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Editorial

Francisco José Santos Milreu
Coord. da Sub-Comissão Pró-Juventude

Mês das

Novas Gerações

A
ssistimos a profundas transformações sem prece-

dentes na história mundial, e os problemas que 

envolvem os jovens, aumentando.

É importante identificar e dar possíveis soluções aos fa-

tores que afetam a juventude durante o processo de cres-

cimento, até atingir a plena maturidade. Cada geração,  

ao alcançar a condição de influir nos destinos do mundo,  

carrega em si a certeza de conseguir ultrapassar as áreas 

tormentosas nas quais as precedentes naufragaram.

A cada renovação, chegam novas idéias, muita energia 

e entusiasmo, vontade de enfrentar novos desafios, de-

senvolver projetos inovadores e contribuir com enfoques 

modernos para antigos empreendimentos. 

Surgem as perguntas: Como está a nossa participação 

com as novas gerações? Estamos cientes que a atuação 

das Novas Gerações determinará o futuro do Rotary? 

Talvez o que mais eles necessitem é de direcionamen-

to, de instituições que os integrem numa realidade próxi-

ma, proveitosa e eficaz. Eles querem e podem ser úteis. E 

nós podemos tê-los conosco como importantes parceiros.

Sendo a juventude uma das preocupações perma-

nentes do Rotary e o maior patrimônio da humanida-

de, o jovem é a única matéria-prima da qual se pode 

fazer um homem, na melhor e mais profunda acepção 

da palavra.

Então, a declaração de metas para as Novas Gerações 

diz: "Cada rotariano tem a responsabilidade de ajudar as 

Novas Gerações, preparando-as para lidar com situações 

diversas e reconhecendo suas múltiplas necessidades. 

Saúde, valores éticos, educação e desenvolvimento. São 

as necessidades básicas das Novas Gerações." 

Com experiência centenária, o Rotary, através da exce-

lência de seus programas, propicia que as Novas Gerações 

encontrem campo fértil e todas as condições vivenciem o 

sagrado Ideal de Servir.

Valorizando e aproveitando toda potencialidade, va-

mos trabalhar de mãos dadas com as Novas Gerações, 

canalizando suas forças para o trabalho de Servir em par-

ceria. Sabemos que os jovens engajados têm mais facilida-

de de constituir-se e assim, contribuir para o tão sonhado 

mundo melhor.

A participação de forma pró-ativa, nos clubes "Novas 

Gerações", nos Interacts, Rotaracts, programa de Inter-

câmbio de Jovens, programa Ryla – Prêmios Rotários de 

Liderança Juvenil –, e vários outros programas que visam 

atender às expectativas do jovem, é a forma mais eficiente 

de tornar concretas nas Novas Gerações, a vocação para o 

serviço desinteressado. 

Dessa maneira, motivando e encorajando as Novas 

Gerações, no mínimo estaremos auxiliando na preparação 

dos líderes que nos sucederão.

E estamos desenvolvendo várias atividades contando 

com a colaboração direta do Marco Giacaglia com o Rota-

ract, que diz: "Participar de atividades junto à juventude 

rotária,é uma renovação de espírito, pois o idealismo que 

impregna as ações dos rotaractianos é contagiante. As 

atividades concretas que têm se verificado desde o iní-

cio desta gestão, apoiando os programas pró-juventude, 

confirmam a esperança que Rotaract e Interact partici-

pem integrados cada vez mais com o Rotary e agradeço 

a Deus a oportunidade que me deu de poder participar, 

mesmo que apenas um pouquinho, da vida destes jovens 

maravilhosos."

E junto aos Interact, a Dagma Ovca traz novidades: "O 

Interact Plaza é o mais novo do Distrito.  É uma satisfação 

verificar como estes jovens estão motivados a trabalha-

rem pelo Ideal de Servir.  Considero-os um clube ideal 

dentro do programa, pois além de jovens entusiasmados 

temos um Rotary Club patrocinador apoiando-os em to-

das as atividades.

Além do programa Ryla, sendo conduzido pelo Conra-

do Orsatti: "O Ryla é um programa maravilhoso que tem a 

capacidade de atingir diversos resultados ao mesmo tem-

po, por isso deve ser amplamente aproveitado pelos pre-

sidentes dos clubes. Por meio do Ryla, podemos:  mostrar 

aos jovens o que é Rotary e o que faz, aumentar o quadro 

social dos clubes a curto, médio e longo prazo e treinar 

jovens para os princípios de ética, liderança e responsa-

4     Carta Mensal • Setembro de 2008



Mensagem do Presidente

N
o Rotary, nós sabemos que o planejamento futu-

ro e de forma sábia é a chave para serviços bem-

sucedidos. Por isso, encorajo o companheiro a 

seguir estes preceitos inscrevendo-se para a Convenção 

de 2009 do RI em Birmingham, na Inglaterra.

   Se você já compareceu a alguma convenção do Rota-

ry sabe como esse é um maravilhoso evento. Mas se você 

nunca esteve em um desses encontros, Birmingham é o 

local perfeito para começar.

   A exemplo do Rotary, Birmingham é uma mistura 

do antigo e do moderno. Dispondo de uma área exclusi-

va para pedestres no centro da cidade e de um excelente 

sistema público de transportes, a cidade possui diversos 

bairros com pontos de interesse histórico, uma irresistível 

gastronomia e possibilidades de boas compras. A extensa 

rede britânica de ferrovias torna fácil alcançar muitos lo-

cais em menos de uma hora. A agitação de Londres, a bele-

za natural de Gales e todo o encanto dos campos ingleses 

estão próximos o suficiente para viagens de um só dia, ou 

de férias, após a convenção.

   Com seu próprio aeroporto e conexões ferroviárias 

rápidas para Londres, Birmingham é um destino fácil a 

partir de qualquer parte do 

mundo. Uma vez em Bir-

mingham, sua estada valerá 

a pena. Lá, você poderá en-

contrar milhares de rotaria-

nos de centenas de cidades 

Prezados Companheiros,

do mundo inteiro, celebrando um ano em que trabalha-

mos juntos para Realizar os Sonhos das crianças de todo 

o mundo.

