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Presidente
do 

rotary international

Caros Companheiros Rotarianos, 

Cada um de nós é diferente. Cada ro-
tariano teve uma razão para se associar 
e muitos se lembram vividamente de seu 
primeiro Momento Rotário – quando dei-
xaram de ser simples associados de Rotary 
Clubs para se tornarem verdadeiros rota-
rianos.

Eu adoro ouvir estas histórias e des-
cobrir o que levou cada pessoa a se asso-
ciar. Para algumas foi uma função rotária, 
um projeto ou a Convenção Internacional. 
Para mim foi um palestrante em uma das 
reuniões do Rotary Club de Yashio, mais 
ou menos dois anos depois que me tornei 
rotariano.

Sou associado fundador do meu clube e 
fui convidado pelo primeiro presidente que 
tivemos. Nunca tinha ouvido falar sobre o 
Rotary e, na época, não sabia exatamente 
o que significava servir. Eu era novo na ci-
dade de Yashio e não conhecia muita gente, 
pois havia acabado de me mudar de Tóquio. 
Achei que o Rotary seria uma boa maneira 
de fazer novos amigos e ajudar minha em-
presa, e como respeitava a pessoa que me 
convidou, acabei me associando.

Mas para ser sincero, não fizemos muito 
durante os primeiros dois anos. Toda sema-
na eu ia para a reunião, almoçava e assistia 
a uma palestra. Além disso, pagava minhas 
cotas e fazia doações à Fundação Rotária. 
Porém, não participava de projetos e não 
sabia como poderia servir no Rotary.

Tudo isso mudou quando um palestran-
te falou aos rotarianos do clube sobre os 
Serviços Profissionais, um conceito novo 
para mim. Até então, nunca tinha pensado 
muito sobre o propósito da minha vida ou 
sobre o motivo de ter uma carreira. Vivia 

sempre muito ocupado, sempre trabalhan-
do, e apenas me concentrava na minha em-
presa e em como poderia torná-la maior e 
melhor. Nunca havia parado para pensar de 
forma mais profunda no propósito do meu 
trabalho.

Entender o significado dos Serviços 
Profissionais mudou completamente meu 
comportamento com relação ao meu tra-
balho e ao propósito de minha existência. 
Percebi que a meta de um profissional não 
é apenas ganhar dinheiro, mas contribuir à 
comunidade, torná-la mais forte e ajudar a 
fazer com que a vida das pessoas melhore. 
Quando entendi este aspecto e compreendi 
o que significa “Dar de Si Antes de Pensar 
em Si”, minha vida mudou e passei a me de-
dicar integralmente ao servir. Este é o meu 
Momento Rotário. 

Sakuji Tanaka 
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2012-2013
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Mensagem do Diretor do rotary international
Avenida dos Serviços Profissionais. Em Outubro o Rotary International estimula a todos os Rotary Clubs e Distritos que enfati-

zem as diversas profissões através de Reconhecimentos Profissionais.
Esse reconhecimento deve ser proposto a homens e mulheres que na sua vida pública ou privada tenham um comportamento 

ético, justo, de compreensão e que fortaleçam amizades.
Podemos nos pautar para isso na tão decantada “Prova Quádrupla”, que praticamente simboliza a nossa Carta Constitutiva.
Essa prova proposta pelo rotariano Herbert Taylor em 1932, que em 1954-55 se tornaria Presidente de Rotary International, 

contemplava respondermos a quatro perguntas fundamentais para que a sociedade pudesse ser ética e mais feliz.
Façamos uma lembrança dessa prova, que questiona:

De tudo que pensamos e fazemos:
1) É a verdade?
2) É justo para todos os interessados?
3) Criará boa vontade e melhores amizades?
4) Será benéfico para todos?

Raciocinemos, pensemos e façamos um retrospecto de nossas vidas.
Em nossos clubes e em nossas comunidades, o nosso comportamento é correto?
Em nossas famílias, aplicamos com sucesso as respostas a essas perguntas?
Em nossos empregos ou empresas, usamos essa prática?
Orientamos à nossa juventude para que ela assuma um comportamento semelhante aos nossos princípios?
Se estivermos contemplando esses desafios de forma correta julgo que a nossa sociedade será cada vez melhor.
Mas se não estivermos respondendo corretamente é chegada a hora de nos reciclarmos.
Reciclar é muito importante.

José Antonio Figueiredo Antiório 
Diretor do Rotary International no Ano Rotário 2011-2013
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Companheiros e companheiras,

     Quando somos convidados a fazer parte 
de um Rotary Club, nosso(a) padrinho/ma-
drinha logo nos questiona sobre nossa clas-
sificação. E, aí, nos perguntamos: o que isto 
significa? É simples: representaremos nossa 
profissão ou nosso negócio para, com nosso 
conhecimento e influência, servir à comuni-
dade em que estamos inseridos ou à comuni-
dade internacional. Outra responsabilidade 
que advém é representar nossa profissão em 
nosso clube.
     Porém, um dos principais vetores desta 
Avenida de Serviços, baseada no profissio-
nalismo e na prestação de serviços através 
dele, é a promoção da ética e, para tanto, os 
rotarianos contam com duas excepcionais 

ferramentas: a Prova Quádrupla e o Código 
Rotário de Conduta.
     A Prova Quádrupla nos remete imediata-
mente à ética que devemos praticar e que já 
faz parte de nosso dia a dia. Sempre deve-
mos nos questionar em cada pensamento, 
fala e ato que realizamos: É a VERDADE? É 
JUSTO para todos os interessados? Criará 
BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? e 
Será BENÉFICO para todos os interessados?
     Por outro lado, como rotarianos(as), de-
vemos nos comprometer e aplicar nosso Có-
digo Rotário de Conduta na vida diária. São 
oito ações:
1 - Exemplificar o valor fundamental da inte-
gridade em todas as situações e atividades;
2 - usar nossa experiência profissional e ta-
lentos para melhor servir ao Rotary; 

3 - conduzir minha vida pessoal e profissio-
nal de maneira ética, incentivando e promo-
vendo altos padrões éticos que sirvam de 
exemplos para todos; 
4 - ser justo com todos, tratando-os com o 
respeito devido aos seres humanos; 
5 - promover o reconhecimento e o respeito 
por todas as ocupações úteis a sociedade; 
6 - oferecer os meus conhecimentos pro-
fissionais para propiciar oportunidades aos 
jovens, mitigar as especiais necessidades de 
outras pessoas e para melhorar a qualidade 
de vida em minha comunidade; 
7 - honrar a confiança que o Rotary e meus 
companheiros rotarianos depositam em 
mim, não fazendo nada que possa refletir 
neles de forma negativa; e 
8 - não procurar obter de outro(a) rotaria-
no), nem lhe ofertar, privilégios ou vanta-
gens que não sejam normalmente conce-
didos em um relacionamento comercial ou 
profissional.
         É nessa Avenida de Serviços Profissionais 
que encontramos incentivo para conhecer a 
profissão e empresas de nossos compa-
nheiros e sermos mentores profissionais de 
nossos jovens, sempre se lembrando de ofe-
recer serviços voluntários dentro de nossas 
especialidades.
     Neste ano rotário, na Conferência do 
Império Da Paz, estaremos novamente pro-
movendo a feira de negócios. Sim, pois é 
possível fazer negócios entre rotarianos. O 
inconveniente está em não se observar nos-
sa Prova Quádrupla e nosso Código Rotário 
de Conduta em qualquer negócio que faça-
mos entre nós!

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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Olá companheiros,

  Nesta edição da Carta Mensal trazemos a Avenida de Serviços Profissionais como destaque, tema do mês de Outubro no Rotary 
International. O Governador Marcos Luiz Zanardo,  o Diretor de RI José Antiório e o Presidente de RI Sakuji Tanaka destacam o tema, 
bem como a matéria especial sobre o assunto, na pg. 14. Também é destaque o Seminário Distrital de Fundação Rotária, que reuniu 
expoentes de nosso Distrito para debaterem os diversos programas da Fundação, e os projetos que são realizados por toda a parte 
com seus recursos. Para ilustrar o tema e a capa desta edição, temos uma foto de um projeto realizado na Mongólia, para armazena-
mento e distribuição de água. Outro destaque desta edição é o reconhecimento ao rotariano Oswaldo Takata, que se tornou o quarto 
brasileiro a integrar a seletíssima galeria da Arch Klumph Society de grandes contribuidores para a Fundação Rotária e seus projetos.

