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presidente do 
rotary international

Em uma bela manhã de inverno, Paul 
Harris, fundador do Rotary, caminhava por 
uma rua em Chicago quando avistou crian-
ças brincando na neve e deslizando morro 
abaixo. Naquele momento ele se lembrou 
da sua própria infância em New England 
e decidiu que, se um dia tivesse uma casa 
própria, ela seria no topo daquela colina 
em Longwood Drive.

Em 1912, o sonho de Paul Harris e sua 
esposa, Jean, tornou-se realidade. Eles 
compraram uma casa e a apelidaram de Co-
mely Bank, nome da rua em que Jean havia 
crescido na Escócia.

O casal realizou reuniões rotárias e ofe-

receu recepções para visitantes ilustres du-
rante muitos anos. Paul e Jean enfeitaram a 
casa com objetos que colecionaram duran-
te suas viagens pelo mundo e plantaram ár-
vores no quintal, que chamavam de "jardim 
da amizade". Depois que Paul faleceu, em 
1947, Jean vendeu o imóvel e pouco depois 
voltou para a Escócia.

Em 2005, a Paul e Jean Harris Home 
Foundation comprou a casa para evitar 
que ela fosse demolida. Esta propriedade 
histórica foi salva graças aos esforços deste 
grupo e à ajuda dos Rotary Clubs de Chica-
go e Naperville, mas agora depende de nós 
conservá-la para a posteridade, converten-
do-a em um lugar onde rotarianos possam 
comemorar o espírito de amizade e solida-
riedade do Rotary.

O Conselho Diretor do RI aprovou um 
empréstimo de US$500.000 para ajudar a 
Paul and Jean Harris Home Foundation res-
taurar este símbolo da história rotária. A 
meta do projeto é arrecadar US$5 milhões 
para completar as reformas necessárias e 
estabelecer um fundo de dotação através 
do qual o imóvel poderá operar como mu-

seu e local histórico.
Jetta, minha esposa, e eu estamos com-

prometidos com o projeto para conservar a 
casa, pois acreditamos que esta iniciativa 
merece nosso apoio. Assim, fizemos uma 
contribuição à Fundação Rotária para esta-
belecer um fundo de doações direcionadas 
que aceite contribuições de todos aqueles 
que, como nós, querem preservar a história 
da nossa organização.

Se você deseja fazer uma contribuição 
para este projeto, acesse www.rotary.org/
daf e clique em "How to Contribute". Co-
loque "Paul Harris Home Preservation," 
como nome da conta à qual esta destinando 
sua contribuição e o número 474. Todas as 
contribuições são importantes, indepen-
dente do valor, e há oportunidades de re-
conhecimento para doações maiores.

Juntos, vamos comemorar o legado de 
Paul Harris e garantir que sua casa esteja 
aberta para as futuras gerações de rotaria-
nos.

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary international
O calendário deixou cair suas páginas, uma a uma, até chegar à última: dezembro, tempo apropriado para reflexão e para cele-

brações repletas de espiritualidade e significado. Um momento em que nós, seres humanos, ficamos mais sensibilizados – e nossos 
pensamentos e ações traduzem esse estado emocional. Tempo de pensar no próximo e de fazer com que o 5 de dezembro, procla-
mado pelas Nações Unidas como Dia Internacional dos Voluntários, nos permita valorizar essa ação, por meio da qual cada um de 
nós, por vontade própria, tem a possibilidade de investir energia, conhecimento e recursos a serviço de quem mais necessita, sem 
receber algo em troca. Dezembro é uma ocasião para que a nossa ação solidária transcenda e faça quem nos rodeia compreender 
que a verdadeira generosidade com o futuro consiste em construir o presente. Nós, rotarianos, somos voluntários. Por meio do ser-
viço, vamos ao encontro dos demais, mudando a vida de quem ajudamos e enriquecendo a nossa própria, com trabalho em conjunto 
e generosa entrega.

Ser voluntário oferece sempre uma oportunidade para agir. Gostaria de compartilhar com vocês uma ação muito significativa 
vivida por mim no último dia 26 de outubro durante uma reunião do Conselho Diretor do Rotary International. Nesse dia, todos 
nós, diretores e cônjuges, realizamos uma tarefa direcionada à ONG Feed My Starving Children (Alimente Meus Filhos Famintos, em 
inglês). Junto a outras pessoas, membros de igrejas, grupos comunitários, civis, estudantes e famílias, nos reunimos para trabalhar 
num centro localizado nos arredores de Chicago, com o propósito de preparar pacotes com alimentos para crianças que sofrem com 
a fome em países como Afeganistão, Haiti, Peru, Equador e Filipinas, entre outros. Mais de 120 pessoas dedicaram seu tempo de 
forma organizada, embalando o alimento em pacotes que levam nutrientes indispensáveis para que milhões de crianças sobrevi-
vam. Naquele sábado, naquele lugar, um total de 4.950 dólares foram destinados para que preparássemos 22.680 pacotes com 
alimentos, o suficiente para que 67 crianças comam durante um ano inteiro. Esse foi o trabalho de apenas um dia, mas esses centros 
– nove, no total – funcionam todas as quartas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos. Nos últimos 10 meses, 48 mil voluntários 
prepararam um total de 12 milhões de porções de alimentos. Uma experiência inesquecível e um trabalho louvável! 

Por que apresentei esse exemplo? Porque é preciso divulgar o que tanta gente boa faz para ajudar os mais necessitados. Como 
disse o papa Francisco ao iniciar seu pontificado, “o verdadeiro poder está no serviço… maior é aquele que serve, que está a serviço 
dos demais”. “Como Ele, que não veio para ser servido, mas sim para servir.” Inspirados pelas palavras dele e diante da proximidade 
do Natal, Luis e eu os convidamos a reforçar nosso compromisso de Viver Rotary, Transformar Vidas, trabalhando por um mundo 
mais justo e digno para todos. 

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Chegou a metade de nossa gestão. Nunca 
é demais reforçar a idéia de que a gestão do 
Distrito é compartilhada entre todos nós ro-
tarianos, cada um com sua função. Cada um 
executa com um pedacinho de nossa cons-
trução social e o todo, resultado de nossa 
união é nossa contribuição à sociedade. 

Vamos refletir um pouquinho e olhar o 
que já fizemos e o que temos ainda a fazer 
para cumprimos com os compromissos assu-
midos no início deste ano rotário.

Um dos grandes filósofos da Qualidade 
Total, Dr. Deming, nos deixou algumas lições 
que podemos usar em nossa vida pessoal, 
profissional e rotária. Um de seus princípios 
é a "constância de propósito " . Devemos 
perseguir nossos objetivos sem, ao menor 
contratempo ou obstáculo que aparecer, de-
sistirmos deles . Isso nos garantirá alcançar-
mos aquilo que almejamos na maioria dos 
casos. Essa persistência é uma qualidade 
que, se a praticarmos nos dará muita satis-
fação e conquistas na vida.

Há uma forma adequada de fazermos 
essa reflexão sobre o que fizemos e sobre o 

que ainda temos a fazer. É o ciclo PDCA, um 
método simples e muito eficiente. Consiste 
nas seguintes etapas. 

A primeira, etapa é a etapa P de plane-
jamento. Isso já fizemos no início do ano 
rotário. Os presidentes no  PETS, os rotaria-
nos em seus clubes e o governador e equipe 
durante os dois anos anteriores ao início da 
gestão planejamos cuidadosamente o nosso 
ano rotário.

A segunda etapa é o D da palavra inglesa 
Do. Corresponde a fazermos efetivamente 
aquilo que foi planejado. Já estamos na eta-
pa D há 6 meses.

