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Presidente do 
rotary international

Tive a oportunidade única de fazer 
parte da campanha de erradicação da 
pólio desde o seu início, há mais de 
25 anos, acompanhando-a até agora, 
quando realmente "Falta Só Isto" para 
chegarmos ao fim.

No passado, ninguém sabia quanto 
tempo levaria para conseguirmos a 
erradicação ou quantos obstáculos 
encontraríamos pelo caminho. Não sei 
como nos sentiríamos em relação ao 
desafio se soubéssemos como seria. 
Mas uma coisa é certa: todos os dias 
dos últimos 29 anos valeram a pena, 
pois durante este período evitamos 
que milhões de crianças ficassem 

paralisadas por causa da pólio. E isso 
não tem preço! Hoje, estamos mais 
próximos do que nunca de um mundo 
no qual nenhuma criança ficará 
paralisada novamente.

Esta tem sido uma longa corrida, 
mas já podemos avistar a linha de 
chegada. No entanto, só conseguire-
mos cruzá-la se continuarmos seguin-
do adiante. E a única maneira de 
fazermos isso é com a ajuda de cada 
um dos rotarianos de todo o mundo.

Precisamos de sua voz e seu apoio. 
Comece a pensar no Dia Mundial de 
Combate à Pólio, 24 de outubro. O que 
seu clube ou distrito pode fazer para 
aumentar a conscientização pública 
sobre a causa? Envie cartas aos seus 
governantes, faça uma atividade de 
arrecadação ou planeje um evento 
numa escola local. Se você ou alguém 
que conheça tiver uma história sobre 
a poliomielite, compartilhe-a no site 
www.endpolionow.org/pt/stories. 
Informe sua comunidade e o mundo 
de que a luta contra a paralisia infantil 
se encontra em sua fase mais crítica. 

O mais importante é continuarmos 
seguindo em frente.

A campanha Elimine a Pólio Agora 
– Entre para a História Hoje está indo 
bem. Cumprimos os termos do novo 
acordo com a Fundação Bill e Melinda 
Gates e recebemos US$70 milhões 
de equiparação em janeiro – fundos 
que serão usados integralmente 
neste ano. Esse acordo ainda durará 
por mais quatro anos, período em 
que a Fundação Gates irá equiparar, 
na proporção de 2:1, cada dólar 
que o Rotary destinar à luta contra 
a paralisia infantil, até o limite de 
US$35 milhões por ano. Por isso, 
peço aos rotarianos que façam tudo 
o que puderem para aproveitamos ao 
máximo essa oportunidade. Juntos, 
sei que poderemos viver Rotary, 
erradicar a pólio e transformar o 
mundo para sempre!

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary international
Há algum tempo, li um artigo e gostaria de compartilhar com vocês, porque considero que ele não só é interes-

sante como também provoca uma profunda reflexão. O título era "Passageiros ou tripulantes", e isto é o que dizia: 
“Quando um barco sai ao mar, os passageiros nada sabem sobre navegação, nem lhes interessa o assunto. A eles 
parece interessante navegar, e por isso estão a bordo. Os tripulantes, em contrapartida, estudam os segredos da 
navegação e conhecem a fundo os princípios da física que produzem o movimento na água e suas consequências. 
Estão comprometidos com o destino do barco e com a segurança dos que lá estiverem.

Os passageiros aproveitam os dias de viagem e as relações sociais realizadas no trajeto. Os tripulantes trabalham 
pesado para que essa viagem seja prazerosa e para que as vicissitudes cotidianas não afetem quem está a bordo.

Nas noites de tormenta, os passageiros se refugiam nos camarotes e se entregam ao sono reparador. Os tripu-
lantes, por sua vez, trabalham sem descanso, alteram a rota, fazem as necessárias correções e conseguem superar a 
tormenta, para que todos continuem a desfrutar de uma viagem agradável.

E um dia, ao final da viagem, os passageiros descerão do barco. Talvez jamais se lembrem novamente dele; e no 
barco, poucos se lembrarão dos passageiros. Enquanto isso, os tripulantes se organizam, verificam equipamentos, 
arrumam a embarcação para a próxima viagem”. Meus amigos, diante do desafio de Viver Rotary, Transformar Vidas 
e de construir uma sociedade mais justa e solidária para todos, pergunto a vocês: “O que queremos ser, passageiros 
ou tripulantes do Rotary?”

Queremos ser os que olham as coisas passarem ou os que as fazem acontecer? Queremos ser como os que per-
manecem indiferentes e envoltos em seu próprio e confortável mundo ou queremos ser daqueles que se preocupam 
com as necessidades das pessoas carentes e trabalham para encontrar soluções? Queremos que nossa passagem 
pela vida deixe um legado digno ou nos contentamos em simplesmente passar, sem deixar marcas?

O destino de nossos clubes e distritos e também o futuro desta grande organização, à qual voluntariamente per-
tencemos e que se chama Rotary International, dependem, sem dúvida, da forma como responderemos a essas per-
guntas. Todos conhecemos o caminho a percorrer. Que sigamos esse caminho!

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Queridos companheiros e compa-
nheiras ,

Nossa conferência foi a CONFE-
RÊNCIA ALTO ASTRAL. A alegria e a 
boa vontade imperaram. O compa-
nheirismo e a festa juntaram-se ao 
conteúdo rotário e às mensagens dos 
palestrantes fazendo com que todos os 
que me procuraram dessem o depoi-
mento de que valeu a pena terem ido.

Um dos palestrantes, Ozires Silva, 
contou um fato em sua vida quando 
apresentou um proposta de oito itens 
a uma autoridade governamental e a 
pessoa só se preocupou em discutir um 
item de que não gostou. Disse à auto-
ridade, vamos discutir os outros sete e 
deixe esse de lado. Em nossa conferên-
cia o espírito foi aproveitar as coisas 
boas relevando as que não foram tão 
boas. Esse é o verdadeiro espírito ro-
tário. Esse é o comportamento que ca-
racteriza nosso grupo. É claro que se os 
problemas são maiores que os acertos, 
o rotariano tem espírito crítico e colo-
ca sua opinião, mas não ficamos sem-
pre só procurando pontos para criticar. 

O representante do presidente Ron 

Burton, Larry Lunsford, foi bastante 
feliz em suas apresentações, inclusive 
com um momento rotário que emocio-
nou a muitos comentando sobre suas 
participações na entrega de calçados 
em locais muito pobres, simbolizado 
pela "luva verde" . Mas não vou contar 
aqui o que é essa luva verde. Quem 
perdeu a conferência pergunte a quem 
foi e terá não só esse relato, mas mui-
tos outros interessantes.

O general Otavio Rego Barros mos-
trou o heroísmo dos soldados brasilei-
ros no Haiti e trouxe ao palco um solda-
do que lá ficou horas segurando a mão 
de uma senhora presa sob os escom-
bros de um prédio que desabou com o 
terremoto evitando que ela desistisse 
de lutar pela vida. Esse herói subiu ao 
palco e era um garoto com cerca de 20 
anos de idade, rosto de menino. Todos 
ficaram muito emocionados. 

Ozires Silva, já de cabelos bem 
brancos, do alto de sua experiência 
como ex-ministro e criador da Embra-
er, cativou pela simplicidade e seus en-
sinamentos e posicionamentos fortes 
sobre a educação no Brasil. Muito con-
teúdo, posicionamento alinhado com 

o Rotary, ressaltou o dever que temos 
como rotarianos de influenciar nos 
destinos deste pais. Perguntou qual 
o legado que deixaremos para nossos 
filhos, netos e próximas gerações? O 
Rotary, segundo ele, tem o dever e o 
poder de influenciar a sociedade para 
que o futuro deste pais seja aquilo  seja 
aquilo que sonhamos para nossos des-
cendentes.

