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Bolsas de Estudo
para jovens talentos
pré-universitários,
indicados pelos clubes.

Bolsas de estudo de 
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Mensagem do Presidente de R.I.
K.R. “RAVI” RAVINDRAN

 O escritor inglês e piloto da Força Aérea Real Britânica, Roald Dahl, era também um ávido fotógrafo, sempre levando 
sua querida câmera Zeiss em suas aventuras fotográficas. Mesmo naquela época, quando as fotografias tinham que ser 
reveladas laboriosamente, com o retoque manual em negativos de vidro ou em película, ele conseguiu acumular uma 
coletânea de centenas de imagens. Anos depois, as mesmas fotografias serviram como um registro das suas viagens, uma 
maneira de documentar experiências vividas para serem compartilhadas com os outros. No entanto, ele sempre indicou 
que suas memórias eram muito mais vívidas do que as imagens refletidas nas fotografias. “Foram tantos os eventos e 
experiências”, afirmou ele, “que seria impossível captar tudo, pois não seriam adequadamente representados em imagens 
ou palavras”.

 A língua pode fraquejar e a fotografia desbotar; as mentes falham e os detalhes se esvaem. Porém, segundo Dahl, 
algumas experiências nunca se apagam. Elas continuam vivas em nossas mentes mesmo após décadas, como uma muralha 
de fogo. Elas se sobressaem para sempre na paisagem do nosso passado, dividindo nossas vidas em antes e depois.

 Esta metáfora permaneceu comigo no decorrer do ano passado, quando viajava mundo afora a serviço do Rotary. 
Decididamente, todo este ano permaneceu indelével, como uma muralha de fogo em minha mente, dividindo a minha 
vida entre antes e depois.

 Quando penso nos últimos 12 meses, vejo um brilhante caleidoscópio de imagens, despontando em cascata diante 
dos meus olhos, dia após dia, semana após semana. Os ansiosos pais em Chandigarh, na Índia, rodeando a cama de uma 
criança que se recuperava de uma cirurgia cardíaca que salvou a sua vida. As fulgurantes bandeiras do Nepal oscilando 
ao vento em um vilarejo reconstruído após um terremoto devastador. A sensação de estar maravilhado na Praça de São 
Pedro, durante o Jubileu dos Rotarianos, celebrado pelo Papa Francisco. Encontros ao redor do mundo, onde predominou 
o júbilo – tantos países, tantos idiomas – com amigos que ainda não conhecia, meus irmãos e irmãs no Rotary.

 Ser presidente do Rotary é uma responsabilidade tão colossal que não pode ser realmente descrita apenas com palavras 
e imagens. Ela representa uma muralha de fogo, cujas labaredas estarão sempre acesas em minha memória – fagulhas que 
dançam com a luz e mudam conforme a sombra. Milhares de imagens, lembranças e emoções se intercalam em minha 
mente. Juntas, elas formam um magnífico mosaico que irradia o brilhante e glorioso trabalho realizado pelos rotarianos.

 Conforme este ano rotário chega ao fim, sinto-me cada vez mais orgulhoso de fazer parte desta grande organização 
que enriquece o mundo, substitui o desespero pela esperança, dá ânimo aos oprimidos e é uma dádiva para tantos, 
permitindo que cada um de nós Seja Um Presente para o Mundo.
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 K.R. Ravindran
 Presidente 2015-16 do Rotary International



Mensagem do Diretor de R.I.

COMPANHEIRISMO É A FORÇA MOTRIZ DO ROTARY

JOSÉ UBIRACY

  Companheirismo está sempre em foco, em todos os momentos da nossa vida rotária, enaltecendo o valor de 
exercitarmos essa prática salutar que caracteriza a nossa Instituição e que faz o Rotary ser diferente de outras organizações 
sociais. Aliás, o nosso fundador Paul Harris em inúmeros pronunciamentos caracterizou o Companheirismo como “Algo 
maravilhoso que ilumina as sendas da vida e espalha alegria. É a pedra fundamental sobre a qual o Rotary foi criado”. 

 Todos os nossos dias comprovamos em nosso relacionamento que Companheirismo é o convívio cordial, a amizade 
leal e sincera, a tolerância, a compreensão mútua e perene, que reflete toda a filosofia rotária. É um sentimento de afeto 
solidário, de carinho, amabilidade, compreensão, solidariedade, enfim. 

 Inegavelmente, o salutar Companheirismo rotário gera a participação espontânea nas diversas atividades dos Clubes. 
Obviamente que o Rotary é acima de tudo participação que deve ser realizada com idealismo, entusiasmo, dedicação e, 
sobretudo, com responsabilidade, tendo sempre em mente que Companheirismo é fomentar o conhecimento recíproco e 
a amizade sincera entre os associados do clube, é a força motriz que move o Rotary. 

 Companheirismo é também atuar com abnegação em prol da consecução dos objetivos que conduzem ao bem-estar e 
à felicidade da comunidade a que pertencemos, enriquecendo e promovendo o Rotary através do trabalho com dedicação 
e amor ao próximo. 

 O rotariano é um indivíduo que reúne algumas qualidades que nem todos possuem: probidade, amor ao próximo, 
solidariedade, tolerância, ética, integridade moral, compreensão e uma inabalável capacidade de lutar por um mundo 
melhor, de trabalhar para reduzir as desigualdades sociais, por um futuro em que o mundo que nos rodeia seja habitado 
por seres humanos mais compreensivos, mais solidários e menos egoístas. 

 Ao ingressarmos num clube de Rotary nos juntamos a líderes de todas as culturas, de todas as profissões e áreas de 
atuação e passamos a frequentar um ambiente muito fértil para a troca de ideias e para nos envolver em projetos que 
criam mudanças positivas em nossas comunidades e cujo sucesso irá se refletir em nossas vidas. 

