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MENSAGEM DO GOVERNADOR
- Claudio Hiroshi Takata -

Iniciamos, realizamos e fizemos
a diferença...
Claudio Hiroshi
Takata
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2017-2018
RC de São Paulo
Aeroporto
São Paulo - Brasil

Há um ano, iniciamos todos juntos uma jornada que
certamente tinha o grande propósito de fazer o bem sem ver a
quem, onde o companheirismo era a nossa principal motivação e os
valores rotários a nossa bússola. Os dias e meses foram passando e
as realizações foram se materializando em ações e resultados para
as comunidades atendidas pelos clubes de Rotary do Distrito 4420.
Mas o mais importante disso tudo foi perceber em nossas visitas aos
clubes que os nossos rotarianos tinham alegria e orgulho de fazer
parte do Rotary. Os companheiros contribuíram com mais de US$ 660
mil para a Fundação Rotária. Para a luta contra a poliomielite foram
destinados mais de US$ 160 mil (FDUC + doações), o que resultou no
reconhecimento internacional como a 4ª maior contribuição de um
distrito para a Polio-Plus do mundo.
Também houve a viabilização do investimento de mais de US$
250 mil em projetos humanitários através de subsídios distritais e dezenas
de subsídios globais. Tudo isso graças a contribuição e envolvimento de
todos os companheiros nas campanhas de arrecadação para a Fundação
Rotária e apoio a Polio-Plus. Um especial agradecimento a Comissão Distrital
da Fundação Rotária. Viramos o ano com um Distrito com mais de 2.000
associados, uma média de mais de 26 companheiros por clube. O ano iniciou
com 77 clubes e atualmente está com 76, sendo que cinco novos clubes
e oito clubes satélites, graças ao extraordinário esforço e participação dos
presidentes e governadores assistentes, além Comissão Distrital de DQA.
As comissões distritais tiveram inúmeras realizações. Entre elas
podemos destacar o Fórum de Ética Empresarial, Concerto do Rotary
na Semana da Árvore, Pre- PETS, PETS, EAD para os presidentes e
GAs, Prêmio Excelência da Fundação Rotária, Seminário de Projetos
da Fundação Rotária, Prêmio Destaque Mulher Rotariana, Jantar de
Gala da Fundação Rotária, Seminário da Paz, Rodadas de Negócios,
Mutirões da Saúde (cerca de 30 mil atendimentos e 1.606 rotarianos
envolvidos), Dia de Solidariedade, Páscoa Solidária, Rotary nas Escolas,
RYLA 1 (três encontros) RYLA 2 (um encontro), Seminário para Novos
Associados, Fórum de DQA, Assembleia Distrital, Viagem da Amizade
para Serra da Mantiqueira (cerca de 150 participantes) , Viagem para
Convenção de Toronto, Jantar do Distrito 4420 em Toronto (cerca
de 50 participantes), Fórum de Novas Gerações, eventos do Interact
e Rotaract, Seminário Serviços Profissionais Rotary-Rotaract, Eventos
YEP, Encontro Interact-YEP e projetos RUMO.
Também tivemos o Concurso de Redação (sustentabilidade),
Revistinhas do Maurício de Souza (empreendedorismo), Plantio de
Árvores na Semana da Árvore (mais de 7.700 árvores semeadas no
ano), Projeções do “END POLIO NOW“ (Museu do Ipiranga, Prefeitura
de Santo André, Pinacoteca de Santos, os principais aeroportos do
Brasil e outros locais de destaque), Balão do Rotary e END POLIO
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NOW em Mauá, Ribeirão Pires, São Paulo, Peruíbe e Festival do Japão,
Encontros do ILR, o inovador e excelente programa do Café do 4420 e
o programa do Panetone do 4420, o Seguro Solidário, o APP do Distrito
4420 para celular, a Revista Eletrônica do Distrito 4420, candidatura de
oito bolsistas pro-paz, elaboração e encaminhamento de duas propostas
para o Conselho de Legislação do RI, revitalização do monumento a
Paulo Viriato Correia da Costa, e o principal evento da nossa gestão, a
maravilhosa Conferência Distrital do Ano Rotário 2017-2018, realizada
em Aguas de Lindoia, com a presença de 2.038 participantes.
Gostaríamos também de destacar o trabalho das comissões
distritais para o desenvolvimento do Regimento Interno do Distrito
4420 e do Plano Estratégico Distrital. Agradecemos o apoio dos
companheiros da Equipe Distrital, GAs e lideres rotários nas
visitas oficiais aos clubes e festivas de transmissão e posse, onde
o acolhimento e realização dos companheiros foram destaque.
Presenciamos a dedicação de rotarianos e voluntários em causas
humanitárias que por incontáveis momentos nos emocionaram e
nos mostraram o melhor da humanidade que é o amor ao próximo.
Foram momentos únicos e inesquecíveis. Finalizamos o ano 2017-2018
com 55 clubes conquistando a Menção do Rotary o que representa
72,36% dos clubes do Distrito e 43 clubes 100% digital no My Rotary,
representando 56,6% do total.
No Concerto "O Rotary Faz a Diferença" na na Sala São Paulo
foi arrecadado valores para a compra de um ecocardiograma, além
de gerar doações à Fundação Rotaria. O Jantar de Gala, em prol da
Fundação Rotária, realizado no Iate Clube de Santos (sede São Paulo),
gerou mais de US$ 150 mil em doações aos projetos da instituição.
Conseguimos a exibição da marca End Polio Now nas salas de embarque
e desembarque dos aeroportos das capitais brasileiras administrados
pela Infraero. Tivemos uma grande interação com o Rotaract, Interact
e eventos do RYLA nas atividades deste ano. O YEP 4420 passou
atender em nova sede na cidade Santos. Também tivemos o patrocínio
pelo Distrito 4420 de dois bolsistas sociais de intercâmbio de longa
duração. Resultado do esforço e dedicação de todas as lideranças dos
clubes e do Distrito e apoio das comissões distritais e GAs, sempre
auxiliando os companheiros dos clubes a conquistarem e cumprirem
as metas propostas pelo Presidente Ian Riseley para o Ano Rotário
2017-2018. Nesse ano demos continuidade e aprimoramos o legado
do Distrito 4420, construído pelas lideranças anteriores, para o bem
da comunidade e da família rotária. Fizemos a diferença em conjunto
e juntos, por isso a excelência desse ciclo 2017-2018 é a realização
de todos. Chegamos juntos e finalizamos juntos esse inesquecível
período, fazendo sempre a diferença. O Rotary Faz a Diferença. Muito
obrigado a todos e a nossa eterna gratidão.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
- Ian H.S. Riseley -

Ian H.S. Riseley
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2017-2018
Rotary Club de
Sandringham
Austrália

Há 60 anos a escolha do lema tem sido o privilégio, e por
vezes o desafio, de cada novo presidente de Rotary. Um olhar
sobre os lemas anteriores nos permite abrir uma janela para o
pensamento e visão de cada líder - como eles enxergavam o Rotary,
o espaço que visualizavam para o Rotary no mundo, e o que
esperavam que o Rotary pudesse alcançar. Quando chegou minha
vez de escolher um lema, eu não hesitei. Eu sabia imediatamente
que nosso lema para 2017-18 seria O Rotary Faz a Diferença. Para
mim, essa pequena frase descreve não apenas o que fazemos
agora, mas também o que almejamos fazer.
Queremos fazer a diferença. Nós nos esforçamos para ajudar,
para causar impacto, para tornar o mundo melhor. Nos últimos dois
anos, tenho visto diversas formas de como o Rotary está fazendo
exatamente isso. Na Califórnia, depois dos incêndios naturais
devastadores, vi rotarianos Fazendo a Diferença para aqueles que
haviam perdido tudo. Na Guatemala, vi a diferença que simples
fogões a lenha estão fazendo na vida de mulheres: elas agora não
mais aspiram fumaça enquanto cozinham, e estão usando os fogões
para iniciar pequenos negócios. Em Israel, visitei um centro hiperbárico
apoiado pelo Rotary, que está ajudando pacientes que sofreram AVC
e danos cerebrais a terem uma vida saudável e produtiva novamente.
Em comunidades por todo o mundo, os rotarianos estão
Fazendo a Diferença reassentando refugiados, imunizando
crianças, garantindo suprimento seguro de sangue, e ajudando
jovens a aprender e prosperar. No mundo todo, tenho sido parte
do compromisso dos rotarianos de plantar árvores. Enquanto essa
edição da revista The Rotarian está sendo impressa, ainda estamos
aguardando a contagem final de árvores plantadas, mas tenho o
prazer de anunciar que já ultrapassamos nosso objetivo inicial de 1,2
milhão de árvores, ou seja, uma nova árvore para cada rotariano. Em
todo o mundo, o Rotary continua promovendo, levantando recursos
e apoiando a eliminação da pólio.
Ano passado, o vírus selvagem causou apenas 22 casos
de paralisia, e em apenas dois países. Estou confiante de que esse
número em breve será zerado, e iniciaremos uma nova fase na linha
do tempo da erradicação: a contagem regressiva, de no mínimo três
anos desde o último registro de transmissão pelo vírus selvagem, para
a certificação de um mundo sem pólio. No nosso retorno para casa, na
Austrália, Juliet e eu guardaremos doces lembranças dos lugares que
visitamos, dos amigos que fizemos e do serviço que presenciamos.
Muito obrigado a todos vocês pelo incrível trabalho que estão
realizando animados pelo lema O Rotary Faz a Diferença.
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MENSAGEM DO DIRETOR
- Paulo Augusto Zanardi -

Paulo Augusto
Zanardi
Diretor do Rotary
International
Gestão 2017-2019
Zonas 22 e 23
RC de Curitiba
Cidade Industrial
Paraná - Brasil

Nesse ano rotário o Brasil inverteu seu viés de baixa no quadro
associativo e começou a crescer. Analisando o porquê desses números
verificamos dois pontos cruciais, o primeiro a saída dos associados,
o segundo a escolha de líderes não preparados ainda para serem
governadores. Esse ano o Brasil tivemos mais de 10 distritos que
perderam mais de 50 associados. A solução para esses problemas é
tornar os clubes de Rotary mais atrativos, com projetos e programas
com maior participação dos associados e um companheirismo que
leve ao comprometimento com as ações do clube.
Também precisamos treinar melhor nossos líderes; liderar
pessoas já é difícil, imagine liderar líderes e ainda voluntários. Daqui
em diante nosso foco será nesses dois pontos. Aos líderes do ano
rotário 2017-18 quero dizer que no Rotary nossos caminhos sempre se
cruzam, alguns para sempre e outros apenas por algum tempo. Não
importa se a partir de agora percorreremos caminhos diferentes, o
que importa, é o que conseguimos fazer como uma verdadeira equipe
durante o ano que estivemos juntos. Foi um prazer trabalhar com
vocês e aprender a cada dia algo de novo.
Penso que nós fizemos a diferença em muitas comunidades
por nós assistidas. É verdade que nem todos conseguiram um trabalho
em seus distritos como o desejado, porém isso serve para que os
distritos verifiquem que na hora de escolherem seus líderes é muito
importante saber quem é que está melhor preparado para essa difícil
missão. Muitas das horas do nosso dia e da nossa vida passamos
dedicando ao Rotary, por isso tentamos sempre fazer com que o
tempo no Rotary seja, além de produtivo, muito agradável, criando
sempre um ambiente saudável e amistoso.
Aos líderes de 2018-19 desejo que vocês se sintam bem
entre nós, que façam parte das nossas vivências, que encontrem
oportunidades e condições para aprender e crescer. Que vocês
sejam a Inspiração para todos e consigam fazer com que os seus
clubes atendam de forma eficaz as suas comunidades. Sintam-se
muito bem acolhidos. Desejamos as boas-vindas, muitas realizações
e sucesso nesta nova empreitada.
Boa sorte e bom trabalho!

ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018
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PROJETO DE SUBSÍDIO GLOBAL

Rotary Club de São Paulo-Sudeste
implanta projeto de Subsídio
Global em UTI Neonatal
Com o aporte de mais de R$ 240 mil, seis leitos da unidade de alta complexidade do
Hospital São Francisco de Assis receberam melhorias e novos equipamentos
Na manhã de 15 de junho, Governador do
Distrito 4420 do Rotary International visitou o HSFA
(Hospital São Francisco de Assis), em Jacareí/SP.
Claudio Takata foi acompanhado de integrantes do
Rotary Club de São Paulo-Sudeste, como a presidente
Priscila Vitorino e os associados Aníbal Antunes Jr,
Milton Roberto Rucker, Remo Higashi Battaglia,
Ramez Abdul Badreddine e Rui Cabral de Mello, além
de Francisco Mo, membro do Rotary Club de São
Paulo-Aeroporto, e Edgar Sasaki, vice-prefeito da
cidade. Eles conheceram os seis leitos de UTI Neonatal
que receberam melhorias e novos equipamentos em
virtude do Subsídio Global aprovado pela Fundação
Rotária, após projeto desenvolvido pelos rotarianos.