É hora de passamos para a terceira etapa 
C da palavra inglesa check, verificar. É onde 
verificamos se o que foi realizado está de 
acordo com o que foi planejado. Devemos 
olhar nossas ações e ver se estamos alcan-
çando o que planejamos.

Com base no resultado dessa verificação 
iniciamos a quarta etapa A de ação, onde 
tomamos as medidas corretivas para que 
os desvios em relação ao planejado sejam 
corrigidos.

Agora iniciamos novamente a fase P do 
planejamento, para até o final da gestão 
agirmos, verificarmos e tomarmos as ações 
corretivas necessárias para alcançarmos 
o Sucesso Total que almejamos. Apliquem 
essa metodologia e verão como os resulta-
dos aparecem.

Por exemplo, tentem usa-la no impor-
tante compromisso assumido por todos os 
presidentes e em consequência por todos 
os clubes e rotarianos de obter a menção 
presidencial. São metas estabelecidas pelo 
nosso presidente Ron Burton e que devemos 
alcançar neste ano rotário. A seguir vem um 
breve resumo dessas metas. O apoio para 
entendê-las melhor e implementa-las está 
disponível através de consulta ao nosso Ins-
trutor Distrital.

Ao se qualificarem para a Menção Pre-
sidencial, os clubes contribuem para as 
metas estratégicas do Rotary e multiplicam 
o impacto de seu trabalho através do empe-
nho coletivo de mais de 43.000 clubes no 
mundo inteiro. Para cada tópico da Menção 
Presidencial há uma atividade exigida e mais 
três atividades adicionais que devem ser 
completadas . São três tópicos, Crescimento 
do Quadro Associativo, Aumento dos Servi-
ços Humanitários e Fortalecimento da nossa 
Rede de Contatos através da Família Rotary. 
A maioria dos clubes de nosso Distrito já tem 
condições de pleitear a Menção Presiden-
cial conforme tenho observado nas visitas 
oficiais. Para obter esse reconhecimento é 
fundamental que cada clube nomeie uma ou 
mais pessoas responsáveis por essa tarefa e 
por girarem o ciclo PDCA com essa finalida-
de. Os formulários devem ser preenchidos e 
enviados à governadoria até 31 de março de 
2014 para que o Governador possa encami-
nhar os nomes dos clubes merecedores da 
Menção ao Rotary international.

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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Nesta edição iniciamos uma série de reportagens com os Projetos Distritais, que são projetos iniciados em clubes do Distrito e 
que por sua abrangência e alcance foram abraçados pelo Distrito para que novos clubes possam aderir e contribuir. O primeiro pro-
jeto é a Campanha Sol, Amigo da Infância, que nasceu em Santos, unindo todos os clubes da região, e atingindo através de parcerias 
já outros distritos e regiões. A reportagem, da jornalista Juliana Milano, você confere a partir da página 6. 

Destaque nesta edição é o irmanamento do Distrito 4420 com o Distrito 4320, do Chile, fruto da Viagem da Amizade. Uma série 
de reportagens, a cada edição, está contando essa história, desde a visita dos brasileiros ao Chile, até a visita dos chilenos ao Brasil, 
a ocorrer em Fevereiro. Também é destaque o trabalho das Casas da Amizade e ASFARs, e a temática do Mês da Família.

Na seção de Imagem Pública, apresentamos dois recursos para os clubes divulgarem o Rotary: o Concurso de Vídeos, onde os 
clubes poderão apresentar seus projetos, e a Campanha Falta Só Isso, que está buscando a divulgação na mídia, em jornais e revis-
tas, com apoio dos clubes e rotarianos. Ambas as campanhas contarão com premiação na Conferência Distrital. Confira!

Marcelo R. S. Carvalho - Editor da Carta Mensal
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A Campanha "SOL, AMIGO DA 
INFÂNCIA" é um projeto de ação 
social, educativo e preventivo, que 
visa educar crianças em idade es-
colar sobre os riscos da exposição 
solar inadequada e estimular os 
hábitos saudáveis de proteção no 
dia a dia.

O projeto

Um projeto deve considerar 
uma ação planejada que inspira os 
envolvidos a atuarem de maneira 
coletiva, visando gerir resultados 
através de uma boa relação custo 
benefício e parcerias que possibi-
litem o sucesso. 

É dessa forma que o Distrito 
4420 tem trabalhado, liderado 
pelo Rotary Club de Santos Oeste e 
seu presidente Transformador, Dr. 
Francisco Carlos Sousa Ferreira, 
médico dermatologista e interme-
diador da campanha "Sol, Amigo 
da Infância" junto ao Rotary.

A Campanha é um projeto edu-
cativo para prevenção do câncer de 
pele, envolvendo as áreas 9 e 
10 do Distrito 4420, 
que compreendem 
os clubes de Santos, 
a Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia 
e a Mauricio de Sousa 
Produções (Turma da 
Mônica).

Já foram produzi-
dos 500.000 gibis e mais 
10.000 DVDs da Turma da 
Mônica, com o logo do Ro-
tary, distribuídos pelo Brasil. 
Só na cidade de Santos foram 
entregues 15.000 gibis.

Para alcançar o público in-
fantil, os responsáveis pela cam-
panha contaram com o apoio do 
cartunista Maurício de Sousa, que 
desenvolveu o gibi “A Pele e o Sol” 
com a Turma da Mônica, contando 
uma história que busca conscienti-
zar a criançada sobre a importân-
cia da proteção solar, ensinando 
sobre as camadas da pele e como 
ela é atingida pela exposição em 
excesso, além de orientações so-
bre como se proteger, o melhor 
horário para se expor ao sol, entre 

outras informações. Tudo é trans-
mitido de forma muito divertida e 
lúdica. 

Através da divulgação do DVD 
da Turma da Mônica, são apresen-
tadas peças de teatro em 
núcleos escola-
res de 

todo o Es-
tado de São Paulo, 

para fortificar ainda mais as 
ações de conscientização infantil, 
além da participação da Escola de 
Ballet Clássico da Cidade de San-

tos e de estudantes voluntários da 
Faculdade de Medicina de Santos, 
que se prontificaram a divulgar a 
ação na cidade.

A Campanha aos poucos está 
se espalhando por todo o Brasil, 
e chegou às primeiras escolas pú-
blicas brasileiras nas cidades de 
Santos e São Vicente. A Sociedade 
Brasileira de Dermatologia - Re-
gional Estado de São Paulo (SBD-
-RESP) junto com o Distrito 4420 
do Rotary (todos os doze clubes de 
Santos, áreas 9 e 10), Prefeituras  
Municipais de Santos e São Vi-
cente, participam do projeto que 
vem despertando a criatividade 
dos educadores, através da in-
serção de atividades lúdicas 
e de entretenimento para os 
estudantes.

No dia 27 de maio de 
2013, em Santos-SP, mais 
de 100 coordenadores 
pedagógicos do municí-
pio receberam o primei-
ro treinamento com 
médicos voluntários 
da Sociedade Brasi-
leira de Dermatolo-

gia-RESP na unidade 
Cais Colégio Santista. Depois 

desse treinamento, coordenadores 
e professores da rede pública das 
duas cidades receberam curso de 
45 horas, e com isso ficaram aptos 
a implementar o trabalho com as 
crianças nas escolas. 

O objetivo é dar aos estudantes 
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Campanha "sol, amigo da infância"
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habilidades para que eles possam 
aprender a se proteger do sol e 
prevenir o câncer de pele, bem 
como desenvolver um 
projeto de preven-
ção com informações 
compartilhadas aos 
professores, sobre a 
exposição solar segu-
ra das crianças, com 
medidas educativas e 
informativas, através 
de curso de capacita-
ção.

