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 Hoje, olhamos adiante rumo ao ano rotário que um dia 
poderá ser conhecido como o maior da nossa história, o ano em 
que ocorrerá o último caso de paralisia infantil no mundo. O vírus 
selvagem da pólio provocou apenas 74 casos em 2015, todos no 
Afeganistão e Paquistão. Ao mesmo tempo que continuamos a 
trabalhar incansavelmente pela meta de erradicação, precisamos 
nos preparar para crescer com o nosso sucesso.

 É extremamente importante para o futuro do Rotary que o 
nosso papel na erradicação da pólio seja reconhecido. Quanto mais 
conhecidos formos pelas nossas realizações, mais conseguiremos atrair 
parceiros, verbas e, acima de tudo, os associados necessários para 
realizarmos ainda mais. Estamos trabalhando arduamente na Sede 
Mundial do Rotary para sermos reconhecidos, mas precisamos divulgar 
por meio dos clubes e em suas comunidades o que o Rotary é e o que faz. 
É essencial que os clubes estejam prontos quando a pólio for erradicada. 
Dessa forma, as pessoas verão que o Rotary é um veículo através do qual 
elas podem transformar o mundo, e que todo Rotary Club está pronto 
para oferecer-lhes essa oportunidade.

 Se quisermos ver o Rotary a Serviço da Humanidade nos 
próximos anos, precisaremos de mais pessoas que estendam suas mãos, 
mais corações que se importem, mais mentes brilhantes para realizar o 
nosso trabalho. Necessitaremos de clubes flexíveis, que atraiam jovens, 
assim como recém-aposentados e profissionais. Deveremos buscar novas 
parcerias e estar mais abertos a colaborações com outras organizações.

 Ao pensar no futuro, vemos uma nítida necessidade de priorizar 
a continuidade da nossa liderança. Nós, no Rotary, estamos jogando 
no mesmo time, trabalhando para alcançar as mesmas metas. Para 
atingi-las, teremos que avançar na mesma direção – juntos.

 No Rotary, você tem a oportunidade de transformar vidas 
diariamente. Tudo o que você fizer importa, todo trabalho bem 
feito faz do mundo um lugar melhor. No novo ano rotário, teremos 
uma nova chance de melhorar o mundo por meio de um Rotary a 
Serviço da Humanidade.

John F. Germ   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do PRESIDENtE
- John F. Germ -

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420 

De mãos dadas para servir       
à humanidade

 Os lemas oficiais do Rotary International 
(RI) são do início da organização. Anos depois, na 
Convenção de 1950, em Detroit (EUA), versões finais 
foram oficialmente aprovadas, prevalecendo o “Mais 
Se Beneficia Quem Melhor Serve”, e o “Dar de Si Antes 
de Pensar em Si“. O Conselho de Legislação de 1999 
estipulou que o “Dar de Si Antes de Pensar em Si” 
seria o lema principal, já que expressa a filosofia do 
serviço voluntário altruísta. Atualmente, observamos 
que o “Rotary é um Movimento para todos os 
Tempos”, como afirmou Arch C. Klumph, criador da 
Fundação Rotária e Presidente do RI (1916-1917). Um 
século depois, a Gestão Humanitária 2016-2017 tem o 
desafio de renovar este pensamento a cada dia.

 Em janeiro, na Assembleia Internacional de 
San Diego (EUA), o Presidente John Germ mobilizou 
os rotarianos, referindo-se ao “All Star Team” do 
Rotary International. Este espírito positivo entrou 
nas mentes e corações de todos, sendo transportado 
para seus países de origem. O Governador do Distrito 
4420 não agiu diferente. Com carisma, generosidade 
e entusiasmo que são característicos, Ronaldo Varella 
contagiou a Equipe Distrital com esta mensagem 
no PETS de março, em Atibaia/SP. Essa motivação 
foi novamente renovada em 25 de junho, durante 
a Festiva de Transmissão e Posse Distrital, reunindo 
cerca de 850 pessoas, em Santos/SP. Nesta edição, 
temos fotos e textos destes momentos.

 

 Começamos um novo ciclo com este espírito, 
cientes das metas e responsabilidades, mas com 
muita criatividade, empreendedorismo e inovação 
necessários para alcançarmos os objetivos. O 
lançamento do selo e do carimbo oficiais, em parceria 
com os Correios do Brasil, para comemorar os 100 
anos da Fundação Rotária, e a criação do certificado 
alusivo à primeira doação feita à entidade em 1917 
são exemplos de ações práticas que já iniciamos. 
Temos duas reportagens sobre estas campanhas, com 
detalhes de como elas irão funcionar. Falando em 
detalhes, também produzimos uma matéria de perfil, 
onde contamos a história da rotariana que se tornou 
um caso raro na medicina.