O projeto beneficia recém-nascidos de famílias
carentes, com atendimento por meio do convênio
público do SUS (Sistema Unificado de Saúde), e que
apresentem fatores de risco como prematuridade,
doenças congênitas, síndromes e patologias que
requeiram acompanhamento intensivo. Também
foi lançada uma campanha educativa, visando à
importância da amamentação do prematuro na queda
na mortalidade infantil. Ela tem por objetivo ensinar a
ordenha do leite materno, primeiro por sonda e depois
pela própria mãe, além de desenvolver o sistema
psicomotor, prevenir infecções e intolerância alimentar
pós-internação, pois o leite materno é considerado
complemento do tratamento intensivo.

A comitiva foi recebida por Pedro
Guimarães, vice-presidente do hospital, e Mara
Liberato, diretora administrativa. Fernanda Costa,
gerente de comunicação e projetos, Rosana
Silva, enfermeira coordenadora da UTI, e Dra.
Cintia Specian, médica neonatologista, também
participaram. Guimarães enfatizou a importância
e os benefícios dos equipamentos adquiridos,
além de agradecer o apoio do Rotary. “Já temos
17 leitos de UTI Neonatal que atendem cerca de
26 recém-nascidos por mês, abrangendo 39 cidades
da região. Esse reforço aumentará o número de
atendimentos. Em média, os bebês permanecem
por três meses na UTI. A unidade fica aberta em
tempo integral para acesso e presença dos pais”.
O Governador afirma que este foi um dia
histórico. Segundo ele, ajudar as crianças a terem
uma boa recuperação ao lado de familiares é algo
de infinito valor humano. “É muito importante
que essa região carente receba leitos de qualidade.
Estamos viabilizando não apenas equipamentos,
mas sonhos e esperanças pela vida. O bem estar do
próximo também é nossa responsabilidade para uma
sociedade mais justa”. O projeto visa a redução da
mortalidade infantil em crianças de até cinco anos de
idade. Ele deve facilitar o atendimento e tratamento
médico especializado, oferecendo qualidade de vida,
saúde e acolhimento humanizado para o bem estar
dos pacientes e familiares.

“Estamos viabilizando não apenas equipamentos,
mas sonhos e esperanças pela vida. O bem estar
do próximo também é nossa responsabilidade”.
- Claudio Takata -

PROJETO DE SUBSÍDIO GLOBAL
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A unidade recebeu novos equipamentos
em virtude do Subsídio Global
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UTI Neonatal e
gestação de risco
A campanha também fornece informações
sobre os fatores que levam à gestação risco,
demandando atendimento especializado de alta
complexidade, como são os casos de mães com
hipertensão, diabetes, gravidez tardia (idade
avançada), gemelaridade, uso de drogas, síndromes,
entre outros. Segundo a OMS (Organização Mundial
da Saúde), o incentivo ao aleitamento materno
em hospitais tem causa direta na redução da
mortalidade infantil. O material educativo também
será disponibilizado para escolas de enfermagem.
O hospital possui um serviço de “follow-up”, que
acompanha os bebês que passam pela UTI até
completarem oito anos de vida, a fim de prevenir
possíveis desvios no desenvolvimento.
As parcerias de Subsídio Global apoiam
projetos internacionais que tenham resultados
sustentáveis e mensuráveis nas áreas de enfoque do
Rotary International. O valor investido na melhoria da
UTI Neonatal de Jacareí foi dividido entre o Rotary
Club de São Paulo-Sudeste (Distrito 4420) e clubes
de Rotary parceiros no exterior. Clubes na França:
Rotary Club Thonon Genevois International, Rotary
Club Voiron, Rotary Club Thonon Leman, Rotary
Club Annemasse Genevois e Rotary Club Lille Lesquin
(Distrito 1520 - Distrito1710 - Distrito 1780. Clubes
em Taiwan: Rotary Club Taipei North, Rotary Club
Hwashan, Rotary Club Southgate (Distrito 3521 Distrito 3522 - Distrito 3523). Ao lado da Fundação
Rotária, eles totalizaram a quantia de US$ 74.950,00,
equivalente em moeda brasileira a R$ 240.317,20.
A UTI Neonatal é uma unidade especializada
no tratamento intensivo de recém-nascidos que
apresentem prematuridade, malformações e patologias
que necessitem de cuidados especiais. No HSFA, ela
é referência regional para sete municípios e segue
princípios de humanização: os pais (responsáveis legais
pelo bebê) podem permanecer por 24horas junto ao
paciente; e ainda há um dia especial de visita dos avós
e irmãos, acompanhados pela equipe. A UTI trabalha
com a metodologia Canguru, onde além da posição
da mãe em relação ao bebê, trata da ambientação
(luz, temperatura, ruídos, contato adequados) que
favorece o desenvolvimento e tratamento. Além de
médicos e enfermeiros, o local possui profissionais
das áreas de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Serviço
Social, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

PROJETO DE SUBSÍDIO GLOBAL
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As doações vão ajudar as crianças a
terem uma boa recuperação na UTI
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Sobre a história do HSFA
Em 15 de setembro de 1980, foi fundada a
Associação Casa Fonte da Vida, voltada a promover e
defender a dignidade humana a partir de uma visão
integral da pessoa: seu aspecto físico, psíquico, social
e espiritual. Foi então que, em 1983, nasceu o Hospital
São Francisco de Assis com foco ambulatorial. Na
época, Jacareí contava somente com a Santa Casa, e a
demanda já exigia um segundo hospital. Em 1986, foi
inaugurada a Maternidade e em 1987 a UTI Neonatal,
trazendo um conceito de saúde ainda novo para a
época: Alojamento Conjunto 24 horas, participação
do pai na Sala de Parto, curso de preparo para o
parto, três horários de visitas diários, participação da
família na recuperação do paciente.
Seguindo a mesma filosofia, em 1989 e 1990,
foram inauguradas as Clínicas Cirúrgica e Oncológica. O
ano de 1996 foi marcado pela criação do São Francisco
Vida, plano de saúde próprio da entidade. Em 2001,
com o funcionamento do Centro de Terapia Intensiva
(UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal), o hospital
deu um salto no seu desenvolvimento e na saúde na
cidade, uma vez que as crianças que necessitavam de
UTI tinham que ir para outros municípios. Em seguida,
em 2003, inaugurou-se o Pronto Atendimento 24
horas São Francisco Vida, para crianças e adultos,
e o Centro de Parto Humanizado, cujo trabalho foi
reconhecido pelo Ministério da Saúde como modelo
de atendimento humanizado à gestante.
Em 2004, o hospital ampliou seu Centro de
Imagem com a aquisição do tomógrafo. As duas
conquistas em 2005 foram o CETRO (Centro de
Tratamento e Referência em Oncologia), serviço que
centraliza consultas, internações e quimioterapia;
e o Arco Cirúrgico, equipamento que permite a
realização de cirurgias mais complexas. Em outubro
de 2006, foi aberto o serviço de Hemodiálise,
preenchendo assim uma lacuna municipal. Em 2007,
ocorreu a ampliação das instalações da ala cirúrgica
para convênios, aumentando sua capacidade em 14
leitos. Em seguida, foi inaugurado o CEAMI (Centro
de Atendimento Materno Infantil) para centralizar
o atendimento às mães e bebês, oferecendo
atendimento de melhor qualidade.
Em novembro de 2009, autoridades,
colaboradores e sociedade civil estiveram reunidos
no lançamento da pedra fundamental do Plano
de Expansão do hospital, projetado para dobrar a
área construída, algo de impacto positivo na saúde
da região. Em 2010, dentro do plano previsto, foi
entregue a ampliação do PA Infantil e Adulto, e
iniciaram as obras de construção da Hemodinâmica,
Hemodiálise, UTI Coronariana e ala com 20 novos
leitos. Em março de 2011, com a presença do Prof.
Adib Jatene, foi inaugurada a Hemodinâmica, um
grande avanço tecnológico da instituição. Em 2013,
no dia de São Francisco de Assis, foi inaugurada a
ampliação do serviço de Nefrofologia.

Em 2015, a Unidade São Francisco Vida foi
aberta para internações com 24 leitos. No mesmo
ano, a UTI Adulto passou a funcionar em novo prédio
e foi aberta a UTI Cardiovascular. Em 2018, novo
espaço exclusivo para realização de Endoscopias
e Colonoscopias, com recursos do plano de saúde
São Francisco Vida. O São Francisco virou referência
regional e micro regional em alguns serviços, o que
abrange as cidades de Jacareí, Igaratá, Santa Branca,
Caçapava, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e
Ilha Bela. Todas essas conquistas não seriam possíveis
sem a união de diferentes pessoas que colocaram
seu tempo e dons a serviço, com o objetivo comum
de oferecer um serviço de saúde de qualidade à
população.
Voluntários e profissionais que, desde o início
da obra até hoje, assumiram e assumem a missão
de valorizar a vida nas diferentes áreas de atuação,
acolhendo cada pessoa na sua realidade, seja na
alegria ou sofrimento. Neste sentido, a história do
hospital foi sendo escrita e já conta com 30 anos
de existência e centenas de milhares de pessoas
beneficiadas ao longo dos anos. É assim que o HSFA
se firma como um hospital de referência, investindo
em novas tecnologias, acreditando no potencial
humano, aceitando o desafio de atender com a
mesma dignidade todos os pacientes, abrindo-se para
a comunidade, através da presença de voluntários e
empresas parceiras, procurando o aprimoramento na
gestão hospitalar.
Além disso, a Associação Casa Fonte da Vida,
mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, é
reconhecida de Utilidade Pública Municipal, Estadual
e Federal, bem como possui o Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos. A diretoria é eleita por um
período de dois anos e a diretoria clínica é eleita pelos
membros efetivos do Corpo Clínico, igualmente por
um período bienal. Mais informações estão disponíveis
no site www.hospitalsaofrancisco.org.br e na fanpage
www.facebook.com/hospitalsaofrancisco.

PROJETO DE SUBSÍDIO GLOBAL
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O projeto beneficia recém-nascidos
de famílias carentes pelo SUS
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VIAGEM DA AMIZADE II

Governador Takata e rotarianos
do Distrito 4420 visitam The One
Rotary Center nos Estados Unidos
Antes da Convenção Internacional na cidade de Toronto, os companheiros realizaram a
Viagem da Amizade rumo à sede mundial do Rotary, em Evanston
Liderado por Claudio Takata, Governador do Distrito 4420, o grupo de brasileiros visitou o The One
Rotary Center, edifício sede do Rotary International, localizado na cidade de Evanston, na região de Chicago
(EUA). A visita foi parte do roteiro preparado para a Viagem da Amizade II, dentro do Ano Rotário 2017-2018,
que de Chicago seguiu para Toronto (CAN), rumo à Convenção Internacional do Rotary. Entre os participantes
do grupo, estavam Marie Takata, esposa do Governador, Artur Takata, filho do Governador, e seus pais,
Oswaldo e Hisame Takata, além de companheiros de clubes do Distrito 4420. Confira as fotos!

VIAGEM DA AMIZADE II
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YEP Distrito 4420 e Rotary
International Brazil Office estão
atendendo em novos endereços
A Revista Rotary 4420 solicita o compartilhamento desta informação por parte dos
comunicados, publicações, sites e mídias sociais dos clubes do Distrito 4420

Rotary International Brazil
Office (RIBO):
• Contato: Debora Watanabe.
• Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1752 - conj. 1421.
• Bairro: Pompéia - São Paulo/SP.
• E-mail: ribo@rotary.org.
• Telefone: (11) 3217-2630.
• Site: www.rotary.org/pt.
• CEP: 05001-200.

Novo escritório do,
YEP Distrito 4420 | Programa
de Intercâmbio de Jovens:
• Contato: Andrea Fernandes.
• Endereço: Av. Afonso Pena, 180 - sala 43.
• Bairro: Boqueirão - Santos/SP.
• E-mail: yep4420@iron.com.br.
• Telefone: (13) 3321-9070
• Site: www.yep4420.org.
• Skype: yep4420-office
• CEP: 11020-000.

