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para jovens talentos
pré-universitários,
indicados pelos clubes.

Bolsas de estudo de 
50% e 100% para 
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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN

 Na vida, as experiências mais importantes são, às vezes, as mais breves. Elas passam num piscar de olhos. Duram 
dias, horas, momentos. São estas experiências que ficam na nossa memória e continuam vivas mesmo depois de anos. 
Nestes momentos, vemos algo que não tínhamos percebido antes, entendemos algo que não havíamos compreendido e 
criamos vínculos que não esperávamos.

 Para mim, este ano está sendo completamente diferente de tudo o que já vivi. Viajei pelo mundo e conheci diversos 
países e continentes. Fui a lugares que jamais havia visitado e retornei a locais já conhecidos para enxergá-los, pela pri-
meira vez, sob a ótica rotária.

 Ao viajar a serviço do Rotary, você tem uma perspectiva diferente e um novo senso de propósito. Você se sente parte 
de algo muito maior do que si mesmo. Quando você sai de casa de madrugada ou embarca em um avião ou trem rumo a 
terras desconhecidas, você tem certeza de que não encontrará estranhos no seu destino final. Você sabe que haverá rotari-
anos, trabalho a ser feito, coisas a aprender e, talvez, algo a ensinar. Haverá a possibilidade de estabelecer contatos, fazer 
amizades e criar memórias para a vida inteira.

 Este ano, como viajante, fui recebido por rotarianos do mundo todo. Daqui a alguns meses, de 28 de maio a 1º de 
junho, convido você a fazer parte da minha experiência e viajar à Coreia do Sul para a nossa 107ª Convenção.

 Os coreanos têm o seguinte ditado: “Quando uma pessoa nascer, mande-a para Seul”. A cidade é um destino mara-
vilhoso, com ricas tradições, conveniências modernas e cultura única. Mas eu peço que se junte a mim não apenas pelo 
turismo, mas pelas experiências que terá com outros rotarianos.

 Por um curto período, você verá o Rotary como eu o tenho visto, conhecendo toda a sua diversidade, hospitalidade e 
potencial. Você será recebido como um velho amigo por pessoas que nunca viu antes, compartilhará suas ideias mesmo 
não falando o idioma, conhecerá as conquistas do Rotary e sairá de lá inspirado a ir ainda mais além.

 Antes do final deste ano rotário, faça o que eu fiz: deixe sua casa, embarque em uma nova aventura rumo ao descon-
hecido, confiante de que o Rotary irá recebê-lo de braços abertos. Junte-se a mim e a outros companheiros para conhecer 
a Coreia e se conectar com o mundo!
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Mensagem do Diretor de R.I.

ESTAMOS DIANTE DE UM CENÁRIO DESAFIADOR

JOSÉ UBIRACY

 Nossa área de atuação está concentrada nas comunidades, principalmente as carentes que habitam o entorno dos nos-
sos clubes de Rotary. Situam-se em pequenas cidades, muitas delas desprovidas das condições mínimas de sobrevivência, 
não apenas no Brasil, mas em países vizinhos da América Latina. É com este sentimento que manifesto a minha preocu-
pação pelo fato de evidenciar que o nosso potencial de servir não está sendo devidamente explorado.

 Para uma avaliação aprofundada deste cenário desafiador estamos convocando todos os nossos Governadores 
2015/2016 para uma próxima reunião, em São Paulo, dias 15 e 16 de fevereiro. Com esse mesmo objetivo reuni-me com 
o Colégio de Diretores, um encontro recente, extremamente produtivo. 

 Também mantive reunião com os nossos Coordenadores para analisar vários problemas, e constatar um nível de fre-
quência comprometedor na maioria dos clubes. Isso, aliado à falta de motivação para o trabalho que compete aos rotari-
anos realizar, com mais afinco e entusiasmo, o que não vem acontecendo.

 As carências humanas são muitas, desde a crise de água, as precárias condições de saúde pública, a falta de alimen-
tação básica, o desamparo dos idosos e crianças, muitas delas entregues à própria sorte. É nesse cenário desafiador em 
que o Rotary precisa atuar para que possamos demonstrar a nossa fraternidade e o nosso apoio levando um pouco de 
bem-estar a essas parcelas carentes da humanidade.

 No momento, ocorrências de alta relevância levam-nos a chamar a atenção de todos os clubes e distritos para ações 
sociais, em caráter de emergência, que precisam ser tomadas. Precisamos acompanhar e atuar de perto sobre os efeitos 
perniciosos do mosquito Aedes Aegypti, que se expande e transmite doenças graves como dengue, chikungunya e zika, 
responsável pela microcefalia em milhares de crianças brasileiras.

 Outro grande problema de cunho social requer nossa participação. É urgente a presença do Rotary para amenizar os 
efeitos da maior catástrofe ambiental do Brasil, ocorrida em Mariana-MG, e seus reflexos em suas comunidades carentes 
e desassistidas. Há um campo vasto para ações dos nossos clubes.  

 Finalmente, uma notícia relevante: O presidente da ABPH-Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, médico 
Rotariano Humberto Silva, estará em São Paulo, dia 15 de fevereiro, apresentando aos Governadores Distritais o projeto 
de Prevenção e Tratamento da HEPATITE, uma iniciativa de grande impacto no campo da Saúde. Dr. Humberto estará 
na Conferência Presidencial, em Cannes (França), dia 19 de fevereiro, ao lado do ex-governador, Dr. Nadir Zacarias, 
fazendo a mesma apresentação. Ele pretende disponibilizar a doação de 1 milhão de kits a serem usados para detectar a 
HEPATITE “C”. Será mais uma forma do Rotary marcar presença e se envolver, em nível mais abrangente.  