 Tudo isso, claro, sem falar que o Rotary, em qualquer parte do mundo, é uma maravilhosa escola de Companheirismo, 
que se tornou a sua força motriz. Vai descobrir que o Rotary é diferente de tantas outras organizações e vai aprender que 
servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. 

 E lembre-se: A maior das conquistas é o esforço mútuo do coração, da mente e das mãos trabalhando em perfeita 
harmonia – Paul Harris, fundador do Rotary

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

 Queridos rotarianos do Distrito 4420

 Estamos concluindo um intensivo ano rotário e é chegada a hora de dizer adeus.
 Quando Zago e eu iniciamos nossa jornada, tudo nos parecia tão complicado, o caminho parecia que seria longo de-
mais e os compromissos rotários, confesso me assustavam. Mas como disse em nossa Conferência, já começo a sentir 
uma imensa saudade batendo às portas.
 Queremos agradecer todo apoio, toda compreensão, as inúmeras amizades conquistadas, o carinho vivenciado com 
cada um de nossos rotarianos, toda energia positiva que nos ofereceram pois, foi isso tudo junto que nos fez entender que 
nossa tarefa não seria tão complicada como imaginávamos no começo.
 Vocês nos mostraram, com cada projeto de cada clube, o que é servir as nossas comunidades.
 Com cada projeto, pudemos refletir ainda mais o valor das nossas vidas perfeitas, pudemos crescer, e eu, em particular, 
vivenciar ainda mais a maternidade, já adormecida dentro de meu ser.
 Em nossas Visitas Oficias, sorrimos, choramos, nos sensibilizamos com várias crianças, adolescentes e com nossos 
idosos tão carentes, e isso nos fortaleceu ainda mais na vontade de servir.
 Lembrem-se, meus queridos rotarianos, que com nossas ações, com um gesto de amor, acendemos nos corações mais 
tristes uma luz de esperança. Fazer alguém feliz, ajudar quem precisa é a nossa missão. 
 Aos meus Presidentes Presentes, meus G.A.’s, minha Equipe Distrital, que tanto se dedicaram, se empenharam nesse 
ano de tantas dificuldades financeiras, para cumprirem com louvor suas metas, só posso dizer que talvez não existam 
palavras suficientes e significativas que nos permitam agradecer vocês com justiça, com o devido merecimento. 
 A ajuda e o apoio de cada um de vocês foram para nós de valor inestimável, mas é tudo o que nos resta. Apenas 
podemos nos expressar através da limitação de meras palavras, e com elas lhes prestarmos esta humilde, mas sincera, 
homenagem.
 Muito obrigada!
 Com todo o carinho e de coração nós lhes agradecemos, e pelo resto de nossas vidas lhes agradeceremos.
 Sigamos sempre em frente nessa tarefa de manter viva e acesa a chama do servir para continuarmos sendo sempre um 
presente para o mundo.
 Grande e carinhoso abraço a todos.

 Maria Luiza Mendaçolli Zago
 Governadora 2015-16 do Distrito 4420
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Após um período de 4 anos atuando 
na área de Imagem Pública do Distri-
to, é hora de avançarmos e trazermos 
novas ideias. E também de avaliarmos 
o que realizamos. A Imagem Pública 
no Rotary é sempre um desafio, pois 
a organização não possui recursos 
centralizados para investimento em 
mídia, e precisa contar sempre com 
a ação distribuída de nossos clubes e 
rotarianos. E, nessa abordagem, co- 
lhemos muitos frutos.
Tivemos diversas oportunidades de 
participar em seminários de treina- 
mento e assembleias distritais, e pas-
sar para os presidentes dos clubes e 
para os presidentes de comissões de 
imagem pública as noções básicas 
da divulgação das realizações dos 
clubes, relações públicas, relaciona-
mento com a imprensa, bem como o 
uso das ferramentas oferecidas pelo 
Distrito e pelo Rotary International, 
como a Rotary Club Central e o Brand 
Center, entre outras. Apresentamos a 
nova marca do Rotary, surgida nesse 
período e que veio definitivamente re-
forçar o fortalecimento do reconheci-
mento do nome de nossa organização.
Os clubes corresponderam com a di-
vulgação de suas ações. Foram cen-
tenas de publicações na mídia local 
das cidades cobertas pelo Distrito, 
muitas delas documentados no site do 
Distrito, que levaram à comunidade o 
resultado do esforço e dedicação dos 
rotarianos. Também foi excelente a 
participação dos clubes na campanha 
“Arrastão de Mídia”, através da qual 
disponibilizamos material gráfico de 
alta qualidade, produzido pelo RI, e 
incentivamos a divulgação gratuita 
nos jornais locais da campanha “Falta 
Só Isso”.
Outra ação que mobilizou os clubes 
com grande sucesso foi o Concurso 
de Vídeos “Meu Clube em Ação”, 
onde os clubes criaram quase uma 
centena de vídeos apresentando seus 
projetos, e que hoje estão disponíveis 
ao público e nas redes sociais. E, fa-
lando em redes sociais, foram dezenas 
as páginas criadas pelos clubes nessas 
ferramentas, em sintonia com a co-
municação do mundo atual. Tivemos 