NOVOS ENDEREÇOS
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CONVENÇÃO EM TORONTO

Distrito 4420 é homenageado em
Toronto por ser o 4º do mundo com
melhor arrecadação contra a pólio
Reconhecimento mundial foi prestado ao Governador Takata, durante a Convenção
Internacional do Rotary, realizada na cidade canadense de Toronto
Os rotarianos do Distrito 4420 do Rotary International participam em grande número da Convenção
Internacional do Rotary, realizada na cidade de Toronto. O ponto alto desta incrível experiência foi quando o
Governador Claudio Takata recebeu uma justa homenagem na segunda sessão plenária do evento. O Distrito
4420 foi reconhecido publicamente como o 4º lugar melhor do mundo em arrecadação de recursos financeiros
para o combate e a erradicação da poliomielite do planeta Terra. Apenas cinco distritos foram reconhecidos na
cerimônia, entre os 545 distritos existentes em todo o mundo. Veja como foi a participação dos rotarianos do
Distrito 4420 no maior evento mundial do Rotary. Confira as fotos!

CONVENÇÃO EM TORONTO

21

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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IMAGEM PÚBLICA EM ROTARY

Comissão Distrital de Imagem
Pública avalia trabalho
realizado no período 2012-2018
Em seu Plano Estratégico, o Rotary International tem destacado o papel da Imagem
Pública. Marcelo Carvalho faz um resumo dos anos à frente desta comissão
Nos últimos anos temos percebido o crescimento
da importância dada pelo Rotary International para a
Imagem Pública. Até pouco tempo muitos rotarianos
achavam que não havia necessidade de exposição da
organização e de suas atividades - o trabalho social era
realizado nos bastidores, e a organização mal era notada
pela população em geral, exceto apenas por aqueles
com quem mantinha algum relacionamento. Mas os
tempos são outros, e estamos na era da comunicação,
com diversas outras organizações surgindo, e com
uma necessidade constante de obtenção de recursos
humanos e financeiros. Assim em seu plano estratégico
o Rotary International incluiu a Imagem Pública como
um dos pilares de funcionamento da organização, junto
com a Fundação Rotária e o Quadro Associativo.
Efetivamente a Imagem Pública interage com
essas áreas, pois ao divulgar as ações da organização
incentiva a obtenção de doações para a Fundação,
bem como presta contas do que foi realizado com
os recursos doados, e no Quadro Associativo, ao
mostrar suas ações possibilita atrair novos associados
interessados nessas causas, bem como ajuda a reter os
associados existentes por dar-lhes um retorno do que
acontece na organização. Uma das características do
Rotary é depender fundamentalmente das ações dos
clubes para realizar a divulgação de suas ações.
A organização não possui fundos de comunicação
que possam ser utilizados para divulgação de forma
centralizada, e desta forma depende de iniciativas pontuais.
A principal razão para isso é sua eficiência com o trato do
dinheiro doado para projetos, o Rotary é reconhecido
como uma das organizações mais eficientes do mundo,
com quase todos os recursos doados efetivamente
aplicados nos projetos sociais, com baixos custos
administrativos. Entretanto esse caminho traz desafios,
que é a dependência dos clubes para que a divulgação
possa ser realizada. Para contornar isso o RI e os Distritos
precisam prover treinamento e apoio constante para que
os clubes percebam a necessidade de sua participação.

Marcelo Rodrigues de Souza Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública 2012-2018
Distrito 4420 do Rotary International
E-mail: webmaster@rotary4420.org.br.

IMAGEM PÚBLICA EM ROTARY
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Ações do Distrito
Não é papel do Distrito efetuar imagem pública
para o próprio Distrito, como um fim, pois o objetivo
do Distrito é o de auxiliar e estimular os clubes sob sua
jurisdição a executarem essa e outras tarefas, mas não
há impedimento para que o Distrito mantenha algumas
iniciativas próprias de imagem pública. No período em
que estive à frente do Distrito na Comissão de Imagem
Pública, buscamos iniciativas que potencializassem
os trabalhos realizados pelos clubes. Neste período o
Distrito produziu três programas de TV. O Rotary Brasil,
que era veiculado na Rede Vida, depois o Rotary em
Revista – criado pelo José Batista Gusmão e do qual dei
prosseguimento por dois anos participando diretamente
da produção, efetuada in loco em projetos pelo distrito,
e que era transmitido em parceria junto à Net, e agora
está no ar semanalmente o Rotary na TV, mantido pelo
jornalista Marcelino Silva, em parceria com a TVCom de
Santos, e que realiza entrevistas com rotarianos sobre
seus projetos.
Também contamos com um programa de
rádio, o Momentos do Rotary, conduzido pelo João
Caparrós, que realizava entrevistas e era transmitido
pela Rádio ABC. Houve ainda parcerias com outros
programas e quadros nas emissoras de TV locais, como
o programa do Liberado Júnior na Baixada Santista,
e de outros colunistas sociais. Outra iniciativa de
nosso Distrito que rendeu bons frutos foi o Panetone
do Rotary, ação inicialmente destinada a ajudar na
arrecadação para a Fundação Rotária, mas que muito
contribuiu para disseminar a mensagem do Rotary
através de suas latas, utilizadas como presentes por
muitas empresas para seus clientes e colaboradores.
Entretanto, a grande força está justamente
na mobilização de seus clubes e enorme força que
constituem seus associados. Em nosso distrito, esse
treinamento foi efetuado de várias formas nos
últimos anos. Através de palestras nos seminários
como PETS, Assembleias Distritais, treinamento
por EAD e até Seminário específico de Imagem
Pública, onde apresentamos as principais técnicas de
divulgação, desde a elaboração de um press-release,
ou comunicado à imprensa, até a necessidade do
clube manter uma rede de relacionamentos com a
imprensa e veículos de mídia de sua região, passando
pela manutenção de seus sites, uso de redes sociais,
comunicação visual em seus eventos, etc.
Também pudemos prover palestras nos
próprios clubes, e proporcionar suporte diretamente
aos clubes sempre que solicitado, por e-mail, telefone
ou pessoalmente. No site do distrito disponibilizamos
o Portal de Imagem Pública, uma página especial que
apresenta todos os recursos necessários para uso em
imagem pública, como os manuais oficiais do Rotary
International, guia de identidade visual da marca,
artigos, tutoriais em vídeo, apostilas, e muitos outros
recursos. Da mesma forma, artigos em revistas do
Distrito procuraram disseminar essas informações,
incluindo a produção da Carta Mensal, posteriormente
rebatizada de Revista Rotary 4420, que inclusive
ganhou uma versão em forma de site no último ano.

IMAGEM PÚBLICA EM ROTARY
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Resultados
O resultado obtido dos clubes foi muito
recompensador. É difícil mensurar em termos concretos
os resultados das campanhas de imagem pública
realizadas pelos clubes, mas pudemos observar um
grande crescimento em seu engajamento e participação.
Foram mais de 500 publicações de matérias em jornais,
revistas e sites de terceiros sobre os projetos e eventos
dos clubes e anúncios das campanhas criadas pelo
Rotary International, somados a eventos públicos como
caminhadas, mutirões de saúde, plantio de árvores,
shows musicais, campanhas em eventos temáticos
(Outubro Rosa, Novembro Azul, McDia Feliz, etc)
e outras ações nas ruas, e à divulgação através dos
próprios projetos, que puderam contribuir para ampliar
o reconhecimento da organização nas comunidades.
Uma outra frente em que a participação dos
clubes tem sido marcante, é o Concurso de Vídeos “Meu
Clube em Ação”, que estimula os clubes a produzirem
vídeos exibindo seus projetos. São sempre vídeos
curtos, exclusivamente sobre projetos, e que tem obtido
um padrão de qualidade e profissionalismo crescente,
tornando-os uma ferramenta poderosa de comunicação
para as mídias sociais. Adicionalmente ao concurso de
vídeos, como incentivo à atuação dos clubes, foram
criados outros concursos de Imagem Pública, como
o Arrastão de Mídia, os concursos de notícias ou
publicações nos sites do distrito. Veja no quadro desta
matéria os resultados do concurso realizado em 2018.

IMAGEM PÚBLICA EM ROTARY
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Polio Plus
Em sintonia com o maior projeto do Rotary,
o End Polio Now, que visa erradicar a poliomielite
da face da Terra muito em breve, o Distrito realizou
uma grande campanha para marcar a semana do
combate à pólio, que ocorre em outubro. Durante essa
semana os clubes foram incentivados à participação, e
obtiveram resultados magníficos, como palestras em
suas comunidades, ações de divulgação em pontos
comerciais, eventos em entidades, publicação em mídia
local, passeios ciclísticos, corridas de Kart, divulgação em
aeroportos, e muitas outras ações. Destaques especiais
podemos dar para a divulgação nas corridas da Fórmula
Sprint, a faixa exibida no Estádio do Pacaembu, em
dia de clássico do campeonato brasileiro, e projeções
em prédios públicos, como a Pinacoteca de Santos,
a Prefeitura de Santo André ou a magnífica projeção
realizada no Museu do Ipiranga, em São Paulo.

Divulgação no estádio do Pacaembu
esteve nas ações de Imagem Pública
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Site do Distrito
Uma das principais ferramentas que
desenvolvemos nesses últimos anos à frente da
Imagem Pública do Distrito foi a criação de um site
distrital que vai muito além de um site meramente
institucional. Um modelo de site de notícias, focado
em notícias de ações dos clubes, criou um ambiente
colaborativo que mobilizou os clubes a passaram a
ser geradores de conteúdo. O site, na verdade uma
poderosa ferramenta de gestão de informações que
integra diversos tipos de conteúdo e compartilha os
mesmos bancos de dados entre clubes e distrito, oferece
ferramentas para facilitar a troca de informações.
Como parte dos recursos foram oferecidos os
“mini-sites”, na verdade faces personalizadas de um
sistema integrado que proporciona identidade para
os clubes e um espaço para divulgação de suas ações,
com o devido espaço e reconhecimento.
Estes “mini-sites” acabam proporcionando
uma opção aos clubes que em lugar de precisarem
manter
sites
independentes
próprios,
que
frequentemente acabam inativos e sem atualização,
usufruem de uma ferramenta prática de usar e
sempre com conteúdo novo provido pelo distrito.
Um diferencial desenvolvido no site do Distrito e
nos sites dos clubes foi a integração com o site do
Rotary International, o My Rotary, possibilitando que
os sites dos clubes exibam conteúdos do RI, como
dados do clube, listas de associados ou o perfil de
cada rotariano, e ainda que os sites possam utilizar a
autenticação do My Rotary para prover informações
personalizadas e privativas a cada visitante.

Para viabilizar essa integração o Distrito 4420
precisou percorrer um longo caminho para se tornar
licenciado do Rotary International e assim obter
acesso aos dados, tendo sido o segundo distrito no
mundo e o primeiro distrito ou mesmo organização
no Brasil a realizar essa integração. O site hoje conta
com mais de 6000 notícias, 3000 eventos em sua
agenda, 450 vídeos, e mais de 30.000 fotos em mais
de 1000 álbuns, e um total de 145 sites, contando
os sites dos Rotary Clubs, Rotaracts, Interacts, Rotary
Kids e Casas da Amizade e ASFARs. O resultado de
todo este processo colaborativo foi o aumento da
relevância do site do Distrito, que hoje é referência
em buscas pelo Google a assuntos rotários no Brasil,
e o aumento da audiência. De uma média de cerca
de 5.000 visitantes por mês há 8 anos, hoje o site do
Distrito 4420 alcança mais de 100.000 visitas por mês.

O avô teve o prazer de empossar o
neto no Rotary Club de Santos
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Nova Marca do Rotary
Com uma visão rejuvenecida e à frente,
sob a liderança do Secretário Geral John Hewko,
o Rotary International ousou mudar uma marca
centenária e criar um novo logotipo. Através de
um trabalho profissional e baseado em pesquisas,
criou uma nova marca onde o nome “Rotary”
é muito mais fortemente percebido, como
estratégia para aumentar o reconhecimento
da organização em todo tipo de divulgação.
Mas o novo logo encontrou resistência entre os
mais tradicionais rotarianos, muito apegados à
tradicional roda rotária com a faixa azul, e tem
sido um desafio para sua implantação.
Muitos clubes chegaram a desenvolver
logos próprios, com variações sobre a roda rotária,
e também viam nesses logos modificados sua
própria identidade, no caminho oposto do buscado
pelo Rotary International, em que os clubes devem
ficar, pelo menos na marca, secundários à marca
da própria organização, que deve ser o nome forte
percebido em sua comunicação.
A renovação da marca foi um dos assuntos
mais recorrentes nos treinamentos e palestras dos
últimos 5 anos, onde procuramos transmitir as
instruções de uso, descritas no manual da marca,
junto com orientações obtidas em treinamentos
e em interações com a coordenação do RI.
Paulatinamente os clubes foram renovando suas
marcas, e deixando de usar logos modificados,
aderindo à nova identidade visual. Para auxiliar,
disponibilizamos os logos de todos os clubes
do Distrito, inclusive de Rotaracts e Interacts,
diretamente nos mini-sites dos clubes, feitos um a
um no Brand Center do Rotary International.