Já Clovis de Barros foi um profes-
sor fantástico. Discorreu sobre ética 
baseado na filosofia de Aristóteles, 
Jesus Cristo, Russeau e Espinoza. Tema 
difîcil e complexo, mas comunicado 
com leveza e linguagem simples e em 
algumas horas muito divertido, deixou 
um recado profundo com vários pontos 
para refletirmos sobre nós mesmos e o 
que queremos na busca da felicidade. 
Uma afirmação que marcou a todos foi 
de a de que nossa felicidade está na 
felicidade do outro. Só a encontramos 
praticando o amor ao próximo.

O show de Nanny People fez todos 
se divertirem com um humor picante 
mas contido. No salão, 1500 lugares 
tomados.

No companheirismo o Baile Coun-
try com o pessoal se esbaldando de 
dançar e umas comidinhas típicas de-
liciosas. Mas no sábado à noite foi o 
auge da alegria. O salão lotado! Com 
muita dor no coração tivemos de in-
terromper a venda de convites extras, 
pois a cota inicial se esgotou e não ha-
via mais condição de acomodar nenhu-
ma pessoa a mais.

Festa a noite toda, fartura, pre-
miação e música para todos os gostos. 
Todo o mundo saiu exausto de tanto 
dançar, alegre e feliz.

Nossa conferência distrital foi UM 
SUCESSO TOTAL!!!!!!

Obrigado a todos. 

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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tomensagem do governador do distrito

Esta edição da Carta Mensal é dedicada a praticamente um único assunto: a Conferência Distrital Transformadora! O evento, re-
alizado em Maio, foi um sucesso, repleto de companheirismo, palestras marcantes e muitos bons momentos. Fruto de um trabalho 
minuciosamente planejado pelo Casal Governador junto com uma grande equipe de colaboradores. Na reportagem feita pela Juliana 
Amorim você irá conhecer os seus principais acontecimentos, e um pouco das mensagens deixadas pelos seus participantes. Também 
nesta edição, sem fugir do tema, na coluna de Imagem Pública temos o resultado da Campanha Falta Só Isso e do Concurso de Vídeos. E, 
claro, também temos a seção Acontece nos Clubes, com as notícias dos projetos e eventos realizados pelo Distrito.

Marcelo R. S. Carvalho - Editor da Carta MensalNO
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Transformar significa “dar nova 
forma”. Foi essa a ênfase aplicada 
pelo casal governador do Distrito 
4420, José Joaquim do Amaral Ferrei-
ra e Célia, que no ano rotário transfor-
mador 2013-2014, unidos pelo ideal 
de servir, conseguiram motivar seus 
presidentes e companheiros a Vive-
rem Rotary e Transformarem as vidas 
das pessoas e das comunidades.

A XXIII Conferência do Distrito 
4420 começou no dia 15 de maio, 
reunindo centenas de rotarianos na 
sessão solene de abertura, realizada 
no Salão Real do Hotel Monte Real, 
em Águas de Lindóia, sede do evento 
que já prometia ser um sucesso total! 

O evento foi conduzido magnifi-
camente pelo Diretor de Protocolo do 
Distrito 4420, e associado do Rotary 
Club de São Paulo Sudeste, Sérgio Gi-
glioli.

Após participar da inauguração da 
Casa da Hospitalidade, o casal gover-
nador realizou a abertura formal do 
evento, dando boas vindas aos com-
panheiros e seus convidados, agrade-
cendo pelo apoio e presença de todos. 

O casal deixou sua mensagem, sen-
do Célia Maria Corrêa Ferreira, esposa 
do governador, a primeira a agradecer 
pelo apoio recebido de todas as mu-
lheres do distrito que muitos contri-
buíram com os trabalhos realizados. 
"Gostaria de agradecer a todas as 
mulheres rotarianas, representantes 
das ASFARS e Casas da Amizade, com-
panheiras que cumpriram seus papéis 
e foram além das expectativas, dedi-
cando tempo, colaborando nas ações 
e transformando vidas de maneira 
especial". Ela também agradeceu o 
carinho de todos os casais presiden-
tes durante as visitas realizadas nos 
clubes e a receptividade de seus com-
panheiros.

Governador Faz Balanço da Gestão

O governador Joaquim Ferreira re-
latou um pouco do que foi o processo 
de indicação e treinamentos para a 
governadoria, expressando toda sua 
satisfação e superação durante essa 
intensa jornada, que segundo ele, foi 
e tem sido muito gratificante para o 
casal.

“Uma conferência só tem valor se 
ela nos enriquece com alguma coi-
sa. Além de toda alegria de estarmos 
juntos, de toda diversão, sentimos 
essa necessidade e aqui nós percebe-
mos que isso aconteceu. Gostaria de 
relembrar alguns fatos sobre a ma-
ravilhosa oportunidade de trabalhar 
com essa gigantesca equipe de duas 

mil pessoas, dois mil líderes empre-
sariais, dois mil rotarianos engajados 
em Rotary. O primeiro desafio que nos 
apareceu foi o processo seletivo para 
indicação do governador. A comissão 
de indicação é muito exigente e na 
entrevista sofri um interrogatório 
completo. A comissão sabe avaliar e 
faz isso muito bem. Depois dessa fase, 
começou o período de preparação 
que duraram três anos, desde 2010, 
quando iniciamos visitas aos clubes, 
planejamento, estabelecimento de 
metas, treinamentos, assembleia in-
ternacional em San Diego, e todas as 
atividades que foram fundamentais 
nesse processo de formação. Dessas 
reuniões de preparação, por inspira-
ção da Célia, saiu o refrão que hoje 
é adotado pelos 38 governadores de 
todo Brasil, fazendo referência ao 
nosso lema: “13 e 14, Sucesso Total”. 
Os ex-governadores também foram 
muito importantes, pois, sempre que 
solicitados nos deram suas opiniões e 
estiveram sempre prontos a ajudar.

A receita para nos aproximar dos 
76 presidentes foi abrir as portas da 
nossa casa, onde debatemos nossos 
métodos de trabalho e metas a serem 
alcançadas. Foram 14 reuniões de 
debates entusiasmados que sempre 
terminavam com um delicioso jantar 
servido pela Célia. O nosso PETS foi 
um sucesso, com treinamento de alto 
nível, entrosamento de equipe, entre-
tenimento e alegria compartilhada. 
Depois, demos sequência aos demais 
treinamentos e o pontapé inicial e ofi-
cial foi a festa de Transmissão e Posse, 
um inesquecível momento de confra-
ternização", relembrou.

Sobre a Fundação Rotária e a con-
tribuição dos clubes para mantê-la 
forte e atuante junto aos projetos, o 
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governador Joaquim Ferreira citou 
exemplos e incentivou os companhei-
ros a continuarem acreditando na ins-
tituição e nos benefícios que ela pro-
move. "A fundação rotária é a nossa 
ferramenta de gestão financeira e as 
doações são revertidas para o distri-
to e podem gerar projetos de grande 
porte. O crescimento dos clubes vem 
em benefício do próprio clube e uni-
dos somos muito mais fortes".

O apoio familiar foi o combustível 
de toda a jornada. "Gostaria de dizer 
que foram três anos de apoio incondi-
cional da família, entendendo nossas 

ausências. Nosso filho José Vicente e 
minha nora Poliana foram muito pre-
sentes em todo esse processo, inclusi-
ve prestigiando a nossa conferência". 
Na ocasião, o governador também fez 
seu agradecimento especial à sua es-
posa Célia, entregando-lhe uma jóia, 
um anel que representou a sua grati-
dão e o seu amor por ela, nessa impor-
tante parceria na governadoria.