   É impossível descrever a energia e o estímulo que 

emanam de uma convenção do Rotary. Ponto alto de um 

ano rotário, a convenção internacional é um evento es-

perado ansiosamente por mim. Sei que irei rever velhos 

amigos e fazer novas amizades, conhecer os projetos do 

Rotary através do mundo e encontrar novas maneiras no 

meu clube de Dar de Si Antes de Pensar em Si.

   Cada convenção é diferente, mas sempre uma pro-

messa de amizade, companheirismo e inspiração. Cada 

convenção é única e memorável. Uma oportunidade que 

não se repetirá.

   Acredito fortemente que todo rotariano deveria 

comparecer a uma convenção do Rotary ao menos uma 

vez. Isto mudará para sempre sua maneira de enxergar 

o Rotary – e depois de ir embora você se achará fazendo 

planos para a próxima convenção. Young e eu esperamos 

encontrar você em Birmingham para a 100ª Convenção do 

Rotary International.

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

bilidade social. Esse ano dividimos o Ryla em duas etapas. 

A primeira direcionada, exclusivamente, para o Interact. 

Paralelo ao Ryla de Interact, aproveitando que os jovens 

de 14 a 17 anos geralmente irão acompanhados de seus 

pais ou dos coordenadores pró-juventude, estaremos de-

senvolvendo um treinamento para coordenadores pró-

juventude dos clubes e palestras sobre Rotary para pais 

de Rotaractianos e Interactianos. O segundo Ryla, que 

será em março de 2009, será exclusivamente de Rotaract 

para jovens de 18 à 29 anos. Ver jovens interessados em 

solucionar os diversos problemas de nosso planeta por 

meio do serviço voluntário é extremamente motivador e 

gratificante para qualquer rotariano.

Além disso, o Rotaract participou do Projeto Rumo, 

realizado neste mês das Novas Gerações, com a partici-

pação no Projeto do RC Santo André. Fantástico, jovens 

rotaractianos, formados, falando para jovens da comuni-

dade. A linguagem é próxima e espelha aquele que aspi-

ra grandes vôos.

Enfim, cada vez mais rotarianos desenvolvendo proje-

tos em conjunto com os nossos jovens, formando parce-

rias e alcançando excelentes resultados.
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Seminário

Seminário discute novas 
ações da ABTRF

A 
Subcomissão distrital da ABTRF (Associa-

ção Brasileira da The Rotary Foundation), 

realizou em São Bernardo, no dia 13 de 

setembro, o Seminário de Capacitação de Fundos 

junto a Pessoas Jurídicas do Distrito 4420. Na oca-

sião, além de explicações sobre a Associação, tam-

bém foi divulgado, entre os sócios, a Campanha 

‘Seguro Solidário’ da companhia Porto Seguro. 

O Governador do Distrito (GD) Sérgio Lazzarini, 

destacou a importância da ABRTF junto às ações e 

a execução de projetos dos clubes. “É importan-

tíssimo buscar a arrecadação de recursos junto 

às empresas, ao mesmo tempo em que consoli-

damos a responsabilidade social do Rotary Club”. 

Além disso, o Governador explicou como as ações 

afetam aos empresários. “Estamos aqui para mos-

trar que quem contribui com a Fundação, não está 

apenas ajudando aos nossos projetos sociais, mas 

também que esta doação lhe irá render benefícios 

fiscais”, complementou Lazzarini.

Já o presidente da ABTRF, José Alfredo Pe-

troni, ressaltou a importância da participação de 

cada presidente de clube. “O fator multiplicador 

é enorme, devemos investir na divulgação desta 

nova modalidade de arrecadação. Um diferencial 

deste processo é saber onde o dinheiro está sen-

do aplicado, já que a Associação é uma entidade 

séria, em que seus recursos são  auditados anual-

mente”, finalizou.

O Seminário para Arrecadação de Recursos de 

Fundos de Pessoa Jurídica do Distrito 4420 contou 

ainda com a presença de representantes da Gife 

(Grupo de Institutos, Fudações e Empresas), da em-

presa Porto Seguro, entre outras.

Marcelo Antonio Garuti Mauricio

O EGD Marcelo Haick e Angelo Almeida

Ana Carolina Velasco e Sérgio Lazzarini
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Seguro Solidário: parceria entre

 Rotary/ Porto Seguro

Durante o Seminário para Arrecadação de Recur-

sos de Fundos de Pessoa Jurídica, em São Bernardo, foi 

apresentado aos convidados, o Programa Seguro Soli-

dário, desenvolvido entre o Distrito 4420 e a companhia 

Porto Seguro. 

De acordo a ABTRF, a Porto Seguro, em parceria com a 

Associação doará 5% para cada seguro de automóvel con-

tratado por rotarianos e seus beneficiários diretos. Ainda 

de acordo com a ABRTF, o montante arrecadado será des-

tinado para investimento em projetos sociais da institui-

ção e contabilizados pelo Distrito 4420. 

“O Distrito 4420 é o grande inaugurador do Programa 

Seguro Solidário e acreditamos que cada clube e cada ro-

tariano em si possa contribuir de forma mais expressiva 

com mais esta iniciativa”, destacou o presidente da ABTRF, 

José Alfredo Petroni.

Lazzarini e Angelo Almeida

EGD Mário Sérgio Camargo, presidente da ABTRF, José 
Pretoni e EGD Silvio Marola

Rotarianos receberam informação sobre como arrecadar 
fundos de empresas
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Capa

Projeto Rumo:
orientação profissional

O
s clubes de Santo André, coordenados pelo Ro-

tary Club Santo André realizaram, em parceria 

com a Faculdade IESA, em setembro, o Projeto 

Rumo: IV Fórum das Profissões. O evento reuniu mais de 

1.300 participantes, na maioria, alunos do ensino médio 

de escolas estaduais, que dialogaram com 137 profissio-

nais de diversas áreas.