Marcelo Carvalho mostrou a estrutura de
Imagem Pública na Conferência Distrital
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Desafios para o Futuro
Ainda há um longo caminho a seguir. Por
mais que em nosso trabalho voluntário tenhamos
muitas metas e ambições, sempre temos que fazer
algumas escolhas e realizar o que está ao alcance.
Ainda não conseguimos atingir os grandes meios de
massa, como canais de TV de grande audiência, ou
jornais de circulação nacional, o que talvez possa ser
buscado com estratégias de assessoria de imprensa
voltada às ações mais significativas dos clubes.
Também é fundamental o incansável trabalho de
treinamento junto aos clubes, que por sua natural
renovação periódica de liderança torna contínuo
o esforço de acompanhamento e orientação. Há o
desafio de vencer a “concorrência” com a publicação
de assuntos mais cotidianos da vida dos rotarianos, e
conseguir maior participação de cada um nas redes
sociais com o compartilhamento e disseminação dos
acontecimentos rotários. Mas estamos certos de que
cada vez mais engajados, os clubes e rotarianos de
nosso Distrito, que já muito contribuíram, em muito
colaborarão para que nossa organização seja cada
vez mais reconhecida!

Apresentação da Imagem Pública ocorreu
na 2ª plenária da Conferência Distrital
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Agradecimento
Ao encerrar este ciclo na imagem pública do
distrito, gostaria de registrar meu agradecimento a
cada rotariano que contribuiu, desde pelo simples fato
de usar seu pin e falar de Rotary, ou com a paciência de
muitas vezes ouvir as mesmas orientações nos diversos
treinamentos distritais, até transformando em efetiva
divulgação cada ação de seu clube. Agradeço também
aos Governadores do Distrito 4420 que deram todo o
apoio ao trabalho da Comissão de Imagem Pública,
acreditando e incentivando nosso trabalho, aos
membros da Equipe Distrital, pelo contínuo apoio e
parceria, com um destaque à Celeste Franceschinelli
à frente da Secretaria do Distrito, e em especial
aos membros que participaram de nossa equipe na
comissão, Juliana Amorim, Cinthia Corrêa da Costa,
Olga Tamashiro, Elaine Moraes, Marcelino Silva e
Natali Fernandes, que foram fundamentais para a
realização deste trabalho! Obrigado, e parabéns!

Durante o baile de encerramento da 27ª Conferência
do Distrito 4420 foi realizada a premiação dos
Concursos de Imagem Pública do Distrito. Foram
premiados clubes que se destacaram em ações de
Imagem Pública em quatro frentes. Os prêmios
foram entregues pelo Presidente da Comissão de
Imagem Pública do Distrito para o ano rotário
2017-2018, Marcelo Rodrigues de Souza Carvalho.
Primeiro, receberam seus troféus os clubes que mais
publicaram anúncios das campanhas preparadas
pelo RI. Os vencedores nesta categoria foram:
• 1 - RC São Caetano do Sul Leste
• 2 - RC Santos Gonzaga
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Na sequência, foram premiados os clubes que mais
enviaram conteúdo para os sites do distrito e do
clube (mini-site). Os vencedores foram:
• 1 - RC SP Aeroporto
• 2 - RC Santos
• 3 - RC SP Saúde

Dois prêmios extras foram entregues ao Interact e
ao Rotaract que mais enviaram conteúdo também:
• Interact de São Bernardo do Campo
• Rotaract SP Independência

E, ao final, foram premiados os vencedores do
Concurso de Vídeos, que neste ano contou como
jurados com Fernando Dias Sobrinho, Marcos Buim,
Maria Laiz Zanardo e Carlos Torci:
• 1 - RC Santo André (filme "Pés Tortos")
• 2 - RC Santo André Norte
• 3 - RC São Paulo Aeroporto

Além dos vencedores, também foram finalistas
e foram exibidos na Plenária da Conferência os
seguintes clubes/vídeos:
• RC Santos Boqueirão
• Área 3 - Negócios
• RC SP Independência

Em seguida foram premiados os clubes que mais
obtiveram espaço na mídia com a publicação
de notícias sobre seus eventos e projetos. Os
vencedores foram:
• 1 - RC Santos Boqueirão
• 2 - RC São Caetano do Sul Leste
• 3 - RC Santos Gonzaga
• 4 - RC SP Parque do Ibirapuera
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TRAJETÓRIA
ROTARIANA

Eduardo de Pinho Freire
Sócio Diretor do Grupo Yamam

2010 - Iniciou como Rotariano no Rotary Club
Santos José Bonifácio.
2011 - Recebeu o Reconhecimento da Fundação
Rotária com o Título Paul Harris e no mesmo ano
recebeu 2 Saﬁras em reconhecimento pelas
doações efetuadas à Fundação Rotária.
2011/2012 - Assumiu a função de Tesoureiro
do Clube.
2012/2013 - Assumiu a função de Vice-Presidente
do Clube.
2017 - Pasou a ser membro do Rotary Clube
Santos - Oeste.
2017 - Reconhecimento Rotário TRF Giving, o Grupo
Yamam passou a ser Empresa Cidadã.
2017/2018 - Assumiu a função de responsável pelo
Rotaract do Santos-Oeste – Av. Novas Gerações.
2018 - Membro do ITFR – Grupo Internacional de
Companheirismo de Tênis de Rotarianos.
Na Gestão que se iniciará em julho de 2018 assumirá
a função de 2º Tesoureiro do Clube.
Na Gestão que se inicia em julho de 2018 da Casa
da Visão, assumirá a função de Tesoureiro.

PROJETOS ROTARY CLUB
JOSÉ BONIFÁCIO
Turismo Histórico Escolar - Educação - Santos/SP
Aleitamento materno e Paz mundial - Saúde - Santos/SP
End Polio Now - Saúde - Santos/SP Imagem Pública Outros - Santos/SP
JB Fashion - Outros - Santos/SP
Presença de Rotary na saúde pública - Saúde Santos/SP
CEREX, Escola Especial “Eduardo Ballerini” - Inclusão
Social - Santos/SP
Rotary na Saúde Pública - Saúde - Santos/SP
Além de implantar 2 Bibliotecas com doações para
o Projeto LER através do Grupo Yamam

NO ROTARY CLUB SANTOS OESTE
DOS PROJETOS E CAMPANHAS
Rotary Burger onde em parceria com a Hamburgueria
Original CO. de Santos, a Fundação Rotária receberá
parte da venda para o Projeto Mundial "End Polio Now’’
Projeto Música Transformando Vidas, onde deﬁcientes
visuais recebem aulas com o Maestro Paulo Mauá,
aprendendo a tocar instrumentos musicais.
Melhorias na Central de Regulação Médica do SAMU192 em Santos.

Av. Indianópolis, 2645 - Planalto Paulista
São Paulo - SP | 11 5592-8888
Rua Ministro João Mendes, 147E
Embaré - Santos - SP | 13 3324-7571
www.grupoyamam.com.br

É POR MEIO DO SONHO
QUE AS GRANDE HISTÓRIAS
DE SUCESSO COMEÇAM
Fundada em 2009, através do sonho de dois executivos, que
durante vários anos, estiveram a frente das principais empresas de
segurança do país, possuíam sonhos que convergiam para um
mesmo ideal: criar uma empresa inovadora, responsável, ética e,
acima de tudo, comprometida com a qualidade nos serviços
prestados.
Toda essa experiência acumulada e o conhecimento técnico,
transformaram os serviços do Grupo Yamam em referência no
mercado de Segurança Patrimonial e Serviços Terceirizados.
O Grupo Yamam há anos atua no mercado de segurança e prestação
de serviços, e ocupa seu lugar de destaque nos mais diversos
segmentos, se tornando uma empresa sólida, com tradição,
dinâmica e moderna.
É administrada por um time de executivos bem preparados que
primam pela qualidade dos serviços e pela conﬁança e satisfação
dos clientes.

OFERECEMOS SOLUÇÕES INTEGRADAS
E EQUIPE ALTAMENTE QUALIFICADA
Serviços Gerais
Controlador de acesso
Auxiliar de serviços gerais
Porteiro
Manutenção
Fiscal de Piso
Zeladoria
Limpeza e Conservação
Recepção
Auxiliar de Limpeza
Recepcionista

Copeira
Telefonista
Limpador de Vidros
Mensageiro
Auxiliar de Monitoramento
Segurança
Vigilância armada
VSPP-Segurança Pessoal
Vigilante conductor de cães
Monitoramento
Ronda

Só é perfeito pra nós,
quando é seguro pra você.
PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES
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Marcos Zanardo explica como
funciona o Programa de
Intercâmbio de Jovens
Segundo o ex-governador distrital, a exposição a culturas diferentes é uma das mais
poderosas maneiras de promover a paz e a compreensão internacional
O Intercâmbio de Jovens do Rotary planta as
sementes da compreensão ao oferecer a oportunidade
de conhecer outras sociedades e vivenciar costumes
diversos para todos, intercambiados e intercambiadas,
famílias hospedeiras, rotarianos (as) e família rotária
envolvidos. O intercâmbio de jovens de Rotary teve
início na década de 1920, envolvendo alguns clubes
europeus e, embora tenha sido descontinuado durante
a segunda guerra mundial, voltou a existir em 1946.
A participação em intercâmbios acadêmicos aumentou
consideravelmente na década de 1950 e, em 1972,
o conselho diretor do RI sugeriu que o Intercâmbio
de Jovens fosse adotado por Rotary Clubs de todo
o mundo. Hoje, mais de 8.000 estudantes visitam e
estudam em cerca de 90 países anualmente. Há três
tipos de Intercâmbio de Jovens

Marcos Luiz Zanardo
Rotary Club São Caetano do Sul-Olímpico
Distrito 4420 Governador 2012-2013
Rotary Youth Exchange District 4420 Chairman

INTERCÂMBIO DE JOVENS

35

Apresentação na Conferência Distrital é o
grande momento do Intercâmbio de Jovens

1 - Intercâmbio de longa duração: O estudante
frequenta escola no país anfitrião durante um ano
letivo, morando com três diferentes famílias.
2 - Intercâmbio de curta duração: Normalmente,
é realizado durante o período de férias escolares.
Intercâmbios de curta duração costumam envolver
estadia com uma família no país anfitrião,
mas também podem ser organizados como
acampamento internacional ou viagens em grupo
para jovens de vários países.
3 - Intercâmbio de Novas Gerações: É oferecido a
jovens entre 18 e 25 anos e costuma durar de três a
seis semanas. É também conhecido como NGSE - New
Generation Service Exchange () e possibilita aos jovens
profissionais recém-formados ou em vias de se formar
terem uma experiência de serviços em outro país.
A Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens é
composta por companheiros e companheiras dos
vários clubes do distrito, sendo um núcleo central
que se reúne uma vez por mês, alternadamente
no Planalto, no ABC e na Baixada Santista, para
administrarem os assuntos inerentes ao intercâmbio
de jovens e aos oficiais de intercâmbio dos clubes,
tendo como responsabilidades básicas:

1 - Treinar os oficiais de intercâmbio dos clubes
participantes:
A certificação do Oficial de Intercâmbio é válida por
um ano. Assim, para que o clube possa continuar
participando do programa, a Comissão Distrital
promove três seminários de certificação de Oficial
de Intercâmbio por ano rotário. Um na Assembleia
Distrital, outro junto ao processo classificatório dos
candidatos e o último, normalmente, em data entre os
dois primeiros.
2 - Promover reuniões de orientação às famílias
participantes:
A Comissão Distrital promove três reuniões de
orientação às famílias participantes; a primeira antes
do processo classificatório; a segunda durante o
processo classificatório e a terceira ao final do processo
de treinamento dos jovens que irão viajar.
3 - Indicar os candidatos a participarem do processo
classificatório:
A indicação dos candidatos é de inteira responsabilidade
dos clubes que possuem, ao menos, um (a) oficial
de intercâmbio certificado (a). Esse oficial tem com
responsabilidade inicial avaliar a condição da família do
candidato (a) em ser uma família hospedeira.
ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018
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4 - Efetuar o processo classificatório dos jovens
indicados pelos clubes:

6 - Efetuar o treinamento dos jovens que irão para o
exterior:

O processo classificatório dos candidatos ocorre
uma vez ao ano, em geral, em fins de outubro, e é
composto por avaliações de Inglês; Conhecimento
rotário; Atualidades; Redação e Avaliação psicológica,
por intermédio de dinâmica de grupo e entrevistas dos
candidatos e suas famílias, que são conduzidas por dois
integrantes da comissão.