também sucesso com os programas 
de TV Rotary em Revista, produzido 
pelo Distrito e veiculado em parceria 
com a Net, e o Rotary na TV, realiza-
do em parceria com a TV COM, e os 
programas de rádio com apoio da Rá-
dio ABC.
Por fim, o recurso que mais integrou 
e mobilizou os clubes do Distrito para 
divulgação sistemática de suas ações 
foi o site do Distrito, que lançamos em 
2011 com um modelo participativo e 
provendo ferramentas para centralizar 
e facilitar essa divulgação a ser efetu-
ada pelos próprios clubes. Ampliado 
depois com a criação dos Mini-Sites, 
todos os clubes do Distrito passaram 
a contar com um site individual, práti-
co e automatizado para publicação 
de suas notícias. A participação dos 
clubes foi fantástica, e pode ser vista 
nos números do site: de uma média de 
5.000 visitas mensais nos anos ante-
riores, o site do Distrito cresceu para 
uma média constante acima de 40.000 
visitas mensais, e virou referência na-
cional até nos sites de busca. Já são 
mais de 4000 notícias cadastradas e 
de 2500 eventos divulgados na agen-
da e mais de 20 mil fotos! Todo esse 
material serviu ainda de base para a 
divulgação na revista Carta Mensal, 
da qual fui editor nesse período, que 
através da nova seção “Acontece nos 
Clubes” que criamos pode reforçar a 
divulgação das ações dos clubes.

NO DISTRITO 4420

Queremos parabenizar e agradecer, 
de forma enfática, a participação 
dos clubes nessa parceria, pois justa-
mente são os clubes e os rotarianos 
que fazem o Rotary, e sem eles nada o 
Distrito teria para apresentar. Também 
queremos agradecer à Equipe Distri-
tal, que sempre trabalhou em parceria 
com a Imagem Pública, e os Gover-
nadores do Distrito que confiaram em 
nosso trabalho. E um agradecimento 
especial para a Jornalista Juliana Amo- 
rim Milano, companheira de estrada 
na divulgação de notícias de todos os 
clubes do Distrito!
Mas ainda há muito o que fazer, e no-
vos caminhos a explorar. Por exem- 
plo, buscarmos um investimento mais 
significativo em assessoria de impren-
sa, de forma a potencializar e profis-
sionalizar a divulgação das notícias 
dos clubes. Desejamos aos membros 
da equipe distrital muito sucesso, e 
estaremos sempre à disposição para 
colaborar, e vermos cada vez mais os 
belos projetos de nossos clubes em  
destaque!

A IMAGEM PÚBLICA
Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública 2012-2016 do D-4420



 A Fundação Rotária transforma suas contribuições em 
projetos que mudam vidas ao redor da sua comunidade e no 
mundo todo. Como braço beneficente do Rotary, contamos 
com uma rede global de rotarianos que investem seu tempo, 
dinheiro e conhecimento em nossas prioridades, como erradi-
car a pólio e promover a paz. Com os subsídios da Fundação 
Rotária, os rotarianos podem enfrentar desafios como a po-
breza, o analfabetismo e a subnutrição com soluções susten- 
táveis de impacto duradouro.

A Fundação Rotária oferece subsídios para apoiar uma grande 
variedade de projetos, bolsas de estudo e treinamentos que os 
rotarianos realizam pelo mundo todo. 

SUBSÍDIOS DISTRITAIS: Os Subsídios Distritais finan-
ciam atividades menores e mais curtas que atendem a ne-
cessidades da sua comunidade e de comunidades no mundo 
todo. Cada distrito escolhe quais atividades custeará com es-
ses subsídios.

SUBSÍDIOS GLOBAIS: Os Subsídios Globais apoiam ati- 
vidades internacionais maiores que tenham resultados sus- 
tentáveis e mensuráveis nas áreas de enfoque do Rotary. Os 
patrocinadores de subsídios formam parcerias internacionais 
que atendem a necessidades reais da comunidade. Os Sub-
sídios Globais podem financiar: projetos humanitários, bolsas 
para estudos acadêmicos em nível de graduação e pós-gra- 
duação, e equipes de formação profissional (grupos de profis-
sionais que viajam para o exterior para ensinar profissionais 
locais sobre um determinado campo ou para aprenderem 
mais sobre suas próprias áreas).

O novo modelo de Subsídios foi instituído em 2010, e 
naquele ano o Distrito 4420 migrou para o modelo atual, ain-
da na Fase Piloto, começando a se familiarizar com os no-
vos critérios de outorga de Subsídios do Rotary. Desde então 
foram aplicados em Subsídios Globais quase US$ 1 Milhão 
em 16 projetos apresentados pelos Rotary Clubs, que benefi-
ciaram diretamente as nossas comunidades. Isso foi possível 
graças aos recursos que foram destinados do Fundo Distrital 
de Utilização Controlada – FDUC, que somaram aproximada-
mente US$ 250 mil, proveniente de contribuições de rotari-
anos para nossa Fundação Rotária. E, além disso, os Rotary 
Clubs do Distrito 4420 participaram de outros 11 projetos 
internacionais, em parceria com Distritos Rotários de outros 
países, destinando cerca de US$ 80 mil do FDUC para finan-
ciar projetos humanitários ao redor do mundo, que totalizam 
aproximadamente US$ 600 mil em recursos para amenizar 
o sofrimento de muitas comunidades carentes. Portanto, o 
envolvimento de rotarianos com o programa de Subsídios 
Globais da Fundação Rotária, no nosso Distrito 4420, pos-
sibilitou a destinação de US$ 1.6 Milhão para financiar pro-
jetos humanitários e bolsas de estudos que beneficiaram as 
comunidades, fazendo o bem no mundo.

da Fundação Rotária
Yoiti Fujiwara – Membro da Comissão Distrital de Fundação Rotaria

SUBSIDIOS DISTRITAIS E GLOBAIS



SUBSÍDIO DISTRITAL QTDE. VALOR US$ VALOR R$
2010-2011 (DG1125328)   33 $ 106.480,00 R$    176.756,80
2011-2012 (DG1225795)   72 $   97.071,00 R$    170.844,96
2012-2013 (DG1326192)   91 $ 227.060,00 R$    467.743,60
2013-2014 (DG1414782)   71 $ 174.703,00 R$    384.346,60
2014-2015 (DG1525003)   91 $ 181.687,00 R$    494.188,64
2015-2016 (DG1636571)   91 $ 145.608,00 R$    570.783,36
TOTAL: 2010-2016 449 $ 932.609,00 R$ 2.264.663,96