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

serviÇos ProFissionais, UMa aveniDa 
DeDiCaDa aos rotarianos e rotarianas
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Na manhã de sábado, 20 de outubro, 
foi realizado na sede da Associação Co-
mercial e Industrial de São Vicente o Se-
minário Distrital de Fundação Rotária, 
um dos eventos mais importantes do 
calendário rotário. Foi uma ocasião para 
troca informações sobre os programas, 
avaliar as possibilidades de arrecadação 
e encontrar os companheiros rotarianos 
do Distrito 4420.

A Cidade de São Vicente-SP foi ce-
nário de mais este grande evento em 
Rotary, uma das realizações da Gestão 
da Paz 2012-13. Recebendo cerca de 
140 convidados que prestigiaram o 
Seminário e foram recepcionados pelos 
companheiros dos Rotary Clubs da Área 
11 (Cubatão, Cubatão Jardim Casquei-
ro, São Vicente, São Vicente-Praia e São 
Vicente Antônio Emmerich), liderados 

pelo Governador Assistente – compa-
nheiro Carlos Eduardo Estevam Torci do 
RC São Vicente. O evento começou com 
um delicioso café da manhã e contou 
com serviço durante o intervalo, e teve 
continuidade com o almoço após o semi-
nário para prestigiar o evento do RC São 
Vicente Praia que celebrou os 25 anos 
do Projeto Banco de Óculos.

A sessão plenária de abertura foi 
conduzida pelo Instrutor Distrital Mar-
celo Vallejo Marsaiolli e contou com a 
presença do casal governador Marcos 
Luiz Zanardo e Maria Laiz, que iniciou o 
seminário pontualmente às 09h00. Para 
realização do evento contamos com a 
Equipe Distrital de Capacitação, lidera-
da pelo Instrutor Distrital Marcelo Mar-
saiolli do RC Santos, e na elaboração da 
programação o companheiro               Yoiti 

se
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ri

o
 seMinário De FUnDaçÃo rotária

Fujiwara do RC São Paulo Aeroporto, 
Presidente da Subcomissão Distrital de 
Subsídios da Fundação Rotária (2010-
2013). Os temas foram bem esclarece-
dores, abordando questões pertinentes 
aos programas e ações que poderão ser 
realizados em parceria com a Fundação 
Rotária, apresentados pelos palestran-
tes, os EGDs Fernando Dias Sobrinho, 
Marcos Anselmo Ferreira Franco, Silvio 
José Marola e José Luiz Fonseca – Chair-
man da Fundação Rotária (2010-13). 
Yoiti Fujiwara, responsável pela Sub-
comissão Distrital de Subsídios da Fun-
dação Rotária, Edson J. J. Cambauva, 
Ronaldo Caro Varella, Ariovaldo Freitas 
Chacur, Charles Ferreira Dias e Marcelo 
Vallejo Marsaiolli, apresentaram os di-
versos programas da Fundação.

Os participantes puderam conhecer 
os diferentes tipos de projetos, propos-
tos pelos rotarianos do distrito, e saber 
mais sobre os pedidos de subsídios dis-
tritais que foram contemplados e que 
receberão os recursos solicitados a par-
tir do próximo mês. O encontro também 
proporcionou oportunidades de troca 
de informações sobre como poderão 
ser utilizados em 2012-13 os recursos 
provenientes dos Programas de Subsí-
dios Distrital e Global para financiar os 
projetos que poderão beneficiar as co-
munidades assistidas pelos rotarianos.

Um dos enfoques do Seminário foi a 
visão de um futuro além de 2017, quan-
do celebraremos o centenário da nossa 
Fundação Rotária; e ficou evidente que 
a organização precisa ter foco, parti-
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cularmente nos serviços humanitários, 
onde tem havido um grande aumento da 
atuação do rotarianos. 

O programa de Subsídios Equiva-
lentes, que começou em 1965, finan-
ciou cerca de 10.000 projetos até o ano 
2000 (nos primeiros 35 anos), mas nos 
quatro anos seguintes distribuiu mais de 
10.000 subsídios. E a Fundação Rotária 
se tornou vítima de seu próprio sucesso, 
pois na sede do Rotary International em 
Evanston os funcionários estavam sub-
mersos em tarefas relacionadas a mais 
de 4.000 subsídios por ano. Com valor 
médio de Subsídios Equivalentes em 
torno de US$ 12500, e sem simplificar 
o processo de outorga, estava ficando 
difícil alcançar a sua missão. E esta foi 
uma das razões para a criação da Fase 
Piloto do Plano Visão de Futuro, da qual 
participamos.

Por isso, ao fazermos uma avaliação 
do 3º ano da Fase Piloto do Plano Visão 
de Futuro, compreendemos que é ne-
cessário aprender, treinar, qualificar e 
engajar os rotarianos para  solicitar ade-
quadamente os recursos que necessitam 
para financiar os projetos humanitários.

No balanço dos 100 dias iniciais 
deste ano rotário 2012-13, constou que 
os Rotary Clubs do Distrito 4420 envia-
ram propostas de projetos para aplicar 
cerca R$529.000,00 nas suas comuni-
dades, demandando aproximadamente 
US$257,000 do FDUC (Fundo Distrital 
de Utilização Controlada), destinado 
ao Subsídio Distrital. Mesmo não sen-
do possível atender a todos os pedidos, 
é uma indicação inequívoca de que os 
Programas da Fundação Rotária têm o 
potencial para transformar o mundo e 

proporcionar o “momento rotário” que 
ficará na memória de cada rotariano que 
estiver participando da realização do 
projeto, na sua elaboração ou consta-
tando “in loco” os benefícios que serão 
proporcionados às pessoas nas comuni-
dades assistidas.

O volume expressivo de projetos 
apresentados é o resultado de um tra-
balho das lideranças rotárias do nosso 
Distrito 4420, que não mediram esfor-
ços para realizar o processo de qualifi-
cação dos rotarianos no Plano Visão de 
Futuro da Fundação Rotária. Neste ano, 
desde que foi iniciado o processo em 
junho/2012, foram qualificados 76 clu-
bes (do total de 78) e o nosso Distrito 
4420 atingiu um dos mais altos índices 
(97,4% dos clubes), verificados entre 
os 100 participantes da Fase Piloto (de 
2010 a 2013). Nos diversos seminários 
realizados, participaram 244 rotarianos 
que apresentaram a sua avaliação, res-
pondendo ao questionário de 25 itens:

Os temas apresentados no semi-
nário e o preparo dos expositores pro-
porcionaram a todos que lá estiveram 
importantes conhecimentos sobre o 
que podemos esperar com o Plano Vi-
são de Futuro da Fundação Rotária, que 
passará a vigorar em âmbito mundial a 
partir de julho de 2013. Os participan-
tes puderam conferir porque o Distrito 
4420 é um dos mais destacados em todo 
o mundo, quando se trata de realização 
de projetos em parceria com a Funda-
ção Rotária, na captação e na utilização 
dos recursos. Os expositores, que são 
todos integrantes da Equipe Distrital 
da gestão 2012-13, demonstraram es-
tar plenamente preparados para apoiar 
os rotarianos na missão desafiadora de 
atender as expectativas das suas comu-
nidades e deixar um legado para as futu-
ras gestões.

Os palestrantes deram espaço para 
perguntas dos rotarianos presentes, es-
clarecendo dúvidas e orientando a aque-
les que pretendem ampliar a realização 
de projetos em seus clubes, de forma 
sustentável e bem direcionada para uti-
lização de recursos disponibilizados pela 
Fundação Rotária. Os depoimentos de 
alguns companheiros que conseguiram 
parcerias para viabilizar os seus Proje-
tos de Subsídios, serviram de exemplo 
para os clubes que pretendem trilhar o 
mesmo caminho e foram o ponto alto do 
Seminário. 

Entre os projetos apresentados como 
referências, tivemos: Instituto Braille 
de Santos (realizado em conjunto pelos 
RCs Santos Monte Serrat, Boqueirão, 
Praia e S.V. Antônio Emmerich); Aqui-
sição de Ambulância Neo-Natal para o 

AUTO-AVALIAÇÃO

Avaliação 
do Partici-
pante

Antes do 
Seminário

Depois do 
Seminário

Nenhum
Conheci-
mento

33,2% 1,4%

Algum 
Conheci-
mento

54,9% 48,5%

Bastante 
Conheci-
mento

11,9% 50,0%
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HMU (realizado em conjunto pelos RCs 
S.B.Campo, Norte, Rudge Ramos, Jardim 
do Mar); Mutirão da Saúde no Parque do 
Ibirapuera (que será realizado em con-
junto pelos RCs São Paulo Sul, Sudeste, 
Saúde, Novas Gerações, Aeroporto, Nove 
de Julho e Parque do Ibirapuera). 