Todos (as) outbounds (intercambistas que irão viajar)
passam por um final de semana em treinamento
intensivo, onde são abordados diversos tópicos
comportamentais e de choque cultural, antes de sua
viagem ao país de destino.

5 - Promover a escolha de países pelos jovens de acordo
com sua classificação:
A escolha de pais é realizada em um sábado pela
manhã, logo após a divulgação da classificação geral.
No dia da escolha são necessárias as presenças do
candidato, que irá declarar de viva voz, qual os pais
que escolhe e da sua família, que irá assinar o termo de
compromisso para o Intercâmbio de Jovens de Rotary
International do Distrito 4420.

7 - Efetuar o treinamento dos jovens que virão do
exterior em contrapartida aos brasileiros (as) :
Os intercambistas hospedados pelo Distrito (inbounds)
também passam por um processo de treinamento
(final de semana, de sexta a domingo) onde são
abordados vários aspectos comportamentais e da
cultura brasileira, que devem ser observados durante
o ano em que morarem no Brasil.
8 - Coordenar os nossos intercambistas (outbonds) que
estão em outros países:

INTERCÂMBIO DE JOVENS

O processo de acompanhamento da evolução de
nossos intercambistas no exterior é feito mensalmente
por intermédio de reports padronizados enviados
pelos (as) intercambistas. Cabe ao (a) coordenador(a)
responder e orientar os outbounds, mensalmente.
9 - Coordenar os intecambistas (inbounds) de outros
países que estão em nosso distrito:
O acompanhamento dos (as) inbounds envolve o
acompanhamento das trocas de famílias; decisões,
em conjunto com um Comitê de Crise, de problemas
ocorridos (envolvendo punições ou não); passeios e
confraternizações.
10 - Participar dos congressos de Rotary sobre
Intercâmbio de jovens:
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Anualmente, os distritos participantes do programa
organizam congressos onde o processo do
intercâmbio é discutido e as vagas são negociadas
entre os presidentes das comissões de cada distrito.
Temos três grandes congressos durante o ano, EEMA
(Europa), NAYEM (América do Norte) e ABIJ (Brasil) e
4 menores: América do Sul, Austrália, Índia e Taiwan.
Atualmente, o Brasil que conta com 32 Distritos e 2
Multidistriais participando do programa, é o segundo
país em número de intercambistas, enviando mundo
afora uma média de 850 (nas três modalidades) por
ano. O Distrito 4420 participa deste número com uma
média de 30 intercambistas por ano. Parabéns aos
nossos clubes participantes que possibilitam aos jovens
que façam a diferença neste nosso mundo.
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Distrito 4420 cresce acima da
média no Desenvolvimento
do Quadro Associativo
Durante o Ano Rotário 2017-2018, a real expansão distrital atingiu a marca de 5% de
crescimento, média que é superior a de outros clubes de Rotary fora do Brasil
Durante, a 27ª Conferência do Distrito 4420 do
Rotary International (Ano Rotário 2017-2018), realizada
de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte
Real Resort, em Águas de Lindóia/SP, o Governador
Claudio Takata empossou simbolicamente 15 novos
rotarianos. Os números distritais, no quesito DQA
(Desenvolvimento do Quadro Associativo), também
foram apresentados durante as sessões plenárias. O
responsável pela divulgação destes dados estatísticos
foi Fernando Dias Sobrinho, Presidente da Comissão
Distrital de DQA. Segundo ele, durante o período
2017-2018, o Distrito 4420 saltou de 24,6 para 26,2 a
média de associados efetivos por clube. O aumento foi
de 1,6 associado para cada clube de Rotary.

Com a experiência de ter sido Governador do
Distrito 4420 no Ano Rotário 2011-2012, Sobrinho diz
que durante a Conferencia Distrital é o momento de
dar um presente aos rotarianos. “Treinamos os nossos
associados durante todo o ano, mas quando chega a
hora de reunir todos para celebrar o sucesso da gestão,
devemos ter uma carga moderada de instrução sobre
o Rotary. Também temos aqui muitas pessoas que
não são rotarianas, por isso devemos flexibilizar o
conteúdo. Em geral, temos 45% do público presente de
rotarianos, o restante de convidados e familiares. Na
conferência, devemos falar o essencial sobre Rotary,
como algumas atualizações e homenagens a quem
teve bom desempenho”.

Sobrinho explica que os dados indicam o
fortalecimento dos clubes de Rotary do Distrito 4420.
Ele ainda diz que quanto maior a média de associados,
maior será a mão-de-obra em prol dos projetos
do clube. “Estes dados foram o primeiro ponto
importante do Ano Rotário 2017-2018. A segunda
informação relevante foi o nosso crescimento real de
5%, o que representa algo extraordinário em termos
de Brasil e até mundial. Quando há expansão do DQA
nos clubes de Rotary do exterior, percebemos algo na
casa de 0,2 ou 0,3 de taxa de crescimento. Crescemos
muito e devemos trabalhar em 2018-2019 para manter
a sustentabilidade disso tudo. Usamos a Conferencia
Distrital para homenagear este cenário positivo”.
Ele também fez questão de ressaltar o principal
caso de sucesso distrital no quesito DQA. Trata-se do
Rotary Club de Santos-Gonzaga, clube que atingiu a
importante marca de 200% de crescimento. “Ainda
temos que destacar a importância que os novos clubes
satélites tiveram em nossa expansão. Os sete satélites
que foram fundados trouxeram 100 novos associados
para o Distrito 4420. Essa ferramenta deverá ser
explorada durante a gestão da próxima Governadoria.
Apesar do clube satélite ter suas regras, dirigentes e
independência, seus associados são computados no
clube padrinho. Quando o satélite atinge uma certa
maturidade, ele pode se desligar do padrinho e ter a
autonomia de um clube tradicional”.

“Informação relevante foi o nosso crescimento
real de 5%, o que representa algo extraordinário
em termos de Brasil e até mundial”.
- Fernando Dias Sobrinho -

CONFERÊNCIA
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Fernando Dias Sobrinho mostrou os
números do DQA na Conferência Distrital
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Destaques distritais
em DQA
Para Sobrinho, a qualidade da Conferência do
Distrito 4420 também é reflexo positivo de um DQA
saudável. Segundo ele, palestras, contudo e atrações
bem planejadas fazem a diferença junto para uma
boa avaliação do público. “Tivemos palestrantes
entre os melhores do Brasil. Isso é um presente aos
nossos rotarianos e também faz que o nosso evento
seja algo fora do padrão internacional do Rotary.
Temos distritos no mundo com quase quatro mil
associados, mas que não reúne mais que 300 pessoas
em suas conferências. A nossa conferência passa de
2.000 participantes quase todos os anos. Não existe
conferência como a nossa. Isso é repetido por todos
que nos visitam de outros lugares”.
Para sustentar a importância da Conferência
do Distrito 4420, Sobrinho cita o fato da presença
de várias lideranças internacionais de Rotary. “Na
conferência do Governador Takata, por exemplo,
tivemos a participação integral de John Hewko,
Secretário-Geral do Rotary International e da
Fundação Rotária. Em outros anos, tivemos até a
presença do próprio presidente mundial do Rotary
ou de futuros presidentes. A nossa conferência e isso,
algo realmente diferenciado. Nós e o Rotary temos
que nos adaptar constantemente. Isso significa criar
novas alternativas e mudar aquilo que já vem sendo
feito há algum tempo. Os novos clubes satélites, por
exemplo, são frutos desta importante flexibilização”.
O Distrito 4420 adotou algumas estratégias
para ampliar seu DQA. O Programa Meu Clube é 20
oi uma delas. Os clubes de pequeno porte foram
incentivados a atingirem 20 ou mais associados
durante o ano. Sete clubes atingiram a meta e foram
reconhecidos na Conferência Distrital. “Os novos
clubes também foram incentivados. As estatísticas
demonstram que apenas os distritos que fundam
clubes conseguem manter ou aumentar o seu número
de associados. Cinco novos clubes foram fundados
durante o ano, sendo quatro deles na cidade de São
Paulo, local onde estão concentradas, pela densidade
populacional, as nossas maiores possibilidades de
DQA”, explica Sobrinho.
A inciativa dos clubes satélites também foi
algo inovador. Ela possibilitou a fundação de seis
novos clubes dentro do Distrito 4420, somente no Ano
Rotário 2017-2018. “Estas e outras ações permitiram
um aumento no número de associados do Distrito.
Após um início com 1923 membros, ultrapassamos a
marca de 2000 associados. Além disso, nossa média
de rotarianos por clube saltou de 24,6 para 26,2,
uma das maiores já registradas. Nos últimos anos, o
mundo se modifica numa velocidade espantosa. Se
o Rotary não muda, ele acaba ficando para trás. O
nosso fundador Paul Harris disse que o mundo é feito
de mudanças, e o Rotary deve se adaptar a ele. Isso é
o que devemos fazer”, finalizou Sobrinho.

John Hewko participou do reconhecimento
aos clubes pelo desempenho no DQA
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Governador Takata valoriza
sucesso da gestão e passa
liderança distrital a Carlos Torci
Grato pelas metas alcançadas, projetos humanitários realizados e ampliação do quadro
associativo, ele enalteceu os rotarianos que fizeram a diferença em 2017-2018
Com o lema mundial “SEJA A INSPIRAÇÃO”,
o engenheiro Carlos Torci, membro do Rotary Club
de São Vicente, foi empossado como Governador
do Distrito 4420 do Rotary International. Eleito para
liderar a instituição a partir de 1º de julho de 2018,
ele recebeu a liderança distrital das mãos do também
engenheiro Claudio Takata, associado do Rotary Club
de São Paulo-Aeroporto. Takata governou o Distrito
4420 durante o ciclo rotário que teve o lema “O
ROTARY FAZ A DIFERENÇA”. A Festiva de Transmissão
e Posse do Ano Rotário 2018-2019 reuniu cerca de 600
pessoas, entre convidados, autoridades e rotarianos.
O evento foi realizado na noite de 30 de junho, no
Mendes Convention Center, em Santos/SP.

Takata destaca que a celebração serviu para
valorizar o empenho dos rotarianos pelo mundo. No
âmbito distrital, o esforço também foi reconhecido.
“Chegamos à Toronto com uma ótima arrecadação em
prol da Fundação Rotária e do programa Polio Plus pelo
fim da paralisia infantil. Fomos homenageados com a
quarta colocação mundial nessa luta. Num ano difícil
para a economia brasileira, o Distrito 4420 superou
os desafios e cresceu em 5% no Desenvolvimento
de Quadro Associativo. Também superamos a meta
e plantamos mais de 7.000 árvores. Temos muito
orgulho disso tudo. Tenho a certeza de que o casal
Carlos Torci e Sonia também terá um ano abençoado
ao lado de uma brilhante equipe”, finalizou.