Os rotarianos do Distrito 4420 estão em plena atividade, encaminhando para análise da Fundação Rotária, 10 novos projetos que foram propostos 
para aplicar cerca de US$ 750 mil em Subsídios Globais. Os Rotary Clubs do nosso Distrito 4420, vão utilizar US$ 85 mil do FDUC para patroci-
nar projetos locais, financiados com Subsídios Globais no total de aproximadamente US$ 400 mil. E, além disso, está sendo proposta a destinação 
de US$ 32 mil do FDUC para participar como patrocinadores internacionais em projetos ao redor do mundo, financiados por Subsídios Globais 
que totalizam cerca de US$ 350 mil, beneficiando aqueles que mais necessitam e fazendo a diferença para as comunidades locais.

10 PEDIDOS EM ANÁLISE PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Nº SUBSÍDIO TÍTULO DO SUBSÍDIO PATROCINADOR LOCAL

GG1638774 Sustainable Food Security and Livelihoods with diverse and Inclusive Local Economy in Mole
 Ecological Landscape in Ghana 2016-2017 D-9102 (Benin)
GG1638412 Ponseti Method Training for Treatment of Clubfoot in Brazil São Paulo-Sudeste
GG1638259 Glina Highschool - Bridge to the Better Future (ex war zone) D-1913 (Croacia)
GG1524180 Prato Verde Sustentável São Paulo-Santo Amaro
GG1642478 Science Laboratory for Rural School D-3190 (India)
GG1642233	 Oficina	Escola	de	Confecção	e	Costura	 Santo	André-Campestre
GG1641588 Govindadhamam D-3190 (India)
GG1635533 Pediatric Emergency Service Reanimation Unit D-2440 (Turquia)
GG1634726 Projeto Mini Padaria São Paulo-Cidade Dutra
GG1634031 Consultório Oftalmológico Pediátrico São Vicente-Praia

9 PROJETOS DE SUBSIDIOS GLOBAIS ENCERRADOS (Concluídos com a entrega do relatório final)
Nº SUBSÍDIO TÍTULO DO SUBSÍDIO PATROCINADOR LOCAL

GG1415646 Equipment for the Pediatric Unit of Arrecifes Hospital D-4895 (Argentina)
GG1326381 Envasamiento de Agua de Red D-4855 (Argentina)
GG1326378 Prevencion y Rehabilitacion de Enfermedades Cardiovasculares en el Hospital Publico D-4855 (Argentina)
GG1326374 Taller Protegido - Carpintería D-4855 (Argentina)
GG1326114 Combate ao Câncer de Mama Cubatão-Jardim Casqueiro
GG1325854 Banco de Leche Humano D-4915 (Argentina)
GG1325787 Rain Water Collection São Paulo-Nove de Julho
GG1125247 Providing Computers to a Vocational Training Center in São Paulo, Brazil São Paulo-Anchieta
GG1125243 Neurosurgical Instrument for Institute of Pediatric Oncology São Paulo-Nove de Julho

7 PROJETOS ATIVOS, com participação de Rotary Clubs do Distrito 4420 como patrocinadores internacionais
Nº SUBSÍDIO TÍTULO DO SUBSÍDIO PATROCINADOR LOCAL

GG1525212 Scholarship for Leonardo Rosa at Stanford University (Palo Alto, California – USA) D-4610 / D-5170 (EUA)
GG1418810 Motsweding Comm. Based Anti-Retroviral Therapy Adherence Groups Outreach Progr. D-9400 (Africa do Sul)
GG1416736 Proyecto Alas Puerto Varas D-4355 (Chile)
GG1414099 Erradicar a Malária D-1960 (Portugal)
GG1412414 Literacy Program - Programa de Alfabetización D-4185 (Mexico)
GG1326282 Household Sanitation and Hygiene Project D-5890 (EUA)
GG1225431 DreamCatcher-Fixing Up Lives D-5170 (EUA)

11 PROJETOS ATIVOS (em execução e/ou monitorados pelos patrocinadores locais)
Nº SUBSÍDIO TÍTULO DO SUBSÍDIO PATROCINADOR LOCAL
GG	1633873	 Centro	de	Recuperação	e	Fisioterapia	 Santos-Praia
GG	1530790	 Informática	-	Ferramenta	para	a	Inserção	Social	 São	Vicente-Antônio	Emmerich
GG 1525172 Aprimoramento da Infraestrutura da Santa Casa de Santos Santos-Boqueirão
GG	1525108	 Ampliação	do	Banco	de	Leite	Humano-Hospital	Universitário	na	cidade	de	São	Paulo,	Brasil	 São	Paulo-Aeroporto
GG 1524976 Programa Saúde e Alegria (L2) São Paulo-Ipiranga
GG 1419918 Farmácia Hospital Geral do Grajau São Paulo-Cidade Dutra
GG	1413030	 Sorriso	Saudável,	Futuro	com	Esperança	 Santos
GG 1326386 Equipar o Centro de Tratamento de Queimados São Paulo-Aeroporto
GG 1326356 UTI Neonatal do Hospital São Francisco São Paulo-Sudeste
GG 1325980 3 Salas de Leitura - D 4420 São Paulo-Anchieta e Santos-Oeste
GG 1415861 Bolsa Educacional Yuri Haasz Mapss na Universidade de Chicago, Illinois (EUA) Santos-Praia