Parceria com o Ro-
tary através do Dis-
trito 4420

Sobre a parceria 
com o Rotary, o Dr. 
Francisco Ferreira 
explica que a ideia 
surgiu de forma in-
teressante. No dia 
23 de fevereiro, ani-
versário do Rotary International 
e do próprio Francisco, ao con-
fraternizar com o amigo Dr. Paulo 
Ricardo Criado, acessou o site da 
SBD-RESP e obteve contato com a 
campanha “Sol, Amigo da Infância” 
pela primeira vez. Neste momento 
os dois perceberam o potencial que 
a campanha poderia ter através do 
Rotary.

Com uma valiosa opinião de sua 
esposa, Ana Cristina, que é pe-
dagoga, formatou-se como tema 
para a campanha a mudança de 
comportamento com o auxilio da 

educação. Francisco então enviou 
algumas dessas sugestões para a 
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia, e após algumas semanas já 

estavam articulando a campanha 
juntamente com um grupo de pro-
fessores e preparando um plano 
para capacitação.

A união dos clubes

Em uma reunião de presidentes 
com os governadores assistentes  
das áreas 10 e 9 de Santos, Rogé-
rio Guzenski e Marcelo Marsaioli, 
surgiu  a ideia de criar um grande 
projeto que envolvesse todos os 
doze clubes de Santos-SP, dentro 
de uma  das áreas de enfoque do 

Rotary, a saúde materno-infantil, 
e que pudesse auxiliar na imagem 
pública, a ser realizada através de 
recursos de subsidios distritais da 

Fundação Rotária. 
Segundo Francisco, este foi um 

passo mágico para a campanha 
“Sol, Amigo da Infância”, porque 
ele considerou a ajuda dos doze 
clubes, a união e desprendimento 
do individual em favorecimento 
ao coletivo, um momento único e 
que mais tarde seria confirmado 
como fundamental:  “sem a ajuda  
dos  clubes  de Santos não tería-
mos desenvolvido a ação com êxito 
pleno, saindo do âmbito regional 
e passando para o estadual e logo 
depois nacional”, definiu. 

Formalização da parceria com Governador do Distrito, e Prefeito e Vice-Prefeito de Santos

Participação dos Clubes da Baixada Santista
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A adesão do Rotary Club de 
Santos Oeste, presidido pelo Dr. 
Francisco, e dos demais clubes do 
Distrito 4420, com o apoio e in-
centivo do governador do Distrito 
4420, José Joaquim do Amaral Fer-
reira, tem contribuído efetivamen-
te para a expansão da campanha. 
A preparação para o ano rotário 
transformador foi fundamental 
para que a campanha pudesse ser 
disseminada. 

“Posso dizer que este proje-
to está no Rotary primeiramente 
devido aos companheiros do RC 
Santos Oeste, porque durante mi-
nha preparação para presidente fiz 
várias reuniões mensais em minha 
casa, desde outubro de 2012 e os 
companheiros me incentivaram, 
provocaram e orientaram para que 
eu buscasse algo novo para a ges-
tão. Imagine um futuro presidente, 
cheio de ideias, de repente chega 
ao clube com o projeto “Sol, Ami-
go da Infância”, com parceiros de 
peso como o Mauricio de Sousa, a 

Sociedade Brasileira de Dermato-
logia, e junto com um gibi na mão? 
Não poderia deixar de ouvir, de 
forma divertida, que o RC Santos 
Oeste iria virar o Clube da Môni-
ca! Logicamente, nem eles imagi-
naram que estava nascendo ali no 
clube uma campanha que em três 
meses se tornaria um projeto de 
Subsidio Distrital dos 12 clubes de 
Santos, em quatro meses um Pro-
jeto Distrital do Distrito 4420 e 

em cinco meses ganharia dimensão 
Nacional”, relatou Francisco.

Segundo o médico, a partici-
pação dos clubes de Santos foi 

estratégica e fundamental para a 
campanha e outra valiosa colabo-
ração foi o envolvimento do ca-

sal governador do Distrito 4420 
2013-2014 José Joaquim do Ama-
ral Ferreira e a Célia, que logo após 
a Assembleia Distrital, antes de 
começar o ano rotário, acredita-
ram, apoiaram e compareceram em 
um congresso Dermatológico, para 
mostrar a real intenção do Rotary 
em participar desta parceria.

Além dos clubes de Santos, mais 
clubes do distrito entre eles São 
Vicente, Guarujá e Diadema Flore-

at, contribuíram com a campanha, 
além de vários companheiros de 
outros clubes que também se en-
gajaram, após o reconhecimento 

da ação como projeto distrital. Em 
setembro de 2013, os companhei-
ros vereador Adilson Cardoso, o 

governador assistente 
Wagner Candelária, o 
presidente do RC Dia-
dema Floreat Marcelo 
Ribeiro, o Coronel Ar-
mando Bezerra Leite 
e o presidente RC de 
Santos -Oeste Francisco 
Ferreira, estiveram com 
o Secretario de Educa-
ção de Diadema, Marcos 
Michels, e ficou decidi-
do que a rede pública de 
ensino de Diadema fará 
parte da Campanha Sol, 
Amigo da infância.

O envolvimento do po-
der público e a escala 
nacional

Em todo Brasil, vários municí-
pios aderiram à campanha, e tor-
nou-se Lei em São Paulo, Santos, 
São Vicente, Diadema, Tatuí, além 
de Campos, no Estado do Rio de Ja-
neiro, e Bambuí, em Minas Gerais.

Além disso, foram realizadas 
ações e distribuição de gibis e 
DVDs com o logo do Rotary em São 
Luis (MA), Vitória (ES), São Go-
tardo, Nova Serrana, Contagem e 
Governador Valadares (MG), Ma-

Assinatura da parceria com Prefeito de São Vicente
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lringá, Curitiba e Francisco 
Beltrão (PR), Porto Alegre 
(RS), Brasília (DF), Petró-
polis e Rio de Janeiro (RJ), 
Itatiba e Campos do Jordão 
(SP). 

O aprendizado com os rota-
rianos

O principal foco era a pos-
sibilidade de a ação transfor-
mar vidas e por isso achou-
-se conveniente deixar-se 
de fazer o trabalho de forma 
isolada. O pensamento era 
que não se podia  desperdi-
çar a criação de vínculos en-
tre a ação médica, o pensar 
e o fazer cotidiano da população. 
Dessa maneira, os organizadores e 
envolvidos na ação conquistaram a 
confiança necessária para agir com 
liberdade, criando vínculos com 
quem estava disposto a desenvol-
ver um trabalho bem feito e par-
ticipativo. Apenas mostrar a cara 
do projeto em salas de aula, distri-
buir gibis, tirar fotos, deixar rolar 
o DVD da campanha, impor uma 
forma de expressar sobre o que foi 
supostamente aprendido naquele 
momento, não era suficiente.

Era  hora de fazer mais a partir 
de parcerias, a partir deles e com 
eles e essa passou a ser a gran-
de novidade proposta no ano de 
2013, pela Campanha Sol, Amigo 
da Infância,

“Nós, profissionais de saúde, 
aprendemos muito com os rotaria-
nos. Captamos a forma de nos rela-
cionarmos com os grupos popula-
res, ajudamos a criar e desenvolver 
as ações integradas conforme a 
dinâmica social local. Precisáva-
mos de uma cultura de relação com 
as classes populares que causasse 
uma ruptura com a tradição auto-
ritária e normatizadora da educa-
ção médica, e graças a esta parce-
ria tivemos um ganho de imagem 
muito grande tanto para o Rotary 
como para Sociedade Brasileira de 
Dermatologia-RESP”, ressaltou Dr. 
Francisco. No entanto, ele afirma 
que não basta saber fazer, é pre-
ciso que “o saber seja difundido e 
generalizado nas instituições para 

encontrar os caminhos administra-
tivos e de formação profissional 
que permitam que elas se generali-
zem institucionalmente". Por isso o 
Dr. Francisco defende também que 
a capacitação é imprescindível.