No discurso de despedida, Takata agradeceu
por sua gestão e de boa sorte ao novo ciclo. “Rotary
é continuidade. A gestão termina, mas o trabalho
continua pelo mundo. Temos que trabalhar e seguir
dando de si antes de pensar em si”. Em seguida, ele
fixou o pin rotário e deu as boas-vindas ao novo
Governador. Ao lado dos presidentes de clubes,
governadores assistentes e respectivos cônjuges,
Torci convocou o novo elenco do Distrito 4420 para
encantar as comunidades de forma inspiradora.
Formalmente empossado, ele elogiou o trabalho
realizado por Takata, agradeceu a presença de todos
e fez seu primeiro ato como Governador, enfatizando
a importância do lema “SEJA A INSPIRAÇÃO”.
Grato pelo apoio de todos durante a sua
gestão, Takata enfatizou alguns pontos que tornam
o Rotary uma instituição especial. “Eu e a minha
esposa Marie vamos guardar este ano eternamente
no coração. Tivemos o prazer de trabalhar com
rotarianos fantásticos. A nossa Conferência
Distrital foi ponto alto, onde todos buscaram a
superação quando o Brasil vivia uma grave crise
de abastecimento. O número de participantes
foi surpreendente, repletos de companheirismo,
entusiasmo e união durante os dias do evento. A
Convenção Internacional de Rotary ocorreu logo em
seguida em Toronto (CAN), reunindo cerca de 30 mil
pessoas. Ela mostrou nossa sintonia mundial, sob a
liderança do nosso Presidente Ian Riseley”

“Eu e a minha esposa Marie vamos guardar este
ano eternamente no coração. Tivemos o prazer
de trabalhar com rotarianos fantásticos”.
- Claudio Takata -
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Takata agradeceu por sua gestão e
desejou boa sorte ao novo ciclo
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Perfil de Claudio Takata
Claudio Takata está há 16 anos em Rotary.
Antes de ser eleito Governador, foi sócio fundador e
Presidente do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto
(2009-2010). Participou da Comissão Distrital da
Fundação Rotária no Seguro Solidário (2010-2011)
e na Arrecadação (2013-2016), foi Governador
Assistente (2011-2012), presidiu a Comissão Distrital
de Serviços Profissionais (2014-2015) e desde 2015 é
membro da Arch Klumph Society. Atua como diretor
da Takata Engenharia e Construções. Além de
engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, ele é
graduado em Direito pela Universidade Mackenzie. É
casado com a administradora Cristiane Marie Tsuda
Takata, com quem tem um filho.

Grato pelo apoio de todos na gestão,
Takata enfatizou pontos especiais do Rotary
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Perfil de Carlos Torci
Formado em Engenharia Industrial Mecânica
(Unisanta - 1986), desenvolveu sua trajetória por
mais de 30 anos na Petrobras (Refinaria Presidente
Bernardes de Cubatão/SP). Antes de ser eleito,
foi presidente do Rotary Club de São Vicente
(2008-2009), exerceu diversos cargos rotários e
recebeu premiações. É membro da Paul Harris
Society e Major Donor (1º Nível). Participou das
convenções mundiais do RI em Lisboa (2013), São
Paulo (2015) e Atlanta (2017), e do Instituto Rotary
Brasil, em Santos (2010), Foz do Iguaçu (2013), Rio
de Janeiro (2015), Recife (2016) e Atibaia (2017). Tem
várias participações em conferências e assembleias
distritais, além do Instituto de Liderança Rotária.
Atua como engenheiro consultor. É casado com
Sônia Mara Marques Torci, com quem tem as filhas
Carla e Deborah.

Takata destaca que a celebração serve
para valorizar o empenho dos rotarianos
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Sobre o Rotary Distrito 4420
O Distrito 4420 é o conjunto de clubes
de Rotary situados na zona sul da cidade de São
Paulo/SP, na região do ABCD (incluindo Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e na Baixada
Santista/SP (incluindo Itariri e Pedro de Toledo, no
Vale do Ribeira/SP). Cada clube possui seu próprio
conselho diretor eleito, quadro social e autonomia
para realizar projetos sociais, eventos beneficentes
e outras ações, atuando individualmente ou em
conjunto com outras entidades. Cerca de 35 mil
clubes formam o Rotary International. Cerca de 2400
estão constituídos no Brasil. Eles seguem princípios,
regras e formas de atuação que unificam mais de 1,2
milhão de rotarianos em todo o mundo.
Este modelo organizacional possibilita
a realização de importantes ações globais. A
campanha End Polio Now pela erradicação da
poliomielite no mundo, a promoção da PAZ e
integração mundial estão entre os principais
projetos internacionais. O organograma do RI
possui um presidente mundial e amplo quadro
de diretores, líderes e administradores. Para fins
gerenciais, os clubes estão agrupados em 532
subdivisões administrativas, chamadas de distritos.
Eles são identificados por números e abrangem
clubes localizados numa determinada região. Cada
distrito é liderado por um governador, que conta
com uma equipe distrital e governadores assistentes
que auxiliam os clubes de suas áreas distritais.

Ao lado da esposa Marie e do casal Torci e
sonia, Takata expressou eterna gratidão
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Comissão da Fundação
Rotária registra recorde na
arrecadação contra pólio
As ações em favor da erradicação da poliomielite, tanto no Fundo Distrital ou doações
pessoais, chegaram a expressiva marca de US$ 160 mil no período 2017-2018
A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary
International começou em 31 de maio, no Hotel Monte
Real, em Águas de Lindóia/SP. Em 1º de junho, foi realizada
a 1ª Sessão Plenária, contendo diversos reconhecimentos
e informações. Homenagem aos Companheiros Falecidos
no Ano Rotário 2017-2018, Concurso de Vídeo Meu
Clube em Ação, Deliberações dos Delegados Votantes,
Comissão de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento
Quadro Associativo, Rotary nas Escolas e Comunidade,
Fundação Rotária, Seguro Solidário da Porto Seguro,
Mensagem do Representante do Presidente do Rotary
Internatiol e a Mensagem do Casal Governador foram as
principais apresentações.
Um dos destaques desta plenária foi a
apresentação do EGD Marcos Franco, Presidente da
Comissão Distrital da Fundação Rotária (CDFR). Ele
mostrou o panorama e os números do Ano Rotário
2017-2018 em relação ao posicionamento distrital
e global em prol da Fundação Rotária. “Foi muito
gratificante fazer esta apresentação na conferência
do Governador Claudio Takata porque os presidentes
dos clubes de Rotary sob sua liderança fizeram a
diferença. Para mim, o trabalho durante o ano foi
tranquilo, pois eles ajudaram demais para que o
Distrito 4420 progredisse junto à Fundação Rotária.
A nossa arrecadação foi acima do esperado mas,
principalmente, batemos recordes de projetos juntos
às comunidades”, elogiou ele.
Segundo Franco, o Distrito 4420 passou de
100 projetos distritais nos 18 municípios de sua área
de abrangência. Este recorde se deu por meio das
parcerias da sociedade civil organizada com os clubes
de Rotary e a Governadoria Distrital. “Também tivemos
a inédita participação em 28 projetos de Subsidio
Global, seja com parcerias no Brasil ou no exterior.
Estes números são ótimos. Mas, no meu ponto de
vista, o que mais marcou este ano, cujo o lema foi
o Rotary Faz a Diferença, foram as ações em favor
da erradicação da poliomielite. A nossa arrecadação
total em prol da campanha End Polio Now, tanto do
Fundo Distrital ou em doações pessoais, chegou a
marca de US$ 161 mil”, valorizou Franco.

Ele ainda ressalta que com a complementação
que a Fundação Bill e Melinda Gates aplica à todas
as doações, este valor chega a quase US$ 500 mil na
luta contra a pólio. “Com este expressivo número,
estamos acima do que o Rotary International sugere
para todos os clubes e distritos no mundo. A meta
era US$ 1.500,00 em média por clube, mas o Distrito
4420 alcançou a casa de US$ 2.000,00. Estamos
satisfeitos demais por tudo isso. Em valores da moeda
brasileira, eu osso garanti que essa será a maior
arrecadação da nossa história em prol da Fundação
Rotária. Só nos resta parabenizar o Governador
Takata, os rotarianos e os presidentes de clubes que
fizeram a diferença em 2017-2018”, finalizou.

“A nossa arrecadação total em prol da campanha
End Polio Now, tanto do Fundo Distrital ou em
doações pessoais, chegou a marca de US$ 161 mil”.
- Marcos Franco -
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Comissão da Fundação Rotária registra
recorde na arrecadação contra pólio
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Destaques da CDFR
em 2017-2018
1 - Apresentados sete candidatos à Bolsa Pró Paz,
que serão avaliados para a obtenção da Bolsa.
2 - Total de 59 clubes realizaram 104 Projetos
Distritais, utilizando US$ 170 mil, envolvendo quatro
áreas de enfoque do Rotary International. Destaque
para o plantio de quase 7. 000 mil árvores.
3 - Participamos de 29 Projetos Globais, em 16 países,
sendo nove no Brasil e sete no Distrito, envolvendo
cinco áreas de enfoque do Rotary International.
4 - Com relação à pólio, os clubes trabalharam
na divulgação e conscientização da campanha,
realizando e se emparceirando em centenas de
eventos assim como contribuindo financeiramente.
Cerca de 1.200 rotarianos do Distrito contribuíram
com um mínimo de US$ 25,00, totalizando US$ 49 mil.
5 - O Distrito foi reconhecido na Convenção de
Toronto como o 4º maior doador para o Programa
da Pólio, graças a contribuição no Fundo Distrital de
Utilização Controlada no valor de US$ 112 mil, mais as
contribuições dos rotarianos em US$ 49 mil, totalizando
US$ 161 mil, um recorde na história do Distrito.
6 - A contribuição distrital atingiu quase US$ 700
mil (ainda não fechado), graças aos rotarianos e as
iniciativas como os programas do Panetone, Café
do Rotary, Empresa Cidadã, Seguro Solidário, EREY,
Clube 100% pelo Fim da Pólio, Major Donnors, PHS
e Clube 100% Paul Harris. Destaque especial para a
realização do 1º Jantar de Gala da Fundação Rotária,
onde em uma noite foi arrecadado US$ 105 mil.
7 - A participação dos clubes em todos as atividades
de capacitação foi muito boa, o que contribuiu
para o êxito desta gestão, principalmente para o
desenvolvimento de projetos.
8 - Mantivemos uma boa comunicação com todos
os distritos do mundo através de um newsletter
em inglês, produzido mensalmente e enviado para
todas as lideranças mundiais do Rotary.
9 - Foi realizada a 2ª Edição do PER – Prêmio Excelência
em Rotary, com a participação de pouco mais de
50 projetos, tendo sido premiados sete projetos
de destaque no Distrito, além da homenagem à
rotariana Terezinha Calçada Bastos, do Rotary Club
de Santos, que infelizmente faleceu neste ano.
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Distrito 4420 passou de 100 projetos
distritais nos municípios de sua abrangência
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CONFRATERNIZAÇÃO DISTRITAL

Casal Governador celebra
sucesso da gestão ao lado da
equipe que fez a diferença
Depois da Conferência Distrital e da Convenção Internacional, os companheiros do Distrito
4420 encerraram o ano numa agradável confraternização em São Paulo
Em 28 julho, no aconchegante Buffet Colonial, em São Paulo/SP, foi celebrada a confraternização de
encerramento do Ano Rotário 2017-2018, sob o lema o Rotary Faz a Diferença. Na oportunidade, Claudio Takata
e Marie, Casal Governador do Distrito 4420 do Rotary International, receberam rotarianos, amigos e familiares
para agradecer pelas conquistas, projetos e realizações que todos semearam juntos neste ciclo rotário. Durante
o encontro, o companheirismo, a amizade e o clima de saudade deram o tom dos sentimentos, aliados a muita
descontração e sintonia no ideal de servir. Com carinho e gratidão, Takata e Marie encerraram com chave de
ouro a liderança da Governadoria Distrital. Confira as fotos!
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:

www.rotary4420.org.br
facebook.com/Rotary4420
www.revistarotary4420.org.br
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Secretário Geral do Rotary
elogia gestão e desempenho
geral do Distrito 4420
Durante sua participação na Conferência Distrital, John Hewko vivenciou de perto as
experiências e projetos bem sucedidos sob a liderança da Governadoria Distrital
Uma das principais atrações da 27ª Conferência
do Distrito 4420 do Rotary International, realizada
de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte
Real, em Águas de Lindóia/SP, foi a presença de John
Hewko, Secretário Geral do Rotary International e
Representante do Presidente Ian Riseley. Ao lado de
sua esposa Marga Hewko, ele apresentou um pouco da
história, cenários e desafios do Rotary para os próximos
anos em todo o mundo. Durante todos os dias e plenárias
do evento, o casal também trouxe diversas mensagens
de voluntariado, otimismo e motivação aos rotarianos.
A Conferência Distrital 2017-2018, sob o lema “O Rotary
Faz a Diferença”, foi liderada por Claudio Takata e Marie,
Casal Governador do Distrito 4420.
A paz, a compreensão mundial e a união
entre os povos sempre foram características históricas
em Rotary. Este foco institucional ficou ainda mais
evidente na participação de Hewko. Ele também
elogiou o Distrito 4420 pelo excelente nível do evento.
“Fiquei impressionado com a qualidade da conferência,
o nível dos palestrantes e o trabalho distrital de uma
forma geral. O crescimento do quadro associativo em
5%, o apoio aos programas da Fundação Rotária e os
projetos de subsídios distritais e globais desenvolvidos
aqui de forma simultânea é algo difícil e perseguido
com muito trabalho em outros distritos do mundo. O
Governador Takata e os rotarianos do Distrito 4420
estão de parabéns”, valorizou ele.
Outro importante fator que chamou atenção
do Secretário Geral foi a presença de mais de 2.000
pessoas inscritas na conferência. Segundo ele, é
comum que em outras partes do mundo se registre
apenas 200 pessoas numa conferência, por exemplo.
“Fui surpreendido positivamente pela presença em
massa de rotarianos, familiares e convidados na
Conferência do Distrito 4420. Apesar das greves dos
caminhoneiros e a crise de abastecimento por qual
passa o Brasil, a presença do público foi marcante. Isso
indica a paixão dos rotarianos brasileiros pelo ideal de
servir e o valor que eles dão ao evento, apesar de todas
as dificuldades encontradas pelo caminho. Realmente,
eu vi algo muito bonito neste evento”.