Com o objetivo de fornecer orientações para auxiliar 

na escolha de uma profissão, o Projeto Rumo é um dos 

projetos de destaque entre os rotarianos. 

Em sua quarta edição, o Projeto Rumo: Fórum das Pro-

fissões teve 60 colaboradores na logística, voluntários e 

rotarianos que possibilitaram a realização de um serviço 

gratuito para os jovens e vestibulandos da região do ABC. 

“O Projeto Rumo coloca o público em contato direto com 

cada profissional. Isso é uma experiência que enriquece e 

ajuda a entender o que cada área oferece, seja de positivo 

ou negativo nas profissões ou no mercado de trabalho”, 

esclarece o Diretor-Presidente da Faculdade IESA e Gover-

nador do Distrito, Sérgio Lazzarini.

De acordo com a organização do evento, neste ano, as 

profissões mais procuradas foram as de engenharia, direi-

to e contabilidade. Ao todo cem profissionais em mais de 

30 diferentes tipos de carreiras estavam à disposição dos 

estudantes. Os participantes puderam dialogar com os 

profissionais para entender como funciona o mercado de 

trabalho e a prática das carreiras pretendidas.  Dentre os 

profissionais orientadores, participaram não só os relacio-

nados aos cursos oferecidos na própria Faculdade, como 

também os de medicina, publicidade e propaganda, odon-

tologia, direito, jornalismo, engenharia, química, psicolo-

gia, arquitetura, administração, enfermagem e outros.

Segundo Fabiana de Carvalho, analista de Marketing 

da Faculdade IESA, o Projeto Rumo é uma ação de respon-

sabilidade social. “É uma forma de contribuir para que a 

escolha profissional dos jovens seja acertada e que estes 

conquistem seus espaços junto ao mercado de trabalho”. 

De acordo com a analista da IESA, um dos temas de des-

taque do evento foi “Professor: profissão em alta”, palestra 

que discutiu essa antiga profissão que hoje, em algumas 
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disciplinas, sobram vagas no mercado. Ao final do Fórum, 

o público também participou de um sorteio de brindes 

como MP4, pendrive e vários DVDs musicais. 

A Faculdade IESA é uma instituição que funciona em 

Santo André há 68 anos e é referência nos cursos de ci-

ências contábeis, administração, comércio exterior e me-

trologia. Para o próximo vestibular, a instituição oferece 

200 bolsas de estudos integrais para quem se classificar no 

processo seletivo. Além disso, a Faculdade IESA tem dois 

projetos sociais, um de alfabetização e outro de inclusão 

social que atende aos moradores da região.

Profissionais e estudantes participaram ativamente do Projeto Rumo realizado na Faculdade IESA

Mais de 100 profissionais participaram do encontro

Alunos esclareceram dúvidas sobre carreiras pretendidas

Alexandre Damiani, Fabiana de Carvalho e Fabiana 
Ramos Daniel da Silva

Governador Sérgio Lazzarini em entrevista a Carlos Carmona no evento
Seitiro Assanuma, membro do RC Santo 

André,  troca experiências com jovens
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Mortalidade Infntil

“E
stabelecemos para este ano uma meta ambiciosa de 

prestação de serviços: Realizar os Sonhos das crian-

ças reduzindo a mortalidade infantil. Acredito que 

possamos alcançá-la se concentrarmos nossos esforços e cola-

borarmos uns com os outros. Ao mesmo tempo, sei que no final 

do ano muito trabalho ainda estará por ser feito em benefício da 

saúde das crianças.

De que forma vocês, que se dedicam a atividades especí-

ficas no distrito, podem ajudar? Gostaria de solicitar que tra-

balhem juntos para reduzir a mortalidade infantil. Contatem 

seus pares e sugiram a implementação de projetos conjuntos. 

Usem a lista de presidentes de comissões distritais fornecida 

pela Secretaria de RI para identificar companheiros em outros 

paises que possam servir como parceiros internacionais. Orga-

nizem um encontro no distrito para identificação de idéias ino-

vadoras para projetos que visem reduzir a mortalidade infantil 

e continuem trabalhando juntos durante todo o ano.

Ao colaborar uns com os outros, poderão ajudar os Rotary 

Clubs em suas atividades de prestação de serviços. Para qua-

lificar a Menção Presidencial de 2008-09, Rotary Clubs devem 

implementar um projeto para reduzir a mortalidade infantil. 

Visitem minhas páginas no site do Rotary para idéias de pro-

jetos veiculados pelos grupos de apoio a saúde e combate à 

fome, de alfabetização e de recursos hídricos. Ao se esforçar 

para atender às necessidades das crianças nessas áreas, os Ro-

tary Clubs podem ser de grande valia, seja agindo individual-

mente ou em cooperação com outros clubes. 

Como deve ser de seu conhecimento, estão sendo realiza-

das doze conferências presidenciais em todo o mundo para 

o desenvolvimento do quadro social. Quatro delas incluem 

sessões de meio dia sobre a redução da mortalidade infantil, 

três foram realizadas em agosto (Johannesburgo, Buenos Aires 

e São Paulo) e uma em fevereiro que será no Cairo.  Marquei 

também duas sessões de dia inteiro sobre o mesmo assunto, 

uma na Coréia que foi em setembro e a outra em Cingapu-

ra que será em março. Se possível, participem de uma destas 

conferências.

Agradeço desde já a sua dedicação. Cada projeto nos ajuda 

a transformar o mundo e Realizar os Sonhos”.

Cordialmente,

D.K. Lee

Presidente de 2008-09, Rotary International

Redução da 
mortalidade:

uma meta 
ambiciosa

Apoio a saúde e combate à fome são iniciativas promovidas 
pela entidade em todo o mundo

Esforço de grande valia para atender às 
necessidades das crianças
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IGE

Bolsistas estão em 
IGE na Inglaterra

O 
Rotary Club de São Paulo – An-

chieta, organizou em nome de seu 

presidente Nelson Dalla Valle e da 

Chairperson do IGE, Thais Helena Pavanelli, 

uma cerimônia de despedida do Grupo de 

IGE (Intercâmbio de Grupo de Estudos), no 

dia 16 de setembro, no Restaurante Novilho 

de Prata, em São Paulo. O evento contou com 

a presença do Governador Sérgio Lazzarini, 

que, ao se despedir do grupo fez a entrega 

de pins outorgados aos bolsistas pela Funda-

ção Rotária.

Na ocasião, um dos integrantes do IGE, 

Silas Bordini, destacou que como Embaixa-

dores da Boa Vontade, “o grupo represen-

tará, tanto o nosso Distrito, quanto o nosso 

País”. Além disso, Silas explicou que o IGB 

tem como objetivo a troca de conceitos.  “Le-

varemos a nossa experiência e, com certeza, 

também absorveremos o maior número de 

informações que ao retornarmos serão com-

partilhadas com todos vocês, seja em nível 

profissional, cultural ou rotário”.

O grupo embarcou dia 21 de setembro 

para o Distrito 1140 na Inglaterra, onde os 

integrantes cumprirão um extenso pro-

grama de 30 dias, que contará com visitas 

profissionais, culturais e a projetos e clubes 

rotários.

Confira, ao lado, as primeiras fotos da viagem 

postadas por Silas Bordini. 

Picadilly Circus

Guarda Real
Entrada para a residencia oficial do 
Principe Charles.
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PHS

E
ste mês nosso Distrito completou a marca de 95 

companheiros que já aderiram a PHS (Paul Harris 

Society) provando que o Distrito 4420, além de ser 

o pioneiro no Brasil, tem tudo para ser um dos maiores do 

mundo!

Durante a festa comemorativa de seus 40 anos de fun-

dação, o Rotary Club de Mauá, na liderança de seu Presi-

dente Idealizador, Flávio Peregrino, concedeu seis reco-

nhecimentos PHS mostrando a maturidade do Clube e o 

Distrito conta com 95 membros na 

Paul Harris Society

comprometimento dos sócios para com a Fundação Rotá-

ria. Na ocasião, foram entregues quatro títulos Paul Harris, 

perfazendo um total de 21 títulos já entregues.

Parabéns Rotary Club de Mauá! Parabéns Paul Harris 

Society do Distrito 4420!

Lembramos que haverá uma cerimônia especial de 

homenagem aos companheiros PHS no Fórum Distrital da 

Fundação Rotária que acontecerá no dia 08 de Novembro 

no Colégio Rio Branco. Aguardem!

Da esquerda para a direita: Companheiros Paulo Gaieski - Comissão Distrital PHS, Pedro Cafisso, Governador Sergio Lazzarini, José Kovacic, Presidente RC de 
Mauá Flávio Peregrino, José Luiz Basso, Luiz Aparecido Ferreira - companheirosdo RC de Mauá e EGD Marcelo Demetrio Haick  da Sub-Comissão  da ABRTF
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ÁREA CLUBE    Nr PHS  Nr Socios % PHS

1 Santo André - Alvora  6  18  33
1 Santo André - Sul   5  22  23
1 Santo André   3  101  3
1 Santo André - Campestre  2  27  7
 Total Área 1   16  231  7

2 São Caetano do Sul - Olímpico 5  25  20
2 São Caetano do Sul   3  25  12
 Total Área 2   8  99  8

3 São Bernardo do Campo - Norte 2  27  7
3 São Bernardo do Campo  1  54  2
 Total Área 3   3  158  2

4 Mauá    6  32  19
 Total Área 4   6  109  6

5 Santos    8  132  6
5 Santos - Praia   6  53  11
5 Santos - Oeste   5  63  8
5 Santos - Ponta da Praia  2  23  9
 Total Área 5   21  550  4

6 São Vicente   6  51  12
6 Cubatão    1  29  3
 Total Área 6   7  147  5

7 Total Área 7   0  111  0

8 Praia Grande - Forte Itaipú  6  29  21
8 Itanhaém   1  7  14
8 Mongaguá   1  11  9
 Total Área 8   8  148  5

9 São Paulo- Aeroporto  10  47  21
9 São Paulo- Anchieta  1  29  3
9 São Paulo- Saúde   1  23  4
9 São Paulo- Independência  1  13  8
 Total Área 9   13  133  10

10 São Paulo - Sudeste  5  49  10
10 São Paulo - Novas Gerações 2  13  15
10 São Paulo - Sul   2  26  8
10 São Paulo - 9 de Julho  1  21  5
 Total Área 10   10  133  8

11 São Paulo - Interlagos  3  30  10
 Total Área 11   3  119  3
 
 TOTAL DISTRITO 4420  95  1938  5
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Ação Global

Projeto Ação Global é premiado
entre ‘Melhores do Ano’

O
projeto do Distrito 4420 do Rotary Club e do Sesi 

(Serviço Social da Indústria) de Santo André, de-

nominado Ação Global foi premiado entre os Me-

lhores do Ano, na 15ª Edição do Prêmio Desempenho, pro-

movido pela revista Livre Mercado, em 23 de setembro.

De acordo com o diretor do Sesi, Sergio Moretti, a par-

ceria com o Distrito 4420 foi de grande contribuição para 

o sucesso da Ação Global deste ano. “O prêmio de Melho-

res do Ano é um reconhecimento justo, por todas as ini-

ciativas promovidas pelos rotarianos na cidade”, ressaltou. 

Além disso, Moretti explicou a importância das iniciativas 

de inclusão social e produção humana executadas duran-

te a Ação Global. “A Ação representa fortemente o caráter 

inclusivo e assistencial do Rotary”, disse Moretti.

Prêmio – O Ação Global concorreu com 150 Destaques 

do Ano, anunciados no final de junho pelo Conselho Edi-

torial da Livre Mercado. A parceria do Distrito com o Sesi 

Santo André foi eleita, por este mesmo Conselho, como 

sendo uma das 29 na categoria Melhores do Ano. “Este é 

o maior evento regional do País. O Prêmio Desempenho é 

transparente, tem duas auditorias externas, por isso esta-

mos no mercado há 15 anos. São 1.718 troféus entregues 

em 15 anos, conforme decisão do Conselho Editorial em 

planilhas que se tornam públicas. São 236 representantes 

da sociedade regional. Não existe no Brasil nenhum veí-

culo de comunicação com o peito e a coragem de abrir-se 

para a sociedade”, ressaltou o idealizador e diretor-geral 

da Livre Mercado, Daniel Lima.

Andreenses têm acesso a serviços gratuitos 

O Distrito 4420 contribuiu para a realização da 15ª edi-

ção do “Ação Global Nacional”, que aconteceu dia 17 de 

Atendimento gratuito nas áreas de educação, saúde, cultura, 
cidadania, meio ambiente, alimentação, esporte, lazer e inclusão 
social são alguns dos destaques do projeto
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maio, em Santo André. O projeto, promovido pelo Sesi 

São Paulo e pela Rede Globo, oferece durante todo o dia, 

atendimento gratuito nas áreas de educação, saúde, cultu-

ra, cidadania, meio ambiente, alimentação, esporte, lazer 

e inclusão social. A Ação no Sesi Santo André, localizado 

na Praça Dr. Armando Arruda Pereira, 100, bairro de Santa  

Terezinha, contou com as seguintes atividades: 

• Prevenção e orientação: Médicos, dentistas, psicólogos, 

enfermeiros, técnicos em análises clínicas e laboratoriais 

estarão de plantão no local. Foram promovidos diversos 

atendimentos, como odontologia para bebês e gestantes, 

prevenção do câncer de boca e laringe, testes de coleste-

rol e glicemia(diabetes), controle de obesidade, orientação 

psicológica, verificação da pressão arterial, saúde da mu-

lher, exame de catarata, avaliação renal, orientação sobre 

doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, hanse-

níase e dengue. No local, foram ensinadas práticas para a 

correta higienização bucal. Os adolescentes tiveram pales-

tras personalizadas das ministradas por médicos, dentis-

tas, psicólogos e nutricionistas. Esses profissionais falaram 

sobre métodos contraceptivos, higiene oral, educação ali-

mentar, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção 

da AIDS, uso de piercing e problemas relacionados ao con-

sumo drogas. O Comitê Feminino da Fiesp e a Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) esclareceram 

dúvidas sobre doação de órgãos e tecidos, transplantes e 

questões legais para a autorização do procedimento. 

• Casamento Comunitário: Durante o dia foi realizado um 

grande casamento comunitário para 112 casais previa-

mente cadastrados. A cerimônia presidida por juiz de paz, 

contou com entrega de certidão aos recém-casados. 

• Prazer de Estar Bem: Orientação alimentar, informações 

sobre obesidade e a importância da atividade física. Temas 

foram apresentados ao público do evento, como a impor-

tância da alimentação saudável e da prática regular de ati-

vidades físicas. O programa foi desenvolvido pelo Depar-

Presidente de Imagem Pública

é homenageado 

A 15ª Edição do Prêmio Desempenho também 

foi marcada por uma homenagem com placa co-

memorativa ao conselheiro editorial e presidente 

da Comissão Distrital de Imagem Pública de Rota-

ry, José Batista Gusmão. O diretor-geral de Livre 

Mercado frisou peculiaridades marcantes do rota-

riano. “Estamos entregando esta placa, com sete 

anos de atraso, já que quando lançamos o livro 

Nosso Século XXI — Volume I, em 11 de dezembro 

de 2001, o Gusmão, então executivo da Bridgesto-

ne Firestone, nos ajudou tremendamente. Só que 

na noite de autógrafos, com duas mil pessoas, o 

Gusmão teve um problema de saúde, pegou uma 

gripe violenta e não pôde comparecer. Só agora 

foi possível resgatar a participação do Gusmão”, 

destacou Daniel Lima.

tamento de Agronegócio da Fiesp (Deagro) em conjunto 

com o SESI-SP e com o SENAI-SP. 

• Orientações nutricionais: Mudar hábitos alimentares, 

mostrando que é possível comer bem e com economia. 

Essa é a proposta do programa Alimente-se Bem, do SE-

SI-SP, que foi levada à população por meio de aulas de-

monstrativas. Criado em 1999 e oferecido gratuitamente 

em 40 endereços, o programa dissemina conceitos para 

o aproveitamento integral dos alimentos, com ênfase na 

orientação nutricional, ensinando a população a utilizar 

cascas, talos, ramas e folhas em pratos saborosos, nutri-

tivo se baratos. 

Foto: Mario Castelo / Sesi

José Batista Gusmão recebe a homenagem de 
Antonio Santanna Galvão Leite

D
iv

ul
ga

çã
o 

Li
vr

e 
M

er
ca

do

Evento também contou com atividades de lazer
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Projeto

O
Centro Social Brooklin Paulista é uma ONG 

(Organização Não-Governamental), sem fins 

lucrativos, que atua desde 1957 junto às co-

munidades carentes da região do Aeroporto de Con-

gonhas, na zona sul de São Paulo. Inicialmente come-

çou com um grupo de voluntários que entregavam 

alimentos às famílias carentes, e com o tempo foram 

ampliados os objetivos e, hoje, a entidade atende cer-

ca de 750 crianças e adolescentes, enfocando a forma-

ção sócio-cultural e profissionalização dos jovens, com 

aulas de informática, música, oficina de corte e costura, 

extensão cultural, culinária industrial, teatro e inglês. 

Centro Social Brooklin Paulista:   parceria do RC - Aeroporto

A missão da entidade vai além do objetivo de pro-

fissionalizar, pretendendo formar cidadãos pensan-

tes, e atuantes no meio em que vivem, para que ten-

tem mudar também o lugar onde moram.

 A sua localização é na região da comunidade do 

Buraco Quente, próxima ao Aeroporto de Congonhas, 

extremamente carente e desprovida de recursos, e 

sob influência de algumas das mazelas sociais como 

tráfico de drogas e violência. O trabalho junto aos jo-

vens é essencial para proporcionar-lhes a chance de 

seguir o caminho da cidadania e do trabalho, e esta-

belecer-se dignamente na sociedade.

Sócios do RC São Paulo - Aeroporto prestigiaram a inauguração da Cozinha-escola
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Centro Social Brooklin Paulista:   parceria do RC - Aeroporto

Através dos recursos que a entidade oferece, os 

jovens de seis a 15 anos praticam atividades que 

visam estimular o trabalho em equipe, e recebem: 

alimentação, reforço escolar, educação artística e 

musical, fazem passeios culturais e praticam espor-

tes. No período em que não estão na escola regular, 

permanecem na entidade integrados e recebendo 

uma orientação sadia.

Para jovens de 15 a 18 anos são oferecidos os cur-

sos profissionalizantes e os programas de Extensão 

Cultural. Neste programa são promovidas atividades 

multidisciplinares, com língua portuguesa, incluin-

Parceria com o Distrito de Kanagawa

O principal projeto social desenvolvido em con-

junto com a Fundação Rotária foi a instalação 

da Cozinha-Escola junto ao Centro Social Brookin 

Paulista. De acordo com o casal presidente do 

Club na gestão 2007/08, Renato e Marisa Kubota, 

“esta parceria foi executada com recursos do Pro-

grama de Subsídios Equivalentes da Fundação 

Rotária, em parceria com o Distrito 2780 Kanaga-

wa, no Japão, possibilitou a construção da infra-

estrutura e aquisição de todos os equipamentos, 

incluindo pias, mesas, fogão industrial, refrigera-

ção, forno industrial e utensílios”. 

Com uma história de muita dedicação à área so-

cial, o RC – Aeroporto continua em destaque com 

suas ações, agora, tendo como presidente o casal, 

José Ross e Neusa Tarifa.

do o desenvolvimento do hábito da leitura, mate-

mática, com foco no desenvolvimento do raciocínio 

lógico e exercícios relacionados às artes e cultura, 

além de desenvolvimento humano, com orientações 

sobre cuidados com o corpo, doenças sexualmente 

transmissíveis, mercado de trabalho etc. Nas oficinas 

os cursos oferecidos são de corte e costura, infor-

mática e agora o curso de auxiliar de cozinha, por 

meio da cozinha-escola recém-implantada, com o 

apoio do Rotary Club São Paulo Aeroporto. Além dis-

so, também são efetuadas oficinas de teatro, inglês 

e música.
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Projeto

Parceira

O Rotary Club de São Paulo Aeroporto participa junto 

a esta entidade, desde a sua fundação em 2003. Nestes 05 

anos de parceria contínua foram realizados diversos proje-

tos com a Casa da Amizade, cuja atuação tem sido signifi-

cativa no provimento dos recursos necessários aos diver-

sos projetos realizados, somada à presença do Rotaract e 

do Rotary Kids, entre elas:

Apoio às atividades da Creche Celestina Stuwart (que •

é parte do Centro Social), com a doação de compu-

tadores, equipando a área de apoio administrativo-

pedagógico e brinquedoteca.

Construção de quadra poliesportiva em piso de ci-•

mento, onde havia um terreno de terra.

Construção de cobertura sobre a quadra.•

Construção de alambrado ao redor da quadra.•

Doação de mesas e cadeiras para as salas de aula.•

Instalação de forros nos tetos, onde havia somente •

telhas de amianto.

Construção de piso na sala de música.•

Doação de livros para biblioteca.•

Doação de brinquedos para brinquedoteca.•

Doação de alimentos.•

Doação de Brinquedos no Natal, em parceria com •

o Rotary Kids do RCSP Aeroporto, que arrecadou os 

brinquedos.

Ações na páscoa junto às crianças, em parceria com •

Rotaract e Rotary Kids.

Atuação significativa desde a fundação da Casa da Amizade, em 2003

Apoio à brinquedoteca da Creche Celestina Stuwart 

Provimento de recursos necessários aos projetos
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DQMS

N
este edição da Carta Mensal, 

Marcos Franco, atual presiden-

te da Comissão Distrital DQS 

(Desenvolvimento do Quadro Social) faz 

uma análise do crescimento do conjunto 

quadro associativo de todos os clubes do 

Distrito 4420, durante a Gestão 2007/08 

- Rotary Compartilha, consolidando o 

Novos sócios 
fortalece clubes

propósito de que com a união de todos é 

possível fortalecer cada grupo e contribuir 

para evolução geral. “Eles acreditaram que 

era possível e fizeram a diferença”, ressal-

tou Franco. 

Conheça, a seguir, os três clubes que 

apresentaram, no período analisado, os 

resultados mais significativos:

Presidente Marcos França entregando 
Título Paul Harris
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São Caetano do Sul Oeste:

cresceu 111%

O crescimento do Rotary Club São 

Caetano do Sul – Oeste se deu já no pri-

meiro semestre, atingindo assim, o desa-

fio proposto pela Governadoria, quando 

lançou o ‘Desafio Eficaz Compartilhado’. 

O Clube iniciou a gestão com nove sócios 

e, em dezembro, já contava com 19, atin-

gindo um crescimento de 111%. O seu 

presidente, Valderez Rubinho, não mediu 

esforços para adicionar novos sócios, in-

centivando todos do Clube a desenvol-

verem mais projetos. "É uma satisfação 

trazer um novo sócio para a nossa orga-

nização", argumentou.

Praia Grande Novo Tempo:

16 novos sócios

O Rotary Club Praia Grande – Novo 

Tempo cresceu 94%, um número espe-

tacular, passando de 17 sócios, em 01 de 

julho de 2007, para 33 sócios, em 30 de ju-

nho de 2008. De acordo com a integrante 

do Clube, Sonia Maria de Oliveira, “prova-

mos que com entusiasmo e foco atingimos 

o crescimento de nosso quadro social”.

Cubatão Casqueiro: cresceu 45%

O Rotary Club Cubatão – Jardim Casquei-

ro foi o terceiro clube de maior crescimento 

na gestão Rotary Compartilha. Iniciou com 

11 sócios e chegou a 16. O idealizador, Mar-

cos França, do RC de Cubatão - Casqueiro, 

aponta as razões para o sucesso alcançado. 

"Posso afirmar que o resultado foi expressivo 

e a motivação foi intensa. Criamos o salutar 

costume de promover mensais reuniões da 

família, realização de palestra, com um mo-

tivo de homenagearmos alguém ou entida-

de, levando em conta os temas mensais de 

Rotary, com a finalidade de convidarmos no-

vos sócios e pessoas interessadas em conhe-

cer melhor o Rotary”, ressaltou. Além disso, 

França destacou como foi à Gestão 2007/08 

na sua visão. “Eu e minha esposa Any fica-

mos felizes por conseguir alcançar a meta do 

ano, além é claro, de outros eventos de Rota-

ry neste maravilhoso ano. Agradeço ainda a 

todos os companheiros  por terem se empe-

nhado em prol do objetivo comum do Clube, 

do qual tenho imenso orgulho de ser um dos 

fundadores", finalizou.

Festiva de Posse do RC de São Caetano Oeste, com o 
presidente Rubinho ao centro

Sônia do RC Praia Grande Novo Tempo na posse de novos sócios
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Gincana dos Sonhos

Equipe Cubatão-Diadema Flo  reat lidera após 3 meses

C
om a realização da tarefa Frequência 

100%, realizada em setembro e após atu-

alização dos pontos de julho e agosto a 

equipe Cubatão-Diadema Floreat passou a lide-

rar a Gincana dos Sonhos, seguida pelas equipes 

Guará no Pódium e Grande Alvorada.

A atividade tem por objetivo estimular os 

sócios do clube a participarem mais das ações e 

companheirismo do clube. 

A Gincana dos Sonhos do mês de setembro 

desafiou os clubes a realizarem uma reunião 

100%. Até o momento, apenas oito clubes reme-

teram suas fotos e listas de presenças. Entretanto, 

verificamos, através dos registros em RI, que 14 

clubes atingiram a meta a que se propuseram, em 

relação ao crescimento do Quadro Social

No dia 22 de outubro tivemos a fundação do 

RC de Praia Grande Pedro Taques, que contribui-

ram para o crescimento de sócios do nosso distri-

to, bem como foram adicionados mais braços para realiza-

ção de novos projetos humanitários.

Caso não possa comparecer, envie um e-mail de incen-

tivo para o Gilberto Sardo, que será o presidente - sardogi-

ba@uol.com.br. A fundação de um novo clube abre portas 

e renova as expectativas para o crescimento do Rotary.

• Para outubro a tarefa estabelecida é: Realizar uma 

atividade voltada para as crianças.

• Para novembro a tarefa será: Realizar um depósito 

equivalente a U$10 por sócio das equipes para Funda-

ção Rotária. Esta tarefa tem por objetivo estimular o 

envolvimento do sócio com a Fundação Rotária, já que 

novembro é o mês reservado à Fundação Rotária. Um 

depósito em nome de cada sócio do distrito à Funda-

ção Rotária seria um feito marcante desta gestão.

Participem!

Equipe Grande Alvorada Equipe Cubatão-Floreat
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Equipe Cubatão-Diadema Flo  reat lidera após 3 meses

EQUIPES/TAREFAS PRESENÇA 
NA POSSE DO 
PARCEIRO

PALESTRA 
DMQS

PRESENÇA 
CONF.
PRESID.

REUNIÃO 
100%

100%
FÍSICA

EVENTO
CRIANÇAS

META DQS
ATÉ
DEZEMBRO

CONF. TOTAL
PONTOS

MÊS JUL AGO SET OUT

PONTOS VÁLIDOS 50 50 100 50 25 50 100 425

1 - J. Bonifácio-Riacho Grande 0 0 50 50

2 - Santos-Cid. Ademar 0 50 100 150

3 - S. André-Itanhaém 50 25 100 175

4 - Santos Oeste-Bertioga 25 25 50 100

5 - Sudeste-Pérola Serra 25 25 25 75

6 - Santos Praia-R. Grande Serra 25 25 50 100

7 - S. Bernardo-Mongaguá 0 25 75 100

8 - S. Vicente-Novo Século 25 25 75 125

9 - Aeroporto-Ilha Sto. Amaro 0 25 50 100

10 - Porto-Bela Vista 0 25 25 50

11 - S. André Norte-Barão Mauá 50 0 25 25 100

12 - Boqueirão-Independência 25 50 75 25 12,5 187,5

13 - Guarujá-Antônio Emmerich 50 25 0  75

14 - S. V. Praia-SP N. Gerações 0 0 50 50

15 - GUARÁ NO PÓDIUM 50 50 75 25 12,5 212,5

16 - S. André Sul-Jd. do Mar 0 0 25 25

17 - Forte Itaipú-Centenário 0 25 0 25

18 - Cubatão-Floreat 50 50 100 25 12,5 237,5

19 - Anchieta-Bertioga Canal 50 0 50 100

20 - SBC Norte - Vic.Carvalho 25 25 50 25 125

21 - Peruíbe-Diadema 25 0 25 50

22 - R. Pires Estância-SCS Leste 50 25 0 75

23 - Mauá-SCS Oeste 0 25 25 50

24 - SP Sul-Riviera S. Lourenço 25 50 75 150

25 - S. Caetano Sul-Caiçara 50 25 75 150

26 - Monte Serrat-Ipiranga 0 50 50 100

27 - Rib. Pires-Santo Amaro 0 0 50 50

28 - GRANDE ALVORADA P. 
Grande/AS Alvorada

50 50 75 25 12,5 212,5

29 - Saúde-Vila Belmiro 0 25 25 50

30 - Olímpico-Cid. Dutra 50 25 50 125

31 - Noroeste-Rudge Ramos 0 25 25 50

32 - Campestre-Nove de Julho 0 50 100 25 175

33 - Chác. Flora-Manacas Serra 0 0 0 0

34 - Ponta Praia-Novo Tempo 25 25 0 50
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Evento