Portanto, após a implementação do Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária, os projetos realizados por rotarianos, e financiados com Sub-
sídios Globais da Fundação Rotária, totalizam cerca de US$ 2.3 Milhões em ajuda humanitária, para servir aqueles que mais necessitam.
Para complementarmos o nosso balanço da utilização de Subsídios do Rotary, não podemos deixar de mencionar os Subsídios Distritais, que no 
mesmo período foram outorgados US$ 932 mil para viabilizar 449 projetos de Rotary Clubs que puderam se servir desta importante “ferramenta” 
da Fundação Rotária:

Para continuidade deste processo 
(renovado a cada ano), é preciso 
que para cada subsídio utilizado 
pelos Rotary Clubs, seja apresenta-
da a prestação de contas, através de 
relatórios próprios. 
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Carta Mensal: Como o senhor avalia a evolução do trabalho 
desenvolvido junto à Fundação Rotária, ao longo da sua gestão?
Marcelo Haick: Assumir a Comissão Distrital da Fundação Ro-
taria é uma atividade naturalmente complexa, mas quando se 
trata do Distrito 4420, as exigências crescem exponencialmente, 
pois nosso Distrito é constituído por lideranças nacionais e in-
ternacionais, grandes doadores, clubes ativos e associados que 
sempre buscam a melhoria contínua, o que tornou nossa jornada 
mais desafiadora. Iniciamos formando uma equipe, com partici-
pação dos ex-governadores Henrique Lellis, Samir Khoury, Ser-
gio Lazzarini e várias novas lideranças como Adriano Valente, 
Yoiti Fujiwara, Claudio H. Takata e Rui Cabral de Melo, che-
gando a um time com cerca de 20 participantes. Em seguida 
realizamos um diagnóstico avaliando nossos pontos fortes e a 
melhorar, com a elaboração de um plano estratégico 2013-2016, 
onde, em síntese, definimos como legado ser deixado “sermos 
líderes em arrecadação e referência em projetos humanitários”. 
Não posso omitir que, somado a todo este contexto, tivemos o 
prazer de ver Mario Cesar M. de Camargo escolhido como cura-
dor da Fundação Rotária 2015-2019, nosso segundo curador, se-
guindo o caminho de José Alfredo Pretoni. Mas tudo fica mais 
fácil quando você recebe o apoio incondicional do Distrito, dos 
governadores ao qual servi, José Joaquim do Amaral Ferreira, 
Hiroshi Shimuta e Maria Luiza M. Zago, o que sem dúvida fa-
cilitou nosso desempenho na busca de resultados satisfatórios.

CM: Quais foram as maiores dificuldades neste período?
MH: A grande inovação foi a proposta de organizarmos uma 
equipe de apoio aos clubes para a elaboração de projetos de sub-
sídios globais, sendo formatado o CADRE D-4420. Mas, como 
transformar esta intenção em realidade? Algo que poderia pare-
cer uma dificuldade, e na realidade foi muito trabalhoso, foi o 
segredo de nossa obstinação, e não perdemos por um milíme- 
tro o foco. Realizamos ainda outras ações. Sob a liderança do 
EGD Samir, organizamos um Time de Treinamento Vocacional 
(VTT), que visitou um subsídio global que patrocinamos em 
Honduras, na área de recursos hídricos e saneamento, liderado 
por Celso Caragnani. Financiamos duas bolsas educacionais, a 

Entrevista com o Presidente da Comissão Dis-
trital de Fundação Rotária do Distrito 4420, 
e Governador 2006-2007 do Distrito, Marcelo 
Demétrio Haick, com um balanço do trabalho 
à frente da comissão no triênio 2013-2016, re-
alizada pela Jornalista Juliana Amorim Mila-
no para a revista Carta Mensal.

do jovem Yuri Hazzs, e um bolsista em parceira com o Distrito 
4610. Não existem dificuldades para os Rotarianos quando se 
soma talento, competência e paixão, sou muito grato a todos en-
volvidos nesta jornada maravilhosa.

CM: O envolvimento dos clubes foi significativo, ou o senhor 
acredita que é possível maior engajamento dos associados?
MH: O Rotary existe no interior dos clubes, se os clubes são atu- 
antes, interagem com suas comunidades, o distrito é vigoroso, 
caso contrário nada feito. Nossos clubes são ao mesmo tempo 
iguais e diferentes, pois cada um possui nos detalhes suas pecu-
liaridades, sua cultura e seu modo de ser. Nós, como líderes do 
distrito, necessitamos desenvolver esta percepção e respeitar o 
momentum de cada um. Conviver com os clubes foi um apren-
dizado permanente e nós assimilamos cada realidade. Nosso pa-
pel é oferecer apoio, facilidades, nossa iniciativa com o modelo 
CDADRE D-4420 teve um caráter didático, gerando um fluxo 
de conhecimento e no final um maior engajamento, vindo a ser 
um processo. Outra inovação do CADRE D-4420 foi o WORK-
SHOP DE PROJETOS, um evento que tem ocorrido em Setem-
bro, onde os clubes são estimulados a apresentarem propostas de 
projetos, e a cada ano vimos uma maior participação e envolvi-
mento crescentes. 

CM: O Distrito 4420 sempre foi atuante, mas mesmo diante 
deste período de crise, foi possível contar com essa força e con-
tribuição significativas?
MH: Nestes três anos nossos resultados foram satisfatórios em 
todos os sentidos, em consequência da liderança dos presidentes 
dos clubes, pois tudo ocorre no ambiente do clube. Como re-
sultados, descreverei alguns números de referência: Nestes três 
anos concedemos 500 mil dólares em subsídios distritais e cerca 
de 1,7 milhão de dólares em subsídios globais, com um grande 
total de  2,2 milhões em investimento social, perto de 8 milhões 
de reais. Dos 24 subsídios globais, fomos patrocinadores de 
projetos na Argentina, Angola, Botswana, Chile, Gana, Méxi-
co, Índia e Croácia. Dos projetos realizados no distrito conta-
mos com os Rotary Clubs de Santos, São Paulo Cidade Dutra, 
São Paulo Santo Amaro, São Vicente Antônio Emmerich, San-
tos Boqueirão, São Paulo Aeroporto, São Paulo Ipiranga, São 
Paulo Sudeste, São Vicente Praia, Santos Praia e Santo André, 
totalizando apenas 11 clubes, demonstrando o quanto podemos 
ainda crescer! As doações para a Fundação Rotária somaram 1,8 
milhão de dólares no triênio, e se contabilizarmos a iniciativa da 
Fundação Bill e Melinda Gates, no período nosso total para o 
fundo da PolioPlus atingiu cerca de 1,2 milhão de dólares.

CM: Deixe-nos uma mensagem sobre essa passagem à frente 
desse trabalho, além de exemplos positivos que podem agregar 
valor e motivação ao seu sucessor e rotarianos do D. 4420.
MH: Agradeço o apoio do colégio de governadores, da equipe 
distrital, dos governadores assistentes, dos grandes doadores, do 
novos Paul Harris, dos membros da PHS, dos EREY, empresas 
cidadãs e seguro solidário. Posso afirmar que atingimos nosso 
legado, o CADRE D-4420 é uma referência como um modelo 
eficaz para elaborar subsídios globais: Participamos de uma Fe- 
ira de Projetos no Instituto Rotário no Rio de Janeiro em 2015; 
Alguns distritos desenvolveram modelos similares - atualmente 
os distritos 4520 e 4760 estão implantando o CADRE distrital; 
Participamos de um WEBINAR internacional de RI e de uma 
sessão na Convenção Internacional do RI de Seoul divulgando 
a iniciativa. Agora transmitimos nosso irrestrito apoio ao próxi-
mo presidente da CDFR para 2016-2019, companheiro Marcos 
Franco, na busca da melhoria contínua e inovação permanente 
neste novo ciclo. No próximo primeiro de julho, deixarei esta 
posição satisfeito e feliz. Agradeço minha equipe, que em todos 
os momentos sempre respondeu com um SIM a todas as neces-
sidades aos membros do CADRE, e a todos rotarianos do 4420. 
Um agradecimento especial à companheira Silvia Haick, que 
sempre me apoiou em todas as decisões e iniciativas. Obrigado!  
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Os dias 4 e 5 de junho de 2016 podem ser considerados 
dias que entraram para a história  do distrito 4420! En-
fim a tão sonhada e esperada Conferência Distrital de Inte- 
racts retorna ao distrito 4420. A primeira depois de 14 anos 
ocorreu na cidade de Praia Grande, na Escola Estatual 
Dr.Abrahão Jacob Lafer, nos dias 4 e 5 de junho. Marcado 
por muita celebração pelos feitos no ano rotário presente, 
e também por muita alegria pelo o Interact vir com tudo 
nesse ano rotário presente, o evento contou com palestras, 
gincanas, premiações, primeiro concurso de oratória e 
muito companheirismo. Houve também a transmissão e 
posse da RDI humanitária Leticia Corrido e sua equipe 

Nos dias 10, 11 e 12 de Junho aconteceu a XXIII Con-
ferência Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 4420 
– CODIRC, anfitrionada pelo Rotaract Club de Praia 
Grande – Forte Itaipu. A CODIRC é a conferência que en-
cerra o Ano Rotário e é onde os clubes podem apresentar 
os projetos que foram realizados ao longo do ano. Além 
disso, os laços de amizade e companheirismo se reforçam 
ainda mais e parcerias entre os clubes para realizarem pro-
jetos em conjunto acontecem naturalmente.
Nesta conferência ocorreu o Concurso Distrital de Pro-
jetos onde mais de 80 projetos concorreram entre si nas 
categorias de Serviços à Comunidade, Serviços Internos, 
Desenvolvimento Profissional, Serviços Internacionais, 
Imagem Pública, Finanças e Meio Ambiente. Também foi 
realizada na CODIRC a fase final do Concurso Distrital 
de Oratória onde os 5 finalistas discorreram sobre o tema: 
“A Fantástica Fábrica de Sonhos”.

distrital. Certamente foi uma volta triunfal do evento no 
distrito, e não à toa será lembrada como “CODIC do Milê-
nio”.
“Essa Codic foi sensacional, e o evento aconteceu por 
mérito de todos os interactianos do distrito 4420! Quero 
parabenizar a representação distrital desse ano rotário que 
deu duro para que tudo desse certo. Quero também agra-
decer aos rotarianos envolvidos (sem vocês nada disso te-
ria acontecido), e ao Interact Clube de Praia Grande, que 
organizou esse evento com muito amor e carinho. 2015-16 
não poderia se encerrar de uma forma mais maravilhosa 
que essa, amo vocês”

Como não poderia faltar, durante a noite, foram realizados 
os companheirismos. Na sexta-feira ocorreu o “Chocolu-
al” com direito à fogueira, chocolate quente e marshmal-
lows. E no sábado tivemos o tradicional baile com o tema: 
“Candy Party”.
Durante o encerramento do evento foram entregues 
as premiações aos clubes e pôde-se notar que o Distri-
to trabalhou com perfeição durante este ano, prova dis-
so foram as diversas premiações recebidas pelos clubes 
e a arrecadação de R$ 10.860,00 com o projeto Distrital 
“Hands For Polio” que será doada ao Fundo Polio Plus da 
Fundação Rotária.
Com esta conferência, os Rotaractianos presentes retor-
naram para suas casas com as energias renovadas e pron-
tos para reiniciarem o ciclo de mais um Ano Rotário, 
trabalhando com muita dedicação e buscando sempre o 
“Companheirismo através do Serviço”.

CODIC - Conferência Distrital de Interact Clubs

CODIRC - Conferência Distrital de Rotaract Clubs
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Distrito 4420  -  Ano Rotário 2015-2016

Notícias dos clubes
RotaRy club de sbc - NoRte RotaRy club de sP - iNteRlagos 

Primeiro Festival de Sopas Festa Junina 

RotaRy club s. caetaNo do sul RotaRy club saNtos - boqueiRão
Destaque na Mídia Regional Reforma da Sala de Fisioterapia

 Comemorando seus 65 anos de fundação, o Rotary Club 
de São Caetano do Sul foi destaque ma mídia regional, tendo 
sido publicado o evento festivo em meia página da Revista 
UNICK, em sua edição de junho de 2016. Na matéria foi 
destacada a presença da Governadora Presente, Maria Luiza 
Mendaçolli Zago, e dos presidentes dos Clubes de Rotary 
da região: RC São Caetano do Sul, Vitório Dal’Mas Neto, 
RC de São Caetano do Sul Olímpico, João Carlos Fabrini, 
Casa da Amizade de São Caetano do Sul, Vanderlei Pessotti 
e da Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, Charly 
Farid Cury.

 Em uma casa simples, a Associação de Assistência 
Multiprofissional a Especiais “Flores de Maria”, atende 
adultos que precisam de fisioterapia e outras formas de 
terapia ocupacional ou psicológica.
O clube fez a reforma da sala de fisioterapia e doou 
equipamentos fisioterápicos, como tablado, tapete, espelho, 
bolas e outros acessórios. Com esta reforma promovida 
pelo clube, será possível a ampliação dos atendimentos, 
permitindo que atendam além de adultos, também crianças 
que já estão na lista de espera e agora serão beneficiadas 
pela entidade.

 Cerca de 200 convidados, todos muito bem servidos 
pelas sopas de cebola, cebola gratinada, creme de pinhão 
com cream cheese, vaca atolada, caldo verde e farfalli in 
brodo, participaram do 1º Festival de Sopas do Rotary 
Club de São Bernardo do Campo-Norte. Com sistema de 
self-service, os convidados saborearam as sopas de sua 
preferência. Para complementar a noite, foram sorteadas 
bolsas térmicas, gentilmente doadas pela Governadora 
Maria Luiza Mendaçolli Zago, e convites para o Festival de 
Sopas do CRAISA. A renda do evento terá parte destinada 
á Fundação Rotária, e parte para projetos do clube.

 Nas dependências do CDC Veleiros, o RCSP-Interlagos 
realizou a sua Festa Junina. Com entrada gratuita e diversas 
barracas, como doces (bolos, chocolates, churros, algodão 
doce, cural, canjica), bebidas (água, refrigerante, cerveja, 
vinho quente e quentão), batata frita e pastel, brincadeiras 
(argola e pescaria), o evento atraiu a comunidade de 
Veleiros, amigos e familiares dos associados, além de 
visitantes de outras regiões. Mais de 400 pessoas circularam 
pelo evento, que teve ainda como atrativo quatro rodadas 
de sorteios, onde cafeteira, microondas, bicicleta e uma TV 
de 32 de LED foram sorteados.
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RotaRy club sP - aeRoPoRto  

RotaRy club  scs - olímPico

RcsP - PoNte estaiada

RotaRy club de saNtos - PoRto

Doação de Enfermaria a Hospital

10º Projeto Rumo

Feijoada com Rock 

Noite da Pizza Beneficente

 O RCSCS-Olímpico realizou a 10ª edição do Projeto 
Rumo, oferecendo orientação vocacional e profissional por 
meio de informações sobre universidades e carreiras a jovens 
vestibulandos e do Ensino Médio de escolas da cidade. O 
evento apresentou dois formatos: uma feira de universidades 
da Região (São Paulo e Grande ABC) e uma agenda de 
12 palestras com profissionais atuantes em áreas como 
Engenharia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação, 
Fotografia, Medicina, Design Gráfico e outras. Participaram 
com estandes 13 instituições de Ensino Superior. Cerca de 
500 pessoas participaram do evento, coroado com êxito.

 A 3ª Feijoada com Rock promovida pelo RCSP-Ponte 
Estaiada foi um sucesso. A tradicional festa movimentou 
o clube e mobilizou muitos convidados que sempre 
prestigiam o evento rotário com um apetite solidário e 
no ritmo do ano rotário presente, que alegrou todos os 
parceiros de mais uma importante ação rotária. Com a 
presença de Associados, amigos, familiares e integrantes da 
Escola de Samba Imperador do Ipiranga, que abrilhantaram 
a festa, mesclando samba e rock, foi realizada uma tarde 
beneficente e divertida, que proporcionou a arrecadação de 
fundos para a Fundação Rotária e demais projetos do clube.

 O RCSPaulo-Aeroporto, e a Casa da Amizade, 
entregaram equipamentos para uma enfermaria pediátrica 
de tratamento de doenças infecciosas ao Hospital 
Universitário da UNIFESP. O projeto contou com recursos 
de Subsídios Distritais da Fundação Rotária e doação da 
Casa da Amizade do RCSP-Aeroporto, recursos obtidos 
em eventos beneficentes. Suma Shimuta, presidente do 
RCSP-Aeroporto, e Cecília Belli, Vice-Presidente da Casa 
da Amizade estiveram presentes. A enfermaria destina-se a 
atendimento de diferentes doenças infecciosas a crianças 
imunodeprimidas, entre outras.

 Em mais uma oportunidade de promover o ideal de servir 
entre amigos, os associados do Rotary Club de Santos-Porto 
realizaram a Noite da Pizza, evento rotário que integrou a 
programação do ano rotário presente. A ação foi realizada 
em prol dos projetos do clube e graças à credibilidade destes 
projetos e sucesso das atividades voltadas para o benefício 
das pessoas assistidas na comunidade, cerca de 300 pessoas 
fizeram questão de prestigiar a festa e saborear deliciosas 
pizzas. O engajamento dos rotarianos, interactianos, 
familiares e amigos foi essencial para o sucesso do evento, 
consolidando o compromisso do clube com o servir.    

www.rotary4420.org.br



Rotary Club de São Caetano do Sul

Rotary Club de Praia Grande - Forte Itaipú

Rotary Club de São Caetano do Sul - Olímpico

 O Rotary Club de São Caetano do Sul, presidido por Vitório 
Dal’Mas Neto, recebeu a visita do casal governador. O encontro 
aconteceu na Praça Luiz Olintho Tortorello, onde está a “Árvore 
da Amizade”, plantada pelo fundador do Rotary International, 
Paul Harris, quando esteve visitando o Brasil no ano de 1936. A 
governadora conheceu o projeto “Ser Feliz”, criado pela Casa 
da Amizade de São Caetano do Sul. O projeto acolhe pessoas 
portadoras de necessidades especiais, que deram as boas vindas ao 
casal. Na festiva, a governadora conheceu as atividades do Rotary 
Kids SCS e premiou jovens estudantes de escolas públicas que 
participaram da décima edição do “Prêmio Kirche de Combate ao 
Câncer”, promovida pelo clube.  A posse do novo associado Paulo 
Hapanchuk mereceu destaque.

 O RC Praia Grande-Forte Itaipu, através do casal presidente 
José Carlos Frassini e Walkiria, apresentou ao casal governador 
o Marco Rotário do clube. A Visita Oficial contou com uma 
passagem pela Fortaleza de Itaipú, instituição que inspirou o 
nome do clube e oferece um passeio ecológico maravilhoso. 
A comitiva visitou o Colégio Passionista Santa Maria, grande 
parceiro das ações do clube em benefício das comunidades. 
Na festiva, a Galeria dos Presidentes do Clube recebeu fotos 
dos presidentes dos anos rotários Transformador e Brilhante. 
Sandra Regina Marcon Moretti recebeu título Paul Harris, a 
associada Márcia sua 2ª Safira e o tenente-coronel Alexsandro 
Henrique Silva recebeu um título Paul Harris. Regina Célia 
Teodoro Siqueira recebeu a outorga de sua 1ª Safira.

   O Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico recebeu Visita 
Oficial do casal governador, que conheceu o Museu Histórico 
Municipal acompanhado do casal presidente João Carlos Fabrini 
e Maria Izabel. O Museu Histórico Municipal funciona no antigo 
Palacete De Nardi, no Bairro da Fundação, edifício construído 
no final do século 19, com um acervo de significativo número de 
objetos históricos museológicos que resgatam o patrimônio material 
e imaterial do povo sul-são-caetanense e que revivem várias fases 
do desenvolvimento da cidade. Na sede da Casa da Amizade foram 
realizadas a assembleia com os sócios e a reunião festiva, que 
contou com a posse de uma nova associada do Rotaract e uma bela 
homenagem prestada por crianças, associadas do Rotary Kids, à 
governadora. 
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Rotary Club de Ribeirão Pires - Estância Centro

       O presidente presente do Rotary Club de Ribeirão Pires Estância 
Centro, Paulo Miguel Ferreira, recepcionou o casal governador na 
praça central da cidade, durante a programação de Visita Oficial ao 
clube. Com o objetivo de conhecer as ações e projetos rotários, a 
governadora realizou reunião com o presidente e com os associados 
do clube para transmitir orientações da governadoria e saber um 
pouco mais sobre a história do clube e seus associados. Na reunião 
festiva foram empossados dois novos sócios, iniciativa que deixou 
a governadora muito feliz por acreditar na força de trabalho do 
clube que se amplia com novas ideias e experiências dos novos 
sócios. Ela também agradeceu o carinho recebido e incentivou o 
clube a continuar trabalhando pelo servir.

Rotary Club de São Paulo - Vila Mariana

              O casal presidente do Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana, Maria 
da Betânia de Araújo Fonseca e Dermeval, recebeu o casal governador 
que esteve em Visita Oficial ao clube, celebrando o ano presente. 
Os associados se reuniram em assembleia e depois prestigiaram a 
reunião festiva, que contou com a presença de rotarianos, associados 
do clube e convidados que prestigiaram a posse de dois novos 
associados, recebidos pela governadora. A outorga de dois Cristais 
EREY também foi um dos destaques da festiva, considerando que 
a contribuição foi feita pelo casal presidente, que demonstrou todo 
seu comprometimento com o ano rotário vigente. A presidente 
manifestou sua satisfação em receber o casal governador no clube, 
que segue trabalhando, comprometido com o ano presente.

Rotary Club de São Bernardo do Campo - Norte

    A última Visita Oficial do ano rotário presente aconteceu no Rotary 
Club de São Bernardo do Campo-Norte, clube da governadoria, 
que é conduzido pelo casal presidente Luiz Carlos João e Nilce. A 
programação de atividades contou com uma passagem pela Praça 
Paul Harris, com a inauguração de uma placa em homenagem à 
governadora e seu ano rotário presente. Nas demais entidades 
visitadas, Casa Transitória “Servidores de Maria” e Viva Melhor, 
o casal conheceu os serviços lá prestados e seus resultados. Na 
festiva, as outorgas de seis títulos Paul Harris e cinco Cristais 
EREY permitiram a renovação do reconhecimento 100% Paul 
Harris do clube. Carlos Sadao recebeu sua 1ª Safira, Adelmo 
Capitanio a  2ª Safira, Armando Gabriel a 3ª Safira e José Carlos 
Gaurino seu 3º Rubi.