 Que Deus nos inspire a todos deste imenso país para que impulsionados pelos desafios que nos esperam possamos 
concretizar as ações benfazejas do Rotary, na certeza de que estaremos cumprindo os propósitos e as metas do presidente 
Ravi, sem esquecer, todavia, as ações da Pólio Plus. 

 José Ubiracy
 Diretor 2015-17 do Rotary International
 joseubiracy@ebge.com.br
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Mensagem da Governadora
MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO

 Queridos(as) Rotarianos(as) Presentes,

 

 O que é Paz para vocês?

 Para mim, paz não é apenas a ausência de guerra entre os países. Paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia, 
comida, roupa, educação, saúde, amor, compreensão. Ou seja, boa qualidade de vida. Desta forma, cada projeto rotário 
que proporciona uma pequena melhoria para alguma pessoa que necessita, está contribuindo para a paz em um sentido 
amplo.

 Em decorrência de conflitos armados ou perseguição, há mais de 50 milhões refugiados em todo o mundo. Destes, 
quase todos são civis, e mais da metade são crianças. O Rotary atua em várias frentes para promover a Paz e a Prevenção 
de Conflitos, nossa ênfase no mês de fevereiro. Bolsas pela Paz da Fundação Rotária financiam estudos de pessoas nos 
Centros Rotary pela Paz em áreas que possibilitarão sua atuação como embaixadores pela paz, buscando caminhos efe-
tivos para a resolução ou prevenção de conflitos. 

 O intercâmbio de jovens tem um papel importante por estimular a troca de experiências entre pessoas de diversos 
países, o que abre o horizonte e possibilita que estudantes, ao receberem um intercambiado em suas escolas, aprendam 
que existem pensamentos e culturas diferentes e que precisam ser respeitadas – podemos imaginar que cada intercam-
biado, entre os mais de 8000 anuais, pode levar essa mensagem de compreensão a pelo menos mais 100 pessoas durante 
seu intercâmbio, potencializando essa mensagem de paz. Adicionalmente, a própria internacionalidade do Rotary, a troca 
de experiências entre rotarianos de diversas nações, nossos eventos internacionais, como a Convenção Internacional e 
outros, colaboram para um mundo mais unido e tolerante.

 Através dos nossos projetos humanitários, atuamos também nas raízes dos conflitos, que geralmente são deflagrados 
em áreas de instabilidade econômica e social. Projetos de desenvolvimento comunitário e inclusão social e projetos 
relacionados à educação, são projetos que realmente contribuem para minimizar a exposição de populações a situações 
de conflito. Também colaboramos no atendimento a refugiados – nesta edição mesmo da Carta Mensal, temos entre as 
notícias dos clubes uma ação nesse sentido, com atendimento a refugiados sírios no Brasil. Estamos sempre, através da 
paz, desenvolvendo aptidões para aceitarmos as diversidades que o mundo nos apresenta.

 Nesta edição também abordamos, mais uma vez, a Conferência do Distrito 4420, que se aproxima. Apresentamos 
algumas das atrações que o evento proporcionará aos rotarianos do Distrito, para que entre informação rotária e troca de 
experiência, possamos usufruir de momentos de companheirismo e diversão.

 Usemos nosso lema desse ano rotário como inspiração, para que possamos transmitir paz e conseguirmos ser um 
presente para o mundo!

 Maria Luiza Mendaçolli Zago
 Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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A Conferência Distrital “Seja um Presente” acontecerá de 12 a 15 de Maio em Águas de Lindoia,
no Hotel Monte Real. A Governadora Maria Luiza Mendaçolli Zago e sua equipe

estão preparando um evento memorável para você.
A conferência é um evento onde os rotarianos, amigos e parentes tem a oportunidade de conviver,

estreitar as amizades, assistir a palestras rotárias e de assuntos não rotários, e usufruir de muito 
entretenimento e companheirismo. Entre os palestrantes rotários confirmados, está o Diretor de Rotary 

International para as zonas 22 e 23 para o biênio 2015-2017, José Ubiracy Silva, o Bira.
Confira, nas próximas páginas, algumas das atrações que estão sendo preparadas para você!

Participe do 
Concurso de 
vídeos – são 
vídeos de até 
2 minutos 
mostrando 
projetos de seu 
clube! Podem 
participar Rotary 
Clubs, Rotaracts, 
Interacts, Rotary 
Kids, e Casas 
da Amizade/
ASFARs.

Ao realizar sua doação para a Fundação 
Rotária para o Fundo Anual – SHARE, 
através do programa Paul Harris 
Society até a data de 08/05/2016, 
você receberá um pin comemorativo 
e exclusivo, entregue durante a 
Conferência.

Trata-se de uma prova de 
conhecimentos rotários, que 
este ano tem uma novidade: será 
com consulta! Todas as questões 
serão retiradas do Manual de 
Procedimentos do RI.
Serão 50 questões de múltipla e 
haverá limitação de tempo em 
30 minutos. A participação será 
individual, e a inscrição deverá ser 
efetuada previamente através do 
site do Distrito 4420.

Você faz o show!
Durante a conferência teremos 
o Show de Talentos, onde os 
rotarianos e familiares poderão 
participar e mostrar suas 
habilidades nas áreas de Música, 
Dança, Comédia, Teatro e 
Variedades. O Show será na sexta-
feira, e haverá premiação!
Para participar do espetáculo, é 
necessário se inscrever pelo site do 
Distrito 4420.

XXV CONFERÊNCIA DISRITAL
Seja um presente

Retomando uma tradição 
no Distrito 4420, durante a 
Conferência Presente será 
realizado o Torneio de Futebol. 
Para mais informações 
sobre inscrições, regras e 
programação, consulte o site 
do Distrito!

A governadoria do Distrito 
4420 irá premiar os clubes que 
alcançarem porcentagens de 
associados que receberam o 
cristal EREY - Every Rotarian 
Every Year, a serem entregues 
durante o período de 01/07/2015 
a 08/05/2016. As premiações, 
que serão entregues durante a 
Conferência, serão:

O tradicional Coquetel Anual 
para Grandes Doadores, em 
reconhecimento aos membros da 
Paul Harris Society, Major Donors e 
membros da Arch Klumph Society, 
contará com a degustação “Vinhos 
do Velho Mundo - Encorpados e 
Elegantes”, com Moisés Lacerda, 
sommelier da Grand Cru. 

Na tarde de sábado acontecerá a 
conferência conjunta que reunirá Rotaracts, 
Interacts e Rotary Kids, em um evento 
onde poderão compartilhar experiências 
entre seus pares do Distrito. Várias 
caravanas já estão sendo formadas para os 
jovens comparecerem ao evento. Participe!
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Rotary Club de Santos-Praia

Rotary Club de São Paulo-Novas Gerações

Rotary Club de São Paulo-Independência

Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho

 O casal governador visitou o Rotary Club de Santos-Praia, que é presi-
dido por Robinson Alberto Costa e Aparecida, que apresentou a Praça Rotary, 
no Gonzaga, em Santos-SP, totalmente reformulada pelo clube em parceria 
com a prefeitura. Destaque para a inauguração da placa que faz referência à 
restauração do local no ano rotário presente. A governadora andou no Bonde 
do Café, realizou plantio de árvore em frente ao Marco Rotário, visitou o 
Projeto de Surf “Sonhando Sobre as Ondas”, apoiado pelo clube, conheceu 
o Instituto Neo Mama, que atua no combate ao Câncer e visitou o gabinete 
do vice-prefeito Eustázio Pereira, associado do clube. Na festiva, foram 
empossados dois novos associados e outorgados dois títulos Paul Harris e 
entregues sete Cristais EREY.

 O Rotary Club de São Paulo Novas Gerações recebeu visita oficial 
do casal governador Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que pu-
deram conhecer um pouco mais sobre a história do clube presidido 
por Mário Tayar. A reunião aconteceu no Restaurante Lellis Tratoria, 
onde os associados receberam seus convidados e compartilharam a 
posse do novo companheiro Herbert Ortiz. A outorga de Títulos Paul 
Harris também mereceu destaque na noite festiva. O presidente Mário 
agradeceu a presença de todos, e com muito bom humor conduziu a 
reunião, falando da importância de receber o casal governador e de 
trabalhar pelas causas rotárias através dos projetos realizados e que 
estão por vir.

    O RCSP-Independência recebeu o casal governador do Distrito 4420, 
Maria Luíza Mendaçolli Zago e Cláudio, que realizou Visita Oficial ao 
clube presidido por Juan Benjamin A. Tinajeros e Silvana. O clima festi-
vo trouxe muita alegria desde a chegada ao Buffet Tender, todo decorado 
como um legítimo baile do Havaí, onde aconteceu a assembleia com os 
associados e a reunião festiva. O reconhecimento aos clubes que partici-
param do evento “Dia de Solidariedade”, criado para ser o Dia Nacio-
nal de Arrecadação de Alimentos, celebrou o envolvimento dos compa- 
nheiros do distrito, com reconhecimentos. A posse de Gilberto M. de 
Novaes, abrilhantou a noite, assim como a apresentação de projetos do 
clube, que mostram comprometimento com o ideal de servir.

 A governadora Maria Luíza Mendaçolli Zago visitou o Rotary 
Club de São Paulo Nove de Julho, clube que tem como presidente presente 
Vanessa Lira Dantas. A festiva aconteceu no Empório Santa Maria, onde 
os associados realizaram assembleia com a governadora. Já na festiva, a 
presidente Vanessa anunciou o nome da nova associada Ana Cecília Car-
valhal, que recentemente empossada já vem contribuindo de forma sig-
nificativa para as ações do clube. Um vídeo reunindo todos os projetos 
realizados pelo clube foi apresentado à governadora e convidados, que 
puderam prestigiar a seriedade do trabalho desenvolvido pelos associados 
junto às comunidades. Ao final da reunião, os associados do clube e seus 
convidados cantaram parabéns rotário ao EDRI José Alfredo Pretoni, 
sócio-honorário do clube.
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Rotary Club de São Paulo-Vila Carioca
 O RCSP-Vila Carioca recebeu visita da governadora Maria Luíza Mendaçol-
li Zago, que acompanhada de Cláudio Zago, seu esposo, prestigiou o clube 
presidido pelo casal Leandro Gonçalves e Renata. A reunião com o presiden-
te presente e assembleia com todos os associados aconteceram na Pizzaria 
Vila Roma, onde os convidados foram recebidos para a reunião festiva. O 
presidente agradeceu a presença de todos os associados que fizeram questão 
de comparecer à festiva e mostrou-se disposto a continuar trabalhando pelo 
ano rotário presente, motivado pelo apoio da governadoria. A governadora 
Maria Luíza agradeceu pela receptividade e carinho dos companheiros que 
continuam trabalhando pelas causas rotárias, inspirados pelo ideal de ser-
vir, tendo como proposta ser um presente para as comunidades.

Rotary Club de São Vicente-Antonio Emmerich
     Os associados do RCSV-Antonio Emmerich receberam Visita Oficial 
do casal governador, que foi recepcionado pelo casal presidente Adélio 
Servinsckins de Oliveira e Luciana. A assembleia com os associados e a 
reunião festiva aconteceram nas dependências do Restaurante Tia Maria, 
onde os 80 convidados prestigiaram a noite de homenagens. Durante a fes-
tiva foram empossados os dois associados, José Pedro e Albino, e feitas as 
outorgas do Título Paul Harris para Luciana Servinsckins e um rubi para 
o associado Roberto Martins. 11 associados receberam o Cristal EREY. O 
presidente Adélio fez um agradecimento especial à intercambista Bruna 
Marina Pinheiro da Silva, que recebeu o “Prêmio Família e Comunidade 
por Serviços Prestados”.

Rotary Club de São Paulo-Distrito São Luiz
 O casal presidente do RCSP-Distrito São Luiz, Marco Antonio Cami-
sa Nova e Marisa e os associados do clube, recepcionaram o casal gover-
nador, que esteve em Visita Oficial ao clube. A assembleia e reunião fes-
tiva aconteceram no Restaurante Massa Fina, cenário que recebeu famili-
ares, amigos e rotarianos que fizeram questão de prestigiar também, a 
comemoração do 1º aniversário do clube. A posse do Rotaract Club pa-
trocinado pelo RCSP Distrito São Luiz foi o destaque da noite. Um novo 
associado também foi empossado, vindo somar esforços para contribuir 
com as ações rotárias e projetos desenvolvidos pelo clube, que segue 
comprometido com o ideal de servir, como apresentado em um vídeo 
com todas as atividades realizadas neste primeiro ano de fundação.

Rotary Club de São Paulo-Anchieta
         O casal governador esteve no Rotary Club de São Paulo Anchieta, 
onde realizou Visita Oficial ao clube presidido por Arcângelo Pisano 
Filho e Suely. A comitiva apresentou o CAAP’I – Centro de Apoio ao 
Aprendizado do Ipiranga, que oferece capacitação para 120 aprendiz-
es e é um projeto permanente do clube. A entidade, administrada por 
rotarianos do clube, foi beneficiada por diversos projetos, como sala 
de informática, ampliação de infraestrutura, adaptações de salas e es-
paços físicos do prédio. Durante a festiva, o presidente Pisano efetu-
ou a outorga de reconhecimento pelo Dia do Atleta à jovem Isabelle 
Cristina Mendes Carriel. Também foram entregues dois cheques com 
valores arrecadados pelo clube, através de subsídios, em benefício do 
CAAP’I e do Projeto LER.
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 A Governadora 2015-2016 do Distrito 4420, Maria Lu-
iza Mendaçolli Zago, recebeu no dia 23 de Fevereiro o 
título de “Cidadã São-Bernardense“, durante cerimônia re-
alizada na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. 
Este dia também marcou o aniversário do Rotary, quando 
a organização completou 111 anos de idade.
 O Palácio João Ramalho – Plenário Tereza Delta, ficou 
repleto de rotarianos e convidados, que fizeram questão de 
prestigiar a outorga e celebrar Rotary pelos 111 anos de 
sua existência, promovendo o ideal de servir e, conforme 
o lema do ano rotário, sendo um presente para o mundo.
 O título de Cidadão São-Bernardense visa o público 
reconhecimento do povo desta cidade a pessoas físicas ou 
jurídicas que pelo seu trabalho tornam-se merecedoras de 

tal honraria. A honraria foi concedida nos termos da Re-
solução nº 1.462 de 3 de fevereiro de 2016.
 A iniciativa da homenagem partiu do vereador Dr. Ma-
nuel, rotariano do Rotary Club de São Bernardo do Cam-
po Norte, que exaltou o trabalho da homenageada como 
cidadã e rotariana, por sua participação ativa em ações que 
beneficiaram e ainda apoiam as comunidades. Também des-
tacou a carreira e o trabalho da Governadora Maria Luiza o 
deputado Orlando Morando. Representando o Prefeito de 
São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, esteve presente 
o Secretário Adjunto de Assuntos Internacionais Marcelo 
Alexandre, que também ocupou a tribuna.
 Autoridades rotárias também prestigiaram o evento, 
entre elas os ex-governadores do Distrito 4420, Hiroshi

Governadora Recebe Homenagem e Comemora
Dia do Rotary em São Bernardo do Campo



Shimuta, Fernando Dias Sobri-
nho, Sebastião M. Zanforlin, Sil-
vio José Marola e Sérgio Lazza-
rini.
 O Governador 2011-2012 do 
Distrito 4420, Fernando Dias 
Sobrinho, que é médico, efetu-
ou apresentação que foi iniciada 
discorrendo sobre o vírus Zika, 
um dos assuntos e preocupações 
do momento no Brasil. Então fa-
lou sobre o vírus da poliomielite, 
e apresentou o programa Polio 
Plus do Rotary International, dis-
correndo sobre sua trajetória, que 
começou com uma ação do Rota-
ry International nas Filipinas em 
1979, tornando-se um programa 
prioritário e global em 1985, com 
um resultado de ter reduzido os 
350.000 casos registrados em 125 países, em 1988, para 74 
casos em apenas dois países ainda endêmicos (Paquistão 
e Afeganistão), em 2015. Fernando mencionou que só em 
doações de rotarianos foram aplicados mais de 1,3 bilhão 
de dólares – sendo mais de 2,5 bilhões de doses da vacina. 

Concluiu mencionando que a expectativa do Rotary é de 
concluir a missão de erradicar o vírus da poliomielite em 
2018.
 A Governadora do Distrito 4420 e homenageada da 
noite, Maria Luiza Mendaçolli Zago, proferiu sua men-
sagem agradecendo ao Vereador Dr. Manuel e aos vere-
adores da casa pela homenagem, e agradeceu também às 
autoridades presentes, seus familiares e rotarianos 
pela participação naquele momento. Destacou a 
honra de receber da Câmara dos Vereadores de São 
Bernardo do Campo a distinção do título de Cidadã 
São-Bernardense.
 Maria Luiza compartilhou suas experiências na 
cidade de São Bernardo do Campo, que a acolheu e 
proporcionou oportunidades profissionais. Lembrou 
que, nascida em São Paulo, já reside em São Ber-
nardo do Campo há 42 anos, tendo escolhido essa 
cidade para viver e ter seus filhos. 
 Refletindo sobre o significado de ser Cidadã 
São-Bernardense, concluiu que nesta cidade en-

contra pessoas realmente autênticas, que se destacam em 
seus ambientes, assim como profissionais éticos, amigos 
leais, pais zelosos. E então completou: “Aqui encontramos 
pessoas especiais e descomplicadas, simples e coerentes 
– pessoas felizes. E é com essa felicidade que posso dizer 
com orgulho que sou uma Cidadã São-Bernardense”.
 A Governadora Maria Luiza também saudou os 111 
anos do Rotary, dizendo: “Desde 1905 o Rotary vem con-
tribuindo para a paz, e com conquistas incontáveis, sem 
outro troféu que não a satisfação pelo serviço voluntário 
prestado a terceiros. Viva Rotary!”.
 Ao final da parte solene, todos os convidados desfru-
taram de um coquetel oferecido à homenageada.
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
Rc de RibeiRão PiRes Rcs da cidade de beRtioga 

Entrega de donativos Projeto Parafotógrafo

 Associados do RC de Ribeirão Pires realizaram a entre-
ga de donativos ao Lar Maria Frederico Ozanan. A entidade 
atende idosos dependentes ou em situação de abandono, 
ausência de moradia, isolamento social, sem familiares ou 
com vínculo familiar fragilizado. O benefício foi conquis-
tado graças a Subsídio Distrital da Fundação Rotária. A do-
ação foi concretizada beneficiando o Projeto Humanitário 
que recebeu equipamentos e materiais para manter a rotina 
do local. Participaram os rotarianos Mauro Soldá, Dimas 
Santos e a presidente do clube Clarisse dos Santos.

 Os três clubes de Bertioga, Riviera de S. Lourenço, Ca-
nal e Bertioga, representados por seus presidentes, em dis-
cussão,estabeleceram parceria com o renomado fotógrafo 
Du Zuppani, autor do Projeto “Parafotógrafo”, para im-
plantação do projeto na região. Contaram também com a 
participação de Aldo Gaspar Filho, governador assistente 
da área 12. O Projeto “Parafotógrafo” tem como objetivo 
melhorar a autoestima dos cadeirantes, dando oportuni-
dade de aprender a arte de fotografar e de trabalhar com 
fotografia como profissão.

RcsV-aNtoNio emmeRich Rc de são Paulo-iNteRlagos
Entrega de Cadeira de Rodas Natal Beneficente

 O RCSV-Antonio Emmerich, através do seu Banco de 
Cadeiras de Rodas e Andadores, e apoio dos seus associa-
dos, fez a entrega de cadeiras de rodas a pessoas carentes 
e necessitadas da comunidade vicentina. O clube tem essa 
ação permanente como uma de suas principais ferramen-
tas para poder servir e atender a população que não pos-
sui recursos para adquirir a cadeira, nem mesmo através 
do serviço público. Os associados agradecem a todos os 
que colaboram com o projeto, em especial à efetiva partici-
pação da associada Maria Carmem Longuini Silva.

 Mantendo a tradição de todos os anos, o RCSP- Interla-
gos realiza uma ação de Natal em parceria com o Orfanato 
“Lar Casa do Caminho”, que agradece o gesto generoso de 
todos os associados do clube. Ao final de 2015, celebrando 
as festividades natalinas, não foi diferente. As sacolas de 
Natal foram preparadas com muito carinho e entregues às 
crianças assistidas pela entidade, que ficaram muito felizes 
com os presentes. Na ocasião houve ainda um café da ma-
nhã, com momentos de companheirismo e muita alegria. 
Os associados registraram especial agradecimento a todos 
que participaram desta ação social.
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Rc de saNtos-aPaRecida

Rc cubatão e clubes da ÁRea 11

Rcsb do camPo NoRte

Rc de saNtos-PoRto

Ação de Natal com Idosos

Fórum de Desenvolvimento de Rotary

Doação de Roupas de Bebês

Curso Profissionalizante de Garçons

 Aconteceu na sede do RC de Cubatão o primeiro Fórum 
de Desenvolvimento de Rotary da Área 11 desse ano 
Rotário. O evento foi promovido pelos cinco clubes das 
cidades de Cubatão e São Vicente. O Presidente de Desen-
volvimento do Quadro Associativo do ano rotário 2015-
2016, Marcos Luiz Zanardo, governador do ano rotário 
2012-2013 do Distrito 4420, foi o palestrante da noite em 
uma brilhante apresentação dedicada às causas de Rotary. 
Cada clube teve a oportunidade de apresentar ao público 
presente um pouco de sua história, ressaltando o Quadro 
Associativo e seus Projetos de Rotary. 