Para este ano rotário está prevista a 
realização de dois projetos de intercâm-
bios profissionais:

-IGE (Intercambio de Grupos de Es-
tudos) com Distrito 1960 de Portugal,

-EFP/VTT (Equipe de Formação Pro-
fissional) com os Estados Unidos.

Além da aplicação de recursos da 
Fundação Rotária, com a realização de 
projetos de Subsídios Distritais, os ro-
tarianos foram estimulados a enviar pe-
didos Subsídios Globais, que conta com 

recursos do FDUC (Fundo Distrital de 
Utilização Controlada) para poder finan-
ciar mais de US$ 1 milhão em projetos 
humanitários que beneficiarão suas co-
munidades.

Mas o grande desafio, que foi coloca-
do para todos, é assegurar para as pró-
ximas gestões os recursos necessários 
para atender as demandas identificadas 
pelos Rotary Clubs. O tamanho do de-
safio é proporcional ao crescimento do 
número de projetos que vem sendo apre-
sentado pelos rotarianos, pois neste ano 
rotário 2012-13 mesmo contando com o 
FDUC proveniente da captação recorde 
para o Fundo Anual em 2009-10, o re-
sultado não foi suficiente para atender 
a demanda de projetos. Se for mantida 
a necessidade de recursos do FDUC para 

Temas abordados durante o Seminário

Fundação Rotária e o Plano Visão de Futuro – EGD Fernando Sobrinho (RC R.Pires)
Financiamento de Programas da Fundação Rotária – Yoiti Fujiwara (RCSP Aeroporto)
Balanço dos Programas de Subsídios – Yoiti Fujiwara (RCSP Aeroporto)
Subsídio Global – EGD Marcos Anselmo Ferreira Franco (RC Santos Oeste)
Programa de Bolsas Educacionais, IGE e VTT – EGD Silvio José Marola (RC S.B.Campo)
EREY e Clubes 100% Paul Harris – Edson J. J. Cambauva (RC S.V. Antonio Emmerich)
Empresa Cidadã e Paul Harris Society – Ronaldo Caro Varella (RC Santos Porto)
Fundo Permanente – Ariovaldo Freitas Chacur (RC Santo André Oito de Abril)
Programa Seguro Solidário (ABTRF) – Charles Ferreira Dias (RC Santos)
ABTRF – Marcelo Vallejo Marsaiolli (RC Santos)

Cases de Projetos de Subsídios Distritais:

Wilson Tadeu Canaan (RC Santos Monte Serrat)
Gilberto Orsi Machado (RCSP Parque do Ibirapuera)
Agnaldo José Castilho (RC S.B.Campo Rudge Ramos)

Subsídios Distritais, no volume de pro-
jetos equivalentes ao apresentado pe-
los Rotary Clubs do Distrito neste ano, 
as lideranças que estarão à frente da 
gestão do ano rotário 2015-16, preci-
sariam receber um FDUC proveniente 
da captação para o Fundo Anual de Pro-
gramas de aproximadamente US$ 1.2 
milhão.

Portanto, estimular os rotarianos 
a se engajarem nas diversas iniciativas 
de arrecadação de recursos para os Fun-
dos mantidos pela Fundação Rotária, é 
a estratégia indicada para alcançarmos 
os objetivos de captação e ao longo do 
ano monitorarmos as contribuições e 
a utilização adequada dos programas 
EREY, PHS, Empresa Cidadã e Programa 
Seguro Solidário.8
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Foi com grande orgulho que o RCSP-
-Sudeste recebeu o companheiro Oswaldo 
Kazumi Takata recém chegado de Evanston, 
EUA, da sede mundial do Rotary Interna-
tional, mais precisamente da Galeria Arch 
Klumph, onde foi colocada sua foto, junto 
com sua esposa Dra. Hisame Takata, como 
mais novo membro da Arch Klumph Society.

Ao chegar ao edifício One Rotary Center 
recebeu muitas perguntas sobre o que o le-
vou a ser um grande doador, e então fez um 
pequeno resumo de sua história de vida.

Iniciou falando de sua infância, quando 
dos 9 aos 12 anos trabalhou como verdurei-

ro para ajudar no orçamento da família. Aos 
17 anos, com a saúde de seu pai abalada, 
tornou-se arrimo de família, responsável 
por 8 irmãos mais novos. Em busca de me-
lhores perspectivas a família decidiu mudar 
para São Paulo, onde tentaram vários negó-
cios sem muito êxito, até que só lhe resta-
ra um caminhão velho que dirigia fazendo 
entregas. Conseguiu trocar o caminhão por 
uma pequena loja quase vazia, e com toda a 
paciência e trabalho característicos de um 
oriental, Takata e os irmãos sem descansar 
conseguiram a recompensa: a pequena loja 
de 50 m² havia transformado-se em uma 
grande loja com 47.000 m² e mais de 1.000 
funcionários. A Conibra se tornou um dos 
maiores depósitos de material de constru-
ção da capital. 

Takata acredita que seu sucesso veio de 
muito trabalho, mas tem certeza absoluta 
que teve uma ajuda muito maior: “Não deve-
mos jamais esquecer dos primeiros clientes 

daquela lojinha de 50 m². Eram operários 
simples, diaristas humildes, extremamente 
honestos. Foram eles que nos mostraram 
todos os caminhos para um futuro melhor 
e, em retribuição e gratidão a essa comuni-
dade abraçamos várias entidades da região 
dando assistência em diversas áreas, prin-
cipalmente na saúde. Minha contribuição 
para com a Fundação Rotária, não é nem a 
milésima parte do que devo moralmente a 
essa comunidade tão sofrida.”

Ao falar sobre a importância de Rotary 
no mundo, Takata diz que se sente muito fe-
liz por fazer parte dessa maravilhosa família 

que é o Rotary International. Acrescenta 
que contribuir com a Fundação Rotária é 
sinônimo da certeza e convicção que seu di-
nheiro está sendo administrado com muita 
eficiência para um bem maior, pois o R.I. e 
a Fundação Rotária são administrados por 
gente muito preparada, honrados e de re-
putação ilibada: “Não sabemos exatamente 
para quem nem onde estamos ajudando, e 
isso não importa. Basta saber que favorece-
mos os quatro cantos do mundo, atingimos 
lugarejos da África ou de outros lugares que 

jamais escutamos falar”, diz.
Takata ainda acrescentou dizendo que 

contribuir para a F.R. é a certeza de que 
estamos erradicando a pólio no mundo, que 
financiamos projetos humanitários, pro-

movemos harmonia e compreensão entre 
os homens e ajudamos a estabelecer a paz 
entre as nações.

Ao finalizar, Takata agradeceu ao RCSP-
-Sudeste, seu clube de coração, que junto 
com ele mantém diversos projetos junto às 
comunidades que fizeram parte de sua his-
tória, e que lhe deu a oportunidade única de 
pertencer a essa entidade magnífica que é 

o Rotary International. E completa: “Hoje, 
graças a Deus, através do Rotary, desfruto 
de grandes amizades, companheiros extra-
ordinários e vivo rodeado de harmonia, paz 
e felicidade. Obrigado.”

Ser membro da Arch Klumph Society é um reconhecimento a rotarianos que efetu-
aram contribuições acima de 250.000 dólares para os projetos da Fundação Rotária. 
Os seus integrantes passam a fazer parte de uma galeria permanente na sede do Rotary 
International, na região de Chicago, EUA. O nome da sociedade foi atribuído em home-
nagem ao fundador da Fundação  Rotária e Ex-Presidente de R.I. Arch C. Klumph. Atu-
almente há somente 4 brasileiros membros da sociedade, todos associados de clubes 
do Distrito 4420.
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Casal Oswaldo e Hisame Takata ladeado por ex-presidentes e presidente eleito do R.I.
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Área 7 realiza Fórum de Novas Gerações

O Fórum foi organizado pelo RC SP Sul e RC SP Novas Gerações, representados pelos 
Presidentes Mário Roberto Nurkin e Luciana Marino. Nídia Caivano apresentou palestra 
com o tema “Os Jovens na Atualidade”, e o Governador Assistente Gilberto Orsi mediou os 
debates com participação de Marcelo Carvalho, Pres. da Comissão Distrital de Rotary Kids 
2011-2012, Renato M. Calache, presidente do Interact SP Aeroporto, Marco Aurélio de 
Oliveira, coordenador de Rotaract do RC SP Sudeste, e Marcos Nóbrega, Chairman do In-
tercâmbio de Jovens do Distrito 4420. Ao final o EGD Samir Nakhle Khoury discorreu sobre 
o tema “Por que Novas Gerações se tornou uma das Avenidas de Rotary International”.