Já sobre a maratona de visitas, o 
governador manifestou emociona-

do, sua alegria em poder visitar os 
clubes, conhecer seus projetos e ser 
bem recebido por todos os rotarianos. 
"Começamos a maratona de 77 clubes 
para visitas oficiais, sem tempo pra 
nada, envolvidos no meio da multidão, 
conhecendo pessoas boas, imbuídas 
no ideal de servir. Conhecemos mui-
tos projetos distintos e interessantes, 
sempre emocionantes, além de rece-
bermos muito carinho e consideração 
de todos. Ao mesmo tempo, parti-
cipamos de decisões sobre projetos 
distritais, globais, bolsa de estudo, 
intercâmbio de jovens, evolução do 

DQA, instituto rotário, reunião do co-
légio e um monte de outras funções. À 
medida que o tempo avançava, fomos 
vencendo as tarefas e obstáculos, os 
projetos foram acontecendo, as metas 
sendo buscadas e as visitas chegando 
ao fim. E, agora, desfrutamos da Con-
ferência Distrital e iremos concluir a 
gestão. Podemos afirmar que estamos 
vivendo um sonho, um sonho feliz, um 
sonho rotário”, afirmou o governador 
Joaquim Ferreira. 

A apresentação dos presidentes 
transformadores foi um dos desta-
ques da noite que celebrou o traba-
lho de cada um deles em seus clubes 
e reconheceu a importância de "Viver 
Rotary e Transformar Vidas" de ma-
neira intensa e solidária, como inspira 
o lema do Ano Rotário Transformador. 

Representante do PRI

O Presidente de Rotary Interna-
tional, Ron Burton, foi muito bem 
representado por Larry Lunsford, 
que fez um excelente papel durante a 
XXIII Conferência Distrital, realizada 
em águas de Lindóia, SP. 

“Gostaria de agradecer ao Gover-
nador Joaquim Ferreira e sua esposa, 
Célia Maria, bem como todos os Rota-
rianos do Distrito 4420, pela hospita-
lidade com que me receberam. Apesar 
de minha esposa Jill não poder estar 
conosco, temos o privilégio de ser os 
Representantes do Presidente de Ro-
tary Internacional, Ron Burton e sua 
esposa Jetta. Esta é a minha primeira 
visita ao Brasil, um país que já queria 
visitar há muito tempo. Certamente 
Jill e eu somos muito parecidos com 
todos vocês e tivemos esta oportuni-
dade de revisar o trabalho do Distrito 
4420 e compreendemos que há muito 
para aprender com os clubes deste 
Distrito Rotário tão forte e vibrante. 
Foi um privilégio trabalhar com o Go-
vernador Joaquim na preparação des-
ta conferência”. 

Larry também falou de sua crença 
nas palavras do nosso Past President, 
Paulo Viriato C. Costa, que represen-
tou o Brasil e o Rotary no mundo.

“A obra-prima do Rotary Inter-
nacional é a Fundação Rotária. Ela 
transforma nossos sonhos em es-
plêndidas realidades… é a expressão 
mais generosa da generosidade rotá-
ria – uma generosidade que não ape-
nas traz benefícios, mas também traz 
ajuda e cooperação para solucionar os 
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problemas que afetam a humanidade. 
A Fundação Rotária consegue o máxi-
mo que a humanidade pode dar. E, de 
fato, como rotarianos somos vence-
dores, campeões. Obrigado por tudo 
o que vocês fazem através do Rotary 
Internacional e a Fundação Rotária, 
para mudar o mundo para melhor. Es-
pero que vocês tenham notado que a 
minha jornada em Rotary, de alguma 
forma, é uma em que quem recebe, re-

tribui, e quem dá, sempre recebe. De 
Bolsista da Fundação Rotária a Dire-
tor do Rotary Internacional. Mas, aci-
ma de tudo, estou aqui para celebrar 
sua jornada em Rotary, e estimulá-los 
a continuar o grande trabalho do Ro-
tary", definiu o carismático represen-
tante de RI. 

Após o pronunciamento de Larry 
Lunsford, o governador Joaquim Fer-
reira manifestou sua satisfação e gra-

tidão pela brilhante participação do 
representante de RI na conferência. 
“Somos realmente um grupo de sorte 
por ter o Larry conosco no evento, por 
toda a carga de emoção que ele depo-
sita em suas palestras boas, cheias 
de conteúdo. Tenho assistido vários 
representantes, ido a várias confe-
rências, e pude perceber que tivemos 
realmente muita sorte em recebê-lo”, 
elogiou o governador.

Companheirismo

A XXIII Conferência agitou os ro-
tarianos e seus convidados na noite 
de quinta-feira, com o show da banda 
Cantando na Chuva, que relembrou 
sucessos dos anos 60 e 70, entre ou-
tros sucessos, interagindo com a pla-
teia, que se envolveu com a animação 
dos talentosos jovens cantores. 

A apresentação aconteceu durante 
o Coquetel realizado após a cerimônia 
de abertura do evento que foi muito 
prestigiado e contou com a presen-
ça em massa de todos os convidados 
desse grande espetáculo que reuniu 
os rotarianos e os motivou a continuar 
vivendo em companheirismo. 

O Segundo Dia

Fazendo homenagens, apresen-
tando resultados, motivando através 
de palestras, os trabalhos da sexta-
-feira, 16 de maio, começaram com a 
presença do casal governador Joaquim 
Ferreira e Célia, que fez a abertura 
oficial e prestaram homenagem aos 
companheiros falecidos, ocasião em 
que se pode reconhecer a participa-
ção destes companheiros em Rotary e 
o quanto cada um foi importante para 
seus clubes. 

O Diretor de RI no ano 1995-1997 
e Chairman da Convenção Internacio-
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sobre o desafio de se organizar uma 
Convenção para mais de 20 mil pes-
soas, e apresentou a Convenção Inter-
nacional de 2015, que será realizada 
em São Paulo, convocando a todos os 
rotarianos do Distrito a estarem pre-
sentes, pois além de ser um evento en-
grandecedor para todos os rotarianos, 
o Distrito 4420 será um dos distritos 
anfitriões.

Sobre o Intercâmbio Rotário da 
Amizade, o Governador 2011-2012 
do Distrito 4420 Fernando Dias Sobri-
nho citou vários exemplos de sucesso 
dessa iniciativa e o quanto ela tem be-
neficiado seus participantes, através 
do Rotary. Fernando ressaltou que o 
Intercâmbio Rotário da Amizade é um 
dos programas oficiais do Rotary e per-
mite que o rotariano e seus familiares 
visitem rotarianos em outros países e 
os recebam em suas casas também. "Os 
intercâmbios são à base de desenvol-
vimento para projetos humanitários", 
definiu. O Governador 2012-2013 do 
Distrito 4420 Marcos Luiz Zanardo e 
Maria Laíz, sua esposa, apresentaram 
os companheiros que integraram o 
grupo de Intercâmbio Rotário da Ami-
zade no ano transformador e mencio-
naram a importância de envolver mais 
rotarianos a participarem dessa ação 

promovida no distrito, que oferece 
oportunidades de conhecimento, no-
vos contatos, descoberta de diferen-
tes culturas e hábitos, fortalecendo o 
espírito rotário em mais uma iniciativa 
que leva os rotarianos para criar laços 
e referências pelo mundo.