 Associados do RCSB do Campo Norte, clube da gover-
nadoria, estabeleceram parceria com entidades assistenci-
ais de São Bernardo do Campo em reunião realizada na 
sede do clube. Entre as entidades representadas estão o 
Centro Espirita Emmanuel (www.emmanuel.org.br) e a 
Casa de Timóteo (www.casadetimoteo.org). Ambas as en-
tidades apoiam famílias carentes que necessitam de suporte 
de diversas naturezas. Na ocasião, o presidente presente 
Luis Carlos João e os membros do clube efetuaram a en-
trega de kits com roupas de bebês para as gestantes que 
realizam cursos e palestras nestas entidades.

 O RC de Santos Aparecida participou de ação hu-
manitária juntamente com o Coral EST de Santos e a equi-
pe Semeando Histórias. Juntos proporcionaram aos idosos 
da Casa Dia Mãezinha Joana uma tarde com músicas e 
contos natalinos, presentes, sucos, doces, bolos, sorvetes 
e muita alegria, num raro momento de magia e pura fe-
licidade. O clube parabenizou a Prefeitura Municipal de 
Santos, representada pela associada Ruth Bittar, e também 
todos os participantes que fizeram mais de 70 pessoas 
ficarem emocionadas e felizes! Foi mais uma ação que 
demonstra o orgulho dos associados em serem rotarianos.

 O RC de Santos-Porto realizou o 12º Curso do “Proje-
to para Formação e Capacitação Profissional de Garçons 
e Garçonetes”, na sede da entidade parceira Educandário 
Santista. O curso ofereceu aulas práticas e teóricas minis-
tradas por profissionais voluntários, coordenado e super-
visionado por rotarianos, membros do clube. O objetivo 
é oferecer melhor qualidade de vida aos alunos partici-
pantes, através da inclusão social. O curso gratuito, deu 
aos alunos certificado de conclusão, baseado em frequên-
cia mínima pré-definida.

www.rotary4420.org.br
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
Rc de guaRujÁ Rc - beRtioga R. de s. louReNço

ROTA 10 - Corrida dos Fortes Dia de Solidariedade

 O RC de Guarujá, em parceria com o Exército Brasile-
iro, realizou a 18ª edição da “Corrida dos Fortes-ROTA 10”, 
um percurso que possui significativas e desafiadoras subi-
das e descidas. Foram mais de 700 atletas que percorreram 
os 10 km da prova entre a Fortaleza da Barra, na entrada do 
Canal do Estuário de Santos, e o Forte dos Andradas. Todos 
os atletas receberam medalhas e os três melhores colocados 
de cada categoria receberam troféus. O 1º colocado geral 
concluiu a prova em menos de 35 min.  A ação incrementa 
a Imagem Pública de Rotary e estimula um meio de vida 
saudável à população.

 O Dia de Solidariedade, quando os colaboradores con-
vidaram as pessoas que entravam na loja do Pão de Açúcar 
da Riviera de São Lourenço a doarem qualquer quantidade 
de alimentos, a partir de lista proposta pelo Grupo Pão De 
Açúcar (GPA).  Os rotarianos contaram com a participação 
de alguns dos alunos de musicalização da Fundação 10 de 
Agosto (FDA), instituição apoiada pelo clube. Os jovens 
se apresentaram e conseguiram atrair muitos colabora-
dores, aumentando a arrecadação. Foram arrecadados mais 
de 520 kg de alimentos, que serão destinados às famílias 
carentes de alunos da Fundação 10 de Agosto.

casa da amizade sos s. amaRo RotaRy club saNtos-PRaia
Doação de Tops Maternais a Hospital Sonhando Sobre as Ondas no Uruguai

 A Casa da Amizade SOS – Serviço de Obras Sociais de 
Santo Amaro, do Rotary Club de São Paulo – Santo Ama-
ro, doou ao Hospital Regional Sul trinta tops maternais que 
foram confeccionados artesanalmente pelas “abelhinhas” 
Denise, Gisela e Mariane. A presidente do RCSP Santo 
Amaro, Maria Sofia Correia, entregou os acessórios à di-
retora técnica de saúde do hospital, Dra. Vânia Almeida 
Prado, na sede do clube. De acordo com a diretora do hos-
pital, a doação incentiva o aleitamento materno: “os tops 
serão usados pelas puérperas, do nascimento do bebê à alta 
hospitalar”, afirmou. 

 Os associados do RC de Santos-Praia conseguiram 
mais uma vez levar o Projeto Sonhando Sobre as Ondas, 
que atende pessoas com deficiência visual, para outro país, 
desta vez o Uruguai, junto com a Asociación Nacional de 
Guarda Vidas daquele país. A Escola Radical é a 1ª Es-
cola Pública de Surf do Brasil, e tem como coordenador 
o professor Cisco Araña, atuante ao longo de 21 anos de 
trabalho, sendo 10 deles focados no deficiente visual. O 
Professor Araña vem divulgando o trabalho realizado por 
ele e pelo Rotary Club de Santos-Praia ao longo de suas 
viagens ao exterior.  
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Rc de saNtos-boqueiRão

Rc de itaRiRi-PedRo de toledo

RotaRy e-club 4420

RcsP-PoNte estaiada

Rotary Day na Mídia

Projeto Sorriso Brilhante

Banco de Óculos Visão do Futuro

Ação Social no Brooklinfest

  Cumprindo um dos objetivos do Rotary Day, mostran-
do um pouco da organização ao público externo através 
de eventos divertidos e informais, o RC Santos-Boqueirão 
realizou o “Boteco”, em prol da entidade Mensageiros da 
Luz. A noite foi agradável, com um serviço de primeira e 
uma atmosfera de amizade e alegria contagiantes. O sorteio 
de vários prêmios foi propiciado por diversos segmentos 
da comunidade local, como lojas e empresas prestadoras 
de serviços. O apoio de patrocinadores contribuiu para que 
a meta financeira fosse atingida, possibilitando a compra 
de equipamentos de refrigeração para o Lar. 

  O RC de Itariri-Pedro de Toledo levou o Projeto “Sor-
riso Brilhante” para os pais das crianças da Creche Cacau 
Marieto, onde o coordenador do Projeto, Dr. Francisco 
Spagnuolo, ministrou uma palestra sobre saúde e higiene 
bucal das crianças desde a primeira semana de vida. A pa-
lestra com os pais foi para orientá-los nos cuidados da es-
covação e oferecer instruções de como escovar os dentes e 
a boca de uma criança. Também foram apresentadas medi-
das simples, econômicas e específicas para orientação das 
mães desde a gestação, que podem garantir a saúde bucal 
do bebê e a prevenção de doenças bucais.

 Através da iniciativa dos rotarianos do E-Club do D- 
4420, foi realizado o 60° atendimento do Projeto Banco de 
Óculos, com 100% de assistidos contemplados. O projeto 
é realizado desde 2014, uma vez por semana, atendendo 
pessoas carentes da comunidade que necessitam de óculos. 
Até o final de setembro de 2015 já haviam sido atendidos 
210 beneficiários, com 246 óculos doados. Os atendimen-
tos oftalmológicos são feitos todas as quartas-feiras, na em 
São Vicente-SP. Este projeto se sustenta com recursos dos 
Subsídios Distritais da Fundação Rotária, e o clube recebe 
doações de armações de diversos clubes do Distrito 4420.

 O RCSP-Ponte Estaiada participou do evento Brooklin-
fest, uma festa que movimenta o bairro do Brooklin, em SP., 
promovendo a Imagem Pública de Rotary para milhares de 
visitantes e turistas. O clube apoiou a Barraca de Doces do 
projeto de teatro da “Casa de Fabiano”, que oferece ativi-
dades artísticas e esportivas, visando a promoção social de 
crianças e jovens, complementando o aprendizado escolar e 
a formação integral. A participação dos rotarianos também 
objetiva arrecadar fundos para o projeto junto à entidade, 
que é a construção do palco para as apresentações teatrais. 

www.rotary4420.org.br



 O Interact Club de São Paulo Aeroporto 
efetuou doação de uma batedeira para a creche 
Cantinho Feliz. Esta creche atende a 120 crianças 
de comunidade carente na zona sul de São Paulo. 
Com recursos limitados, a entidade tem tido 
dificuldades para manter a qualidade dos serviços 
prestados às crianças, e muitas vezes a reposição 
dos equipamentos mais básicos tem sido difícil – 
desta forma ressaltando a importância da colaboração do clube. O grupo que participou da 
entrega foi composto por Caroline Carvalho, presidente 2015-2016 do Interact Club São Paulo 
Aeroporto, pelas associadas Isabela Kaori Kobayashi e Diana Yu, além de Marcelo Carvalho, 
do Rotary Club de São Paulo Aeroporto.

INTERACT CLUB DE SÃO PAULO
AEROPORTO 
Doação de Equipamento para Creche
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 Com o objetivo de preservar o meio ambiente e 
divulgar a Imagem Pública de Rotary, foi realizado 
pelo Interact Monteiro Lobato e pelo Rotaract Cidade 
Dutra o plantio de mudas na Praça da Cruz Vermelha, 
em uma ação organizada. Na ocasião houve gincana 
sobre reciclagem com crianças da região, além de 
atividades de conscientização sobre meio ambiente, 
dengue e lixo. Ao final do evento, as crianças receberam 
pequenos mimos e uma medalha de reconhecimento 
pela participação, e assumiram o compromisso de 
cuidar da 
praça. Todos 
rotaractianos 
e interactianos 
ficaram muito 
alegres pelo 
empenho e 
atitude dos 
pequenos!

 Envolvidos pela ideia de poder servir melhor às comunidades e unir 
forças para arrecadar brinquedos em uma campanha do clube, jovens do 
Rotaract Club São Paulo Cidade Dutra conseguiram êxito em mais uma 
iniciativa. Segundo os rotaractianos do clube, a campanha de arrecadação 
foi um sucesso porque todos os envolvidos se mantiveram engajados e 
determinados a arrecadar muitos brinquedos. Graças a estes esforços foi 
possível entregar grande quantidade de brinquedos para uma Associação do 
Bairro, localizada no Jardim Iporanga, e assim beneficiar muitas crianças. 
Foram distribuídas 150 sacolas de presentes diversificados, contendo 
bichinhos de pelúcia e óculos de sol.

INTERACT CLUB MONTEIRO LOBATO
Plantio de Mudas

ROTARACT CLUB SÃO PAULO CIDADE DUTRA
Arrecadação de Brinquedos

 Com o dinheiro arrecadado na 
“Festa do Cachorro Quente” em 

2015, o Interact 
Club de Mauá 
c o n s e g u i u 
comprar alguns 
produtos de 
n e c e s s i d a d e 
básica para dar 
suporte a um 
asilo apoiado 
pelos jovens. 
Ao todo foram 
doados vários 

pacotes de fraldas geriátricas, seis engradados de leite 
e três pacotes “big rogers” para os idosos da Casa de 
Repouso Alegria de Viver. Esse tipo de ajuda mostra a 
importância dos idosos e o quanto precisam de atenção 
e cuidados. Para os interactianos, os idosos ajudaram 
a construir a história do país e cabe aos jovens dar 
continuidade a esse trabalho e ajudá-los quando 
necessitam!