RC São Paulo Saúde doa cobertores

O Rotary Club de São Paulo – Saúde realizou a doação de 45 cobertores à ABCP – 
Associação Beneficente & Comunitária do Povo, localizada na Rua Afonso Celso, na Vila 
Mariana. Além da Presidente Fernanda Seabra Rangel, participaram da entrega dos co-
bertores a companheira Denise Monteiro e o companheiro Valdir Garcia Vidal.

 RC Praia Grande Forte Itaipú faz Dia das Crianças na comunidade 

O Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipu realizou em parceria com a Pastoral do 
bairro uma bela festa, regada com muita brincadeira, comida, doces e apresentação de 
dança, no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. A entrega de pre-
sentes foi realizada no Jardim Anhanguera, em Praia Grande-SP e beneficiou mais de 50 
crianças que receberam os rotarianos com muita alegria durante um dia muito especial, 
e todos vivenciaram um momento inesquecível, levando mais esperança para seu lares e 
suas famílias. 

RC de Praia Grande promove Caminhada Contra o Câncer de Mama
Aconteceu em Praia Grande a 1ª Caminhada Contra o Câncer de Mama, promovida pe-

los companheiros do Rotary Club de Praia Grande. O evento, que já vinha acontecendo em 
outros municípios, serviu de referência para engajar os rotarianos do clube que também 
convidou a Ong Estrela da Mama e a Casa da Amizade. Na caminhada, o incentivo à partici-
pação dos maridos, pais e filhos serviu como exemplo para várias iniciativas voltadas para 
o tema, considerando que a mulher, seja ela esposa ou mãe, necessita do apoio e incentivo 
do parceiro. Também participaram do evento o Rotaract de Praia Grande e do Rotary Club 
de Praia Grande Pedro Taques.

RC SP Aeroporto na Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha
O Rotary Club de São Paulo Aeroporto participou da campanha do Agasalho da Cruz 

Vermelha. A coleta foi efetuada através da colocação de caixas para arrecadação de ves-
tuário em diversos pontos, por seus associados. A Campanha envolveu 31 voluntários res-
ponsáveis pelos mutirões de saúde, eventos para divulgação, cadastramentos, coleta de 
agasalhos, triagem, entrega, entre outros. O clube é parceiro da Cruz Vermelha Brasileira 
- Filial do Estado de São Paulo também em outras ações, principalmente nos Mutirões de 
Saúde onde a Cruz Vermelha presta serviços nos atendimentos à saúde da comunidade. 
Foram 1081 famílias atendidas, e cerca de 5934 pessoas beneficiadas.

RC Bertioga Riviera de São Lourenço realiza Projeto Rumo 
No dia 27 de setembro foi realizado o “Projeto Rumo” na Escola Estadual da Praia 

de Boracéia, promovido pelo Rotary Club Riviera, com adesão de 278 alunos do Ensino 
Médio, que participaram de 12 palestras simultâneas, escolhidas pelos próprios alunos. 
Os temas abordados foram: Medicina Biomédica, Arquitetura, Engenharia, Biologia, Ve-
terinaria, Direito, Psicologia, Carreira Militar, Gastronomia, Administração e Cursos da 
área técnica. Além disso, houve uma explanação feita pela Faculdade de Bertioga, onde os 
alunos receberam orientação sobre os diversos meios para ingressar no Ensino Superior.  
O evento foi noticiado no jornal Costa Norte, de Bertioga e região.
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RC de Santos Aparecida promove Outubro Rosa contra o câncer
O Rotary Club Santos Aparecida promoveu no último dia 14 de outubro uma cami-

nhada pela conscientização e prevenção do câncer de mama - o Outubro Rosa. Um grande 
público feminino participou do evento, que contou também com outras atividades, como 
corte de cabelo e maquiagem gratuitos para a comunidade. O câncer de mama pode se 
manifestar de diversas formas, e conhecer seus principais tipos ajuda a mulher a compre-
ender melhor o que está acontecendo. O câncer de mama é uma doença grave, mas que 
pode ser curada. Quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será curá-lo.

 RC Santos Boqueirão realiza 3º Prêmio Educativo HPV
Aconteceu no último dia 4 de outubro, no Tênis Clube de Santos-Santos-SP, a ceri-

mônia de premiação do 3º Prêmio Educativo HPV, promovido pelo Rotary Club de Santos 
Boqueirão, que recebeu professores, diretores das escolas premiadas e associados do clu-
be. O concurso foi aberto para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de diversas 
instituições escolares e teve o intuito de realçar ações desenvolvidas nas instituições de 
ensino relativas à pesquisa e prevenção à doença. Os estudantes criaram cartazes elu-
cidativos sobre o HPV e sua prevenção, utilizando informações recebidas nas palestras 
que foram realizadas nas escolas participantes do projeto por uma equipe de voluntárias.

RC de Praia Grande promove festa para 300 crianças

O Rotary Club de Praia Grande, junto com a Casa da Amizade e o Rotaract, realizaram 
uma festa especial junto a comunidade do Bairro Esmeralda. Com o apoio da Ong Esseb, 
que atende crianças carentes da região, a festa foi realizada nas dependências da Escola 
Municipal Maria Clotilde e contou com a presença de aproximadamente 300 crianças. To-
dos puderam se divertir com palhaços, brincaram nas camas elásticas, piscina de bolinha, 
pebolim, entre outras atividades, como a pintura artística na pele e as esculturas com 
bexigas coloridas. Foram distribuídos mais de 500 cachorros quentes, 150 litros de re-
frigerantes, algodão doce, pipoca, 15 quilos de bolo e mais de 300 saquinhos com doces.

Rotary Club de Cubatão no Dia das Crianças

No último dia 11 de outubro os companheiros do Rotary Club de Cubatão tiveram 
oportunidade de proporcionar um dia muito especial para 300 (trezentas) crianças e ado-
lecentes moradores da Vila dos Pescadores atendidos pelo Exército da Salvação local. Foi 
um dia de lazer com muito cachorro quente, algodão doce, refrigerantes e brinquedos. 
Esta ação só foi possível pelo envolvimento de companheiros do Club e da Casa da Ami-
zade, da parceria com a APAE que cedeu os brinquedos que foram montados no local e a 
participação das lideranças da Vila Esperança na preparação dos algodões doces.

RC de Cubatão Jardim Casqueiro doa brinquedos para Hospital

No dia 16 de outubro, o Hospital Municipal de Cubatão recebeu vista dos associa-
dos do Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro, que fizeram a entrega de brinquedos 
para a brinquedoteca lá instalada. No contexto hospitalar a brinquedoteca é um espaço 
que além de oferecer entretenimento, serve de suporte no tratamento das crianças, pois 
auxilia em questões que envolvem ansiedades e medos e faz com que elas se esqueçam 
dos complicados procedimentos realizados nos tratamentos. A iniciativa tem promovido 
excelentes resultados na recuperação de crianças assistidas pelo Hospital Municipal, com 
o apoio do Rotary, ação que eleva ainda mais o Distrito 4420. 

RC SP Nove de Julho faz passeio cultural com turma de Alfabetização

No sábado, dia 20 de Outubro, o Rotary Club de São Paulo Nove de Julho levou os 
alunos do curso de alfabetização de adultos e seus filhos ao cinema. Foi um momento 
importante na vida deles, pois muitos nunca tiveram a oportunidade de fazer tal passeio. 
O Rotary Club de São Paulo Nove de Julho patrocina um curso de alfabetização de Adultos 
que acontece na Cruz de Malta.
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É até possível amar, mas extremamen-
te difícil fazer bem algo que se desconhe-
ce. Não é diferente para a prestação de 
serviços voluntários em Rotary.

Como vem sendo fartamente divulga-
do em nossas capacitações, treinamentos 
e seminários, o Distrito 4420 foi um dos 
cem distritos pilotos a integrar o “Plano 
de Visão de Futuro (PVF)” estabelecido 
para os Projetos da FUNDAÇÃO ROTÁRIA, 
e que oficialmente passa a valer como re-
gra geral para todos os demais distritos 
de Rotary International a partir de 1º de 
julho de 2013.

