue. 
O anfiteatro ficou lotado, pois foi muito informativo 
e motivador o assunto para os jovens que pensam em 
fazer o bem ao próximo. A campanha contemplou o 
Hemocentro do Hospital Guilherme Álvaro de 20 a 28 
de fevereiro, quando os alunos calouros e veteranos 
doaram sangue voluntariamente como parte do trote 
universitário.

Em 27 de fevereiro, os associados do Rotary Club 
de Mauá-8 de Dezembro promoveram uma palestra 
exclusiva para novos rotarianos. O evento ocorreu 
em sua reunião festiva do mês de fevereiro, com a 
temática “O Rotary para novos Rotarianos”, onde 
foram apresentados aos novos rotarianos e visitantes 
como funciona a estrutura operacional do Rotary 
International e seu principal programa de ajuda 
humanitária, o Polio Plus. A palestra foi ministrada 
por Eduardo Marques, presidente do clube mauaense. 
Além de engenheiro civil, ele é professor, palestrante 
e colunista da Empreenda Revista.

RC São Paulo-Parque do Ibirapuera
INTERCÂMBIO E JOVENS

Rotary Distrito 4420
PROGRAMA ROTARY NA TV 

Em 2 de fevereiro, a companheira Isis Vargas, oficial de 
intercâmbio do Rotary Club de São Paulo-Parque do 
Ibirapuera, apresentou aos associados do seu clube um 
resumo sobre o Programa de Intercâmbio de Jovens 
do Rotary International (YEP). Ela esclareceu dúvidas, 
explicou processos e incentivou a divulgação deste 
tão importante projeto rotário, que é a troca desses 
embaixadores da paz entre os povos do Brasil e do 
mundo. A mesa de trabalhos estava composta por Ines 
Restier, presidente do Ibirapuera; Antonio Rossi, sócio 
honorário do clube; e Alda Montagner, presidente do 
Rotary Club de São Paulo-Ipiranga.

Na edição de 4 de janeiro, o programa Rotary Na TV 
- Distrito 4420 - recebeu o engenheiro Carlos Torci, 
Governador Eleito 2018-2019 do Distrito 4420 do 
Rotary International e associado do Rotary Club de São 
Vicente. Durante a entrevista, ele contou um pouco 
sobre suas experiências em Rotary, as metas para sua 
gestão e as novidades do lema "SEJA A INSPIRAÇÃO". 
O Rotary na TV vai ao ar todos os domingos (22h00). 
As reprises são exibidas em horários aleatórios na 
grade de programação, pela TV COM Santos, no 
Canal 11 da NET e no Canal 8 da VIVO TV, ambos na 
Baixada Santista/SP
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Seja oferecendo bolsas de estudo, programas educacionais ou oportunidades de desenvolvimento  
pessoal e profissional, nós contribuímos ao aprendizado e inspiramos as próximas gerações.  

Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt




