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Prezados companheiros rotarianos, 

O que é Rotary? Quando faço esta 
pergunta a rotarianos, geralmente suas 
respostas são vagas. E quando faço esta 
pergunta a mim mesmo, tenho que pen-
sar na resposta. Como agosto é o Mês do 
Desenvolvimento do Quadro Associativo e 
Retenção, quero que todos os rotarianos 
sejam capazes de transmitir a mesma men-
sagem sobre o que o Rotary é e porque se 
associaram. 

Para aumentarmos o quadro associati-
vo, é essencial que cada um de nós esteja 
convencido de que é bom ser rotariano e 
saiba transmitir isso a outras pessoas. No 
Rotary, temos a tendência de ser humildes 
e guardar nossas realizações para nós mes-
mos, mas precisamos compartilhá-las com 
o próximo e com o mundo todo. 

Todo rotariano tem um momento de 
destaque e significado especial em sua vida 
rotária. Alguns se referem a tais ocasiões 

como “Momentos Rotários”. Acredito que 
é muito importante compartilharmos tais 
histórias com os outros. Fatos e números 
são bons até certo ponto; mas só uma ex-
periência pessoal pode abrir portas e trazer 
novas amizades. 

Por isso, decidi criar mensagens sim-
ples, com duração de um a três minutos, 
chamadas de “Momentos Rotários”. Tais 
mensagens podem ajudá-los a responder à 
pergunta “O que é o Rotary?” de uma forma 
que seja especial a vocês, contribuindo para 
que falem sobre os projetos de que partici-
pam, como eles ajudam a comunidade e qual 
deles é o mais relevante para vocês. 

Para fortalecer o Rotary, precisamos de 
mais associados; mas só teremos sucesso 
se todos os rotarianos estiverem convenci-
dos dos benefícios que a organização pro-
porciona e possam compartilhar sua paixão 
pela organização com os outros.   

Se cada rotariano se sentir feliz com 
sua associação e divulgar tal sentimento 

ao mundo através de uma mensagem clara 
e unificada, o efeito coletivo será enorme. 
Estes exemplos de mensagens nos ajuda-
rão a demonstrar nosso entusiasmo, o que 
resultará no aumento e retenção do quadro 
associativo. 

As mensagens podem ser encontradas 
no site do RI e outros materiais relacionados 
a desenvolvimento do quadro associativo 
podem ser adquiridos em shop.rotary.org. 

Acredito que o propósito de cada um 
de nós é ajudar ao próximo e contribuir à 
sociedade. Quando os rotarianos come-
çarem a usar tais mensagens, o mundo se 
tornará mais ciente de como o Rotary está 
ajudando as pessoas. Portanto, peço que 
compartilhem seus momentos rotários 
com rotarianos e não rotarianos.

Sakuji Tanaka 
Presidente de Rotary International no 

Ano Rotário 2012-2013
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Presidente de 
rotary international

Mensagem do Diretor de Rotary International

Iniciamos mais um ano rotário com a responsabilidade de continuarmos a realizar projetos de sucesso, melhorar aqueles que ainda 
não alcançaram o objetivo almejado, de forma criativa, ousando em vencer desafios, conduzindo os destinos dos clubes e distrito com 
eficiência e eficácia. 

Recebemos a incumbência de Rotary International, através do presidente Sakuji Tanaka e Kyoko, de agilizarmos o Planejamento 
Estratégico, enfatizando os Planos de Liderança Distrital e dos clubes, promovendo as áreas de enfoque anunciadas, mantendo e cres-
cendo o quadro associativo, preparando-nos para implantarmos a partir de 1° de julho de 2013 o Plano Visão de Futuro da Fundação 
Rotária, promovendo a Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF), buscando a captação de Empresas Cidadãs, divulgan-
do o seguro solidário e conscientizando os companheiros sobre o lema “Paz Através do Servir”.

Vamos Crescer e Manter o Quadro Associativo!

O mês de agosto é dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo. O Brasil através de seus 38 distritos, liderados por governa-
dores de 2011-12, conseguiu atingir uma marca histórica, ficando em segundo lugar no mundo em crescimento per-capita e mantendo 
o número mínimo de 1200 associados por distrito.

José Antonio Figueiredo Antiório 

Diretor de Rotary International no Ano Rotário 2011-2013
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CULTIVAR AMIZADES É UM PRIVILÉGIO!

Querida Família Rotária,

Associados e associadas a Rotary 
Clubs devem se sentir pessoas privi-
legiadas. Afinal, ao nos associarmos 
temos a oportunidade de conhecer mi-
lhões de pessoas, desenvolver uma rede 
de contatos enorme que nos garante 
muito companheirismo e amizade, com-
partilhar experiências profissionais e, 
o mais importante, servir aos menos 
afortunados que tanto necessitam de 
nosso auxílio para transformar suas 
vidas. Com o apoio de nossa Fundação 

Rotária podemos auxiliar nossa comu-
nidade local e, ainda, melhorar a vida 
de pessoas longínquas, que sofrem com 
as desigualdades do mundo!

Para mantermos esse privilégio preci-
samos estar sempre atentos, olhando ao 
nosso redor e incentivar os nossos compa-
nheiros e companheiras a estarem sempre 
presentes, pois são fundamentais para 
fazermos o bem no mundo! A manuten-
ção de nosso quadro associativo é ponto 
de honra, pois amigos “são coisas para se 
guardar no coração”!

Outra parte importante deste privilé-
gio, é podermos ampliar a quantidade de 
amigos! São os novos companheiros e com-
panheiras que trazemos para o nosso conví-
vio que nos permitem ter novas e melhores 
ideias, além de novos braços para servir. 

Em nosso ano rotário 2012-2013, 
em que nosso Presidente de RI nos clama 
para trabalharmos pela Paz Através do Ser-
vir, precisamos ainda mais de novos(as) 
associados(as). Em função disso, nós traça-
mos metas ousadas e convidamos a todos a 

alcançá-las. Sejam firmes em nossos propó-
sitos. Divulguem o trabalho maravilhoso que 
cada Rotary Club desenvolve. É apresentan-
do nossos projetos que despertaremos a 
atenção das pessoas que não nos conhecem. 
Há uma infinidade delas procurando insti-
tuições sérias para se filiarem. 

Precisamos nos lembrar daqueles(as) 
que já compartilharam momentos ines-
quecíveis conosco, mas porque atingiram 
uma idade limite, se desligaram de seus 
clubes: nossos(as) ex-rotaractianos(as) e 
interactianos(as). Há, ainda, intercambis-
tas e suas famílias. Basta, para nós, que as 
localizemos e as convidemos a fazer parte 
de nossas fileiras. E mais, não nos deixam 
correr o risco de sucumbirmos devido ao en-
velhecimento de nossa organização!

O Distrito 4420 mantém um progra-
ma de incentivo a jovens adultos de 30 
a 35 anos e cônjuges de rotarianos(as). 
Informe-se com a Comissão de Desenvolvi-
mento do Quadro Associativo (dqa4420@
gmail.com).
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Metas do DQA para o ano rotário 2012-2013

MANUTENÇÃO
95% do nosso quadro associativo

NOVOS ASSOCIADOS
Clubes com até 15 associados     + 2 associados, atingindo um mínimo de 15 companheiros(as)
Clubes com 16 a 20 associados   + 2 associados, atingindo um mínimo de 20 companheiros(as)
Clubes com mais de 20 associados    + 5% com um mínimo de 2 novos companheiros(as)

Olá companheiros,

Inspirado na ênfase para o Mês de Agosto proposta pelo Rotary International, que é o Desenvolvimento do Quadro Associativo, 
temos nesta edição da Carta Mensal diversas matérias sobre o assunto – desde as mensagens do Presidente de RI e do Governador, 
até a coluna de Capacitação Distrital. Nada mais apropriado, pois Imagem Pública e DQA andam de braços dados, já que mostrar aos 
não rotarianos e até aos próprios rotarianos o que é Rotary é a essência para fortalecermos a organização.
         Temos ainda diversos outros assuntos, como o que mostra o excelente resultado de nosso Distrito no mundo em arrecadação 
para a Fundação Rotária, e os diversos projetos dos clubes, com destaque para a matéria de capa, a Casa Ronald McDonald do ABC e a 
Caminhada Rotary em Santos, que podem inspirar a todos os rotarianos! Nesta edição iniciamos uma nova seção, com um resumo das 
Visitas Oficiais do Governador realizadas no mês.
         Aproveitamos para convidar a todos os clubes para que continuem enviando suas notícias, dentro das ênfases que divulgamos, de 
forma a mostrarem à sociedade suas realizações. As notícias estarão sempre no site do Distrito, e aqui, na Carta Mensal! E não deixem 
de conhecer as opções de patrocínio que estão sendo oferecidas para a Carta Mensal e para o site do Distrito!
         

Marcelo R. S. Carvalho – Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420

Marcos Luiz Zanardo e 
Maria Laiz A. M. Zanardo

Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Governador Da Paz 2012-2013
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Entre os grandes projetos mantidos pelo 
Rotary na região geográfica do Distrito 4420 
está a Casa Ronald McDonald ABC. O proje-
to, criado pelo Rotary Club de Santo André 
em 1994 com o nome de Projeto Crescer 
do ABC, tem o objetivo de apoiar crianças e 
adolescentes com câncer durante seu trata-
mento. Trata-se de um projeto inteiramente 
administrado por rotarianos.Seu presidente 
atualmente é o rotariano Jaime Guedes, do 
Rotary Club de Santo André, presidido no 
ano rotário 2012-2013 por Inezita Awada.

O Projeto Crescer atua em diversas fren-
tes, como a construção e fornecimento de 
equipamentos para o Instituto de Oncologia 
da Faculdade de Medicina do ABC, a implan-
tação do Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia, no Hospital Escola Anchieta em 
São Bernardo do Campo, além de construir e 
colocar em funcionamento a Casa de Apoio à 
Criança e ao Adolescente com Câncer, deno-
minada desde 2007 Casa Ronald McDo-
nald ABC.

A Parceria com o Instituto Ronald McDo-
nald permitiu a realização de muitas dessas 
ações e a ampliação dos investimentos 
para atendimento da demanda da região do 
Grande ABC e de outras regiões do Brasil. 
Em 2008 deu início ao Programa Apoio Na 
Casa, que tem por objetivo levar atendi-

mento aos lares das crianças e adolescentes 
em tratamento de câncer. Através do pro-
jeto Diagnóstico Precoce os profissionais 
de saúde do Programa Saúde da Família de 
São Bernardo do Campo recebem formação 
para identificar os sinais e sintomas da do-
ença em crianças e adolescentes - uma for-
ma de incrementar ainda mais os índices de 
cura da doença, que alcançam hoje 70% dos 
casos diagnosticados precocemente.

A Casa de Apoio é mantida por meio da 
venda de souvenires referentes ao McDia 
Feliz e doações efetuadas por contribuido-
res. A campanha McDia Feliz realizada pelo 
McDonald’s no último dia 25 de Agosto, em 
sua 24ª edição, no ABC destinou a arreca-
dação da venda do sanduíche Big Mac de 23 
restaurantes da região para a Casa Ronald 
McDonald ABC. Com os recursos são con-
templados dois projetos da casa: Sustenta-
bilidade da Casa e Apoio na Casa. O primeiro 
viabiliza o custeio da casa de apoio, que no 
primeiro semestre deste ano serviu 9.136 
refeições e realizou 1.800 hospedagens; já 
o segundo, oferece apoio aos pacientes em 
suas casas, tendo realizado no mesmo perí-
odo 404 visitas a residências dos pacientes 
e fornecidas 337 cestas básicas e kits de 
higiene e de limpeza. A campanha do Mc Dia 
Feliz recebeu apoio do Distrito 4420 e de 

diversos Rotary Clubs da região.
A Casa Ronald McDonald ABC tem 

como objetivo maior disponibilizar, de 
forma permanente e gratuita, hospe-
dagem, alimentação, transporte para 
o local de tratamento e assistência 
psicossocial às famílias de pacientes 
pediátricos sob tratamento de câncer 
em hospitais dos municípios do Grande 
ABC. A hospedagem é sempre, obriga-
toriamente, extensiva a um familiar do 
paciente. A casa evita que a criança in-
terrompa o seu tratamento ou fique in-
ternada desnecessariamente, ocupando 
o lugar de outra criança que realmente 
precisaria de internação. 

A estrutura conta com 12 quartos, 
equipados para atender 2 hóspedes 
cada, cozinha e refeitório, lavanderia, 
brinquedoteca, sala de informática  com 
acesso à Internet, salão para eventos, 
sala de TV e jogos, além de extensa área 
externa com jardim, playground e hor-
ta. A equipe profissional é composta por 
sete diretores voluntários, que exercem 
as funções de presidente, tesoureiro, 
administração e coordenação de equipe 
técnica, e sete profissionais contrata-
dos que atuam nas áreas administrati-
va, social, alimentícia e operacional.

PR
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O Rotary Atua no Tratamento 

do Câncer InfantO-Juvenil
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Clubes da Baixada Santista também 
apoiaram a Campanha do McDia Feliz. Os 
Rotary Clubs de Santos Praia e seu clube 
afilhado Santos Boqueirão arrecadaram 
380 tíquetes, e forneceram transporte 
para as crianças usufruírem do lanche no 
McDonalds próximo à Santa Casa de Mi-
sericórdia de Santos, cujo setor de onco-
logia é atendido pelo programa. 

O RC de Santos arrecadou mais 400 tí-
quetes que foram doados às crianças 
atendidas pela Associação Casa da Espe-
rança, Casa da Vó Benedita, Instituto São 
José e EMEI Maria Helena Roxo. Rotaria-
nos do clube, do Rotary Kids, Interact e 
Rotaract, e o palhaço Ronald McDonald 
receberam e ajudaram a servir e divertir 
as crianças.
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Aç
ão Santos tem Caminhada Rotary

Em Santos aconteceu a 5ª Caminhada 
Rotary, com o objetivo de promover a “Paz 
Através do Servir” junto à comunidade, even-
to promovido pelo Rotary Club de Santos Vila 
Belmiro. 

O incentivo à prática de esportes e a soli-
dariedade foi o que motivou a ação que alcan-
ça hoje sua 5ª edição, realizada com sucesso, 
sendo reconhecida pela Prefeitura Municipal 
de Santos como evento oficial da cidade. 

 Com o intuito de beneficiar a Cruzada 
das Senhoras Católicas, entidade assistida 
pelo clube, os rotarianos se concentraram na 
Praça das Bandeiras, ponto de referência em 
Santos-SP, para caminhar 3 Km pela orla da 
praia. Os participantes adquiriram camisetas 
oficiais do evento que custaram R$10,00 
para colaborar com a entidade, além da doa-
ção de uma lata de leite em pó, tudo revertido 
para essa ação do clube. 

 Segundo o presidente da Paz do RC de 
Santos Vila Belmiro, Ricardo Felippe Maluf 
Filho, essa iniciativa partiu de alguns compa-
nheiros do clube que sempre acreditaram nos 
projetos voltados para a prática esportiva e 
qualidade de vida, vinculada ao Rotary. 

 “Para nós é importante contar com o 
apoio dos companheiros e mostrar para a 
comunidade que nós somos uma entidade de 
servir, algo que muita gente não sabe. Nosso 
principal foco é isso, divulgar Rotary e o que 
é feito para a comunidade através dele. O RC 
de Santos Vila Belmiro assumiu a diretoria da 
Cruzada das Senhoras Católicas há dois anos 
e meio e atende hoje, mais de 250 crianças 
de 6 meses a 8 anos. Todo último domingo 
de Agosto realizamos o evento que faz parte 
do calendário da cidade. Isso valoriza nossas 
ações sempre voltadas para o esporte e pelo 
social, o que nos deixa feliz em poder contar 
com a participação de todos os companheiros 
e amigos, para que esse evento se torne cada 
vez mais grandioso”.

 Para o governador do Distrito 4420 Mar-
cos Luiz Zanardo, o evento contribui muito 
para que as pessoas conheçam o que é Rotary 
e como ele atua. 

 “É importante prestigiar um evento como 
esse para elevarmos a ação do clube, dando 
todo nosso apoio, sempre que possível, para 
incentivar mais pessoas a conhecerem o que 
é Rotary. Eu e Laiz participamos com muita 
satisfação, incentivando todos os clubes do 
Distrito 4420 em suas ações, o que nos deixa 
muito feliz em colaborar com mais uma causa 
solidária”, concluiu o governador. 

 A ação além da ajuda à entidade apoiada 
pelo clube e do incentivo a uma vida saudável 
foi um grande trabalho de imagem pública. 
Ao se tornar um evento oficial da cidade e 
levar a imagem do Rotary pelas ruas, a ação 
contribui para a divulgação da organização. 
O evento foi ainda assunto de reportagem 
na TV Tribuna, matéria esta que pode ser 
conferida no site do Distrito 4420 (www.ro-
tary4420.org.br). O Presidente da Comissão 
de Imagem Pública do Distrito, Marcelo Car-
valho, comentou a ação.

“Essa realização do Rotary Club de San-
tos Vila Belmiro e dos clubes de Santos que 
participaram é um ótimo exemplo de como 
os rotarianos podem contribuir para a pro-
pagação de nossa imagem. Ao caminhar pelas 
ruas, cada um com sua camiseta estampando 
nosso logo, já estamos incitando a curiosida-
de dos cidadãos, e transmitindo uma imagem 
de paz e vida saudável. Durante a caminhada 
o grupo exibiu ainda placas com os nomes dos 
clubes e de diversos projetos, contribuindo 
para dar um sentido ainda maior ao evento, 
associando o nome Rotary ao que melhor fa-
zemos, que é servir”.
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O Distrito 4420 alcançou, pela terceira vez em seus 21 anos de história, a primeira posição em todo o mundo nas do-
ações per capita ao Fundo Anual para Programas da Fundação Rotária, com uma média de 349,56 dólares por rotariano. 
O distrito segundo colocado apresentou uma per capita de 225,83 dólares. Existem no mundo 532 distritos.

Também na arrecadação per capita, o Rotary Club de São Paulo Aeroporto ficou em segundo lugar entre os mais de 
34.000 clubes do planeta, e o Rotary Club de São Paulo Sudeste em trigésimo lugar, em doações para o fundo anual de 
programas (veja tabela).

Entre nós, o Rotary Club de Santo André Norte foi o que mais contribuiu para o Fundo Permanente, com um total de 
13.749 dólares.

Esses resultados demonstram o grande comprometimento dos nossos rotarianos na busca de soluções para os diver-
sos problemas sociais do Brasil e do mundo.

 Nosso Trabalho, Nosso Distrito, Nosso Orgulho

CO
NT

RI
BU

IÇ
ÃO

Posição Rotary Club Contribuição US$

1 São Paulo-Aeroporto 189.407,86

2 Santos 61.944,64

3 Santo André-Norte 52.557,97

4 São Paulo-Sudeste 49.657,07

5 Santos-Oeste 40.010,53

6 Santos-Porto 37.465,76

7 Santos-Boqueirão 28.563,83

8 Praia Grande-Forte Itaipú 24.734,99

9 São Paulo-Ipiranga 23.312,28

10 Santos-Praia 19.997,98

11 Santos-José Bonifácio 18.558,10

12 São Paulo-Interlagos 16.510,55

13 São Paulo-Sul 15.725,19

14 Peruíbe 14.429,06

15 Praia Grande 14.337,46

16 São Bernardo do Campo 14.168,43

17 Ribeirão Pires 11.041,22

18 São Paulo-Anchieta 10.081,48

19 São Paulo-Cidade Dutra 9.828,03

20 Santo André-08 de Abril 8.084,17

21 Santos-Vila Belmiro 7.541,76

22 São Paulo-Nove de Julho 7.342,85

23 São Paulo-Santo Amaro 7.330,41

24 São Bernardo do Campo-Norte 7.306,57

25 Diadema-Floreat 6.956,59

26 Cubatão 6.390,31

27 São Vicente 6.283,50

28 Cubatão-Jardim Casqueiro 5.541,69

29 São Vicente-Praia 5.344,02

30 Mauá 5.054,27

TOTAL DO DISTRITO : 806.543,59
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RC Santos Vila Belmiro realiza 3ª Festa da Tainha
A 3ª Festa da Tainha 2012, evento organizado pelo Rotary Club de Santos Vila Belmiro, em prol das 
obras sociais da Cruzada das Senhoras Católicas, foi realizada com recorde de público no último dia 5 
de agosto, com cerca de 800 convidados. O público presente pode saborear a deliciosa tainha assada 
na brasa, além de saborosos doces e quitutes preparados pela equipe de voluntários e colaboradores da 
Cruzada. Ricardo Maluf, Presidente da Paz do RCS Vila Belmiro, e Edson Menezes, que é presidente da 
Cruzada das Senhoras Católicas, sócio do Clube e Governador Assistente da Área 10 do Distrito 4420, 
agradeceram a participação de todos na realização do evento.

RC de Praia Grande é 100% Paul Harris
Em uma grande reunião festiva, o presidente da paz Marco Ávila entregou três títulos Paul Harris, 
iniciando as doações para a Fundação Rotária do ano rotário. Com este feito, o Clube tornou-se “100% 
Paul Harris”. No mesmo dia o clube deu posse a dois novos companheiros, Silvio Luiz dos Anjos e Flavio 
Ramos, que agradeceram a oportunidade de ingressar no atuante clube, que registra grandiosa história 
há 43 anos. Os novos sócios foram contemplados com Títulos Paul Harris no momento de sua posse, 
possibilitando que o clube se tornasse um clube 100% Paul Harris.

RC Santos Aparecida tem quatro novos sócios
Em reunião festiva realizada no dia 14 de Agosto, que comemorou o dia dos Pais, a presidente da Paz 
Cássia Bortolucci, deu posse a quatro novos associados no Rotary Club Santos Aparecida. A reunião con-
tou com a presença de amigos e vários presidentes da paz que participaram de mais um momento muito 
agradável em companheirismo, nas dependências do Restaurante e Pizzaria Trianon, em Santos-SP.

RC São Vicente Praia recebe o Governador Eleito
Em um evento já tradicional no Distrito 4420 o Rotary Club de São Vicente Praia recebeu o casal Governa-
dor Eleito para o Ano Rotário 2013-2014 José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia Maria Corrêa Ferreira. O 
casal foi recebido pelos Presidentes Eleitos de diversos clubes do Distrito e pelo Presidente Eleito do clube 
anfitrião Henrique Simões Martins de Carvalho. O Governador em sua mensagem falou sobre a importância 
que o Distrito 4420 tem dentro do Rotary International, apresentando algumas estatísticas quanto aos 
números de clubes e associados, e destacou os resultados do Distrito 4420 junto à Fundação Rotária no 
último ano. Joaquim completou com uma mensagem sobre Gestão Moderna dos Clubes, Inovação, Compro-
metimento e a Doação Pessoal do tempo de cada um.

RC São Vicente Antonio Emmerich realiza Baile dos Anos 80

Mais de 150 pessoas prestigiaram a iniciativa do Rotary Club de São Vicente Antonio Emmerich, 
que realizou o Baile dos anos 80, na Boate Isla Bonita na Ilha Porchat, em São Vicente-SP. O valor 
arrecadado no evento irá ajudar na compra de cadeiras de rodas para o Banco de Cadeiras de Rodas 
e Andadores do clube, que beneficia pessoas carentes da cidade. O presidente da Paz Roberto M. 
Hanada, agradeceu a maciça presença de todos e prometeu realizar mais um baile em benefício dos 
projetos do clube

Área 7 tem Fórum de Desenvolvimento do Quadro Associativo

O Fórum de DQA organizado pelos RCSP Nove de Julho e RCSP Novas Gerações aconteceu na Câmara 
Municipal de São Paulo. O evento, coordenado pela Presidente Emiliana Siqueira, contou com 
apresentação de Leonardo Weissmann, Presidente da Comissão Distrital do Desenvolvimento do 
Quadro Associativo, palestras do EGD Nahid Chicani, sobre a visão de um “headhunter” para atingir 
um público alvo de Rotary, e do EGD Mário César Martins de Camargo, que abordou estatísticas sobre 
o Desenvolvimento do Quadro Social, e contou com debate moderado pelo Governador Assistente da 
área 7, Gilberto Orsi Machado.

Em 19 de julho de 2012, o RC e o Rotaract Club Ribeirão Pires Estância-Centro visitaram a Instituição 
Albert Schweitzer levando doações de alimentos e de travesseiros. A Instituição Albert Schweitzer 
abriga homens em situação de abandono familiar, os quais não têm onde morar. Seu cotidiano se 
baseia em atividades corriqueiras do abrigo e atividades de desenvolvimento criativo.

RC Ribeirão Pires Estância faz Doação de alimentos e de travesseiros
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RC Santo André promove 6ª Feijoada Beneficente da APAE
O Rotary Club de Santo André fez valer o ideal de servir promovendo a 6ª Feijoada Beneficente da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Exepcionais de Santo André - APAE, que contou com a colaboração de vários 
rotarianos de clubes da região. O evento foi realizado na sede da entidade e contou com o prestígio de 
vários convidados, entre familiares e amigos que integram as ações da APAE e companheiros rotarianos 
que desfrutaram de deliciosa feijoada e aperitivos para brindar mais uma bela ação em Rotary. Os 
presentes puderam colaborar com a entidade e seus expressivos serviços prestados à comunidade.

RC de Santos participa da Campanha de Vacinação
Os companheiros do Rotary Club de Santos participaram da Campanha de Vacinação, realizada no dia 
18 de Agosto, distribuindo doces e bolas às crianças que compareceram à Unidade de Saúde do Bairro 
da Aparecida, em Santos-SP. A ação contou ainda com o apoio dos jovens do Rotary Kids, Interact, 
Rotaract e da loja de brinquedos Ri Happy, que trouxe o mascote Solzinho e sua equipe de animação, 
para contagiar as crianças com muita alegria.

RC São Paulo Manancial Manacás da Serra participa de vacinação
O RC São Paulo Manancial Manacás da Serra participou da campanha de vacinação contra a Poliomielite 
realizada em todo o país. O clube atuou junto à comunidade distribuindo doces para as crianças que 
compareceram ao local de vacinação.

RC SP Aeroporto tem ação de Imagem Pública no Ibirapuera
No dia nacional da vacinação o RCSP Aeroporto participou do Mutirão da Cruz Vermelha realizado em 
comemoração aos 100 anos da entidade no Parque do Ibirapuera. Durante o evento o clube, comandado 
pelo Presidente Mauro Ligere Filho, teve a oportunidade de apresentar ao público os trabalhos realiza-
dos, em uma ação de Imagem Pública de Rotary. O clube contou com a parceria do Rotaract que durante 
todo o dia exibiu seus projetos e ajudou na campanha de arrecadação de lacres do Rotary Kids do clube, 
para troca por cadeiras de rodas. No mesmo dia o clube participou de mutirão da saúde organizado em 
Igreja Metodista para atendimento a população carente da região do Aeroporto.

RC Santos Boqueirão participa da Campanha de Vacinação
O Rotary Club Santos Boqueirão representado pela Presidente da Paz Cristina Campos, apoiou a 
campanha e esteve presente no posto de vacinação do bairro Aparecida. Trinta e seis postos da cidade 
de Santos imunizaram e colocaram em dia a carteira de vacinação das crianças. Até completar 5 anos, as 
crianças devem tomar ao menos 13 vacinas contra várias doenças como poliomielite, difteria, rubéola e 
rotavirus.

RC de Cubatão empossa sete novos sócios
Durante a primeira Reunião Festiva do Ano Rotário 2012-2013 do Rotary Club de Cubatão, a noite 
reservou acontecimentos inesquecíveis para os companheiros, que aumentaram significativamente o 
quadro associativo, com a posse de sete novos associados, que vêm contribuir com a gestão da presi-
dente Marilda Canelas. A reunião contou a presença do casal Governador do Distrito 4420 Marcos Luiz 
Zanardo e Maria Laíz, que puderam apreciar o momento solene da posse dos novos rotarianos: Nilza 
Bretas de Carvalho, Euclydes Nascimento Dias, Alexandro de Jesus Pereira, Sidne Cerca, Hermes Balula, 
Maria Aparecida Dias e Jerônimo Martins Pacheco. 

RC de Cubatão tem Empresa Cidadã
O Governador Assistente da Área 11 do Distrito 4420, Carlos Roberto Torci, discorreu para o público 
presente na 1ª Reunião Festiva do Ano Rotário 2012-2013, realizada no último dia 8, sobre a impor-
tância das Empresas Cidadãs para o fortalecimento da Fundação Rotária. Na ocasião, Wilson Roberto 
Fernandes, representante legal da Empresa Newcad Engenharia Ltda, assinou termo de convênio e 
tornou-se a primeira Empresa Cidadã do Rotary Club de Cubatão. Na mesma data o clube entregou um 
Título Paul Harris à presidente da Casa da Amizade 2011-2012, Eloísa Moreira da Silva Almeida, e duas 
safiras para a Presidente 2011-2012 Camila Sotero.
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Caros companheiros,  

São Tomás de Aquino disse muito sabia-
mente “Ninguém ama aquilo que não conhe-
ce”. Orientação contínua aos associados do 
clube, antigos e novos, sobre as atividades 
rotárias mundiais é fundamental para man-
ter a animação, além de propagar motivação 
e entusiasmo, devendo ser sempre tratada 
como prioridade.

Agosto é celebrado pelo Rotary Interna-
tional como o Mês do Desenvolvimento do 
Quadro Associativo (DQA). Há mais de uma 
década, somos em 1,2 milhões de voluntá-
rios espalhados por mais de 200 países e re-
giões, e não conseguimos crescer. Fico pen-

sando: em um mundo com cerca de 7 bilhões 
de pessoas, quantos fantásticos visionários 
têm o ideal de servir, que poderiam reforçar 
nossa organização?

Rotarianos informados são uma grande 
fonte de motivação para trazer novos nomes 
aos nossos clubes. O interesse do associado 
pelo Rotary cresce à medida que ele compre-
ende o seu funcionamento. A perda de mui-
tos companheiros muitas vezes é decorrente 
mais do desconhecimento do que da falta de 
vontade para agir.

Sempre há questionamentos do tipo: “pra 
que participar todo ano de Seminário Distri-
tal sobre DQA?” ou “por que eu sou obrigado 
a assinar a Revista Brasil Rotário?”. Esta é 

a oportunidade de ouvirmos atentamente, 
aprendermos com oportunidades de su-
cesso de outros clubes, e buscarmos novas 
práticas, unindo forças para um presente e 
futuro de muitas ações integradas em bene-
fício da comunidade. Um quadro associativo 
estável aumenta o companheirismo no clube 
e faz com que este preste mais serviço.

Faça um esforço, procure conhecer o 
Rotary, sua história, seus líderes, seus 
projetos passados, presentes e futuros. O 
líder tem que estar atualizado.

Somente o conhecimento pode conscien-
tizar sobre a beleza existente em “Dar de Si 
Antes de Pensar em Si”.

CAPACITAÇÃO DISTRITAL 

Leonardo Weissmann (RC São Paulo-Anchieta)
Presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo e membro da Comissão de Capacitação Distrital 2012-13

Ahlex Van der All (Rotary E-Club 4420)
Coordenador de comunicação da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo 2012-13

Pílulas Rotárias - Eventos Rotários
Conheça alguns dos principais eventos rotários!
Reunião Semanal Ordinária: É obrigatória a todos os clubes, devendo estar previsto no Regimento Interno do Clube a data, hora e local onde será 
realizada. Pode ser transferida somente em casos de emergência ou causas justificadas. A Reunião Ordinária é a base do rotarismo, pois é o ambiente 
onde os rotarianos se encontram sistematicamente e estabelecem a amizade que traz a união e o companheirismo. A presença é obrigatória a todos 
os rotarianos, havendo um limite para faltas, que podem ser recuperadas em reuniões de outros clubes ou determinados eventos rotários.

Reuniões do Conselho Diretor: É uma reunião em geral mensal onde os dirigentes do clube se reúnem e discutem o funcionamento do clube e tomam 
as decisões administrativas do seu dia a dia.

Assembleias do Clube: É uma reunião de todos os associados do clube que funciona como um órgão consultivo e de planejamento, onde as decisões 
mais importante são tomadas ou ratificadas. O clube deve reunir-se em Assembleia: 1) na visita oficial do Governador; 2) anualmente até 31 de 
dezembro para eleição dos futuros dirigentes e Conselho Diretor; 3) recomenda-se uma Assembleia após a Conferência Distrital e outra no início da 
gestão, para aprovação do plano de trabalho;  

Seminários e Fórums Distritais: São eventos temáticos onde são debatidos e discutidos temas de interesse dos rotarianos. São oportunidades para 
troca de conhecimentos e também companheirismo. Entre os diversos seminários possíveis, destacam-se os relacionados a Desenvolvimento do 
Quadro Associativo e de Fundação Rotária.

Assembleia Distrital: É uma reunião de preparação planejada e dirigida pelo Governador entrante do Distrito, antes do início de sua gestão, cujo 
objetivo fundamental é transmitir aos futuros presidentes, secretários e demais dirigentes do clube, eleitos para o ano rotário seguinte, ensinamen-
tos que possam estimular e motivar os companheiros a exercer suas funções de forma eficiente. Em geral salas temáticas são preparadas e todos os 
associados dos clubes são convidados a participar. 

Conferência Distrital: É um evento planejado e dirigido pelo Governador do Distrito. É realizada anualmente e em geral tem duração de três dias. 
Sua finalidade é fomentar, divulgar e motivar o desenvolvimento do Rotary através de palestras inovadoras e debates sobre assuntos que despertem 
interesse aos clubes do Distrito, da comunidade e de Rotary International. É a oportunidade de atualizar os conhecimentos rotários, travar amizades 
e rever os companheiros do Distrito, dentro de um ambiente do mais alto espírito rotário. Tem um sentido de prestação de contas do Governador ao 
fim de sua gestão. 

Instituto Rotário: São eventos realizados em zonas específicas destinados a reunir governadores anteriores, atuais e futuros. Muitas vezes funcio-
nam como uma espécie de convenção regional ou nacional, reunindo muitos rotarianos de um mesmo país ou região. No Brasil ocorre uma vez por ano, 
cada vez em uma cidade diferente. O evento é convocado pelo Diretor de RI da zona correspondente.

Assembleia Internacional: De caráter preparatório, tem geralmente a duração de uma semana, sendo obrigatória a presença e a participação dos 
governadores entrantes. Em geral é o evento onde o Presidente Eleito do Rotary Internacional apresenta seu lema e suas metas para o ano seguinte 
para que sejam levadas aos Distritos pelos futuros Governadores. Proporciona ensinamentos, troca de conhecimentos, metodologias e técnicas aos 
líderes dos Distritos. 

Convenção Internacional: Este evento acontece anualmente, e inspira em todos os seus participantes a percepção clara e nítida da internaciona-
lidade do Rotary, quando ali comparecem representantes do mundo inteiro, em uma verdadeira confraternização mundial. Dezenas de milhares de 
rotarianos de mais de uma centena de países confraternizam e trocam experiências em quatro dias de evento, que é realizado cada ano em um país 
diferente. Apresenta plenárias com grandes palestrantes internacionais e ambientes de trocas de conhecimento e informações. É o ponto alto da 
presidência do Rotary International e também na vida rotária de todos os rotarianos.12
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Se você é leitor habitual das Cartas 
Mensais já está sintonizado no que chamo 
de “Oxigênio da Organização”, que é o De-
senvolvimento do Quadro Associativo. As-
sim, certamente acompanhará o conteúdo 
oculto neste breve raciocínio. 

Juro que procurarei não contestar o 
termo “Retenção de Sócios”, ainda muito 
usado entre nós. Aliás, ele não combina 
com Desenvolvimento e, de certa forma, 
é nocivo aos interesses rotários. Melhor 
seria usar Manutenção ao invés de Reten-
ção, proporcionando um aumento qualita-
tivo e consistente. Assim, se para desen-
volver é necessário solidificar, então peço 
que você reflita comigo sobre algo impor-
tante: Seria o Rotary uma Organização ou 
apenas um Movimento Social passageiro?

Todo movimento social envolve ide-
ologias e alguma espécie de organização 
interna. Pode consistir apenas em indiví-
duos que buscam o mesmo objetivo; como 
por exemplo, melhoria da educação e se-
gurança da comunidade, direitos iguais 
para as minorias, etc. Formam-se associa-
ções em movimentos desta natureza, mas 
pode faltar direção e eficácia, a despeito 
de possuírem porta-vozes reconhecidos. 
No extremo oposto de um movimento 

social também há militantes organizados 
sob um comando central, revolucionários 
voltados à derrubada da ordem social, de-
sestabilidade econômica etc.

Sem liderança é improvável que nasça 
um movimento social, por mais propícias 
que sejam as circunstâncias. Geralmente 
a condução é feita por pessoas carismá-
ticas, cujas qualidades inspiram confian-
ça e fé nas causas que advogam. Acabam 
conquistando seguidores pessoais que os 
consideram possuidores de grande sabe-
doria. Tais líderes são articulados e fixam 
valores heterodoxos, definindo metas e, 
não raro, em oposição às instituições já 
existentes. Mas com o desaparecimento 
do líder carismático, o grupo tende a de-
sintegrar-se, a menos que seus sucessores 
tenham a mesma eficiência. 

Por outro lado, uma Organização não 
emerge espontaneamente. Ela é criada 
e solidifica-se aos poucos, na medida em 
que seus componentes reúnem adeptos e 
desenvolvem programas e estratégias. É 
exatamente aí que entra o conceito da Or-
ganização chamada Rotary International. 
Idealizada em 1905, hoje tem mais de 
1.220.000 sócios, em uma estrutura ím-
par e com lideranças que se sucedem con-

tinuamente, formando uma vasta popula-
ção de profissionais. Cada sócio é um líder 
em potencial, um formador de opinião.

Diante das intempéries que assolam 
povos e nações, chegou a hora desta Or-
ganização mostrar sua pujança. Neste 
sentido, se você é rotariano, exponha-se à 
sociedade para que todos saibam quem e 
como somos. Apadrinhe novos sócios, ins-
pire e divulgue seus gestos de cidadania 
e dignidade. Porém, caro leitor, se você é 
um profissional ético e ilibado, mas ainda 
não é um dos nossos, procure o clube rotá-
rio mais adequado à sua agenda e estilo; 
conheça melhor o rotarismo, descubra e 
desfrute seus limites universais, inspire 
sua bandeira pessoal no lema Dar de Si 
antes de Pensar em Si.

Forneça “Oxigênio” ao seu cérebro, ao 
Rotary e à humanidade em geral. Mais Ro-
tary e Menos Conflitos!

Samir Nakhle Khoury
GD 2001-2002 do Distrito 4420 e Co-
ordenador de Expansão no Ano Rotário 
2012-2013

Desenvolver o Quadro Associativo?

Novos Rotarianos dos Clubes DO DISTRITO
NOVOS ROTARIANOS ADMITIDOS PELOS CLUBES DO DISTRITO 

4420 ENTRE 01 DE JULHO E 31 DE AGOSTO DE 2012

RC Cubatão-Jardim Casqueiro Renèe Castro Fernandes

RC Diadema Marcelo Mariano Biagioni

RC Guarujá-Ilha de Santo Amaro Maria Fernanda Silva
Rosangela Tiburcio Lima

RC Itariri Eduardo da Silva Felix

RC Praia Grande-Caiçara Duilio José Pires
Izabel Pereira de Carvalho 
Delamonica
Luciana Contieri

RC Praia Grande-Forte Itaipu Erika Gomes Carvalho Bailon
Ivânia Lima Veronesi
Magal Sidinei Barbosa da Penha
Mariangela Cardoso Arciere
Simildezi Fozatto Ramalho

RC Praia Grande-Pedro Taques Luis Otávio Rossi
Marisa de Castro Toledo
Ramiro Dantas Barbosa

RC Santo André-Bela Vista Nei Artur Brandão
Nelson da Silva Oliveira Filho

RC Santo André-Campestre Pedro Sergio Herminio

RC Santos-Aparecida Mônica Heloísa Reis Pires
Nilson Barreiro
Roberto Antonio Pires
Ruth Bittar de Melo

RC Santos-Gonzaga Marcelo de Freitas Grande

RC Santos-Noroeste Iberê Sirna

RC Santos-Porto Rosane Maria Souza dos Santos

RC São Bernardo do Campo-
-Riacho Grande

Josenilson Celestino Cunha
José Carlos Correa

RC São Caetano do Sul-Olímpico Carlos Alberto Sales Marangoni
Marcia Gallo

RC São Paulo-Aeroporto Ângelo Celcio Priori Filho
Marcos de Paula Ferreira

RC São Paulo-Cidade Dutra Ronaldo Trevisan

RC São Paulo-Indianópolis Simone Alves

RC São Paulo-Interlagos Jessica Kirsner

RC São Paulo-Manancial Mana-
cás da Serra

Alex de Souza

RC São Paulo-Ponte Estaiada Luis Antonio Barbosa

RC São Paulo-Sudeste Maria Olimpia de Moura Leite

RC São Vicente Rodrigo Augusto Fornaciari

Fonte: Rotary International Brazil Office (RIBO)
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O Intercâmbio Rotário da Amizade (Rota-
ry Friendship Exchange – RFE) voltou com 
força total aos programas encampados pelo 
Distrito 4420. Desde a última gestão em 
que a comissão foi ativada com força plena, 
quando o primeiro grupo distrital visitou o 
Distrito 6250 em Wisconsin/EUA, com a 
vinda dos americanos logo após em uma par-
ceria de muito sucesso, o programa promete 
muitos frutos daqui pra frente.

O RFE é um programa cultural e social que 

promove um dos maiores objetivos de Rota-
ry: a paz mundial e a compreensão entre os po-
vos. Tal objetivo é alcançado por meio de muito 
companheirismo entre visitas de rotarianos e 
seus familiares aos distritos que aceitam ser 
parceiros neste programa.

O programa pode ser feito de maneira in-
dividual, com um rotariano e seu cônjuge ou 
filhos visitando outro distrito ou em equipe 
(de 10 a 12 pessoas) com casais ou rotarianos 
e seus familiares (grau de parentesco próximo 

e direto) visitando os distritos parceiros. É ne-
cessário que se tenha em mente que, após o 
retorno da viagem, os participantes ficam 
obrigados a auxiliar e atuar efetivamente 
na recepção do grupo visitante, doando seu 
tempo e disponibilidade para acompanhá-
-los e dedicar-lhes a merecida atenção.

As possibilidades do programa são ímpa-
res, pois de 8 a 10 dias vivencia-se intensa-
mente o modo de viver de uma outra cultura, 
algo que um pacote turístico nunca poderia 
nos proporcionar. Além disso, as visitas ro-
tárias são sempre muito ricas, e o apoio dos 
Governadores de ambos os distritos cos-
tuma proporcionar oportunidades únicas 
durante o curto mas atarefado programa do 
grupo visitante.

Neste ano rotário nosso primeiro parceiro 
será o Distrito 2360 da Suécia, que deverá 
vir ao Brasil na época de nossa Conferência 
Distrital e receber nosso grupo em Setem-
bro/2013. Há também em curso tratativas 
para um segundo RFE com um distrito inter-
nacional (Argentina/Uruguai), o que deverá 
ser confirmado nas próximas semanas.

Se você ainda não participou deste mara-
vilhoso programa de R.I., eis a sua chance, 
companheiro!
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Ao lado dos magníficos serviços prestados 
à sociedade, o Rotary mantém a sua caracte-
rística de propiciar um bom ambiente para 
negócios entre seus associados, sempre 
pautados pela ética. Através do relaciona-
mento e amizades construídas muitas opor-
tunidades podem surgir. E outras podem ser 
criadas também.

Durante a última Conferência Distrital 
foi realizada a 1ª Feira de Negócios em um 
evento deste tipo. O evento contou com 
49 participantes que tiveram a oportuni-
dade de cultivar relacionamentos comer-
ciais e desfrutar de um companheirismo 
rotário único, em pleno alinhamento com 
as origens do Rotary e à Avenida de Servi-
ços Profissionais. 

Trata-se de um evento onde cada parti-
cipante tem um tempo para expor seu tra-
balho para outras pessoas em uma mesa, e 
depois tem a oportunidade de ouvir o que os 
demais naquela mesa tem a oferecer; em se-

guida todos trocam de mesas seguindo uma 
distribuição meticulosamente preparada, e 
fazem nova rodada. Ao final do evento cada 
participante teve a oportunidade ouvir e ser 
ouvido de forma bastante pessoal por 48 ou-
tros profissionais.

O evento teve início em São Paulo pela ma-
nhã daquele sábado com um ônibus levando 
os participantes para Águas de Lindóia, onde 
teve continuidade com o almoço no restau-
rante do Hotel Guarany e posteriormente 
translado para o local do evento nas depen-
dências do Centro de Convenções do Hotel 
Majestic. O entusiasmo e ambiente de com-
panheirismo rotário propiciaram mais de 2 
horas e meia de dinâmica de relacionamento 
e comercial entre os participantes.

O evento foi organizado pelo então Gover-
nador Assistente Cláudio Takata, e contou 
com apoio do Governador 2011-2012 Fer-
nando Sobrinho e sua equipe distrital, dos 
clubes da Área 7 (Rotary Club de São Paulo 

Sudeste, Rotary Club de São Paulo Parque 
do Ibirapuera, Rotary Club de São Paulo 
Sul, Rotary Club de São Paulo Nove de Julho, 
Rotary Club de São Paulo Novas Gerações e 
Rotary Club de São Paulo Aeroporto), e do 
patrocínio de Oswaldo Takata e coordena-
ção de Marie Takata, e com a orientação e 
inspiração do Rotaract São Paulo Liberda-
de, do Distrito 4430, que colaborou com o 
“know-how” e experiência para execução do 
evento acumulados ao longo de 6 edições de 
eventos similares realizadas pelo clube com 
grande sucesso.

Prepare-se para a segunda edição da Ro-
dada de Negócios a ser realizada na Confe-
rência Distrital da Paz!

Viagem da Amizade

Rotary é Ambiente para NegócioS

Marcelo Vallejo Marsaioli – R.C de Santos
Chairman do Programa de Intercâmbio Rotário da Amizade 2011-2013

Intercâmbio da Amizade realizado para os EUA em Jun/2012
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Rotary Club de São Paulo Indianópolis

Rotary Club de São Paulo Sudeste

Rotary Club de São Paulo Vila Carioca

Rotary Club de Diadema

Rotary Club de São Paulo Vila Mariana

Rotary Club de Mauá Barão de Mauá

Rotary Club de São Paulo Cidade Dutra

Com muito carinho e receptividade os companheiros do Rotary Club São Paulo Indianópolis receberam 
o casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, com posse e apresentação de objetivos do clube, 
na primeira Visita Oficial da Gestão da Paz 2012-2013, realizada no dia 15 de agosto. A noite festiva 
reservou a posse da nova companheira Simone Alves e também uma apresentação dos objetivos do clube e 
planejamento de ações ao governador e companheiros pelo presidente Newton Cavalcante de Oliveira. O 
presidente também falou da emoção e desafios de estar à frente do clube.

Na Visita Oficial do casal Zanardo ao Rotary Club de São Paulo Sudeste, ocorrida no dia 22 de agosto, foi 
possível apresentar o excelente serviço prestado pela CHAMA - Sociedade de Assistência ao Excepcional, 
uma entidade beneficente que atende, desde 1973, a crianças, jovens e adultos, carentes na maioria, 
portadores de deficiência, que recebe apoio do clube desde 1994. A Instituição Beneficente Pérsio Guima-
rães Azevedo, que mantém mais de 650 crianças e a escola Valentim Gentil, também são assistidas pelos 
companheiros. Durante a festiva, que foram comemorados os 46 anos do clube e demais aniversariantes 
do mês,  além dos 15 anos da Casa da Amizade.

A Visita Oficial ocorrida no dia 27 de agosto ao RC SP Vila Carioca mostrou ao governador Marcos Luiz 
Zanardo e sua esposa Maria Laiz, como um clube com apenas quatro meses de existência, tem foco nos 
seus objetivos, estando devidamente regularizado e motivado para atingir metas e prestar serviços 
para entidades que necessitam de apoio. Na festiva, os companheiros prestaram bonita homenagem ao 
companheiro Guilherme Theodoro Mendes e deram posse à Geraldo José Ribeiro e cônjuge Elizabete, 
além de Arso Velkop e esposa Beatriz, ambos muito entusiasmados com a oportunidade de atuar frente às 
atividades de Rotary.

O casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz foi recepcionado pelo clube na sede do Centro de 
Formação de Aprendizes de Diadema - SODIPROM, que é uma organização dedicada à cidadania, ao 
desenvolvimento social e à qualificação profissional de jovens. O Lar de Menores São José, entidade 
que abriga crianças e adolescentes desvinculadas da família por ordem judicial, que recebem amparo 
social, participando de um processo de inclusão e é apoiada pelo clube. A Transitória Casa do Caminho de 
Diadema também integra os projetos assistidos pelo RC Diadema, dando possibilidades de abrigar homens 
e mulheres sem residência fixa, cidadãos desprotegidos do apoio familiar. Durante o jantar festivo o presi-
dente Celso Paula de Souza homenageou sua esposa Rosa outorgando-lhe um título Paul Harris. 

No dia 29 de agosto, o Rotary Club SP Vila Mariana, recebeu Visita Oficial do governador do Distrito 4420, 
Marcos Luiz Zanardo que, acompanhado de sua esposa Maria Laiz, foram recepcionados por companhei-
ros do clube, liderados pelo presidente Ulisses Roberto C. Sales.  O  clube vem resgatando seus valores e 
trabalhando para atuar com afinco em novos projetos já estruturados. Na ocasião da visita do governador, 
houve a posse do Cel. Ary Canavó, homenagem a Miguel Della Rosa – Representante da CIVIAM Empresa 
Cidadã  e o reconhecimento do clube às importantes contribuições de Demerval Polettini Fonseca,  que 
além de PHS, também é Major Donor.

Em Visita Oficial, o casal governador do Distrito 4420, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz, foi recepcionado 
pelos companheiros do Rotary Club Mauá Barão de Mauá e seguiram para os estúdios da Rádio Z-FM, onde 
falaram ao vivo, sobre o a história do Rotary e serviços prestados.  Logo depois, todos seguiram para o Lar 
Santa Terezinha , onde foram recebidos pela irmã Maria Aparecida Marcos, que ficou satisfeita com a visita 
e apoio dos rotarianos à entidade que abriga idosas.  A agenda de visitas foi concluída na Chácara das Flo-
res, onde foi instalado o Projeto Ler, do Distrito 4420, focado na educação e leitura de livros paradidáticos, 
estimulando a cultura. Durante jantar festivo, foram empossadas duas novas associadas.

O presidente do RC SP Cidade Dutra Ramiro Camisa Nova recebeu o casal governador e a governadora as-
sistente Carla Sakay e juntos visitaram a sede do S.A.I. - Sociedade Amigos de Interlagos,  onde visitaram o 
projeto “Educando para o Esporte”, que dá apoio às várias categorias de futebol de salão e voleibol, em um 
processo de inclusão social. Entre as demais ações realizadas pelo clube está o PROJETO FÓRMULA 1, em 
frente ao Autódromo de Interlagos e a ação “SER DIFERENTE É NORMAL”. Durante a Festiva, aconteceu a 
posse do companheiro Gilson Araújo, e várias homenagens, além da entrega de doações, como a cadeira de 
rodas especial a uma menina com deficiência que é assistida pelo clube. 
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Existem rotarianos que consideram 
que se o clube doar à Fundação Rotá-
ria acabará não fazendo contribuições 
a projetos da própria comunidade.  Na 
verdade, quanto mais as pessoas sabem 
o que a Fundação Rotária faz, mais cresce 
o espírito caridoso. Na maioria das vezes, 
o que observamos é que os clubes que fa-
zem contribuições consideráveis à nossa 
Fundação se engajam mais nos projetos 
humanitários locais e internacionais.

Temos no distrito grandes e pequenos 

doadores, mas, surpreendentemente, apre-
sentamos também pessoas e clubes que não 
tem o hábito de contribuir financeiramente. 
Acredito que cada um de nós poderia, além 
da dedicação à sua comunidade como ro-
tariano, doar ao menos US$ 100 por ano à 
nossa Fundação, já que ela é mundialmente 
reconhecida como entidade em quem se 
pode confiar. Doar é uma forma garantida de 
ajudar a quem realmente necessita, e fazer a 
diferença em nosso e em outros países. 

Nossos rotarianos e clubes contri-

buem preferencialmente para o Fundo 
Anual para Programas (FAP), pois o inves-
timento retorna ao distrito. O rotariano 
que doa pelo menos US$100 por ano ao 
FAP é reconhecido como Contribuinte 
Especial da Fundação Rotária. Estas con-
tribuições também são consideradas para 
recebimento dos títulos Companheiro 
Paul Harris e Paul Harris Society.

Seria extraordinário se todos os mem-
bros do nosso distrito fossem Contribuin-
tes Especiais da Fundação Rotária. Não é 
uma utopia, pois trata-se de objetivo fa-
cilmente alcançável. 

Veja na sequência, uma pequena série 
de perguntas e respostas que esclarecem 
como os clubes podem ter todos os seus ro-
tarianos envolvidos com o FAP.

O que é EREY? Como está relacionado ao 
Fundo Anual de Programas?

Todos os Rotarianos, Todos os anos 
(EREY) é uma iniciativa de arrecadação 
de verbas ao Fundo Anual para Programas 
(FAP). O EREY incentiva os rotarianos a 
participar de programas da Fundação e 
apoiá-los financeiramente com contribui-
ções ao FAP.

Que estratégias os clubes têm utiliza-
do para obter contribuições ao FAP?

Alguns incentivam os associados a in-
cluir contribuições voluntárias ao pagar 
as cotas de clube; outros solicitam uma 
quantia específica a cada associado ou or-
ganizam eventos de captação de recursos 
em apoio a projetos da Fundação Rotária. 
Muitas pessoas usam o Rotary-Direct, o 
programa de doações periódicas da Fun-
dação que oferece deduções automáticas 
de conta bancária ou cartão de crédito. Os 
doadores podem se cadastrar no Rotary-
-Direct em www.rotary.org/pt/contribute, 
tendo a opção de fazer doações em 12 
moedas.

Quem posso contatar se precisar de 
assistência?

Contate o presidente da Comissão Dis-
trital da Fundação Rotária ou o presidente 
da Subcomissão Distrital de Doações Anu-
ais. Para solicitar ajuda dos funcionários 
da Fundação, acesse www.rotary.org/pt, e 
clique em “Contate-nos”.

Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420 e Presi-
dente da Subcomissão Pólio Plus no Ano 
Rotário 2012-2013

DOAR OU NÃO?
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Fundação do Rotary Kids SP Nove de Julho

No dia 24 de agosto o RCSP Nove de Julho deu posse ao primeiro presidente do Rotary Kids São Paulo Nove de Julho, oficializando e 
apadrinhando este novo clube, que vinha se formando desde o último ano rotário. Caio Taka foi empossado presidente pela Presidente 
do RC SP Nove de Julho Emiliana Siqueira, e em seguida deu posse ao seu conselho diretor, composto por Bianca Vianna, secretária, Caio 
Vieira, diretor da comissão de projetos, João Antônio Garcia, vice-presidente, e Pedro Antônio Garcia, tesoureiro, estes últimos filhos da 
ex-presidente do RC SP Nove de Julho, Carla Garcia. Prestigiaram o evento a presidente do Rotary Kids SP Aeroporto, Isabela Kobayashi, os 
rotarianos Marcelo Carvalho, Presidente da Comissão Distrital de Rotary Kids na gestão 2011-2012, e Isabel Muroi e Marie Takata, do RC 
SP Aeroporto, além de companheiros do RC SP Nove de Julho. Tatiana Vianna, diretora da comissão de Novas Gerações do RC SP Nove de 
Julho, é a rotariana responsável pela orientação e acompanhamento do clube, que se reúne toda última sexta-feira do mês. Os kidianos já 
iniciaram suas atividades com projeto de arrecadação de lacres para obtenção e doação de cadeiras de rodas.

 Rotaracts realizam Arraial para Instituição Assistencial

O Rotaract de São Caetano do Sul Olímpico, com parceria do Rotaract de Ribeirão Pires Estância 
Centro realizou, junto com parceiros, o Arraial Jardim de Esperança. Foi uma festa com temática 
bem brasileira: uma festa junina! Porém, como aconteceu em agosto, a festa foi apelidada de Arraial 
Jardim de Esperança. Diversas foram as atrações, como por exemplo: músicas e brincadeiras típicas, 
a tradicional quadrilha, doces e decorações típicas, e até um Concurso de Miss e Mister Caipirinha. 
O evento uniu mais de 150 pessoas, entre rotarianos, rotaractianos, amigos e convidados, que pu-
deram colaborar com a instituição beneficente Jardim de Esperança.

Rotaract de Ribeirão Pires participa de Festival Gastronômico

Considerada a maior festa cultural e gastronômica do Estado de São Paulo, a 8ª edição do Festival 
do Chocolate, contou com parceria entre o Rotary Club e Rotaract Club de Ribeirão Pires Estância-
-Centro. Os clubes participaram com típicas iguarias do festival, todas feitas a base de chocolate. 
O valor arrecadado é destinado a projetos e atividades de ambos os clubes. Com entrada gratuita 
para a praça de alimentação e de troca de ingressos por alimentos para assistir aos shows, o Festival 
possibilita a arrecadação de mais de 100 toneladas de alimentos que beneficiarão entidades assis-
tenciais da cidade.

Interact São Paulo Aeroporto faz doações

O Interact São Paulo Aeroporto efetuou duas doações para entidades assistenciais que cuidam de 
crianças carentes, beneficiando um total de 300 crianças. As doações foram realizadas com recur-
sos obtidos em jantar beneficente realizado pelos jovens. A primeira doação feita pelo Interact foi 
de quatro bicicletas, três triciclos e 25 tapetes emborrachados para o Centro de Educação Infantil 
Vivência Feliz, que atende 75 crianças. A segunda doação foi de pratos e colheres para as refeições 
de mais de 200 crianças do Centro de Educação Infantil Celestina Stwart, que integra o grupo do 
Centro Educacional do Brooklin Paulista, situado na comunidade do “Buraco Quente”, na região do 
Aeroporto de Congonhas. 
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Ouvimos com freqüência essa indagação 

e também críticas à imagem pública de Ro-
tary como um todo. Pessoas que acham que 
o Rotary não aparece, que não divulga seu 
trabalho, que dizem que ninguém conhece 
ou ouviu falar na organização... Talvez seja 
interessante fazermos uma reflexão no as-
sunto e descobrirmos qual a NOSSA respon-
sabilidade nesse cenário.

O Rotary é uma organização secular, e 
ainda herda um pouco da imagem construí-
da quando ainda não era tão aberto ou plural 
como é hoje. Por muitos ainda é visto como 
um clube de negócios, fechado, só para ho-
mens ou restrito a determinados níveis 
sociais. Até dentro da organização há quem 
veja desta forma. Mas o Rotary evoluiu jun-
to com a sociedade e é hoje talvez uma das 
mais democráticas organizações existentes, 
em termos de gênero, religião, etnia, faixa 
etária, cultura ou outros aspectos. E deixou 
de ter como único foco o aspecto do rela-
cionamento e passou a se dedicar ao grande 
objetivo que é o servir.

Mas como fazer a sociedade saber dis-
so? Seria o Rotary International, ou talvez 
os Distritos, responsáveis por fazer essa 
divulgação? Deveria o Rotary atuar como 
uma empresa, sacar milhões de seus recur-
sos e usar em mídia, exibindo comerciais no 
horário nobre ou anunciando em revistas de 
grande circulação? Seria fácil, não? Podería-
mos atingir milhões de pessoas e crescer ra-
pidamente... Mas claro que isso não pode ser 
feito! A atuação como empresa em termos 
de gestão é bem vinda, e tem sido aplicada, 
mas o Rotary, por sua natureza beneficente, 
jamais poderia sacar um centavo das contri-
buições que recebe para este tipo de divul-
gação paga. Cada centavo doado à organi-
zação, especialmente aqueles destinados à 
Fundação Rotária, é um recurso suado cujo 
doador quer ver aplicado na realização de 
um projeto social – nunca gasto com propa-

ganda! Então, como fazer?
O caminho é usar a sua maior força, que 

está nos clubes e em seus associados! É jus-
tamente essa força que dá o poder para a 
organização, e que pode mudar esse cenário. 
São 32 mil clubes, e mais de 1,2 milhões de 
associados que podem levar a mensagem 

adiante, a baixíssimo ou nenhum custo. E 
a divulgação através desta forma começa 
de uma forma muito simples: o uso do PIN! 
Através de seu uso cada rotariano pode 
despertar a curiosidade em outras pessoas 
e levar a mensagem à sua rede de relaciona-
mento. Mas é só o começo. Muitos rotaria-
nos tem em seus círculos de relacionamento 

conhecimentos em meios jornalísticos, so-
ciedade civil, poder público, mídia, profis-
sionais de marketing, que podem contribuir 
para uma difusão em grande escala.

Não quer dizer que o Rotary Internatio-
nal não tenha seu papel ativo nesta divulga-
ção. Através de parte dos recursos obtidos 
pelas contribuições per-capita de seus 
associados (e nunca a partir de doações), 
o Rotary International profissionalizou a 
comunicação e criou diversos recursos para 
apoiar os clubes e associados na divulga-
ção de sua imagem. São materiais de alta 
qualidade, disponíveis sem custo no site da 
organização, ou a preço de custo em meio 
físico nos escritórios, com banners, folhetos, 
manuais, faixas, trilhas sonoras para rádio e 
até comerciais de TV. Só é preciso usar! Esse 
material pode ser usado em projetos dos 
clubes, colocado nas entidades assistidas, 
exibido em ações públicas como caminhadas 
ou mutirões, de forma a associar a imagem 
do Rotary mais de perto com o que melhor 
faz, que é a sua ação social.

Assim é hora de percebermos que de-
pende fundamentalmente de cada um de 
nós o sucesso da Imagem Pública de Rotary, 
e que não resolve ficarmos sentados dentro 
da casca apenas criticando. Não precisamos 
bloquear navios pesqueiros, nem tirar a 
roupa na rua, como algumas organizações 
fazem para ganhar a mídia, mas com ação e 
criatividade podemos mudar esse cenário! 
A cada projeto, a cada ação, vamos mostrar 
quem somos. Nada de inaugurar um projeto 
sem chamar a imprensa! Nada de fazer um 
projeto sem colocar em seu site, nas mídias 
sociais, ou na mídia local que estiver a seu 
alcance. Vamos divulgar menos a festa, e 
mais o porquê daquela festa – o que foi feito 
com os recursos que foram arrecadados! Não 
basta um marco rotário que não diz nada. 
Chame todo mundo, e mostre: olhe o que 
estamos fazendo!

O ROTARY TEM UMA IMAGEM PÚBLICA EFICIENTE ?

Marcelo R. S. Carvalho – Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
E-mail: rp@rotary4420.org.br

Subsídios para Imagem Pública

O Rotary International investe também na divulgação da organização através dos Subsídios para Imagem Pública, oferecido para os 
Distritos. Nosso Distrito foi contemplado pela primeira vez com esse recurso neste ano rotário, e desta forma está viabilizando a produção 
dos programas da série Rotary em Revista, que são veiculados na TV em parceria com a Net, sem custo de exibição, e difundidos via mídias 
sociais. Assista e compartilhe!

Mostre seu trabalho!

Neste ano rotário o Presidente de RI Sakuji Tanaka nos convida a realmente usarmos o material produzido pelo Rotary International para 
Imagem Pública. É um dos tópicos eliminatórios para os clubes obterem a Menção Presidencial o uso efetivo das campanhas “Humanida-
de em Ação” e “Falta Só Isso”. E o Distrito 4420 faz um convite a todos os clubes: vamos usar e mostrar nossas campanhas! Criaremos uma 
galeria especial na primeira página do site do Distrito para os clubes exibirem como usaram o material, através de fotos e vídeos. Então, 
solte a criatividade e mão na massa! 18
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Para grandes, médias ou pequenas tiragens 
a Unic trabalha de forma criativa e inovadora

para que você se destaque.

Qualidade
Desempenho

Você em primeiro lugar!

Traga seu trabalho para a Unic 
e veja o quanto podemos fazer por você!

Av. Industrial, 2335
Campestre - 09080-511

Santo André - SP
Fone 11 4991-2488

14877-Unic-Anúncio-Rotary AGO 2012.indd   1 15/08/12   13:00

Estão disponíveis as cotas de patrocínio 
para a comunicação do Distrito 4420 para 
o ano rotário 2012-2013. Através deste 
patrocínio o anunciante tem o privilégio de 
mostrar seu produto ou serviço a um públi-

co muito seleto composto por rotarianos 
do Distrito, e por outros leitores que têm 
acesso à comunicação feita pelo Distrito em 
suas três regiões: capital, litoral e ABC. Ao 
mesmo tempo o anunciante colabora com o 

Distrito viabilizando ações que beneficiam 
diversos projetos em prol da sociedade. Con-
sulte condições em www.rotary4420.org.br 
(menu Distrito 4420-Patrocínios) ou com 
rp@rotary4420.org.br .

A nova seção “Profissionais do Distrito” 
traz para a Carta Mensal a seção de mesmo 
nome que já existe no site do Distrito - você 
pode anunciar seus serviços profissionais na 

revista do Distrito, em pequenos blocos de 
baixo custo. E no site do Distrito, uma nova 
seção de CLASSIFICADOS estará em breve 
disponível para os rotarianos anunciarem o 

que desejarem: automóveis, imóveis, produ-
tos... Os anúncios estarão em uma lista clas-
sificada e também aparecerão em rodízio na 
primeira página do site.

Classificados do Distrito:

Profissionais do Distrito

PATROCínios para a comunicação do distrito

Veículo Descrição Alcance

Carta Mensal Revista mensal 2100 rotarianos

Site do Distrito Portal na internet 20000 visitantes por mês

Boletim Semanal Boletim por E-mail 2000 destinatários

Tel.: 11 2379-2340