Sem adentrar os meandros técnicos 
do PVF em si, basta tomarmos por ora que 
se trata de maneira encontrada por nossa 
organização para maximizar e otimizar es-
forços na busca de nos tornarmos a maior 
organização na prestação de serviços hu-

manitários em todo o mundo. 
Sustentabilidade passou a ser palavra 

de ordem e, os esforços envolvendo pro-
jetos de pequena monta (em termos eco-
nômicos) deram lugar a projetos de pelo 
menos U$ 30 mil dólares de envergadura. 
A simplificação, informatização e o dina-
mismo (entenda-se como celeridade) são 
características dos novos procedimentos 
em fase de implementação nos distritos 
pilotos como o nosso.

Some-se a tudo isso a utilização de 
seis ênfases de atuação para classificar e 
selecionar os projetos recebidos pelos ro-
tarianos do mundo todo, a saber:

• Paz, prevenção e resolução de conflitos
• Prevenção e tratamento de doenças
• Recursos hídricos e saneamento
• Saúde materno-infantil
• Educação básica e alfabetização
• Desenvolvimento econômico e comuni-
tário 

O Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária  identificou estas áreas de extre-
ma importância, nas quais os rotarianos 
já vinham atuando de forma contunden-
te. Logo, a experiência acumulada pelos 
rotarianos nos últimos tempos, pode ser 
traduzida em áreas de grande interesse 
daqueles que compõem a organização, 
bem como áreas com possibilidade real e 
provável de êxito. 

Conhecer as áreas de ênfase é evitar o 
emprego de esforços inúteis em projetos 
que não atendam os anseios da Fundação 
Rotária como instituição global, sempre 

lembrando que as seis áreas de enfoque 
foram escolhidas justamente consultando 
órgãos como ONU, UNICEF e as próprias 
estatísticas de projetos que já vinham 
sendo engendrados pelos rotarianos. 

Assim, capacitar mães de uma comu-
nidade pobre para que se profissinalizem 
em um determinado ofício certamente 
pode enquadrar-se em “Desenvolvimento 
econômico e comunitário”, bem como a 
equipagem de um Banco de Leite Materno 
indubitavelmente poderia ser classificada 
em “Saúde Materno-Infantil”, ou ainda, 
aprimorar a infraestrutura da saúde da 
comunidade inserindo-se em “Prevenção 
e tratamento de doenças”.

O que é realmente importante é enve-
redar esforços sempre atentando para as 
seis ênfases propostas, o que economi-
zará tempo, serviços e evitará a atuação 
desnecessária dos rotarianos em projetos 
que não seriam “abraçados” pela Funda-
ção Rotária.

Para um rápido estudo e entendimen-
to básico das diretrizes do PVF, recomen-
damos aos companheiros que acessem os 
sites do Distrito e do Rotary International 
para acessar os materiais de referência 
disponíveis.
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Marcelo Vallejo Marsaioli
Instrutor Distrital 2012-2013

RC Santos-Oeste Claudia de Carvalho
Selyzete Maria da Silva
Antonio Bento Júnior

RC S. Bernardo do Campo Dionisio Guido
João Costa de Assis

RC São Caetano do Sul Claudio Sinopoli Junior
Erica Riera
Jorge Ishi

RC S. Caetano do Sul-Leste Leandro CrozetaLolli
Marcos Antonio Viola
Sidnei Ferreira Dias

RC S. Paulo-Cidade Dutra Gilson Oliveira Araújo

NOVOS ROTARIANOS ADMITIDOS PELOS CLUBES DO DISTRITO 4420
RC Diadema-Floreat José Alberto Januário

RC Guarujá João Pedro Bettin

RC Mongaguá-Centro Bruno Pires
Edinir da Cruz Prado
Iris L. CivolaniPires
Sandra Maria Molino Salomão

RC S. André-Alvorada Cleide Bauab Eid Bochixio

RC Santo André-Sul Luciana Flaquer Martins da Silva

RC Santos Carolina Fátima N. B. Rodrigues
Leôncio Mariucci Tavares
Ocimar Campos Couto
Renato Russo de Salles Guerra

Fonte: Rotary International Brazil Office (RIBO)12
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Para facilitar o entendimento da impor-
tância de recrutarmos pessoas de valores 
nobres e congruentes com a visão e a mis-
são institucional do Rotary International, 
evidenciaremos os cinco primeiros pilares 
descritos em “As 21 Leis Irrefutáveis da Li-
derança”, de John Maxwell, o maior forma-
dor de líderes da atualidade:

1 – A Lei do Limite. Seu clube será mui-
to maior, mais forte e mais sólido quando 
atrair as pessoas certas. Se você quer buscar 
crescimento e as pessoas com maior limite 
de qualidade, invista primeiramente no seu 
limite. Ampliar a visão e o nível de conheci-
mentos, seja ele técnico ou comportamen-
tal, é essencial.

2 – A Lei da Influência. A verdadeira 
medida da liderança é a influência; nada 
mais, nada menos. Busque sempre influen-
ciar líderes de elite, pois são estes que 
ampliarão seus resultados. Para chegar à 
maestria, você deve seguir passos: primeiro 
a essência, seguida da conexão, do relacio-
namento e então, a influência.

3 – A Lei do Processo. Liderança se 
cultiva diariamente, não em apenas um 
dia. Para liderar amanhã, aprenda hoje: “O 
segredo do sucesso na vida é o homem es-
tar pronto quando chegar o seu momento”. 
Se você tem vontade de fazer algo a mais, 
trabalhe diariamente, busque as pessoas 
certas, que, de acordo com o processo, seu 
momento chegará e você deverá estar pron-
to para isto.

4 – A Lei da Navegação. Qualquer um 

pode pilotar o barco, mas só um líder sabe 
traçar o percurso. Os navegadores vislum-
bram a viagem com antecedência. “O líder 
é aquele que vê mais do que os outros, que 
vê mais longe do que outros. Que vê antes 
dos outros” (Leroy Eims). Quanto maior a 
organização, mais claramente o líder tem de 
ser capaz de enxergar as coisas com antece-
dência. Isso porque quanto maior as dimen-
sões, mais difíceis são as correções no meio 
do caminho. Esse é um dos maiores desafios 
dentro do Rotary.

5 – A Lei da Adição. Líderes de exce-
lência agregam valor ao servir os outros. O 
melhor presidente de uma empresa ou orga-
nização trabalha em uma “mesa dobrável”, 
atende ao telefone, visita os colaboradores 
o máximo possível, entende as diferenças, 
aprende com elas, e, depois de ganhar con-
fiança, reverte conceitos. Liderança é Rap-
port, é se espelhar, é habilidade de entrar 
no mundo de alguém, para fazer esse alguém 
sentir que você o entende, que vocês têm um 
forte vínculo comum, para posteriormente 
adicionar, unir as diferenças e valores em 
prol de um mesmo objetivo.

Após obter maestria nas cinco primeiras 
leis, você e seu clube estarão aptos a lançar 
o processo seletivo para buscar as pessoas 
certas e tornar seu clube mais forte, mais 
efetivo e eficaz para a sociedade. Quando 
evoluímos internamente, automaticamente 
o “mercado” percebe e os melhores virão até 
você.

Importante ressaltar que os rotarianos 

precisam compreender que sua profissão 
realmente é útil e essencial para o desenvol-
vimento da comunidade, tendo como lição 
básica a máxima dos relacionamentos: Dar x 
Receber. As pessoas precisam se empenhar 
ao máximo, colocando seu talento a disposi-
ção, e, em contrapartida, expandir relações, 
para o crescimento pessoal e profissional. 
Sem a diversidade de atividades, certamen-
te não teríamos uma organização tão tenaz e 
ativa como o Rotary.

O clube deve manter um bom equilí-
brio no quadro associativo, refletindo a co-
munidade comercial e profissional por ele 
atendido. Todo associado representativo 
é classificado de acordo com o seu ramo de 
negócios ou profissão, ou tipo de serviços 
comunitários que presta. A classificação 
descreve a atividade principal e reconhecida 
da empresa ou instituição a que está ligado o 
rotariano, sua profissão ou atividade profis-
sional, ou a natureza dos serviços que presta 
à comunidade. Para aproveitar ao máximo 
este sistema de classificações, conduza um 
levantamento para identificar as que estão 
vagas em seu clube, usando as “Ferramen-
tas de Avaliação do Clube” (em www.rota-
ry4420.org.br  - Seção Desenvolvimento do 
Quadro Associativo).

A maestria do sucesso está na junção 
do conhecimento com um forte sentimen-
to de gostar e acreditar em suas escolhas, 
lembrando-se sempre do ponto principal: 
entrar em ação com foco em resultados e nas 
pessoas.

segredos para motivação de associados
Os Segredos e Atitudes dos Líderes de Sucesso para Recrutamento e Motivação de Associados

Leonardo Weissmann 
Presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo

Ahlex Vanderlei da Silva
Coordenador de Comunicação da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo

RC S. Caetano do Sul-Oeste Marcelo Chagas de Cerqueira
Ricardo Menezes de Oliveira
Vivaldo José Rodrigues

RC SP M. Manacás da Serra Gustavo Luiz Guedes

RC São Paulo-Nove de Julho Hugo TeruoMiura
Vanessa Lira Dantas

RC São Paulo-Sul Felipe Samaia da Silva Coelho
Rita Isis Vargas

RC S. Paulo-Vila Carioca Geraldo José Ribeiro

RC São Vicente Francisco José Correa Braga

RC São Vicente-Praia Vagner Sales Vazquez
Vanderlei Santos

NOVOS ROTARIANOS ADMITIDOS PELOS CLUBES DO DISTRITO 4420
RC Santos-Boqueirão Márcia Yumi Sakamoto Queiroz

RC Santos-José Bonifácio Alonso dos Reis Pina
Andrea Bugni
Christiano Carvalho Dias Bello
Rafael Rodrigues Alves
Vanessa Gonçalves Pina Kaneda
Vinícius Yoshio Kaneda
Wagner Bahia
Walter Mota
WelingtonAmorim

RC Santos-Vila Belmiro Alessandra Mye Matsumoto
Paulo Villaça Filho

Fonte: Rotary International Brazil Office (RIBO) 13
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O quadro social 

do Rotary tem por 
base as profissões 
de seus integrantes, 
sendo que cada clu-
be busca refletir a 

diversidade profissional e empresarial da co-
munidade na qual está inserida. Este aspecto 
oferece a base para o compromisso histórico 
do Rotary com os Serviços Profissionais, que 
é a segunda Avenida de Serviços da organiza-
ção.  

Através dos Serviços Profissionais, os ro-
tarianos aplicam e promovem altos padrões 
éticos em seus negócios, reconhecem o valor 
de todas as ocupações úteis à sociedade e 
utilizam suas habilidades no atendimento de 
necessidades sociais.

Tradicionalmente, os rotarianos têm pro-
movido a prática de altos padrões éticos como 
parte de seu compromisso com os Serviços 
Profissionais. Dois recursos desenvolvidos 
por rotarianos — a Prova Quádrupla (veja na 
pg. 4) e a Declaração para Executivos e Pro-
fissionais Rotarianos (ou o Código Rotário de 
Conduta – veja na pg. 5) - servem de guia para 
a prática de comportamento ético no local de 
trabalho e em outras áreas.

Os rotarianos podem usar seu status 
como líderes empresariais e membros res-
peitados de suas profissões para promover a 
ética servindo de exemplo para seus emprega-
dos, associados e o público em geral. Seguem 

maneiras específicas de os rotarianos integra-
rem a ética em seu trabalho diário:

- Ao contratar e treinar pessoal, bem 
como na análise de procedimentos, incluir 
discussões e ênfases sobre honestidade, res-
ponsabilidade, justiça e respeito.

- Nas comunicações internas, reconhecer 
e incentivar comportamento exemplar dentro 
e fora do local de trabalho.

- Nas relações com clientes, fornecedores 
e sócios, demonstrar compromisso pessoal 
com altos padrões éticos.

Serviços Profissionais e Classificações
O princípio de classificações - diretriz que 

determina toda afiliação ao Rotary - assegu-
ra que os diferentes setores empresarias e 
profissionais da comunidade estejam repre-
sentados em cada clube. As classificações e 
os Serviços Profissionais estão estreitamente 
conectados. Os rotarianos representam suas 
profissões no Rotary tanto quanto represen-

tam o Rotary em suas profissões.
Apresentações sobre classificação são 

uma ótima maneira de promover conscienti-
zação profissional em seu clube, pois elas ofe-
recem aos associados a chance de aprender 
aspectos internos de certas ocupações, inclu-
sive problemas e soluções para resolvê-los. 
Essas palestras podem servir também como 
ponto de partida para iniciar projetos de clube 
que visam ajudar os jovens e os desemprega-
dos a desenvolver habilidades valorizadas no 
mercado de trabalho. 

A realização de visitas aos locais de tra-
balho é outra forma de reconhecer o valor 
das profissões dos associados. O nome Rotary 
advém do sistema inicial de rodízio através do 
qual o local das reuniões era alternado entre 
os escritórios dos integrantes do grupo. Esta 
prática ainda é uma excelente maneira de fa-
zer com que os rotarianos tenham a chance de 
compartilhar suas profissões com o clube. 

Oportunidades de Atividades de Serviços Profissionais

Rotarianos e Rotary Clubs podem enfatizar o compromisso do Rotary 
com os Serviços Profissionais, realizando as seguintes ações:

Promover o compromisso do Rotary com altos padrões éticos
- Expor a Prova Quádrupla e/ou a Declaração para Executivos e 

Profissionais Rotarianos.
- Servir de exemplo fazendo com que suas ações no trabalho, na 

comunidade e na família demonstrem seu compromisso com valores 
éticos.

- Patrocinar um concurso de redação no qual os participantes 
descrevam como podem aplicar a Prova Quádrupla em suas vidas.

- Patrocinar uma iniciativa para crianças com ênfase no desen-
volvimento do caráter que integre lições sobre ética e atividades de 
leitura.

- Realizar um evento RYLA com ênfase em ética.
- Organizar uma discussão ou workshop sobre a promoção de 

padrões éticos no trabalho e possivelmente convidar líderes empre-
sariais não-rotarianos. 

Reconhecer o valor de todas as ocupações úteis à sociedade
- Fazer das palestras sobre classificação e das visitas aos locais de 

trabalho dos associados um componente da programação do clube.
- Afiliar-se a um Grupo de Companheirismo, ou formar um, rela-

cionado à sua profissão. 
- Patrocinar um workshop para que os jovens possam visitar os 

locais de trabalho dos rotarianos e aprender sobre oportunidades 
profissionais.

Apoiar o desenvolvimento profissional
- Incentivar os rotarianos a assumir cargos de líder em empresas 

e associações profissionais.
- Patrocinar um seminário para donos de microempresas e convi-

dar membros da comunidade para participar.
- Realizar eventos informais para estabelecimento de contatos 

profissionais, nos quais os associados possam apresentar o Rotary a 
outros profissionais da comunidade.

- Lançar um programa de aconselhamento profissional com o 
intuito de preparar adultos para competir no mercado de trabalho.

Oferecer suas habilidades profissionais
- Servir de mentor a um jovem, compartilhando seus conheci-

mentos, habilidades e valores para ajudá-lo a obter sucesso em suas 
atividades acadêmicas e profissionais.

- Cadastrar-se como Voluntário do Rotary para identificar proje-
tos que necessitam de suas habilidades profissionais.
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Rotary Club de São Caetano do Sul Leste
A Visita Oficial ao RC de São Caetano do Sul Leste foi realizada na Casa da Amizade de São Caetano do Sul. 

Recepcionados pelo casal presidente José Aurélio Martins e Maria Regina, o casal governador participou da As-
sembleia e de chá da tarde oferecido para a esposa do governador. Durante o Jantar Festivo o clube comemorou 
seus 40 anos de fundação e prestou homenagem a seus sócios fundadores. Os rotarianos do clube puderam 
receber dois novos sócios: Sidnei e Leandro, que se transferiu do Rotary Club de Orleans - Santa Catarina. Fo-
ram contemplados os sócios Vicente Mazza e o presidente José Aurélio, que receberam suas Safiras, e o Past 
President Pedro Dabus, que recebeu homenagem do clube com a outorga do título Paul Harris.

 Rotary Club de Ribeirão Pires
Recepcionados pelo presidente Edson Leme, todos seguiram para conhecer o projeto da APAE de Rio 

Grande da Serra, entidade apoiada pelo clube e que promove muitos atendimentos a crianças e jovens da 
comunidade que necessitam de cuidados especiais. Após essa passagem pelo projeto, todos os companhei-
ros reuniram-se em Assembleia na sede do clube. Durante a festiva aconteceram homenagens, entre elas a 
posse como sócio honorário do EGD José Luiz Fonseca e o professor William. O EGD Fernando Dias Sobrinho 
ficou incumbido de apresentar o perfil do sócio honorário. A rotaractiana Semiramis Dominghetti recebeu o 
título Paul Harris e pode prestigiar junto aos demais convidados a posse de mais um sócio do clube.