O concurso "Meu Clube em Ação" 
também foi destaque, apresentado 
pelo Governador 2000-2001 do Dis-
trito 4420 Henrique Camilo de Lellis 
e por Marcelo Carvalho, Presidente da 
Comissão de Imagem Pública, na ma-
nhã de intensa jornada rotária, mos-
trando aos presentes, o que tem sido 
feito pelos clubes, através da criação 
de vídeos bem produzidos, que expõe 
parte dessas ações e seus resultados, 
mostrando o que o Rotary faz e como 
promove a sua Imagem Pública. Foram 
apresentados o 5º, 4º e 3º lugares e ao 
longo do evento foram divulgados o 2º 
e 1º lugares, sendo todos os trabalhos 
julgados e reconhecidos pela comissão 
responsável. 

Fundação Rotária

O reconhecimento EREY foi o tema 
abordado pelo Governador 2006-2007 
do Distrito 
4420 Marcelo 
Demétrio Haick, 
que explanou 
de forma clara 
o quanto essa 
c o n t r i b u i ç ã o 
tem beneficiado 
a Fundação Ro-
tária, possibili-
tando a amplia-
ção de projetos 
que vem sendo 
desenvolv idos 
pelos clubes na 
c o m u n i d a d e . 
Os clubes que 
alcançaram a 
meta 100% re-
ceberam certi-
ficados entregues pelas autoridades 
rotárias presentes. 

A Pólio Plus também foi um dos te-
mas abordados e muito bem apresen-
tado pelo EGD Marcelo Haick, que mais 

uma vez conseguiu cativar os rotaria-
nos e participantes do evento, mos-
trando o que tem sido feito, o que ain-
da é necessário fazer, as dificuldades e 
os sucessos dessa ação mundialmente 
conhecida. A Fundação Rotária, presi-
dida por ele, também foi mencionada, 

através do trabalho da equipe distrital 
que integrou todas as atividades rea-
lizadas no ano rotário transformador 
e que possibilitou aos rotarianos do 
distrito mais esclarecimento através 
do Cadre, que permitiu melhor enten-
dimento para criação e formatação de 
projetos e resultados efetivos em prol 
de nobres causas abraçadas pelos clu-
bes. 

Homenagens e Apresentações

O casal governador prestou home-
nagem ao rotariano Miguel Christofi e 
sua esposa, por integrarem Rotary há 
muitos anos e continuarem apoiando 
diversas causas, hoje como compa-
nheiros do RCSP Sul. Ele ingressou em 
Rotary em 1969 e, desde então, vem 
se dedicando à organização. 

A apresentação dos casais gover-
nadores 2014-2015 Hiroshi e Suma 

Shimuta e 2015-2016 Maria Luiza e 
Cláudio Zago ofereceu a oportunidade 
para os futuros líderes do Distrito de 
falarem um pouco de si e de suas ideias 
para o Distrito 4420. 

General Rêgo Barros

O rotariano Jorge Ventura, um dos 
organizadores do evento e companhei-
ro do Rotary Club de Praia Grande, 
efetuou a apresentação do currículo do 
próximo palestrante, seu convidado. A 
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palestra do General de Brigada Otávio 
Santana do Rêgo Barros foi vibrante 
e tocante, pela maneira serena e jus-
ta como conduziu sua apresentação, 
abordando temas fortes como a re-
construção do Haiti, após o terremoto 
sofrido pelo país, que na ocasião rece-
beu o general e seus soldados na luta 
pela paz e sobrevivência dos cidadãos 

depois da catástrofe. 
Sua postura e bom humor deram a 

leveza certa para cativar os presentes e 
levar cada um deles ao cenário de suas 
experiências, como o momento em que 
passou a integrar o processo de Pacifi-
cação do Morro do Alemão, no Rio de 
Janeiro. 

Atualmente, o General Otávio San-
tana do Rêgo Barros é Chefe do Ser-
viço de Comunicação Social do Exér-
cito Brasileiro e, acompanhado de sua 
esposa Maria Cristina, compareceu à 
XXIII Conferência do Distrito 4420, 
onde foi um dos palestrantes. 

Além de sua participação na confe-
rência, o General levou a Águas de Lin-

doia uma exposi-
ção itinerante de 
equipamentos e 
veículos blinda-
dos do Exército, 
que permaneceu 
durante todo o 
dia em frente 
ao Hotel Monte 
Real, atraindo a 
atenção de cida-
dãos da cidade, 
participantes da 
Conferência e até 
de grupos de es-
tudantes das es-
colas da região.

O General de-
monstrou muita 

afinidade com os trabalhos realizados 
na conferência e ao final posou para a 
foto da campanha “Falta Só Isso”, fa-
zendo o tradicional gesto. Sua palestra 
foi personalizada e em muito convergiu 
com os ideais rotários de servir. “Vocês 
são exemplos para muitas outras orga-
nizações", afirmou o general. 

O Rotary, através do governador 
Joaquim Ferreira, prestou homenagem 
ao soldado presente que representou 
todos os demais soldados que fizeram 
tanto pelo Haiti. Homenagearam tam-
bém o general pelos ideais em comum 
e pela brilhante palestra.

Delegados Votantes

Para decidirem as propostas a se-
rem enviadas ao Conselho de Legisla-
ção do Rotary International a ser reali-
zado em 2016, foi realizada durante a 
Conferência Distrital em Águas de Lin-
dóia a reunião dos Delegados Votan-
tes. O trabalho foi presidido e exposto 
em plenária pelo Governador 2001-
2002 do Distrito 4420 Samir Nakhle 
Khoury. Entre as importantes propos-
tas deliberadas pelos delegados está a 
aprovação da proposição do programa 
Rotary Kids, um incentivo para que 
estes jovens entre 5 e 12 anos formem 
clubes kidianos em todo o mundo. Será 
uma nova tentativa de formalização do 
programa junto ao Rotary Internatio-
nal, já que não houve aprovação nos 
Conselhos de Legislação anteriores.

Atividades Esportivas e Olimpíadas

As atividades esportivas tiveram 
início na sexta-feira (17), com o Fu-
tebol e a Clínica de Tênis para crianças 
e para adultos, que também puderam 
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esse esporte, através da palestra e 
orientações do professor Osvaldo Ma-
raucci, apresentador da rede de TV 
ESPN. 

O tradicional Futebol rotário, orga-
nizado pelo rotariano do Rotary Club 
de São Paulo Ipiranga Álvaro Sanches, 
vem mantendo seu espaço e promo-
vendo uma competição diferente, já 
que o companheirismo é o ponto alto 
dos jogos. “Quem se sagra campeão é o 
Rotary”, diz Sanches. 

Realizada todos os anos durante 
a Conferência Distrital, a Olimpíada 
Rotária reúne rotarianos para testar 
seus conhecimentos e fortalecer os 
laços rotários. A organização da Olim-
píada ficou a cargo dos companheiros 
do Rotary Club de São Paulo Anchieta, 
coordenada por Leonardo Weissmann, 
e a premiação foi feita em nome dos 
clubes para os três primeiros coloca-
dos. Os vencedores foram em primeiro 
o RC SP Aeroporto, representado por 
Marcelo Carvalho, seguido pelo RC de 
Praia Grande, representado por Sílvio 
Luis dos Anjos, e pelo RC São Paulo Vila 
Carioca, representado por Mario Son-
cini Neto.

Caminhada e Tarde Country

A tarde de sexta-feira foi bem 
agitada, mas também solidária, con-
seguindo mobilizar os rotarianos na 
Caminhada "Transforme sua Ação em 
Doação" e entusiasmá-los com a Tarde 
Country. 