“Fui surpreendido positivamente pela presença
em massa de rotarianos, familiares e convidados
na Conferência do Distrito 4420”.
- John Hewko -
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Hewko ficou impressionado com a qualidade
da conferência e nível dos palestrantes
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Gestão executiva do Rotary
A partir da sede mundial do Rotary na cidade
de Evanston, na região de Chicago (EUA), Hewko tem
a missão de gerir de forma institucional a organização,
levando em conta as melhores práticas de gestão
corporativa. Temos cerca de 550 colaboradores diretos
que nos ajudam na tarefa de administrar a instituição
e cuidar de sete escritórios oficiais em várias partes
do mundo. Temos a nossa sede no Brasil instalada na
cidade de São Paulo/SP, onde 15 profissionais auxiliam
no atendimento aos clubes de distritos brasileiros
de Rotary. A minha função é liderar estas equipes e
ajudar na elaboração de ferramentas que melhorem
o trabalho dos rotarianos de forma global. Fazemos
isso de forma contínua”.
Ele explica que a continuidade é a principal
diferença de seu trabalho para as atividades
estatutárias dos líderes rotários. O cargo de Secretário
Geral tem cunho executivo e não sofre a alternância
periódica como os demais postos ocupados pelos
líderes rotários. “Temos uma estrutura corporativa e
não trocamos os cargos ano-a-ano, como ocorre com
os presidentes de clubes e governadores distritais. A
nossa equipe de colaboradores é apaixonada pelo que
faz, sempre motivada em ajudar os rotarianos em todo
o mundo. A profissionalização mundial é necessária e
pode servir de exemplo aos clubes e distritos”.

“Fui surpreendido positivamente pela presença
em massa de rotarianos, familiares e convidados
na Conferência do Distrito 4420”.
- John Hewko -
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Chamou atenção de Hewko a presença
de mais de 2.000 pessoas na conferência
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A importância da
flexibilização
Hewko defende a importância da flexibilização
diante das mudanças do mundo moderno e das
dificuldades de quadro associativo que muitos clubes
de Rotary enfrentam. “Historicamente, tivemos
sucesso em difundir o mesmo produto em cada
país onde estamos presentes. Isso funcionou muito
bem por mais de um século. Agora, este tradicional
produto, contido na experiência profissional e no
tempo do próprio rotariano, precisa ser atendido em
suas novas demandas e perspectivas da vida moderna.
Muitas pessoas não estão encontrando em si mesmas
um produto interessante para atuar nas entidades de
servir. Existem outras opções na sociedade e temos
que enxergar isso por meio da flexibilização”.
Segundo ele, com as ferramentas de flexibilização,
cada clube de Rotary tem a oportunidade de elaborar o
próprio produto ou modificar aquilo que está oferecendo
à sociedade, como uma empresa que ajusta seu material
para melhor atender o mercado. “Neste sentido, não
temos um patrulhamento rotário. O mais importante
é que sejam elaborados novos atrativos às pessoas do
mercado local. Essa é uma boa oportunidade para o
surgimento de modelos inovadores para novos clubes de
Rotary. Em Evanston, estamos tentando coletar exemplos
de novos modelos de clubes que já estão funcionando
com sucesso. Queremos conhecer e compartilhar estas
experiências com toda a família rotária”.
Para finalizar, o Secretário Geral expressou
sua gratidão pela forma como foi recebido no Brasil
e pelo carinho dispensado a ele pelos rotarianos
do Distrito 4420. De forma integral, da abertura
ao encerramento da conferência, ele participou
de todos os dias do evento, incluindo reuniões de
trabalho, plenárias oficiais, palestras e momentos de
companheirismo. Ele também ressaltou o trabalho
realizado pela Equipe Distrital e pelo Governador
Takata. “Gosto muito do Claudio, pois liderou
uma fantástica conferência e aumentou o quadro
associativo, algo que não é nada fácil hoje em dia.
Na minha opinião, ele fez uma ótima gestão. Todos
estão de parabéns por tê-lo ajudado nesta bonita
missão rotária”, finalizou Hewko.

“A minha função é liderar estas equipes e ajudar
na elaboração de ferramentas que melhorem o
trabalho dos rotarianos de forma global”.
- John Hewko -

Ao lado do Casal Governador, Hewko
participou do plantio de árvores com sua
esposa
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INSTITUTO ROTARY DO BRASIL

Distrito 4420 recebe diversas
premiações no 41º Instituto
Rotary do Brasil
Troféu Paulo Viriato Corrêa da Costa foi entregue ao Distrito 4420 pela maior doação
per-capta para o Fundo Anual de projetos da Fundação Rotária, fora outros reconhecimentos
pelas contribuições aos programas Pólio Plus, Fundo Permanente, Gifts, entre outros
O Distrito 4420 do Rotary International foi um dos destaques do 41º Instituto Rotary do Brasil,
realizado de 30 de agosto a 1º de setembro de 2018, na cidade de Fortaleza/CE. Claudio Takata, Governador
Distrital no Ano Rotário 2017-2018, apresentou o programa "Meu Clube é 20", durante o Seminário de
Desenvolvimento de Rotary. Ele também recebeu diversos reconhecimentos pela maior arrecadação para
Fundação Rotária no Brasil, maior arrecadação per-capta dos rotarianos, segundo lugar de destaque na
ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary Foundation), presença entre os distritos que doaram 20%
do FDUC (Fundo Distrital de Utilização Controlada) para o programa Polio Plus, maior FDUC por zona e
maior FDUC+Cash. Para fechar com chave-de-ouro a participação do Distrito 4420, Takata ainda recebeu o
troféu Paulo Viriato Corrêa da Costa, laureado pela maior contribuição à Fundação Rotária entre os clubes
brasileiros de Rotary no período 2017-2018. O troféu é de posse transitória por um ano e sua concessão
sempre ocorre no Instituto Rotary do Brasil. Confira as fotos!
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Premiações do Distrito 4420
DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO:
• 3º lugar em crescimento no quadro associativo na
Zona 22ª.
• Prêmio Incentivo Expansão do quadro associativo.
FUNDO POLIO PLUS:
• Contribuição de verbas do FDUC para a campanha
Elimine a Pólio Agora.
• Contribuição ao Fundo Polio Plus de US$ 112.000,00
FDUC (maior contribuição entre os distritos da Zona 22A).
• Contribuição ao Fundo Polio Plus de US$ 159.962,00
FDUC + cash (maior contribuição entre os distritos da
Zona 22A).
• Contribuição ao Fundo Polio Plus de US$ 159.962,00
FDUC + cash (maior contribuição entre todos os distritos
brasileiros).
ABTRF:
• 2º lugar pela contribuição de US$ 208.558,79.
FUNDAÇÃO ROTÁRIA:
• Contribuição de US$ 686.579,33 (maior contribuição
entre os distritos brasileiros).
• Contribuição de US$ 357.04,00 (maior
contribuição per capta entre os distritos brasileiros).
• Troféu Paulo Viriato Corrêa da Costa.
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Troféu Paulo Viriato
O troféu “Paulo Viriato Corrêa da Costa” foi
concedido ao Distrito 4420 pela obtenção da maior
doação per-capta para o Fundo Anual de projetos da
Fundação Rotária. Este troféu foi idealizado por José
Alfredo Pretoni, ex-diretor do Rotary International,
no Ano Rotário 1990-1991, por ocasião da realização
do Instituto Rotary do Brasil, na cidade de Santos/SP,
quando Viriato era o Presidente do Rotary International.
Desde então, este troféu é transferido, a cada ano, por
ocasião da entrega das premiações, para a guarda do
distrito campeão por tempo transitório até que um
novo distrito seja premiado no ano seguinte.
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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Rotary Club de São Bernardo
do Campo-Rudge Ramos
entrega Subsídio Global a
banco de leite materno
Liderado por Arthur Albieri Neto, presidente no Ano Rotário 2017-2018, clube doou
equipamento de ponta que atesta a qualidade do leite materno em hospital público
Na cidade de São Bernardo do Campo/SP,
o HMU (Hospital Municipal Universitário) acaba de
ser equipado para atestar a qualidade dos materiais
coletados em seu banco de leite materno. Depois da
doação recebida do Rotary Club de São Bernardo do
Campo-Rudge Ramos, via projeto de Subsídio Global da
Fundação Rotária, em parceria com o Distrito 4420 do
Rotary International, o hospital é o primeiro complexo
público da região do ABCD Paulista e o quarto no
Brasil que oferece esta tecnologia à população. Em
cerimônia realizada em 12 de setembro, com a presença
de autoridades públicas e lideranças rotárias, o HMU
apresentou a moderna máquina que aponta o nível
nutricional do leite ofertado aos recém-nascidos.
O banco de leite do HMU é considerado
referência estadual na coleta, armazenamento e
distribuição de leite materno. Orlando Morando,
prefeito de São Bernardo do Campo; visitou o
banco de leite, acompanhado do Dr. Geraldo Reple,
secretário municipal de saúde; e da Dra Monica
Carneiro, diretora do HMU. Das mãos de Claudio
Takata, Governador 2017-2018 do Distrito 4420; e de
Arthur Albieri Neto, Presidente 2017-2018 do Rotary
Club de São Bernardo do Campo-Rudge Ramos, o
líder o executivo são-bernardense recebeu a doação
da máquina Human Milk Analyser – Myris.
O prefeito enfatizou a importância desta doação
para a municipalidade. “Temos mais um motivo para
comemorar aqui no HMU. Recebemos uma importante
doação do Rotary, em parceria com a Fundação Salvador
Arena. O nosso banco recebe por mês cerca de 180 litros
de leite das mães dos bebês internados no hospital e
de doadoras externas. A partir de agora, todo este leite
será minuciosamente analisado. Vamos proporcionar
mais qualidade e segurança aos nossos recém-nascidos”,
explicou Morando.