Rotary Club de Santo André Alvorada
O presidente da Paz Cláudio José Munhoz e companheiros do Rotary Club Santo André Alvorada, re-

ceberam a Visita Oficial do Governador na Churrascaria Costela Dourada, cenário das reuniões do clube, 
ocasião em que se comemorou também o aniversário de 12 anos de fundação do clube. No almoço festivo 
ocorreram duas posses de novos sócios: Iberê Luiz Ditizio, que retornava ao clube, e Cleide Bauab Eid Bo-
chixio, que recebeu um Título Paul Harris. Na sequência, o casal governador visitou o projeto Associação 
Locomotiva João Ramalho, entidade que receberá apoio dos rotarianos do clube, a qual desenvolve projeto 
voltado para o ensino da música, através de instrumentos de corda. 

 Rotary Club de São Paulo Centenário
O casal governador foi recebido pelo presidente Moacir Reis nas dependências do clube Kolpinghaus, 

onde também ocorreu Assembleia entre os companheiros. O casal ofereceu ao presidente Moacir, a obra de 
arte que representa o espírito da gestão Paz Através do Servir, retratando a imagem da jovem japonesa que 
imortalizou a lenda dos Tsurus. O clube tem projeto permanente, o Cantinho do Idoso, entidade que presta 
serviços a 25 pessoas, entre homens e mulheres. Já foram doados um fogão industrial, produtos de limpeza, 
produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. O clube possui Interact  e conta com a participação 
de 26 jovens atuantes. Também conta com duas empresas cidadãs.

Rotary Club de São Vicente
O clube, presidido por Wil Alessandro Servinsckins de Oliveira, recebeu o casal Governador e acom-

panhados pelo governador assistente Carlos Eduardo Torci seguiram para o CER - Centro Educacional e 
Recreativo (Unidade Especial), entidade apoiada pelo clube, em parceria com a Prefeitura de São Vicente. 
Mantendo a agenda, todos seguiram para visita ao Prefeito da cidade, Engº. Tércio Augusto Garcia. A Festiva 
e Assembleia foram realizadas nas dependências do restaurante Terraço Chopp, na Ilha Porchat. O ponto 
alto da festiva foi a posse do novo sócio Francisco José, que vem somar esforços ao grupo. O governador 
Marcos Zanardo falou sobre a importância da comemoração dos 60 anos do clube .

Rotary Club de São Vicente Praia
        A visita teve início nas dependências da Gráfica Vice-Rei, local onde ficam as instalações do projeto 
permanente do clube, o Banco de Óculos, que atende gratuitamente pessoas da comunidade fornecendo ar-
mações e lentes. O casal presidente Leandro de Carvalho Guedes e Susy seguiu com o casal governador para 
o restaurante Terraço Chopp, onde aconteceu a Assembleia e também o jantar festivo. Durante a Festiva 
foram entregues Títulos Paul Harris a Bruno G. de Andrade e Maria D. Almeida. Tomaram posse como novos 
associados Vagner Sales Vasquez e Vanderlei dos Santos. Também receberam Safiras os associados Nicola 
Kachar e Alcides Antoneli. 

Rotary Club de São Caetano do Sul
Recepcionados pela presidente da Paz Magda Miranda Rocha Sinópoli, o casal governador pode visitar 

a Árvore da Amizade plantada em 1936 por Paul Harris. De lá seguiram para a Biblioteca Municipal Paul Har-
ris. Na sequência foi realizada Assembleia nas dependências do Colégio Eduardo Gomes, local onde também 
aconteceu a reunião Festiva do clube. Durante a festiva tomaram posse tês novos sócios: Cláudio Sinópoli 
Junior, Nilson Alfeu Siviero e Erica Riera. A associada Mosavi Ribeiro foi agraciada com uma Safira e Cláudio 
Sinópoli recebeu um título Paul Harris. A professora Crislaine Aparecida também foi homenageada pelo Dia 
do Professor. 
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Neste ano rotário, a nossa organi-
zação está na reta final da Fase Piloto 
do Plano Visão de Futuro, onde impor-
tantes alterações na Fundação Rotária 
estão sendo testadas e aprimoradas 
para serem adotadas em todo o mundo 
no próximo período. O objetivo do pro-
cesso de mudança é para que, ao longo 
dos próximos anos, possamos inverter 
a proporção atual do orçamento anual 
para programas, passando a ter 80% 
destinado a programas em que os sub-
sídios sejam utilizados para projetos de 
maior impacto e longo prazo e apenas 
20% seja alocado em atividades de cur-
to prazo, o que deverá melhorar signifi-
cativamente a eficiência operacional. 

A nova estrutura de subsídios da 
Fundação Rotária contempla três tipos 
de subsídios (Subsídios Distritais, Sub-
sídios Globais e Subsídios Pré-defini-
dos) e Bolsas Rotary pela Paz.

Subsídios Distritais
Os Subsídios Distritais da Fundação 

Rotária devem ser utilizados para ati-
vidades de prazo relativamente curto, 
em apoio à Missão da Fundação Rotária. 
As atividades podem ser desenvolvidas 
local ou internacionalmente e não pre-
cisam necessariamente estar em linha 
com uma das áreas de enfoque.
� Os Subsídios Distritais podem fi-

nanciar vários tipos de iniciativas, tais 
como: projetos humanitários, projetos 
de Intercambio de Grupos de Estudos 
(IGE), Equipes de Formação Profissio-
nal (EFP/VTT) e bolsas de estudos.

� Os distritos podem requisitar até 
50% de seu FDUC (Fundo Distrital de 
Utilização Controlada), proveniente de 
doações ao Fundo Anual-SHARE de três 
anos antes, incluindo parte dos rendi-
mentos do Fundo Permanente, em um 
único pedido de subsídio anual. 
� A administração das atividades, 

desenvolvidas com estes fundos, é res-
ponsabilidade do Distrito, que poderá 
decidir sobre a destinação destes a seu 
critério.
� Para solicitar os Subsídios Distri-

tais é necessário atender aos requisitos 
de elegibilidade, determinados nos Ter-
mos e Condições para Outorga de Subsí-
dios da Fundação Rotária. Todo distrito 
deve ser qualificado pela Fundação para 
receber o Subsídio Distrital. 

Subsídios Globais

Os Subsídios Globais da Fundação 
Rotária dão suporte a atividades de 
grande porte e impacto sustentável de 
longo prazo, relacionadas a uma ou mais 
das seis áreas de enfoque e, destina-se 
ao financiamento de projetos no valor 
mínimo de US$30.000:
� Subsídios Globais podem financiar 

projetos humanitários que produzam 
resultados sustentáveis e mensuráveis 
na comunidade beneficiada, equipes de 
formação profissional (EFP/VTT), bol-
sas de estudos, ou então combinações 
destas atividades 

- Projetos humanitários que produ-
zam resultados sustentáveis e mensurá-
veis na comunidade beneficiada. 

- Equipes de formação profissional 
(EFP/VTT) para treinamento que forta-
leça as habilidades profissionais na co-
munidade beneficiada. Quando ofereci-
do como parte de projeto humanitário, 
este treinamento pode ajudar a garantir 
sua sustentabilidade. 

- Bolsas de estudos para bolsistas 
de pós-graduação relacionadas a uma 

das seis áreas de enfoque, pelo período 
de um a quatro anos. O subsídio cobre 
taxas escolares, alojamento, refeições e 
outras despesas pertinentes. 
� Projetos de Subsídios Globais 

podem ser financiados a partir de uma 
combinação de recursos do FDUC e di-
nheiro, com equiparação da Fundação 
Rotária com recursos do Fundo Mundial:

- Contribuições de FDUC são equi-
paradas em 100%. 

- Contribuições em dinheiro são 
equiparadas em 50%.

- A equiparação da Fundação Ro-
tária é de no mínimo US$15.000 e 
US$200.000 no máximo.
� A partir de julho de 2013, projetos 

humanitários requerem que os parcei-
ros internacionais colaborem com pelo 
menos 30% do valor total, enquanto 
que os parceiros locais (host) também 
são incentivados a contribuir.
� Os distritos devem estar qualifica-

dos pela Fundação Rotária para receber 
os Subsídios Globais. Os clubes devem 
ser qualificados pelo distrito para rece-
ber o subsídio.

Subsídios Pré-Definidos
Os Subsídios Pré-Definidos ofere-

cem oportunidades para Rotary Clubs 
e distritos trabalharem com parceiros 
estratégicos da Fundação Rotária em 
atividades pré-definidas, totalmente 
financiadas pelo Fundo Mundial. Os 
projetos e atividades devem apoiar as 
áreas de enfoque e podem incluir bol-
sas de estudos, projetos humanitários e 
formação profissional.