Distrito 4420 bem representado
em Belo Horizonte

A
capital de Minas Gerais, Belo Horizonte foi à sede, 

entre os dias 18 e 20 de setembro, do XXXI Institu-

to Rotário do Brasil. Bem representado, nosso Dis-

trito marcou presença neste importante encontro, realiza-

do anualmente, que busca reunir governadores anteriores 

em exercício e também indicados da entidade Rotary. Or-

ganizado por determinação do Conselho Diretor do Rotary 

International (RI), o objetivo do Instituto é avaliar a atua-

ção do Rotary, seus programas atuais e perspectivas para o 

futuro, para no final das atividades identificar mudanças e 

adaptações necessárias ao seu estatuto e regimento. 

De acordo com a Comissão Gestora, o evento busca 

reavaliar as linhas de trabalho adotadas pelo Rotary e, des-

sa forma, proporcionar a ampliação, descontinuidade e a 

criação de novos programas que atendam às necessidades 

e expectativas de seus integrantes. 

Além do Governador do Distrito (GD), Sérgio Lazzarini, 

também prestigiaram o encontro o EDRI e EGD José Alfre-

do Pretoni, EGD Henrique Camilo de Lellis, EGD Altimar 

Augusto Fernandes, EGD Marcelo Demétrio Haick e EGD 

José Luiz Fonseca como membros do Distrito 2240 na con-

dição de coordenadores e, também, palestrantes. Com-

pareceram ainda pelo Distrito, os EGDs Vallejo, Granja, 

Governadores anteriores, em exercício e indicados durante a 
abertura do Instituto

Presidente de RI, D.K. Lee

Instituto Rotário contou com representantes de todo o país
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Farah, Mário César, Samir, Marola e Herrera, GDE Roberto 

Barroso Filho e GDI Marcos Anselmo Franco. Sendo que o 

GDE Roberto Barroso Filho foi escolhido representante de 

todos os 38 governadores brasileiros e o EGD Fonseca foi 

nomeado Coordenador de Imagem Pública para a Região 

Sudeste/Sul. Já o EGD Marcelo Demétrio Haick foi indicado 

Coordenador Regional da Convenção do Rotary Interna-

tional em Birmingham.

 Considerado como um dos mais importantes encon-

tros entre os rotarianos, o XXXI Instituto Rotário, além da 

participação do presidente de RI, D.K. Lee, contou também 

com a presença de autoridades, como o Governador de 

Minas Gerais, Aécio Neves. “Em nome de todos os minei-

ros, gostaria de saudar os rotarianos de todas as regiões do 

Brasil e das delegações de outros países que estarão parti-

cipando do Instituto Rotário. Temos certeza que aqui, em 

Belo Horizonte, encontrarão a tradicional acolhida mineira 

e esperamos que, além das atividades diretamente ligadas 

ao prestigioso evento, possam desfrutar da história, arte, 

natureza e gastronomia que engrandecem Minas Gerais. 

Sejam bem-vindos ao nosso Estado”, finalizou Neves.

Casal governador, Anabela e Sérgio Lazzarini, junto com o presidente de RI 
D.K. Lee e sua esposa Young Lee

Um dos encontros mais importantes entre os rotarianos contou com a presença de Aécio Neves
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Notícias RI

O
EGD (Ex-Governador do Distrito), 

José Luiz Fonseca, recebeu ho-

menagens do Rotary Internatio-

nal (RI), em nome de todos os membros do 

Distrito 4420, pelas realizações promovidas 

durante a Gestão 2007/08.

O reconhecimento do RI às iniciativas 

do nosso Distrito aconteceu durante a ce-

rimônia de encerramento do XXXI Instituto 

Rotary Brasil, ocorrido entre os dias 18 e 20 

de setembro, em Belo Horizonte, Minas Ge-

rais. Além de conquistar, por mais um ano, 

o troféu referente à posse transitória Paulo 

Viriato - por ser o Distrito brasileiro com a 

maior contribuição para a Fundação Rotá-

ria – o Distrito foi reconhecido ainda com as 

seguintes premiações:

Troféu personalizado, de posse defi-•

nitiva, pela maior arrecadação para a 

Fundação Rotária;

Diploma enviado pelo Presidente Wil-•

frid Wilkinson referente à participação 

de nosso Distrito, no programa que 

recebeu o primeiro prêmio de RI, pela 

Divulgação de Imagem Pública de Ro-

tary;

Reconhecimento referente ao Desen-•

volvimento do Quadro Social a dois 

clubes de nosso Distrito: RC São Caeta-

Notícias 
do Rotary 
International 

no do Sul-Oeste e RC Praia Grande Novo 

Tempo, por terem superado no ano cres-

cimento de 100%.

Treinamento em Chicago

O EGD (Ex- Governador do Distrito), na 

gestão 1999/2000, Mário César Camargo, foi 

indicado para desempenhar a função inédita 

no Rotary Brasil, que é a de Seminar Trainer. 

Desempenhada por dois rotarianos mun-

diais, durante a Assembléia de San Diego, os 

Seminar Trainer´s atuam junto nas ações de 

aperfeiçoamento dos governadores do mun-

do todo. Para este treinamento, nosso EGD 

Mário César, no início de setembro, esteve 

em Chigaco, em Evanston, sede do Rotary 

International.

Da esquerda para a direita: Sonny Brown, moderador da Assembléia 
Internacional; June Kenny, esposa do presidente eleito; Anne Matthews 
(Seminar Trainer), o presidente eleito John Kenny e o EGD Mário César 
(Seminar Trainer)
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