Para o governador Joaquim Fer-
reira, parcerias como essa permi-
tem que o Rotary e o Distrito 4420 
trabalhem por uma causa que en-
volve o poder público e a comuni-
dade, através da educação e o com-
promisso de conscientizar a todos 
sobre métodos de prevenção, de 
maneira coletiva, integrando os 
clubes e os rotarianos com suas in-
fluências e força de trabalho.

 “Juntos somos mais fortes e 
devemos entender que um pro-
jeto que surge através da ação de 

Clubes firmam compromisso com o projeto

Alunos recebem a revista e assistem ao DVD
9
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l um clube de Rotary e tem reco-
nhecimento distrital, passa a ser 
de todo o Distrito 4420, conside-
rando que todas as contribuições 
individuais, viabilizam as ações 
da Fundação Rotária, que passa a 
apoiar causas nobres como essa”, 
disse o governador 
2 0 1 3 - 2 0 1 4 
do Distrito 
4420 em seus 
pronunciamen-
tos nos clubes, 
sobre os pro-
jetos distritais, 
como o “Sol, Ami-
go da Infância”.

Desenvolvimento 
do projeto

O projeto "Sol, 
Amigo da Infância" foi 
estruturado com os se-
guintes objetivos:

• Promover educa-
ção em saúde a fim de 
ensinar aos estudantes 
conhecimentos, atitudes e 
habilidades para que pos-
sam prevenir o câncer da 

pele e o foto envelhecimento;
• Desenvolver um projeto de 

prevenção primária com informa-
ções compartilhadas com os 
pais e professores 
s o b r e 

a 
exposição so-

lar segura das 
crianças;

• Formar pro-
fessores e estabe-
lecer estratégias 
de como ensinar 
os pais e as crian-
ças sobre a expo-
sição segura ao 
sol.

Lançamento do 
DVD

Em outubro 
de 2013, mês 
das crianças, as 
Sociedades de 
Dermatolgia se 
uniram para lan-

çar o DVD da Turma da Mônica 
“Sol, Amigo da Infância” e levar a 

campanha para todo o Brasil. 
Com a criação do cartu-

nista Maurício de Sousa e 
sua equipe, o DVD passou 
a ser distribuído gratuita-
mente para as escolas da 
rede pública e particular 
do Estado de São Paulo, 
para as 175 escolas do 
grupo Sesi de Educação 
e para os mais de 7 mil 
dermatologistas de 
todo o país. 

O DVD tem 20 mi-
nutos de história e 
foi produzido com 
á u d i o - d e s c r i ç ã o, 
com apoio da Fun-
dação Dorina 
Nowill, para que 
crianças com de-
ficiência visual 
possam enten-
dê-lo. Além 
disso, uma 
música foi 
criada exclu-
s i v a m e n t e 
para o DVD 
e sua Cam-
panha. “O 
filme vai 
a u x i l i a r 
n o s s o 
t r a b a -
lho de 

conscientização 
porque é uma forma a mais de 

tornarmos lúdicas as apresenta-
ções para as crianças, facilitando 
o aprendizado. Nosso projeto é nos 
próximos meses levar a Campanha 
para todo o Brasil.”- explica Dra. 
Denise Steiner, presidente da So-
ciedade Brasileira de Dermatolo-
gia (gestão 2013/2014).

 “Acreditamos que o trabalho 
que estamos desenvolvendo hoje 
repercutirá nas próximas gerações, 
esse é o legado que deixaremos 
para nossos filhos e netos e para 
toda a sociedade, esperamos que a 
conscientização leve a diminuição 
dos índices de câncer de pele nos 
próximos anos” – idealiza o cria-
dor do projeto, Dr. Paulo Ricardo 
Criado, presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia-RESP 
(gestão 2013/2014) e dermato-
logista do Hospital das Clínicas da 10
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Faculdade de Medicina da USP.
Mais de 80 mil crianças tiveram 

acesso a Campanha em outubro 
passado. Só no 
Sesi (Serviço 
Social da Indús-
tria) a divisão 
E d u c a c i o n a l 
da rede capa-
citou em uma 
semana, cerca 
de 280 coorde-
nadores peda-
gógicos que se 
tornaram mul-
tiplicadores das 
i n f o r m a ç õ e s 
da Campanha 
“Sol, Amigo da 
Infância” para 
175 escolas e 
mais de 40 mil 
alunos. 

Projeto de Lei

Visando em longo pra-
zo a adoção e manutenção 
das boas práticas de expo-
sição, foram apresentados 
em março de 2013 em São 
Paulo - SP, na Câmara dos 
vereadores o Projeto de 
Lei 112/2013, de autoria 
do Vereador Gilson Barre-
to, que estabelece o pro-
grama "Prevenção ao Cân-
cer de Pele - Sol Amigo da 
Infância" como atividade 
extracurricular obrigató-
ria no ensino de educação 
infantil e fundamental I e 
II nas escolas da rede pú-
blica e particular. 

De acordo com o pro-
jeto de lei, dermatologis-

tas credenciados pela Associação 
Médica Brasileira capacitarão os 
professores sobre o conteúdo ade-

quado para transmitir através das 
escolas a mensagem de prevenção 
a crianças e adolescentes.

Como participar?

Todas as pessoas (rotarianos ou 
não rotarianos) ou clubes de Rota-
ry (do Distrito 4420 ou de outros 
distritos) que tiverem acesso ou 
envolvimento com a educação in-
fantil da sua cidade  ou pessoas que 
atuem na área, podem entrar em 
contato com o Dr. Francisco Carlos 
Sousa Ferreira (Dermatologista e 
presidente do Rotary Club Santos 
Oeste 2013/14) para maiores es-
clarecimentos sobre o projeto ou  
fazer contato direto com a Socie-
dade Brasileira de Dermatologia 
- Regional São Paulo através do 
portal www.sbd-sp.org.br  e cli-
que no ícone público geral e Cam-

panha Sol, Amigo 
da Infância, ou no 
email relacoes-
publicas@sbd-sp.
org.br.

O Projeto Sol, 
Amigo da Infância  
tem demonstrado 
como a parceria 
entre o Rotary e 
outras entidades, 
e a união do traba-
lho dos clubes em 
escala distrital ou 
até nacional pode 
potencializar o 
alcance das ações 
sociais e levar 
adiante o Ideal de 
Servir.

Reportagem
Juliana Amorim Milano

- Vários estudos têm recomendado que os educadores escolares devam ser amplifica-
dores de informações complementares para as crianças ou mesmo atuarem de forma 
mais eficiente como transmissores de mudanças nos hábitos de exposição solar.
- Demonstrou-se que a exposição excessiva ao sol aumenta o risco de câncer da pele, 
envelhecimento, catarata, degeneração macular da retina, particularmente quando 
esta exposição solar excessiva ocorre na infância.
- 1500 professores da rede pública das cidades de Santos e São Vicente farão parte 
do 1º Grupo de educadores da Campanha Sol Amigo da Infância, e ensinarão nessas 
cidades mais de 38 mil crianças de 1ª a 5ª série a se proteger do Sol e evitar o câncer 
de pele.
- O câncer da pele é o tumor que mais atinge os brasileiros, representando 25% de 
todos os tumores malignos no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA.
- O Programa Sol Amigo será desenvolvido com crianças com idade a partir de 6 anos, 
em escolas públicas e privadas. A adoção de uma abordagem integrada que ajude os 
estudantes, professores, funcionários e familiares a evitarem os riscos à saúde.