Responsável da área da saúde no município,
Reple salientou que o novo equipamento irá detalhar
a quantidade exata de proteínas e gorduras no leite
arrecadado. “O banco fornece leite para cerca de
80 bebês prematuros mensalmente. Muitos destes
recém-nascidos necessitam de uma dieta específica
para uma melhora em curto ou longo prazo. Agora,
passaremos a selecionar o tipo de leite para cada
paciente, ocasionando assim um ganho de peso mais
rápido e um desenvolvimento sadio”, apontou o
especialista.
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O banco de leite do HMU recebeu
equipamento de ponta do Subsídio Global
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Aceitação e referência
certificada
Mãe do pequeno Gael, de um mês e sete dias
de vida, a professora de dança Paula Peixinho Sanchez
fez questão de participar da solenidade. A criança
nasceu prematura e desde o primeiro dia de vida
depende do banco de leite para se alimentar. “Meu
filho nasceu de sete meses e fui muito bem acolhida
por todos. Confio muito nos profissionais do HMU e
agora sabendo que o leite, que será entregue ao meu
filho e a todas as outras crianças, é 100% saudável,
me deixa extremamente feliz”, disse ela. O banco de
leite do HMU oferece serviços de referência para toda
a região do ABCD Paulista.
Recentemente, o equipamento conquistou
prêmios pelo trabalho realizado. Em abril do ano
passado, o HMU ganhou o selo de qualidade na
“categoria A”, em prêmio idealizado pelo Ministério
da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz).
A certificação atesta que todos os processos de
padronização e manuseio do leite são respeitados
e que a unidade fornece aos bebês nutrição com
qualidade e segurança alimentar. O hospital também
foi reconhecido em duas categorias do “Prêmio
Paulista de Banco de Leite”. O HMU concorreu com 57
bancos de todo o Estado de São Paulo e foi premiado
duas vezes, como melhor “Volume de leite coletado”
e “Volume de leite distribuído”.
O Governador Takata valorizou o trabalho dos
clubes de Rotary do Distrito 4420 no desenvolvimento
de projetos humanitários que atendam as demandas
das comunidades locais, principalmente na área da
saúde, educação e assistência social. “A doação deste
importante equipamento ao Hospital Municipal
Universitário de São Bernardo do Campo, para
análise, classificação e correta destinação do leite
materno, por meio de Subsídio Global da Fundação
Rotária, é prova de que os rotarianos estão focados
no ideal de servir da nossa instituição. A saúde mães
e filhos está inserida em nossas áreas de enfoque
me todo o mundo, o que dá ainda mais sentido a
este projeto. Parabéns aos companheiros do Rudge
Ramos, em parceria com a Fundação Salvador Arena,
pelo sucesso desta bonita ação”. Finalizou.
* Com fotos e informações da PMSBC.
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Autoridades públicas e lideranças rotárias
participaram da entrega no HMU
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RC São Paulo-Independência

RC Diadema

ROTARACT CLUB EM AÇÃO

INTERACT NA SANTA CASA

Mesmo com o clima de encerramento do Ano
Rotário 2017-2018, o Rotaract Club de São
Paulo-Independência continua em movimento.
Em 17 de junho, em ritmo de Copa do Mundo,
o grupo realizou a última reunião da gestão.
O encontro contou com diversos convidados e
aspirantes. Foi uma reunião festiva onde todos
foram parabenizados pelo excelente trabalho. Na
oportunidade, o companheiro o companheiro Hellry
Robert, por eu brilhante desempenho, recebeu um
pin do Projeto Distrital Edificando Sonhos. Neste
dia, o clube ainda marcou três golaços, empossando
três novas associadas.

O Interact Club de Diadema auxiliou em evento
beneficente da cidade, realizado por colaboradores,
parceiros e voluntários da Santa Casa. Em 9 de junho,
os associados do Interact realizamos uma de suas
reuniões dentro da instituição hospitalar. O encontro
contou com a palestra do companheiro Yuri, membro
do Rotaract Club de Praia Grande. Ele apresentou
temas interessantes sobre motivação, finalizando
com uma roda de conversa, decisiva para avaliar as
ações durante o Ano Rotário 2017-2018. A reunião oi
sucedida pela festa junina da Santa Casa, onde doces
foram vendidos pelo interactianos.

RC Santos-Gonzaga

RC São Paulo-Paraíso

PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Em 13 de junho, o Rotary Club de Santos-Gonzaga
participou da tradicional homenagem ao patriarca
da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva.
Realizado na cidade de Santos/SP, o evento contou
com a presença do governador do Estado de São
Paulo, Márcio França, do prefeito de Santos, Paulo
Alexandre Barbosa, do prefeito de São Vicente, Pedro
Gouvêa, deputado estadual Caio França, e demais
autoridades públicas, civis e militares. O clube santista
foi representando pelos companheiros Écio Lescreck
e Diogo Medeiros de França, que enfatizaram a
importância dos Andradas no crescimento do Brasil.

Em 21 de junho, o Rotary Club de São Paulo-Paraíso
realizou a doação de alimentos na Paróquia Imaculada
Conceição, localizada na cidade de Osasco/SP. O clube
esteve representado pelo Presidente Miguel Saliby
Neto e companheiros Horácio Misawa, Sol Sonilda
Martins Miranda, Juan Gradil e Roberto Sekiya. Juntos,
eles realizaram a entrega dos alimentos arrecadados
na palestra de 6 de junho, com tema “Pilares mais
importantes para empreender com assertividade”,
promovida com Luisa Trajano, Roberto Sekiya e o
clube. Foram doados mais 130 quilos de alimentos e
itens de primeira necessidade.
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RC São Vicente-Antônio Emmerich

HOMENAGEM À CAMPEÃ DO VÔLEI

DOAÇÕES À COMUNIDADE

O Rotary Club de São Bernardo do Campo-Terra Nova
homenageou a campeã de voleibol Andreia Sforzin.
Ela foi três vezes campeã da Superliga e fez carreira
em vários times do Brasil e Coreia do Sul. Conquistou
também o sul-americano de clubes e campeonatos
estaduais nas categorias adulto e de base. Pela seleção
brasileira foi campeã mundial e sul-americana de
base, e campeã adulta do Grand Prix. Já foi também a
melhor atacante da Superliga e melhor bloqueadora
da Liga Coreana. Ela cedeu sua imagem para servir
de incentivo às doações da campanha End Polio Now
pela erradicação da poliomielite do mundo.

O Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich
realizou importante doação ao Fundo Social de
Solidariedade da Cidade de São Vicente. Entre os itens
entregue estavam as roupas arrecadadas durante a
campanha social feita em parceria com o Grupo Pão de
Açúcar. Foram arrecadados 270 quilos de roupas. No
mesmo dia, as lideranças do clube vicentino realizaram
a entrega de repelentes para crianças assistidas pelo
município. A doação foi recebida por Andrea Gouveia,
presidente do Fundo Social. A equipe da prefeitura
agradeceu as doações recebidas. Esta foi a última
ação social da Gestão 2017-2018.

RC Diadema-Floreat

RC Guarujá-Vicente de Carvalho

VISITA À PREFEITURA

INTERCAMBISTA DO MÉXICO

Em 18 de junho, o prefeito de Diadema recebeu a
visita dos associados do Rotary Club Diadema-Floreat,
liderados por Paulo Barbosa, Presidente que Faz
a Diferença. O objetivo do encontro foi solicitar a
concessão de uso com encargos, de uma área da
prefeitura para que seja construída a sede administrativa
do Rotary, contendo centro de formação e capacitação
de profissionais, professores e atletas. O clube realiza
um importante trabalho de inclusão social na cidade,
principalmente na área do esporte. A prefeitura tem
interesse no projeto e vai realizar um estudo para
analisar a possibilidade de concessão.

O Rotary Club de Guarujá-Vicente de Carvalho
recebeu a brilhante apresentação da jovem Mariam
Espejel, intercambista mexicana Ela fez questão de se
apresentar ao clube antes de eu retorno ao México
em 15 de junho. Sua palestra demonstrou gratidão ao
Brasil e todo o amor e orgulho que tem de seu país
de origem e sua cidade natal Oaxaca de Juarez. Ela
também fez agradecimentos pela recepção que teve
no clube guarujaense e por todos os brasileiros em
geral. Mariam recebeu lembranças e a flâmula oficial
do Vicente de Carvalho para que seja entregue ao
presidente do seu clube de Rotary no México.
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RC Bertioga-Forte

RC São Caetano do Sul

EM PROL DE MÃES E FILHOS

PROJETO RUMO

O Rotary Club Bertioga-Forte promoveu mais
uma importante ação do Projeto Solidariedade de
Enxovais para Bebes e Gestantes. Em 11 de junho, o
clube entregou 37 kits para as gestantes e seus bebes
que não tem condições econômicas de adquirir os
produtos de primeira necessidade e itens necessários
para os primeiros dias de vida dos pequeninos. O
clube ressalta a importância do trabalho voluntário
da dona Maria da Conceição do Amparo, que ao lado
de outras mulheres guerreiras, consegue manter este
lindo projeto em funcionamento por várias décadas
de forma continua na cidade de Bertioga/SP.

Os rotarianos do Rotary Club de São Caetano do Sul estiveram
em 8 de junho na Escola Estadual Joana Motta, realizando
mais uma edição do “Projeto RUMO”. Mais de 90 alunos
do Ensino Médio tiveram a oportunidade de assistirem as
palestras sobre vários temas profissionais: Medicina, com o
doutor Caio Kawamura; Medicina Veterinária, doutor Caio
Telloli; Direito, doutor Carlos Tominaga; Psicologia, Patrícia
Ishi e Tecnologia da Informação, Sr. Denilton Souza. Na
oportunidade, o Presidente que Faz a Diferença Jorge Ishi,
acompanhado dos companheiros do clube, homenageou
os diretores do colégio.

Rotary São Paulo-Saúde

RC Santos-Porto

PARQUE DA INDEPENDÊNCIA

PREVENÇÃO E SAÚDE BUCAL

Em 4 de junho, no gabinete do prefeito de São Paulo/
SP, as comunidades do bairro do Ipiranga foram
representadas pelos companheiros do Rotary de
São Paulo-Saúde, entre eles Samir Khoury, Giacinto
Cósimo Cataldo e Antonio João Santo. Na pauta do
encontro estava o “Projeto de Ampliação do Parque da
Independência” e a solicitação para que as obras sejam
iniciadas imediatamente para que tudo fique pronto
até o Bicentenário da Independência. O prefeito Bruno
Covas, diversos secretários municipais e o prefeito
regional do Ipiranga receberam a comitiva rotária e
vão analisar o pedido feito.

O Rotary Club de Santos-Porto colocou mais uma vez
o Trailer Odontológico em ação. O projeto funciona
por meio de parceria com a Faculdade de Odontologia
da Universidade Santa Cecilia, localizada em Santos/
SP. Juntos, eles prestaram atendimento preventivo de
saúde bucal, com aplicação de flúor, nas crianças e
adolescentes da Associação Esculpir, projeto assistido
pelo clube. A ação contou com a descontraída
presença do Ceci, mascote oficial da Unisanta. O
clube gradeceu os associados César Soares (cirurgião
dentista) e Caroline Teixeira (diretora de Saúde da
Unisanta) pela excelente ação.
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RC São Vicente-Antônio Emmerich

RC Santos-Gonzaga

VISTORIA DE SUSTENTABILIDADE

RECORDE MUNDIAL

Em 15 de junho, o presidente André Lasse, ao lado de
companheiros do Rotary Club de São Vicente-Antônio
Emmerich, acompanhou o auditor Regis Assad,
membro do CADRE da Fundação Rotária. Ele
realizou uma vistoria de sustentabilidade no projeto
de Subsídio Global, obtido em prol da Instituição
Irmã Maria Dolores. A visita ocorreu de forma
tranquila por parte do fiscalizador. Ele demonstrou
alegria e entusiasmo com o trabalho realizado na
instituição. As coordenadoras da entidade receberam
a comitiva rotária com carinho e emoção, cientes da
responsabilidade do projeto na comunidade.

O Rotary Club de Santos-Gonzaga bateu o recorde
mundial de Desenvolvimento do Quadro Associativo.
Agora, com 53 associados representativos, sendo
que 40 novos membros ingressaram dentro do Ano
Rotário 2017-2018, o clube passa a figurar entre os seis
maiores do Distrito 4420. Na Conferência Distrital, o
Governado Claudio Takata e o Secretário-geral do
Rotary International, John Hewko, entregaram o
certificado de maior crescimento distrital ao Presidente
Cléber Léo Bortolamasi. Este reconhecimento serve de
incentivo e inspiração para o novo ciclo rotário que vai
ocorrer em 2018-2019.

RC Diadema

RC São Paulo-Aeroporto

REVOLUÇÃO DE 1932

CONFERÊNCIA DISTRITAL

Em 5 de junho, o Rotary Club de Diadema recebeu o
Coronel PM Luiz Eduardo Pesce Arruda, membro do
Rotary Club de São Paulo-Cambuci. Ele ministrou a
palestra “Tema Revolução de 1932, uma epopeia em
prol de uma Constituição”. Especialista e consultor
do tema, ele apresentou a história da Revolução
de 1932, passando por detalhes que somente
um profundo conhecedor poderia compartilhar.
A palestra surgiu a convite do companheiro e
também Coronel PM Marcel Lacerda Soffner, e foi
prontamente aceito pela presidência do Diadema.
Os convidados e rotarianos agradeceram pela
noite de conhecimento.

A 42ª Reunião Ordinária do Rotary Club de São
Paulo-Aeroporto teve a presença do rotariano
Mario Soncini Neto. Ele ministrou a palestra “O
Clube da Governadoria na Conferência Distrital”,
onde detalhou a importância do clube como
anfitrião do evento. Ao final da explanação, Soncini
respondeu gentilmente às perguntas e esclareceu
dúvidas do público presente. Ele também foi
homenageado com um certificado de gratidão,
entregue por Marisa Dascenzi, Presidente Que Faz
a Diferença 2017-2018 do Aeroporto. Ela agradeceu
carinhosamente a colaboração do companheiro
nesta reunião do clube.
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