A Caminhada teve como cenário da 
concentração a Praça Central, em fren-
te ao Hotel Monte Real, onde vários ro-
tarianos participaram do evento orga-
nizado pelo Rotary Club de Santos Vila 

Belmiro, que realiza anualmente a sua 
tradicional caminhada em Santos-SP. 

As inscrições foram abertas para 
companheiros e não rotarianos, que 
receberam US$ 10 de crédito a ser 
doado em seus nomes para a Funda-
ção Rotária, em favor da Erradicação 

da Pólio. Já na Tarde Country, muitos 
companheiros mostraram talento com 
a dança, inspirados no ritmo do Serta-
nejo Universitário, apresentado pela 
jovem banda que animou a festa e can-
tou vários sucessos que embalaram os 
convidados. 

Saborosa comida e boa bebida tam-
bém foram servidas para deixar aquele 
gostinho de "quero mais", da festa que 

integrou a pro-
gramação que, 
para muitos, 
foi de tirar o 
chapéu! 

O Colégio 
de Governado-
res reuniu-se 
com o Repre-
sentante do 
Presidente de 
Rotary Inter-
national Larry 
Lunsford, que 
pode conhecer 
cada um dos 
gove r n a d o re s 
do Distrito 
4420, suas 
ex p e r i ê n c i a s, 
além de discu-
tir assuntos ro-
tários, e deixar 
sua mensagem 
m o t i v a d o r a 
para que todos 

continuem vivendo Rotary e transfor-
mando vidas. 

Entretenimento e Intercâmbio

Na sexta-feira, a energia dos jovens 
intercambistas veio abrilhantar a noite 

festiva que contou ainda com o maravi-
lhoso show "Tsunany", da atriz e humo-
rista Nany People. 

A apresentação dos jovens, levando 
as cores das bandeiras de seus países, 
foi emocionante, e a importância desse 
projeto de Rotary apoiado pelo distri-
to foi apresentada através das pala-
vras de Tarcísio Mota Siqueira, compa-
nheiro do Rotary Club de São Vicente 
e Chairman do YEP (Youth Exchange 
Program, na sigla em inglês). 

Com a presença em massa de rota-
rianos e convidados, a atriz e humoris-
ta Nany People conseguiu levar graça e 
muito bom humor para a plateia, que 
gargalhou com o tom alto e grave de 
suas piadas, que apesar de parecerem 
um tanto pesadas para alguns, permi-
tiu que todos fossem dormir mais le-
ves, depois de curtirem a maravilhosa 
apresentação. 

 
O Dia de Encerramento

Com o apoio do Rotary Club de 
Guarujá Vicente de Carvalho, a ONG 
Círculo de Integração Social Balé Roda 
Dançante apresentou o espetáculo que 
abriu os trabalhos da manhã de sába-
do, na Conferência Distrital.  

As crianças e adolescentes que 
compõe o grupo iniciaram a apresen-
tação de forma impecável e as apre-
sentações deram ritmo ao terceiro e 
último dia de atividades na Plenária. 
Com tanta emoção causada pela bela 
performance das bailarinas, logo foi 
anunciado que as componentes do pro-
jeto Roda Dançante poderão integrar a 
programação da Conferência Interna-
cional que será realizada em São Paulo, 
em 2015.
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  Quadro Associativo

A apresentação de DQA (Desen-
volvimento do Quadro Associativo) e 
a presença maciça dos rotarianos na 
Plenária realizada na manhã de sába-
do, mostrou o quanto o Ano Rotário 
Transformador vem sendo considerado 
um Sucesso Total. 

A conquista é resultado de um tra-
balho árduo, constante e histórico de 
mais de um ano, realizado pelos clubes 
no DQA, através de um planejamento 
bem elaborado por Dirceu Vieira, Go-
vernador 2003-2004 do Distrito 4420 
e presidente de DQA do distrito, com 
aprovação do governador José Joaquim 
do Amaral Ferreira. A participação 
efetiva dos presidentes possibilitou 
o alcance de metas propostas e a su-
peração das mesmas, considerando 
o grande número de associados que 
ingressaram em Rotary, elevando o 
quadro associativo dos 50 clubes que 
receberam o reconhecimento durante 
a Plenária de sábado.

Segundo Dirceu, os desafios con-

tinuam e os clubes seguem determi-
nados e fortalecidos para manter o 
crescimento do Quadro Associativo. 
“Fizemos o desafio dos mais 15% por-
que é o recorde do Distrito, que foi 
conquistado pelos meus presidentes e 
líderes distritais de 2003 - 2004, não 
pelo governador Dirceu. Esse número 
não foi superado e nós precisávamos 
superar isso.  O plano foi desenvolvi-
do com simplicidade e objetividade, 
considerando que o desenvolvimento 
do quadro social serve unicamente 
para o fortalecimento do clube. Atra-
vés dos seminários itinerantes, indo 
aos clubes, nós atingimos mais de mil 
pessoas, visando a aproximação entre 
lideranças e companheiros, para mos-
trar que somos todos iguais. Por isso, 
agradeço pelo empenho de toda a equi-
pe", destacou o presidente do DQA. 

Ozires Silva dá Recado

O Salão Real foi palco de duas gran-
des palestras na última plenária reali-
zada no sábado (17). A primeira pales-

tra, com Ozires Silva, foi comovente, 
além de expor toda sua experiência 
junto à história e desenvolvimento do 
país. Coronel da Aeronáutica e enge-
nheiro formado pelo Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA), destaca-se 
por sua contribuição no desenvolvi-
mento da indústria aeronáutica brasi-
leira, tendo sido criador da Embraer. 
Atualmente, é reitor da Unimonte, em 
Santos-SP. 

Ozires Silva transmitiu sua mensa-
gem que destacou o papel da educação 
como base para o crescimento susten-
tável de uma população, em contraste 
com políticas assistencialistas que 
somente perpetuam a pobreza. “Um 
país rico não é um país sem pobreza, 
mas sim um país com riqueza”, disso 
Ozires, lembrando que é preciso gerar 
crescimento e criar riqueza para que 
esta possa ser repartida em benefício 
de toda a população.

Ozires destacou a importância do 
Rotary e seu trabalho social, e sua pa-
lestra entusiasmou aos cerca de 2000 
expectadores presentes na plenária. 
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"Gostei muito do lema rotário que 
fala em transformar vidas. Acredito 
que nós transformamos vidas através 
da qualificação de cada um. Fui muito 
mais longe do que esperava na minha 
vida e atribuo isso à educação. O meu 
desejo mais profundo é que cada bra-
sileiro tenha a mesma chance e opor-
tunidade que eu tive, e nós temos que 
trabalhar para isso. O mundo mudou e 
muito, pra melhor, como um todo. Deu 
saltos na tecnologia através da inte-
ligência, da competência e do risco", 
complementou Ozires. 

A Filosofia e os Pensadores 
 
Na palestra de Clóvis de Barros Fi-

lho, que é advogado, jornalista e pro-

fessor universitário, as questões éticas 
e o comportamento humano foram dis-
cutidas com muito bom humor, trazen-
do todos os presentes à reflexão. 

Mas, para chegar a esse perfil, Cló-
vis descreveu vários fatos relacionados 
a sua infância e todas as transforma-
ções pela qual passou e como superou 
suas dificuldades, trabalhando ques-
tões comportamentais espelhando-se 
nos exemplos de Aristóteles, Rous-

seau, entre outros pensadores. Como 
sempre, explanou de forma divertida e 
didática, características de suas apre-
sentações.  

Clóvis de Barros Filho falou de 
maneira despojada sobre o compor-
tamento humano, guiado pela postura 
ética e outros valores que devem ser 
preservados e repensados, inclusive 
pelos rotarianos.  