INTERACT CLUB DE 
MAUÁ
Visita a Casa de Repouso
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ROTARACTS DE SÃO PAULO INDEPENDÊNCIA E ANCHIETA
Projeto de Natal - Brinquedoteca na FUNSAI

 Ainda celebrando os resultados positivos das atividades de 2015, 
o Rotaract São Paulo Independência e o Rotaract São Paulo Anchieta 
realizaram o projeto de Natal com a entrega de brinquedos, livros e 
sacolas surpresas, especialmente preparadas e recheadas de doces para 
as crianças da Instituição Funsai. Os jovens se reuniram para arrecadar 
os presentes e contaram com o empenho de amigos e parceiros que 
acreditaram na bela iniciativa, que proporcionou alegria e beneficiou 
centenas de crianças. Os rotaractianos agradeceram a todos que puderam 
contribuir com as doações de brinquedos e livros para a realização deste 
projeto apoiado pelos clubes.

 Integrando o quadro de atividades do ano 
rotário presente, o Rotaract Itariri - Pedro de 
Toledo, junto com o Rotaract Itanhaém, sediaram 
o 2º Fórum Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 
4420. O evento aconteceu na Câmara Municipal 
de Itanhaém e abordou o tema “Como vender 
Rotaract”, fazendo referência a maior propagação 
da organização e suas atividades. Apesar de ter sido 
um final de semana com feriado, o evento contou 
com expressiva participação de jovens e seus 
convidados, sendo por isso muito elogiado pelo 
RDR Vinicius Marono. Além do aprendizado, os 
rotarianos e rotaractianos do distrito vivenciaram 
mais um momento de companheirismo.

ROTARACT  ITARIRI-PEDRO DE TOLEDO
2º Fórum Distrital de Rotaract Clubs

 O Rotaract Itanhaém, em conjunto com o 
Rotary Club de Itanhaém e a Associação das 
Famílias de Rotarianos de Itanhaém (AFRI), 
organizaram uma festa de Natal para os índios da 
Aldeia Tangará. O projeto contou com a entrega 
de Sacolas de Natal com doces, brinquedos e a 
presença do Papai Noel. Os índios ficaram muito 
felizes e agradecidos e manifestaram gratidão 
pelo trabalho do Rotary, recebendo a todos com 
apresentação de músicas e danças típicas! Os 
associados ainda tiveram seus rostos pintados 
pelos índios como mensagem de boas vindas. Esse 
foi o gratificante resultado de mais um projeto de 
sucesso!

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
Festa de Natal na Aldeia Tangará 

 O Rotaract Monteiro Lobato e o Rotary E-Club participaram da triagem 
de doações para refugiados Sírios que aconteceu na ONG Oasis Solidário. 
A ONG conta com apoio de pessoas solidárias à causa e parceiros como 
o Rotary, e tem como objetivo amparar solicitantes de refúgio no Brasil. 
Rotaractianos e rotarianos se solidarizaram com a causa, levando o apoio 
do Rotary ao evento, através da mensagem do ano presente. Eles acreditam 
que podem ser um presente na vida destas pessoas que necessitam de 
uma palavra de conforto, em um momento delicado, pós-conflito, que os 
impulsiona a buscar refúgio inclusive no Brasil. Esta ação segue em sintonia 
com a ênfase rotária de Compreensão entre os Povos e Paz Mundial.

ROTARACT CLUB MONTEIRO LOBATO
Campanha para os refugiados Sírios
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 A Poliomielite é uma doença paralisante e potencial-
mente fatal que ainda ameaça crianças em algumas partes 
do mundo. A doença é incurável, mas pode ser prevenida. 
Em 1985 o Rotary lançou o programa PolioPlus, a primeira 
iniciativa para buscar a erradicação global 
da pólio. Desde então mais de 2,5 bilhões 
de crianças foram imunizadas, e a incidên-
cia da doença caiu mais de 99,9%, de 
350.000 casos anuais para menos de 100 
casos em 2015.
Em 1988 foi formada a “Global Polio 
Eradication Initiative”, uma parceria que 
inclui o Rotary, a World Health Organiza-
tion, os US Centers dor Disease Control 
and Prevention, a UNICEF, a Fundação 
Bill e Melinda Gates, e governos de todo 
o mundo. Rotary é parte atuante nesta ini-
ciativa através da mobilização de parce-
rias, obtenção de fundos e recrutamento 
de voluntários.
Hoje há dois países que ainda possuem 
o vírus mais selvagem, o Afeganistão e o Paquistão. Esse 
último 0,1% é ainda mais difícil de percorrer, devido ao 
isolamento geográfico, infraestrutura precária, conflitos ar-
mados e barreiras culturais. Mas, enquanto a pólio não for 

Fatos da Pólio
erradicada, todos os países permanecem em risco de sua 
recidiva.
Para garantir o sucesso, ainda são necessários recursos. 
A Fundação Bill e Melinda Gates efetua a doação de dois 

dólares para cada dólar doado por rotari-
anos, até 35 milhões de dólares por ano 
até 2018, ano em que almeja concluir a er-
radicação. Esses recursos ajudam a prov-
er suporte operacional, equipes médicas, 
equipamentos de laboratório e material 
educacional para as equipes de vacinação. 
Mais de um milhão de rotarianos tem do-
ado parte de seu tempo ou recursos para a 
campanha.
Todos os anos rotarianos trabalham lado 
a lado nos postos de vacinação de todo 
o mundo, atuam na divulgação de cam-
panhas, suporte logístico e transporte de 
vacinas. 
E, através da campanha “Falta Só Isso”, 

apoiada por cada vez maior número de celebridades nacio-
nais e internacionais, o Rotary leva a mensagem da neces-
sidade de se chegar à erradicação da doença, e de não se 
esmorecer nesta milha final.