Apresentação do projeto em São Vicente
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de distritos 4420 e 4320 tornam-se distritos irmãos

Sem dúvida, um dos grandes desta-
ques do Intercâmbio Rotário da Amizade 
foi o documento de intenções assinado 
pelo governador 2013-2014 Jorge G. Veja 

Diaz, do distrito 4320, e o representante 
do governador José Joaquim do Amaral 
Ferreira, o governador 2011-2012 Fer-
nando Dias Sobrinho, visando o irmana-
mento entre os dois distritos.

O irmanamento, inspirado nos lemas 
do Rotary International, incrementará 
os vínculos de amizade e companheiris-
mo, fomentará o intercâmbio de visitas, 

a realização de projetos conjuntos, os in-
tercâmbios de jovens de curta e longa du-
ração, intercâmbios profissionais e muito 
mais, sempre dentro do objetivo rotário, 

que é estimular e fomentar o Ideal de 
Servir como base de todo empreendimen-
to digno, bem como a ajuda ao próximo, 
promovendo e apoiando, entre outros, a 
aproximação dos profissionais de todo o 
mundo, visando a consolidação das boas 
relações, da cooperação e da paz entre as 
nações. 

Em fevereiro, quando da visita dos 

amigos chilenos ao nosso país, um novo 
documento, agora assinado pelo nosso 
governador Joaquim, ratificará o irma-
namento, que já produziu o seu primeiro 

fruto: o nosso Programa de Intercâmbio 
de Jovens receberá dois jovens chilenos 
no mês de julho para intercâmbio de curta 
duração.

Fernando Dias Sobrinho
GD 2011-2012 do Distrito 4420

Team Leader da Viagem 
da Amizade para o Chile 
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O RC de São Paulo Independência recebeu Visita Oficial do casal governador, que foi recebido 
pelo casal presidente Transformador Silvana Giannini e Juan Alzamora. Na ocasião, os companhei-
ros  Benito, Bessie, Emídio, Juan, Guido, Luciano, Ribeiro, Sanchez, Sergio, Yamada, Dulce, Vânia 
e a presidente Silvana receberam a outorga de Cristais EREY. O clube mostrou um vídeo sobre as 
entidades apoiadas por eles:  Asilo Raiar do Sol, ADEFAN, Centro Educacional Francisco de Assis, 
Instituto Padre Chico e Igreja São Vicente de Paulo. A presidente ressaltou as ações pontuais e um 
projeto de Subsídio Global pleiteado pelo clube e que segue em desenvolvimento.

 Rotary Club de Santos Aparecida
Os companheiros do RC de Santos Aparecida receberam Visita Oficial do casal governador, 

que esteve na Casa Dia Mãezinha Joana, entidade apoiada pelo clube que tem como casal pre-
sidente Marco Antonio Viveiros C. dos Santos e Carolina. A visita aos idosos permitiu uma inte-
gração maior com a ação que é permanente e colabora para oferecer melhor qualidade de vida às 
pessoas lá assistidas. A programação contou com a inauguração do Marco Rotário do Clube, loca-
lizado na Rua Conselheiro Ribas, nas imediações da Praça do Sesc, que com  apoio da Prefeitura 
Municipal de Santos,  foi reposicionado, garantindo a Imagem Pública de Rotary.

Rotary Club de Cubatão
O casal presidente do RC de Cubatão, Dilermando Galdino e Joelma, acompanhado de rotaria-

nos do clube, apresentou a Casa da Esperança de Cubatão Dr. Leão de Moura, ao casal governador, 
durante Visita Oficial. Recebidos pela presidente e rotariana Maria Aparecida Pieruzzi de Souza, 
os rotarianos prestigiaram a entrega de certificados aos alunos da entidade que participaram de 
um dos cursos de capacitação profissional que prepara pessoas deficientes para o mercado de 
trabalho. Na festiva, aconteceu a posse de três novos sócios, entrega do Cristal EREY para o presi-
dente Dilermando  e outorga de título Paul Harris ao cirurgião dentista Benedito Neves.

 Rotary Club de Santos José Bonifácio
O RC de Santos José Bonifácio, clube presidido pelo casal Antonio Taveira e Sônia, recebeu o 

casal governador e juntos, visitaram a Unidade Básica de Saúde Pronto Atendimento Morro Nova 
Cintra, que possui salas de atendimento equipadas pelos companheiros do clube. Após conhecer 
a 5ª unidade já beneficiada por essa iniciativa, o casal governador visitou a Associação Renatinho, 
que cuida de pessoas especiais, portadoras de várias deficiências e que recebem apoio do clube. Na 
festiva, os sócios Airton Tadeu, Eduardo de Pinho Freire, João Luiz Zanethi, Jorge da Silva, Paulo Ro-
drigues Faia e o presidente Antonio Taveira, receberam o Cristal EREY.

Rotary Club de São Caetano do Sul Olímpico
O casal governador visitou o RC de São Caetano do Sul - Olímpico, onde foi recebido pelo casal 

presidente Reinaldo Nascimbeni e Sueli, na sede da Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, 
mantenedora do Colégio Eduardo Gomes, escola de 1º e 2º graus criada em 1981, que segue os mol-
des do Colégio Rio Branco, mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Na festiva, Mario 
Constantino Largura tomou posse e foram entregues 16 Cristais EREY, para os companheiros Ade-
laide, Charly, Cristiano, Márcia, Maria Inez, Marli, Monica, Mario, Reinaldo, Roseli, Sandra, Nivaldo, 
Vlademir, Wagner, Marcos Zanardo e Maria Laiz. 

Rotary Club de Santos Vila Belmiro
O RC de Santos Vila Belmiro recebeu visita do casal governador que esteve com o casal presi-

dente Laurindo Teixeira Tasso e Roseli, na sede da Cruzada das Senhoras Católicas, mantenedora do 
Centro Social e Educacional “Creche Cantinho Alegre”, que atende crianças, jovens e adultos, ofere-
cendo capacitação e diversas assistências gratuitas. A apresentação musical das crianças do Projeto 
Girassóis emocionou os rotarianos. Na festiva, Rogério Bento Rodrigues tomou posse e Iracema Car-
neiro Menezes recebeu sua 2ª Safira. Durante a festiva 15 associados receberam Cristais EREY, em 
reconhecimento à sua contribuição à Fundação Rotária.

Rotary Club de São Vicente Praia
O casal governador foi recebido pelo casal presidente do RC de São Vicente-Praia, Henrique 

de Carvalho e Jane, na Gráfica Vice Rei, sede do Banco de Óculos mantido pelo clube, que atendeu 
mais de 6.300 pessoas e realizou 7.750 doações de óculos. A outorga de 18 Cristais EREY e a pos-
se dos companheiros Fábio, Fabiano e Aílton, foram destaque na festiva. Com isso, o presidente do 
DQA, Dirceu Vieira, reconheceu o alcance da meta de 15% de aumento do quadro associativo. O tí-
tulo Paul Harris foi entregue à Jane de Carvalho e a 2ª Safira, para a companheira Ângela Ximenes.
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O RYLA I-B foi realizado em São Caetano 
do Sul no final de outubro, nas dependên-
cias do Colégio Eduardo Gomes, cenário que 
recebeu jovens de 14 a 17 anos, seleciona-
dos para participar do evento (seminário 
em imersão ou workshop) organizado pelos 
rotarianos do distrito.  

O objetivo dos rotarianos é capacitar 
os jovens selecionados a desempenhar um 

papel de liderança de maneira responsável 
e eficaz, encorajá-los à liderança contínua e 
sólida de jovens por outros jovens, além de 
homenagear publicamente jovens que pres-
tam serviços às respectivas comunidades 
atuando como líderes, entre outras habili-
dades que possam capacitá-los para formar 
assim, novos líderes com postura ética e 
imagem positiva. 

O RYLA I-A aconteceu em Santos no mês 
de setembro e também contou com a parti-
cipação de jovens interessados em receber 
orientações e toda capacitação necessária 
para atuar de maneira solidária junto à co-
munidade. 

O evento contou com a colaboração de 
Anésia e Jose Gardzeulis, Gilmar Rocha, 
palestrantes convidados e o presidente da 
Comissão de Prêmios Rotários de Liderança 
Juvenil - RYLA, Marcos Buim.  

Para o Ryla 2013-2014 a programação 
conta com atividades que tem como foco 
dar continuidade à evolução do programa 
realizado há anos no distrito, sempre atua-
lizado pelas diretrizes de RI, acompanhan-
do manuais atualizados, tendências locais, 
anseios e perspectivas colhidas junto aos 
próprios ex-participantes, aproveitando-se 
a experiência acumulada e propiciando trei-
namento aos futuros líderes distritais, liga-
dos aos programas de Serviços à Juventude 
(atual nomenclatura).  

A estrutura e o coffee break oferecidos 
aos participantes foram cortesia da Funda-
ção de Rotarianos de São Caetano do Sul.
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Dezembro é um mês muito especial 
para nós rotarianos, é o mês escolhido para 
homenagear as famílias. E como sabemos, 
apesar de todos os progressos alcançados 
nas últimas décadas, nada consegue substi-
tuir o valor que a família tem dentro da so-
ciedade. Além da função de educar, nossos 
filhos são o espelho de nossas atitudes, pois 
através de bons exemplos é que se constrói 
a personalidade de cada um.

Desta forma, nós rotarianos temos a 
obrigação de dar bons exemplos, pois mos-
trando o caminho é que poderemos cons-
truir uma nação e um mundo melhor.  

A grande família Rotary é constituída 
pela nossa própria família, pais, filhos, par-
ceiros, parentes e também por rotarianos do 
mundo todo, pelos membros de Rotaracts, 
Interacts, Rotary Kids, Intercambistas, As-
far, Casas de Amizade, enfim pessoas liga-
das pelo e para o mesmo fim, ajudar as mais 
diversas causas socioeconômicas e cultu-
rais, porque bem sabemos que uma família 
se estrutura quando os problemas básicos 
são solucionados.

Segundo William B. Boyd (Presidente de 
RI 2006-07) O Rotary não foi criado para 
separar os associados de suas famílias, ele 

foi idealizado para uni-los. É a família que 
transforma um lugar num lar. Ela é o que re-
almente importa nesta vida. Por isso, damos 
tanta importância à Família Rotária. Como 
com a nossa própria família, nós sabemos 
que podemos contar com o Rotary em todos 
os momento da vida, e compartilhar com ele 
nossas alegrias e tristezas. Ser rotariano sig-

nifica pertencer à maior família do mundo.
Só para finalizar este mês tão especial, 

uma reflexão de Chico Xavier:

Somos o que atraímos

Você nasceu no lar que precisava nas-
cer, vestiu o corpo físico que merecia, mora 
onde Deus melhor te proporcionou, de acor-

do com teu adiantamento. Você possui os 
recursos financeiros coerentes com as tuas 
necessidades, nem mais, nem menos, mas o 
justo para tuas lutas terrenas.

Seu ambiente de trabalho é o que você 
elegeu espontaneamente para sua realiza-
ção. Teus parentes e amigos são as almas 
que você mesmo atraiu, com tua própria 
afinidade, portanto, seu destino está cons-
tantemente sob teu controle.

Você escolhe, recolhe, elege, atrai, bus-
ca, expulsa, modifica tudo aquilo que te ro-
deia a existência. Teus pensamentos e von-
tades são a chave de teus atos e atitudes.

São as fontes de atração e repulsão na 
jornada da tua vivência. Não reclame, nem 
se faça de vítima. Antes de tudo, analisa 
e observa, a mudança está em tuas mãos. 
Reprograma tua meta, busca o bem e você 
viverá melhor.

Embora ninguém possa voltar atrás e 
fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim.

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de 

Capacitação e Instrução Distrital

ryla i reúne e capacita jovens de 14 a 17 anos
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deasfars e casas da amizade em ação
ASFAR de Santos

A Associação de Famílias Rotarianas de 
Santos (Asfar) realizou o 21º Bazar de Natal 
beneficente, destinado a ajudar projetos da 
entidade, contando com a participação de 
mais de 40 expositores, que apresentaram 
variedade de produtos, como sabonetes 
artesanais com formatos de frutas e doces, 
carteiras, enfeites de Natal, bijuterias, rou-
pas e sapatos. 

O evento recebeu muitas pessoas que já 
conhecem a importância da ação e fizeram 
questão de prestigiar as asfarianas. Célia 
Maria Corrêa Ferreira, esposa do Governa-

dor do Distrito 4420, José Joaquim do Ama-
ral Ferreira, visitou o bazar e fez questão 
de parabenizar as asfarianas, além de fazer 
compras de Natal, apoiando a causa. 

Dias depois aconteceu um almoço bene-
ficente, com o objetivo de reverter toda ren-
da arrecadada, somada às vendas dos pro-
dutos elaborados pela própria Asfar, para a 
compra de próteses mamárias que são doa-
das para o Hospital Guilherme Álvaro.  

Segundo Maria Lúcia Lopes Marques, 
tesoureira da entidade, o bazar é um dos 
principais eventos realizados pela associa-
ção e acontece sempre no mês de novembro.  

O bazar da Asfar aconteceu no Centro 

Cultural Português em Santos - SP, espaço 
que já recebe o evento há oito anos, apoian-

do a associação em nome das causas sociais 
mantidas pelas senhoras da Asfar. 

Casa da Amizade de Cubatão

O NRDC – Núcleo Rotário de Desen-
volvimento Comunitário do Rotary Club de 
Cubatão, instalado na Comunidade da Man-
tiqueira em Cubatão - SP, recebeu a presen-
ça dos rotarianos e companheiras da Casa 

da Amizade, fechando com chave de ouro as 
programações das festividades natalinas do 
clube.  

Por meio de parceria firmada com a 
colaboração da Cirurgiã Dentista Déborah 
Antiório e a instituição de ensino de língua 
inglesa Wizard, os companheiros do Rotary 
Club e Casa da Amizade de Cubatão fizeram 
entrega de kits de higiene bucal para os mo-
radores da comunidade presentes na festa 
programada pelo líder comunitário Flávio, 
em comemoração à proximidade do Natal.  

A festa se estendeu com a entrega de sa-
colinhas de Natal para as crianças, enquanto 
todos os moradores saboreavam e compar-
tilhavam os doces, bolos e refrigerantes dis-
tribuídos durante o evento. 

Em outra ação, representantes da Casa 
da Amizade e do Rotary Club de Cubatão, 
com a presença dos seus respectivos Pre-
sidentes Dilermando e Joelma Galdino, 
integrando as atividades de final de ano, 
estiveram em visita ao ”Asilo Lar Fraterno 
de Cubatão”, um projeto social que promove 
atendimento integral a 34 idosos da cidade. 

Na oportunidade, foram entregues 
materias de higiene pessoal para os idosos 
abrigados, em um caloroso momento de 
confraternização. 

Com esse gesto solidário, os companhei-
ros mostraram o quanto as ações do Rotary 
tem sido importantes para as pessoas assis-
tidas pelo clube, em diversas ações solidá-
rias.