Bolsas Rotary pela Paz
 As Bolsas Rotary pela Paz financiam 

programas de mestrado ou certificação 
de aperfeiçoamento em relações inter-
nacionais, paz, resolução de conflitos 
ou áreas correlatas, em um dos Centros 
Rotary pela Paz.

a nova estrUtUra De sUBsÍDios Da FUnDaÇÃo rotária

Yoiti Fujiwara
Presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios no período 2010-201316

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20

16

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20



 no
va

s g
er

aç
õe

s

maratona inter-distrital de doação de sangue

   Aconteceu a 1ª etapa da Maratona de Doação de Sangue, evento apoiado pelo Distrito 4420 e que envolveu os Distritos 4420, 4430 
e 4610. O intuito da maratona é de realizar uma disputa saudável e solidária entre os clubes de Rotaract. Além da doação de sangue, a 
inovação da campanha é a realização simultânea do cadastramento para doação de medula óssea. A campanha tem como programação três 
etapas: 1ª em 22 Setembro de 2012 (concluída); 2ª em Janeiro de 2013 e 3ª em Maio de 2013. O clube que tiver a maior participação de 
sócios, amigos, e familiares durante a maratona, vai ganhar uma inscrição para a CODIRC 2013 (Conferência Distrital de Rotaract Clubs). 
Os objetivos desta maratona são, além de salvar vidas, integrar mais os distritos, incentivar as doações de sangue e o cadastro para doação 
de medula óssea. A ação foi realizada no Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Os Rotaractianos que representaram o 
distrito 4420 foram: Ana Paula Rodrigues (Presidente gestão 2010/11) e Vinícius Severiano (Presidente gestão 2012/13), ambos perten-
centes ao Rotaract Club São Caetano do Sul Olímpico. Segundo o casal, “a experiência de salvar quatro vidas com apenas uma doação e ainda 
poder salvar mais uma com o caso de uma provável compatibilidade de medula, é simplesmente sublime!” O Rotaract Club de SP Norte  foi 
responsável pela organização do evento, que contou com a participação dos Rotaract Clubs de São Paulo Vila Galvão, São Paulo Vila Formosa, 
São Paulo Cantareira, Guarulhão e Super Mooca. Os Rotary Clubs de todos os distritos estão mais do que convidados a participar também. 

Rotary Kids de Santos leva Leitores de Luz para idosos

Os membros do Rotary Kids de Santos estiveram na Casa do Sol para mais uma edição do projeto 
Leitores de Luz. Além da atividade de leitura de poemas para os internos, os jovens kidianos ainda 
promoveram um animado bingo.  A Casa do Sol, mantida pelo Asilo de Inválidos de Santos, no Morro 
da Nova Cintra, em Santos-SP, é uma instituição filantrópica que cuida de pessoas a partir dos 60 
anos.  Atualmente presta atendimento a aproximadamente 120 moradores, sendo que a capaci-
dade máxima é para 150.Os moradores da Casa do Sol recebem visitas diariamente, das 15:00 às 
17:00 horas e nesta oportunidade, foram agraciados com a presença dos jovens kidianos, em mais 
uma bela ação em Rotary.  Na foto, momentos da visita do RC Kids de Santos à Casa do Sol, levando 
o projeto Leitores de Luz aos idosos, moradores da instituição filantrópica que atende pessoas a 
partir dos 60 anos. 

Rotaract Club Mauá realiza 1ª edição do projeto PlayerAct

O Rotaract Club Mauá, realizou na sede do Rotary Mauá, a 1ª edição do projeto PlayerAct, even-
to de companheirismo distrital e arrecadação de fundos para projetos. O projeto reuniu, além dos 
sócios do clube, rotarianos e rotaractianos de diversos clubes do Distrito 4420, amigos e convi-
dados de todas as idades, para participarem de torneios de jogos de video game de gêneros varia-
dos, para todos os gostos.  Foram promovidas atividades como dança, corrida, luta e esportes em 
várias modalidades, com premiação para os campeões e vice-campeões. Segundo palavras da RDA 
(Representante Distrital Assistente), Semíramis Dominghetti, todo entrosamento foi válido, con-
tribuindo de maneira significativa para mais uma ação em Rotary. “Vocês souberam unir diversão, 
arrecadação de fundos, amizade, boas risadas, boa comida em muitas situações indescritíveis, em 
uma só causa”, definiu a RDA. 

Semana Mundial do Interact

A Semana Mundial do Interact é comemorada todo ano durante a semana de 5 de novembro, para 
celebrar a fundação do primeiro Interact Club em 1962.  Para comemorar o evento com interactianos 
e rotarianos ao redor do mundo, Interact Clubs são incentivados a participar de projetos em parceria 
com seus Rotary Clubs patrocinadores.  Após a realização das atividades na Semana Mundial do In-
teract, o Rotary Club ou o presidente da Comissão Distrital do Interact podem fazer o download do 
Certificado de Reconhecimento e entregá-lo ao clube.
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O portal do Distrito 4420 reúne informações de todos os clubes 
com atualização diária de notícias e informações. Também apresenta 

informações distritais e do Rotary International. Conheça suas prin-
cipais seções:
- Notícias dos clubes, sobre projetos, eventos beneficentes, re-
conhecimentos da Fundação Rotária, festivas importantes. Já são 
mais de 1100 notícias cadastradas no site;
- Notícias do Distrito e do Rotary International, sobre eventos e 
informações importantes para os clubes e rotarianos;
- Agenda com os eventos dos Clubes (“Acontece nos Clubes”) e 
eventos do Distrito e do Rotary International;
- Calendário de Visitas Oficiais;
- Ferramentas para a gestão: lema, menção presidencial, eventos 
distritais, manuais, formulários e informações úteis;
- Galerias de Fotos dos clubes, com seus eventos e projetos;
- Arquivo de Vídeos do Distrito e dos Clubes;
- Mais de 120 seções com informações rotárias, assuntos do Dis-
trito, do Rotary International e da Fundação Rotária;
- Primeira página com vídeo em destaque e com projetos em des-
taque, mostrando um novo a cada dia;
- Banco de Palestrantes, com voluntários disponíveis para pales-
tras nas reuniões dos Rotary Clubs;
- Banco de profissionais rotarianos, onde os associados dos Rota-
ry Clubs do Distrito podem oferecer seus serviços;
- Carta Mensal  do mês diretamente na primeira página, para fácil 
acesso e leitura, além de arquivo com todas as Cartas Mensais dos 
últimos 6 anos;
- Seções de downloads de documentos do Distrito, do RI e da Fun-
dação Rotária, para fácil acesso;
- Recurso de comentários em notícias, possibilitando maior inte-
ração entre os visitantes;
- Banco de Dados de Projetos, com projetos de clubes do Distrito;
- Informações sobre os clubes, com endereços e horários de suas 
reuniões, conselho diretor e acesso às notícias, vídeos, fotos e 
eventos do clube;
- Acesso integrado ao cadastro de Doadores de Órgãos do TJ;
- Divulgação de Empresas Cidadãs e patrocinadores do Distrito;
- E muito mais - venha explorar! Visite diariamente e faça do por-
tal do Distrito sua página inicial: www.rotary4420.org.br

ConHeÇa o Portal Do Distrito 4420

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

E-mail: rp@rotary4420.org.br

O portal do Distrito 4420 continua crescendo. Neste ano rotário já 
atingiu uma média superior a 25.000 visitantes por mês, e mais de 
4.900 páginas vistas por dia, levando informações a rotarianos  e à 
comunidade em geral, no Brasil e no mundo!

O portal do Distrito 4420 precisa de você!
Para que o portal esteja sempre repleto de novidades dos clubes 
do Distrito, além de sua visita é preciso que você envie as notícias 
de SEU CLUBE! Notícias sobre projetos, eventos beneficentes, re-
conhecimentos da Fundação Rotária, festivas importantes, entre 
outras, serão sempre exibidas no site! Mostre a seus associados o 
trabalho de seu clube! Mostre à sociedade o que o Rotary faz de 
bom pela comunidade!  Basta enviar as notícias de seu clube para o 
e-mail noticias@rotary4420.org.br, com um pequeno texto e pelo 
menos uma foto. Você também pode informar os eventos de seu 
clube para que constem na agenda do site. Envie os eventos para o 
e-mail: secretaria@rotary4420.org.br.

Gráfico de visitas (sessões) por mês - fonte: Locaweb
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