Tarde de Encerramento

Na mesma tarde, os rotaractianos 
se reuniram para expor suas ideias, 
falar de resultados obtidos no Ano Ro-
tário Transformador e sobre as novas 
perspectivas para um futuro promis-
sor, considerando o empenho e toda 

energia depositada pelos jovens nas 
ações rotárias. O evento contou com 
a participação do Presidente da Co-
missão de Novas Gerações do Distrito, 
Gilmar Rocha.

O Seminário de Capacitação e For-
mação de Líderes Distritais também 
ocorreu na tarde de sábado, dando 
dicas a respeito do funcionamento do 
distrito para todos os interessados em 
servirem na equipe distrital. 

Também foram realizadas as reu-
niões entre governadores e presiden-
tes. O GD Joaquim Ferreira se reuniu 
com os presidentes 2013-2014, GAs 
e Equipe, e ocorreram as reuniões do 
GDE Hiroshi Shimuta com os presiden-
tes 2014-2015 e da GDI Maria Luíza 
Mendaçolli Zago com os presidentes 
2015-2016.  

VII Conferência de Rotary Kids

A 7ª Conferência Distrital do Rota-
ry Kids aconteceu no começo da tarde 
de sábado (17), no Salão Esmeralda, 
e foi coordenada por Marcelo Carva-
lho, que foi Presidente da Comissão 
Distrital de Rotary Kids no ano ro-
tário 2011-2012. O evento contou 

com a presença de autoridades rotá-
rias, como o governador José Joaquim 
do Amaral Ferreira, o representante 
do Presidente de Rotary Internatio-
nal, Larry Lunsford, o Presidente da 
Comissão Pró Juventude do Distrito 
Gilmar Rocha, e o EGD Samir Khoury, 
idealizador do programa na década de 
90. A mesa da presidência da reunião 
foi composta pelos presidentes dos 
três clubes, o RC SP Aeroporto, o RC 13
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de Santos e o RC de São Caetano do Sul 
Olímpico, e o ponto alto do evento foi 
a apresentação de seus projetos pelos 
próprios kidianos.

Marcelo Carvalho apresentou um 
breve resumo do funcionamento do 
Rotary Kids, que possui estrutura si-
milar à de um Rotary Club, feito para 
crianças até 12 anos e que prestam 
serviços sociais de verdade, como do-
ação de brinquedos e insumos a enti-
dades, plantio de árvores, campanhas 
educativas, e eventos beneficentes 
para financiamento de seus projetos. 
Marcelo ressaltou ainda a grande con-
tribuição do programa para os jovens, 
como o aprendizado do trabalho em 
grupo, desenvolvimento de lideran-
ças, respeito às diferenças e civismo. 
Ao final, o coordenador do evento co-
mentou: “Mesmo não tendo atuado 
diretamente na comissão de Rotary 
Kids neste ano rotário, foi com grande 
satisfação que recebi a missão do Go-
vernador Joaquim e do Presidente Pró 
Juventude Gilmar Rocha para organizar 
esse evento. Acompanhei de perto a 
fundação e desenvolvimento de muitos 
desses clubes, e estar junto às crian-
ças, e vê-los apresentar pessoalmente 
seus projetos, é muito gratificante”, 
concluiu Marcelo. 

O evento contou com apresentação 
de Sonia Dias, que falou sobre a im-
portância do aprendizado, através da 

exibição de um vídeo e debate entre as 
crianças. Dentro da Conferência de Ro-
tary Kids ocorreu ainda o RYLA KIDS, 
evento organizado pela rotariana De-
nise Masselco. O tema trabalhado foi 
a ética e o trabalho em equipe, desen-
volvido através de vídeos, discussões 

em grupo, e atividades interativas, 
que colocaram as crianças para traba-
lhar. Como nos anos anteriores em que 
participou, as atividades lideradas por 
Denise mantiveram o público partici-
pando e se divertindo.

Homenagem aos Grandes Doadores

No Bar Inglês do Hotel Monte Real 
aconteceu o Encontro Paul Harris So-
ciety, Major Donor e Arch Klumph So-
ciety. O evento, organizado por Claudio 
Takata, proporcionou reconhecimento 
àqueles que apoiam enfaticamente 
os projetos realizados pela Fundação 
Rotária por todo o mundo. Durante o 
evento novos rotarianos aderiram à 
Paul Harris Society, e demonstraram 
desta forma seu comprometimento 
com as causas rotárias.

 
Baile da Copa

O "Rotary na Copa" foi à inspiração 
para o Baile Temático da XXIII Confe-
rência Distrital, que proporcionou aos 
rotarianos muita diversão, companhei-
rismo e fortes emoções com as premia-
ções da noite. 

Os reconhecimentos e a alegria 
mantiveram os rotarianos atentos e 
motivados a comemorar suas conquis-
tas e compartilhar bons momentos do 
ano transformador. 

Os participantes curtiram a banda, 
que animou a festa com muita dança e 
ritmos quentes, envolvendo e divertin-
do a plateia que fez do tema Copa do 
Mundo uma inspiração para esse gran-
de evento rotário. 

Governador aproveitou para para-
benizar a equipe distrital que ajudou 
na realização da conferência. “Para-
benizo essa equipe que desenvolveu 
tudo com maestria e gostaríamos de 
render homenagem especial ao Farid 
Nasser Chedid, presidente da Comis-
são da Conferência, que organizou esse 
evento maravilhoso, definiu Joaquim 
Ferreira.  

Durante o baile foi realizada a pre-
miação de diversas atividades, como a 
Olimpíada Rotária, a campanha Falta 
Só Isso, o Concurso de Vídeos, as ati-
vidades esportivas, as caravanas maio-
res e mais distantes, e até a fantasia 
mais inspirada, ganha pelo Rotary Club 
de Praia Grande Pedro Taques.

O evento foi marcado pelo grande 
número de rotarianos e convidados 
que prestigiaram a XXIII Conferência 
do Distrito 4420, um incentivo a mais 
para os próximos eventos e uma refe-
rência para os rotarianos que seguem 
determinados e transformadores, vi-
vendo Rotary intensamente.
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O RC de São Paulo Aeroporto, clube presidido pelo casal Francisco Mo Qom Yeng e pela Presi-
dente da Casa da Amizade Cristina, recebeu Visita Oficial do governador que prestigiou a assina-
tura da parceria firmada com o Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo – SP, durante apre-
sentação do dermátomo, doado através de um projeto de Subsídio Global da Fundação Rotária, 
em torno de USD 70, 000. O governador conheceu o Sinthoresp (Sindicato de empregados de Ho-
téis, Bares e Similares), a entidade Lares (Legião de Assistências para Reabilitação de Excepcio-
nais) e alunos do Projeto EJA, no Colégio Santa Maria, instituições assistidas pelo clube. A posse 
de um novo associado, a outorga de 12 Cristais EREY e dois títulos Paul Harris, foram destaques. 

 Rotary Club de Cubatão Jardim Casqueiro
O casal governador esteve em Cubatão-SP, para Visita Oficial ao RC de Cubatão Jardim Cas-

queiro, onde foi recebido pelo casal presidente André Pereira e Rosália. No Hospital Municipal de 
Cubatão - "Dr. Luiz Camargo da Fonseca", o clube executou projetos significativos, como a doa-
ção de um novo Mamógrafo em 2013, além da Brinquedoteca mantida na ala pediátrica. O casal 
participou da entrega de uma centrífuga imunohematológica, equipamento que realiza todos os 
exames com processo de centrifugação necessário nas transfusões e atendimento aos doadores 
de sangue. Na festiva, destaque para a posse de Lucas Amatusi, outorga de Cristais EREY para 
11 companheiros e Títulos Paul Harris para Gilberto Freitas (4ª Safira), José Maurício Vieira (2ª 
Safira) e Paulo Nunes (1ª Safira). 

Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte
O casal governador esteve no RC de São Bernardo do Campo Norte, que é presidido pelo casal 

José Macedo e Cláudia. Juntos visitaram a quadra de Esporte Club DER, que também é sede do Nú-
cleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) mantido pelo clube. Lá são aplicadas aulas 
de Taekwondo gratuitas, oferecidas às crianças e jovens do bairro. Também conheceram a Asso-
ciação São Luiz é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que abriga crianças encaminhadas 
através das Varas da Infância e Juventude ou pelos Conselhos Tutelares.  O Cristal EREY foi outor-
gado a todos os companheiros do clube que através do reconhecimento registrou a marca 100% 
EREY. Na ocasião, seis companheiros foram homenageados com a outorga do título Paul Harris.

 Rotary Club de São Paulo Santo Amaro
O RC de São Paulo Santo Amaro recebeu o casal governador, que durante Visita Oficial ao clube 

presidido pelo casal transformador Genesio Vivanco Solano Sobrinho e Maria de Fátima apresen-
tou a Casa da Amizade S.O.S., seus projetos e parcerias com o clube.  O clube oferece capacitação 
profissional através do Centro Rotário Educacional Social, Cultural e Recreativo de Santo Amaro - 
C.R.E.S.C.E.R e da Padaria Comunitária, mantida pela "Associação do Abrigo Nossa Senhora Rainha 
da Paz". Homenageado durante a festiva,  Antonio Rossi Lima tornou-se sócio honorário. Foram ou-
torgados cinco títulos Paul Harris, dois Cristais EREY  e três novos sócios tomaram posse. O CAPS 
Infantil II de Santo Amaro  recebeu um cheque no valor de USD 2,000.00 (dois mil dólares rotários). 

Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo Amaro
O casal presidente transformador do RC de Guarujá Ilha de Santo Amaro, Giovanni Di Clemente 

e Célia, recebeu Visita Oficial do casal governador, que assistiu a uma apresentação de vídeo sobre as 
ações do clube, entre elas o projeto Brasil Alfabetizado, que formou só neste ano rotário transforma-
dor 380 alunos. Durante a reunião festiva, foi celebrado o Dia do Autista, homenagem que possibili-
tou a apresentação de representantes da APAAG, entidade que cuida de pacientes autistas e recebe 
apoio dos rotarianos. A doação de instrumentos para a faculdade de Odontologia da Universidade 
Santa Cecília foi possível graças aos esforços de companheiros rotarianos que renderam homenagem 
ao diretor do curso, Walter Denari. O Cristal EREY foi concedido a cinco companheiros do clube.

Rotary Club de Guarujá
A comitiva de companheiros do RC de Guarujá, liderada pelo casal presidente transformador 

Romilton Wlademy Gonçalves de Sá e Ednaura, recebeu visita oficial do casal governador, que foi re-
cepcionado pela comitiva na Creche Benedito Lellis. O NEIC - Benedito Lellis, atualmente é dirigido 
por Ana Maria Rabelo de Oliveira, que agradeceu aos rotarianos todo apoio recebido para manter 
as 125 crianças. O governador conheceu as obras da futura sede Casa da Visão de Guarujá, em um 
terreno de 1.600 m2, nos fundos da creche, que oferecerá atendimentos oftalmológicos, inclusive 
treinamento de cães guia. Na festiva, houve apresentação de vídeo com projetos do clube, como a 
caminhada Rota 10 - Guarujá, evento que na última edição, reuniu 595 participantes.

Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipú
O casal governador esteve no RC de Praia Grande Forte Itaipu, onde foi recebido pelo atual 

casal presidente, Ricardo Veronesi e Ivânia, na Churrascaria O Leitão da Baixada, sede das reuni-
ões festivas do clube. Em assembleia com os sócios, o governador conseguiu transmitir confiança 
e apoio ao clube que segue em transição, por conta do desligamento forçado do presidente trans-
formador Antonio Carlos Miranda Yépez, em razão da grave doença de sua esposa. Os companhei-
ros seguem solidários e motivados, desenvolvendo projetos de alfabetização e apoio a entidades 
locais, mostrando também empenho na conquista de100% EREY, reconhecimento feito aos ro-
tarianos que contribuíram com a ação "Todos os Rotarianos, Todos os Anos", que vem somando 
excelentes resultados, com significativas doações à Fundação Rotária. 
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RC Santos Porto faz outorga de Major Donor e PHF

O companheiro do Rotary Club de Santos Porto, Ronaldo Caro 
Varella (Governador Designado do Distrito 4420, ano rotário 
2016-2017) e sua esposa Monica (Presidente da ASFAR 2014-
2015), com contribuições acumuladas à Fundação Rotária que 
totalizaram US$ 25,000.00, em reunião festiva do clube que tem 
como presidente do clube Raquel Ferreiro Vieira, receberam das 
mãos do Governador Roberto Luis Barroso Filho (2009-2010) a 
outorga do título Major Donor – nível 2, sendo os primeiros com-
panheiros do clube a alcançarem este reconhecimento. No mesmo 
evento, Flávia Nascimento Caro Varella foi agraciada pelo próprio 
companheiro Ronaldo Caro Varella com Título Paul Harris, como 
reconhecimento pela sua valiosa contribuição na venda dos “Pane-
tones do Bem” neste ano rotário transformador.

RCSP Sudeste tem evento de Imagem Pública 

A Comissão de Imagem Pública do Rotary Club de São Paulo Su-
deste organizou um evento de promoção de Imagem Pública, com o 
objetivo de divulgar os trabalhos realizados pelo clube e pelo Ro-
tary. O evento contou, como representante da mídia e convidado 
especial, com a presença do presidente do Grupo Silvio Santos, Sr. 
Guilherme Stoliar. Guilherme Stoliar e sua esposa Cristina  recebe-
ram o títiulo de Rotariano Honorário e foram agraciados com um 
Título de Companheiro Paul Harris. A presidente Cinthia Corrêa da 
Costa Machado falou um pouco sobre Rotary e suas ações desde 
sua fundação e fez um paralelo da campanha da Poliomielite com 
a campanha Teleton.

RC Santos participa da Campanha Pratique a Cortesia 

O RC de Santos participou da Campanha Pratique a Cortesia,  
realizada em abril, que tem como objetivo envolver as comunidades 
santista e das cidades vizinhas para difundir e valorizar o hábito e 
a importância da cortesia, nos pequenos gestos e atos cotidianos. 
Dentre as ações da campanha está a seleção da  “Pessoa Mais Cor-
tês”. O concurso é feito nas Escolas Municipais de Santos, que clas-
sifica três pessoas em cada categoria: Desenho, Poesia e Redação, 
totalizando nove trabalhos classificados. Já o Concurso Fotográfico 
classifica participantes por meio das Redes Sociais, com retrato 
de um momento especial de cortesia. O Rotaract Club de Santos e 
o Interact Club de Santos – Professor Fuschini e o Rotary Kids de 
Santos realizaram pedágios para divulgação da campanha. 

O RC de Guarujá Vicente de Carvalho entregou coelhos de cho-
colate para 182 crianças em idade pré escolar, na NEIM Vereador 
Luiz Carlos Romazzini, no bairro Morrinhos II, no Município de 
Guarujá - SP. A ação foi resultado da organização e trabalho da com-
panheira Elisa Souza, Diretora de Projetos Humanitários do clube, 
em conjunto com o Presidente Transformador Aldo da Silva Gaspar 
Filho. Foi uma tarde de festa, alegria e muito carinho doado aos 
pequenos, durante a ação que contou com a presença do presidente 
e dos associados Jorge Xodó, Cecília Mattos de Ávila, Magali Negrão 
e da jovem Sibila Juiz. 