ASFAR Santo André Campestre

No mês de dezembro de 2013 a Presi-
dente Fidalma junto com as companheiras 
Sandra, Luzia, Sonia e do companheiro ro-
tariano Arnaldo fizeram com muita alegria 
entregas de sacolinhas de natal na ABIC 
(Associação Beneficente Irmão em Cristo) 
e na Comunidade dos Ciganos em Santo An-

dré. As famílias ficaram muito agradecidas e 
as crianças muito felizes. 

A entidade efetuou ainda, na época do 
Natal, a doação de 1.000 brinquedos em 
outras Comunidades da região. Esse impor-
tante trabalho da ASFAR vem se consolidan-
do a cada ano, prestando um serviço valioso 
à comunidade, e integrando a família rotária 
em torno do servir.

Casa da Amizade SP Santo Amaro

A Casa da Amizade SOS - Serviço de 
Obras Sociais de Santo Amaro, do Rotary 
Club de São Paulo - Santo Amaro, realizou 
no início de novembro, o já tradicional Chá-
Bazar de Natal. 

O evento foi realizado na sede da entida-
de, no Jardim Santo Amaro, e foi prestigiado 
por mulheres que apoiam e acreditam nas 
ações das esposas de rotarianos e dezenas 

de voluntárias que confeccionam diversos 
produtos artesanais para venda e arrecada-
ção de verbas direcionadas aos seus proje-
tos. 

Com a casa cheia, foram distribuídos 
muitos brindes, o que deixou todos os con-
vidados muito animados. Com o que foi 
arrecadado, será possível dar continuidade 
aos cursos desenvolvidos pela Casa da Ami-
zade e prestar auxilio às entidades carentes 
da região, por ela assistida, e que continua-

mente necessita de ajuda.
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RC S. André Norte entrega Óculos no Projeto Educando com Visão

O Rotary Club de Santo André - Norte, por meio do Projeto Educando com 
Visão, cumpriu a entrega de vários óculos gratuitamente para crianças do Ensi-
no Fundamental I de Santo André. Mais de 4,9 mil crianças realizaram o Teste 
de Acuidade Visual em todas as escolas municipais, das quais 565 crianças rea-
lizaram os exames oftalmológicos em dois mutirões, um em outubro e outro em 
novembro de 2013. Destas, 36 crianças foram identificadas e encaminhadas 
para tratamento mais específico, casos como, por exemplo, mapeamento de 
retina, ortóptco e até casos com glaucoma. Das 565 crianças assistidas pelo 
projeto, 205 crianças foram identificadas com a necessidade de utilizarem 
óculos, casos com 7, 8 e até 10 graus de miopia e ou astigmatismo. 

RC de Santos-Porto realiza Projeto Rumo para 100 jovens 
O Rotary Club de Santos-Porto realizou o “Projeto Rumo” no EE Marquês de 

São Vicente, reunindo 100 alunos. A apresentação das profissões foi feita pe-
los companheiros: Alexandre Xavier Medeiros, Andreza Tofoli Xavier Medeiros, 
Antonio Edgard Basaglia, Daniel Peres Fernandes, Dirceu Vieira, Oswaldo de 
Lima Filho, Raquel Ferreiro Vieira, Ricardo Wehba Esteves e Wolney José Pinto.  
A coordenação do Projeto foi dos companheiros Alexandre Xavier Medeiros, 
Daniel Peres Fernandes e Wolney José Pinto. Os companheiros apresentaram 
o planejamento para o projeto, com novas propostas, inovando o desenvol-
vimento do mesmo, que envolveu exposição multimídia, mostrando todos os 
Cursos Técnicos e financiamentos para Universidades e Bolsas de estudos. Os 
palestrantes discorreram sobre suas profissões, abordando varias áreas, moti-
vando os participantes.  

RC Guarujá Vicente de Carvalho efetua doação de roupas
O RC Guarujá Vicente de Carvalho, através da união dos companheiros, 

motivados pelo entusiasmo do casal presidente transformador Aldo Gaspar 
e Anacélia, realizaram significativa doação de roupas, sapatos, acessórios e 
objetos em excelente estado de conservação, para serem comercializados por 
preços acessíveis no bazar de Natal da Capela do Espírito Santo, entidade loca-
lizada no Bairro da Enseada, Guarujá-SP. O clube tem realizado diversas ações 
de companheirismo, envolvendo clubes do Distrito 4420, visando arrecadar 
fundos para manter seus projetos e apoiar entidades que necessitam deste 
auxílio. Através do apoio dos companheiros do clube, foi possível beneficiar a 
entidade e a comunidade que freqüenta o bazar e não possui muitos recursos, 
o que torna a ação nobre e eficaz, transformando vidas. 

Interact SP Aeroporto comemora Dia do Idoso em asilo 
Os jovens no Interact São Paulo Aeroporto, presididos no ano rotário 2013-

2014 pela interactiana Gabriela Kobayashi, comemoraram o Dia do Idoso junto 
com os internos do Clube do Vovô, do Grupo Luz, entidade beneficente em São 
Caetano do Sul. Os jovens conversaram com os idosos, deram atenção, levaram 
bolos e doces (conforme o permitido pela direção da entidade), e proporcio-
naram um dia agradável a todos. O contato dos jovens com os idosos é sempre 
muito saudável e possibilita a interação e envolvimento de todos com o Rotary. 
Os idosos da instituição ficaram muito felizes com os presentes oferecidos pe-
los jovens, que celebraram a data festiva e auxiliaram os internos dedicando 
tempo, energia e carinho para todos os assistidos no asilo.

RC Santos realiza ação e beneficia 100 estudantes 

A tradicional ação "Melhor Companheiro" realizada todos os anos pelo Rota-
ry Club de Santos, promoveu mais uma premiação no período de 29 de outubro 
a 25 de novembro de 2013, em 35 escolas da Rede Municipal de Santos e be-
neficiou 100 estudantes. O concurso instituído pelo clube em 1942, tem como 
objetivos, desenvolver o conceito de democracia e gerar interesse pela leitura. 
Em sua 71ª edição, premiou estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental 
Municipal. Cada classe elege o melhor companheiro, ou melhor companheira, 
que após a seleção, recebe uma medalha, diploma, brinde e um livro doado 
também aos demais alunos da classe. Nesse ano, foram doados 3.200 livros, 
fruto da parceria pelo 8º ano consecutivo com a Fundação Educar-DPaschoal. 
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O Rotary Club de Santo André Bela Vista, através da participação do com-
panheiro Fábio Lopes, que é vice presidente do clube e demais companheiros, 
organizou a primeira ação "Integração Social", um dos maiores eventos comu-
nitários da região, que contou com a participação de entidades reconhecidas e 
envolvidas com projetos que beneficiam a comunidade. Destaque também para 
a participação do companheiro do clube Edmur, que é médico e junto com sua 
equipe e apoio de voluntários da Escola de Enfermagem ABC Myrtes Silva, rea-
lizaram 230 exames de diabetes e aferição de pressão arterial.  Também foram 
emitidas carteiras de trabalho e cadastro de vagas de emprego, RG 1ª via me-
nor, orientação jurídica, consulta ao SCP e corte de cabelo para a população. 

RC S. André Bela Vista realiza ação de Integração Social ac
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sRC SBC Norte entrega Óculos em Mutirão da Saúde 

O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte entregou 23 óculos para 
crianças da comunidade, nos Bairros DER e Jardim Calux. A ação aconteceu du-
rante o Projeto Mutirão da Saúde, realizado dentro do NRDC, uma iniciativa 
dos rotarianos do clube, na Cidade de São Bernardo do Campo - SP. Um Núcleo 
Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) é um clube de homens e mu-
lheres não rotarianos que compartilham o compromisso do Rotary com o servi-
ço e a preocupação com o desenvolvimento sustentável de longo prazo de sua 
comunidade. Com a orientação de um Rotary Club patrocinador, os integrantes 
dos NRDC planejam e implementam projetos que atendem necessidades como 
água potável, saúde pública, alfabetização, segurança e emprego para a comu-
nidade.  

RC de Guarujá Ilha de Santo Amaro entrega cadeiras de rodas 

O Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo Amaro, através do casal presidente 
Giovanni Di Clemente e Célia Regina, estiveram na APAE da cidade para re-
alizar a entrega de 03 cadeiras de rodas.  Os companheiros Edson de Paula e 
Antônio Mariano (que também é GA da área 12) acompanharam o casal e fize-
ram questão de visitar a entidade no inicio de novembro para prestigiar esse 
grande feito do clube.  A APAE foi representada pela diretora Mônica Lima. A 
aquisição de 02 cadeiras de rodas foi conseguida através de confraternização 
dos rotarianos aniversariantes do mês de outubro, e a terceira, graças a uma 
doação feita pelo amigo do clube, Dr. Fernando Cobertt, que solidariamente 
contribuiu com os rotarianos nesta importante doação.

Foi realizada, na cidade de Santos, a Campanha “Uma Fatia de Amor” para 
divulgar as ações e arrecadar fundos para a Associação Renatinho (Centro de 
Convivência, com 29 anos de atuação, que auxilia jovens e adultos com graves 
deficiências). A Campanha contou com o apoio do Rotary Club de Santos José 
Bonifácio (atual presidente Antônio Taveira), Nita Alimentos (fabricante da 
farinha de trigo Nita), e patrocinado por Zanethi Advogados, Baltic Control 
e Grupo Flipper. Ao comprar uma pizza nos estabelecimentos participantes, 
parte do valor foi doado para a entidade. O valor foi apenas simbólico, pois a 
Doação foi realizada pelas pizzarias previamente. 

RCSP Ponte Estaiada faz doação para idosos 
Mobilizando ações e parceiros das nobres causas rotárias, os associados do 

RCSP Ponte Estaiada realizaram mais uma doação de roupas e acessórios para 
o Brechó Solidário da Casa Amigos da Vida. A Casa Amigos da Vida precisa do 
apoio de todos para manter a estrutura financeira da entidade e principalmen-
te a qualidade de vida dos idosos atendidos e para isso conta com a solidarie-
dade de pessoas como os companheiros do clube. Para manter os serviços lá 
prestados, são utilizados recursos oriundos do brechó para captação de recur-
sos e manutenção das despesas da casa. Para isso, os companheiros realizam 
eventos e ações para arrecadar fundo e viabilizar o apoio prestado a esta e 
outras entidades beneficiadas, promovendo o ideal de servir.

RC Santos José Bonifácio participa de pizza beneficente
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O Distrito 4420 está promovendo a cam-
panha "Arrastão de Mídia" para publicação de 
anúncios da campanha "Falta Só Isso". 

 E terá premiação: o clube primeiro colo-
cado receberá 500 dólares em doação para a 
Fundação Rotária (em nome do clube), o se-
gundo 300 dólares, e o terceiro 200 dólares! 
Os clubes serão premiados durante a Confe-
rência Distrital.  

 Os clubes pediram, e o RI atendeu: no-
vas peças estão disponíveis em português, e 
com personalidades brasileiras! Personalida-
des como Renato Aragão, Isabelli Fontana, 
Michel Teló, Lyoto Mashida e Borghetinho 
aderiram à campanha e cederam suas ima-
gens para ajudar nesta reta final em busca da 
erradicação da poliomielite no mundo! 

Só falta agora esses anúncios serem pu-
blicadas, e VOCÊ pode ajudar!!! 

 O objetivo da campanha é juntar uma 
força tarefa de rotarianos em busca de conta-
tos e relacionamentos com a mídia e se obter 
espaços SEM CUSTO em jornais e revistas da 
região, e desta forma conseguir que sejam 
publicados os anúncios em diferentes for-
matos. O material também pode ser usado 
em folhetos, boletins dos clubes, em banners 
em eventos ou nas ruas. As imagens em alta 
qualidade para publicação estão disponíveis 
no site do Distrito 4420.

 
Premiação 
 
O Governador José Joaquim do Amaral 

Ferreira premiará na Conferência Distrital os 
clubes que conseguirem maior exposição na 
mídia dos anúncios da campanha! 

 Os clubes deverão enviar registros de 
cada publicação que conseguirem para a se-

cretaria do Distrito, para que o retorno possa 
ser comprovado e considerado para a pre-
miação. O registro deve incluir uma página 
(escaneada) do veículo onde ocorreu a publi-
cação em que se possa identificar o veículo e 
a data. Para a premiação serão consideradas 
apenas as publicações em jornais e revistas.

E por quê divulgar? 
 
O Rotary já conseguiu reduzir em 99% a 

incidência da poliomielite no mundo. Mesmo 
países onde a doença já foi erradicada, como 
o Brasil, contaram com a ajuda do Rotary. 
Para a completa erradicação faltam agora 
poucos países onde a doença ainda é endêmi-
ca, mas essa é a etapa mais difícil. 

A divulgação tem o objetivo de mostrar 
o trabalho realizado pelo Rotary, e estimular 

que mais pessoas se juntem à organização e 
possam colaborar com trabalho voluntário 
ou com recursos, através de doações. É um 
esforço de imagem pública e também de ar-
recadação. 

 Mas ainda que o Rotary receba doações, 
os recursos recebidos são inteiramente di-

recionadas para a compra de vacinas e para 
financiamento das campanhas de vacinação 
nesses países onde estão os focos da doença. 
Assim não há recursos para divulgação. E por 
isso o Rotary pede a SUA ajuda, em busca de 
oportunidades para podermos efetuar essa 
divulgação sem custos! 

Marcelo R.S.Carvalho
Presidente da Comissão de

Imagem Pública do Distrito 4420

Está de volta o concurso "MEU CLUBE EM 
AÇÃO", para vídeos produzidos pelos clubes 
do Distrito, incluindo Rotary Clubs, Rota-
racts, Interacts, RotaryKids e ASFARs/Casas 
da Amizade.  

 Em suas edições anteriores o concurso 

foi um sucesso e os finalistas foram apresen-
tados e premiados na Conferência Distrital, e 
também foram exibidos durante os progra-
mas “ROTARY EM REVISTA” que são trans-
mitidos na TV pela Net e nas redes sociais. 
Todos os vídeos estão disponíveis no site do 
Distrito 4420.

 Premiação

O clube primeiro colocado receberá 500 
dólares em doação para a Fundação Rotária 
(em nome do clube), o segundo 300 dólares, 
e o terceiro 200 dólares! Os clubes serão pre-
miados durante a Conferência Distrital.  

 Para preparar seus vídeos os clubes po-

dem usar imagens gravadas em vídeo por 
filmadoras ou máquinas fotográficas, em mo-
vimento, ou produzir animações a partir de 
fotos, acrescentar uma narração ou música, 
e pronto! Os vídeos deverão ter no máximo 2 
minutos de duração, boa qualidade e mostrar 
sempre projetos ou ações beneficentes dos 
clubes - que constituem o resultado final do 
trabalho dos clubes (não serão aceitos filmes 
sobre festivas, eventos sociais ou de com-
panheirismo). Os vídeos serão selecionados 
por uma banca indicada pelo Distrito, e os 
finalistas serão apresentados na Conferência 
Distrital de 2014, em Águas de Lindóia! O re-
gulamento completo você encontra no site do 
Distrito 4420. Prepare o seu!

arrastão de mídia - campanha "falta só isso"
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