RC Guarujá Vicente de Carvalho faz ação na Páscoa 
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RC Guarujá V. de Carvalho faz projeto com Subsídio

Em maio do ano rotário transformador, o casal presidente do 
RC de Guarujá Vicente de Carvalho, Aldo Gaspar e Anacélia, fize-
ram a entrega do Subsídio Distrital Simplificado à ONG Círculo de 
Integração Social Roda Dançante, instituição apoiada pelo clube. 
Fundado em 2008 para fortalecer e possibilitar a continuação e 
expansão  do Projeto Ballet Cooperativo, que surgiu em agosto de 
2002 dentro do programa do Estado “Parceiros do Futuro”, a ONG 
foi idealizada pela professora Ariadne Moreno, que tinha como ob-
jetivo oferecer atividades à comunidade. Através desse trabalho da 
professora, os rotarianos firmaram importante parceria que viabi-
lizou a realização do projeto.

RC Santo André Bela Vista em Integração Comunitária

O RC de Santo André Bela Vista participou do evento "Inte-
gração Comunitária", organizado pelo companheiro Fábio Lopes, 
vice presidente do clube. O companheiro Edmur, que é médico, 
participou da ação junto com a equipe de voluntários da Escola de 
Enfermagem ABC Myrtes Silva e Instituto Polígono. As equipes re-
alizaram mais de 250 atendimentos de aferição de pressão arterial 
e testes de glicemia. O companheiro e secretário do clube, Nelson 
Oliveira, também prestigiou o evento, que só foi possível graças 
ao trabalho dos rotarianos, equipe da CNH - Myrtes e Polígono e 
voluntárias do INSS de Santo André, que orientaram a população. 

RCSP Saúde comemora 27 anos com 4 novos sócios 

No mês de abril, o RC de São Paulo Saúde completou 27 anos 
de atividades. A ocasião foi comemorada durante reunião festiva 
que aconteceu no dia 29, nas dependências do restaurante Fami-
glia Moretti, cenário das reuniões festivas. O evento foi prestigia-
do por aproximadamente 60 convidados e marcado pela posse dos 
novos sócios Dr. Nilo Mitsuro Izukawa (Angiologista e Cirurgião 
Vascular), Estevam Kikuchi (Cake Designer), Arthur Vinicius Navas 
Machado (Gerente de relacionamento do Banco do Brasil) e Bru-
na Werling Navas Machado (Advogada). É com muita honra que o 
RCSP Saúde comunica a adesão de quatro novos companheiros ao 
seu quadro associativo.

Área 3 realiza Rodada de Negócios

No início de junho, foi realizada a Rodada de Negócios, organi-
zada pelos Rotary Club’s de São Paulo Centenário, Chácara Flora, 
Cidade Dutra, Interlagos, Ponte Estaiada, Manacás da Serra e San-
to Amaro, representando a Área 03 do Distrito 4420. O I Encontro 
de Negócios estabeleceu o contato entre empresas, incentivando 
a criação de grandes parcerias de negócios, e contou com a pales-
tra “Inteligência Emocional & Qualidade de Vida”, apresentada por 
Mário Koziner. Foram realizadas 8 rodadas, com 49 empresas par-
ticipantes, no Clube Transatlântico. O evento teve o apoio do Ciesp 
- Distrital Sul, Associação Comercial - região Sul, Jornal Gazeta de 
Santo Amaro, e Revista Em Sintonia.
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Dois concursos movimentaram os 
clubes e geraram expectativa durante 
a Conferência Distrital em Águas de 
Lindóia: O Concurso de Vídeos Meu 
Clube em Ação, e o Arrastão de Mídia. 
Ambos os concursos contaram com 
premiação em forma de doação para 
a Fundação Rotária em nome dos clu-
bes, para os três primeiros colocados.

A proposta do Concurso de Vídeos 
era de que os clubes apresentassem 
um vídeo de até 2 minutos com um 
projeto realizado. E o retorno foi ex-
celente: foram apresentados 25 víde-
os, com ótima qualidade e conteúdo. 

Os vídeos foram avaliados por 

uma comissão julgadora nomeada 
pelo Governador José Joaquim do 
Amaral Ferreira e pelo EGD Henrique 
Lellis, que criou o concurso. Esta foi a 
terceira edição do concurso, e foi um 
sucesso total! Os finalistas foram sen-

do anunciados no decorrer do evento, 
e cada anúncio de um finalista gerava 
muita comemoração.

Foi uma seleção muito difícil, pois 
foram muitos bons vídeos, e a escolha 
é bastante subjetiva. Ainda que usan-
do critérios o mais objetivos possí-
veis, como qualidade técnica, conte-
údo e adequação ao tema proposto, a 

comissão julgadora se esforçou bas-
tante para chegar a um resultado jus-
to. Uma evolução técnica significativa 
desde o primeiro concurso tem sido 
observada nos vídeos apresentados. 
Os vídeos estão todos disponíveis no 
site do Distrito - não deixe de assistir!

O Arrastão de Mídia foi uma ini-
ciativa do Rotary International para 
estimular a divulgação na mídia  dos 
anúncios da campanha Falta Só Isso. 
Esses anúncios são de excelente qua-
lidade, e mostram o esforço da reta 
final no combate à Polio, e tem como 
objetivo divulgar a campanha e bus-
car apoio, seja financeiro ou em par-

ticipação. Entretanto como o Rotary 
não dispõe de verbas para veiculação, 
depende do esforço dos rotarianos 
em mobilizarem seus contatos para 
conseguirem publicação gratuita. 

E obtivemos um excelente resul-

tado! Foram mais de 30 publicações 
documentadas pelos clubes, que le-
varam a mensagem à sociedade.

O resultado do concurso Arrastão 
de Mídia foi divulgado durante o Baile 
Rotary na Copa, na noite de encerra-
mento do evento.

Para o próximo ano já está mar-
cada a quarta edição do Concurso de 

Vídeos, e os clubes já podem escolher 
seu projeto e ir preparando as ima-
gens. Pedimos a que todos observem 
o regulamento existente no site para 
que possam participar do concurso!

E a Campanha Falta Só Isso não 
para. Independente do concurso, 
os clubes podem e devem continuar 
sempre divulgando a mensagem do 
Rotary. As imagens em alta qualidade 
estão no site do Distrito e devem ser 

usadas - várias personalidades brasi-
leiras se juntaram à campanha e ce-
deram suas imagens, como o Renato 
Aragão, a Isabelli Fontana, e outros.

Marcelo R.S.Carvalho
Presidente da Comissão de

Imagem Pública do Distrito 4420

CONCURSO DE VÍDEOS - MEU CLUBE EM AÇÃO

1º lugar: Rotary Club de Santo André Norte 
2º lugar: Rotary Club de Praia Grande 
3º lugar: Rotary Club de São Caetano do Sul Olímpico 
4º lugar: Rotary Club de Santos 
5º lugar: Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada

ARRASTÃO DE MÍDIA - CAMPANHA FALTA SÓ ISSO

1º lugar: Rotary Club de Santo André 
2º lugar: Rotary Club de Santo André Norte 
3º lugar: Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo
4º lugar: Empate Triplo: Rotary Club de São Paulo Aeroporto, 
Rotary Club de Cubatão, Rotary Club de Santos Oeste
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