 E por falar em ações práticas, remodelamos 
algumas ferramentas de comunicação, seguindo 
tendências. Este é o caso da revista Carta Mensal, 
que passa a se chamar Rotary 4420. Ela ganhou uma 
nova identidade visual, privilegiando a leitura em 
dispositivos eletrônicos para reduzir o uso do papel, 
em conformidade às normas ambientais. O site do 
Distrito também está com novo visual, permitindo 
melhor acessibilidade aos conteúdos. Estes veículos 
serão integrados em outras plataformas que iremos 
explorar, como o Rotary na TV, as mídias sociais e 
a assessoria de imprensa. Ao ampliar os meios de 
imagem pública, temos a certeza que novos adeptos 
servirão à humanidade ao nosso lado.

 Boa leitura a todos!
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- José Ubiracy Silva -

Uma nova fase do Rotary a Serviço 
da Humanidade

 Queridos Rotarianos,

 Quando fui designado Governador do Distrito 4420 para o ano 
rotário 2016-2017, me senti extremamente honrado, pois sabia que 
estaria à frente de uma instituição reconhecida pelas suas ações com 
destaque, tanto nacional quanto internacionalmente.

 No dia 1º de julho de 2016, iniciaremos a nossa caminhada, 
juntamente com este maravilhoso time designado pelo nosso Presidente 
de Rotary International, John Germ, de “All Star Team”, e onde tenho 
certeza, conduzirão com maestria cada um de seus clubes.

 Este ano teremos grandes motivos para celebrar junto a todos 
os rotarianos do mundo, faremos parte do time que irá comemorar o 
Centenário da Fundação Rotária e muito provavelmente festejemos 
juntos a extinção do vírus da pólio da face da terra. É um motivo 
relevante e de grande alegria para todos nós.

 Penso que, mesmo sendo voluntários, ao assumir o compromisso 
perante o Distrito e seus clubes, devemos ao final da gestão, entregar 
o bastão para nosso sucessor com a certeza de que fizemos o melhor e 
que a semente por nós plantada fará a diferença para o mundo e para 
as próximas gerações.

 Devemos nos sentir orgulhosos e muito felizes por sabermos 
que, o Rotary e os rotarianos são reconhecidos pela força e pelas boas 
ações realizadas ao redor do planeta. Sozinhos podemos concretizar 
alguns planos, mas juntos, podemos e construímos muito mais. Este é o 
Rotary a Serviço da Humanidade.

 Um grande abraço.

- Ronaldo tadeu Caro Varella -

Ronaldo tadeu 
Caro Varella 

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Julho marca o início de um novo ano rotário, em todo o 
mundo, agora sob a liderança do Presidente John Germ, um rotariano 
íntegro, estimado e respeitado, cuja regra principal do seu êxito é saber 
motivar, encorajar, delegar, inspirar e se comunicar, com seu excelente 
lema Rotary a Serviço da Humanidade. Essas virtudes ele tem sabido 
transmitir àqueles que irão enfrentar os desafios deste novo período 
de trabalho.  E nos ensina que para exercer uma boa liderança é preciso 
saber motivar, encorajar, inspirar e se comunicar de maneira eficiente 
e eficaz. E que o principal valor do rotariano tem de ser a integridade, 
pois não somos nada sem integridade. 

 Este será o meu último período como Diretor desta 
extraordinária organização chamada Rotary, à qual tenho 
emprestado o melhor de minha capacidade realizadora, com total 
dedicação e empenho, contando com o apoio desta grande família 
rotária. Muito a propósito, o título desta primeira coluna do ano 
2016/2017, nos remete ao lema do nosso novo líder, John Germ, 
que foi buscar inspiração na crença de Paul Harris de que servir à 
humanidade é a melhor coisa que podemos fazer na vida. O nosso 
desafio é grande, cabendo a cada um, portanto, buscar novos 
empreendimentos em benefício do próximo, para que possamos 
construir e assegurar, assim, um novo e honroso amanhã. 

 Se colaborarmos com o bem-estar social, quanto incentivo à 
autoestima e quantas ações pela paz somos capazes de produzir! Se 
estendermos a mão ao próximo nas mais diferentes ocasiões de dúvida, 
e dificuldades, quanta confiança e coragem transmitiremos! Em todos 
os lados detectamos dificuldades, mas, semelhantemente, encontramos 
as oportunidades para ajuda, para as demonstrações do bem-querer e 
para a significativa melhoria da vida de muitos.

 Vale a pena salientar a grande participação e entusiasmo 
dos Governadores e Presidentes das minhas Zonas Distritais com o 
centenário da nossa Fundação Rotária - Fazendo o Bem no Mundo - 
e cujas comemorações ocorrerão neste período rotário, no mundo 
inteiro para celebrar esta grandiosa efeméride. Aproveito esta grande 
oportunidade para lembrar a todos que façam suas inscrições para o 
Instituto Rotary Recife/PE, no Brasil; e para o Instituto Rotário Guayaquil, 
no Equador, dos quais sou o Convocador, e cujos Chairmen são o EDRI 
Mário de Oliveira Antonino e o EGD Germán Yépez. 

- Instituto Rotary Recife: www.institutorotaryrecife.com.br                                            
- De 25 a 27 de agosto de 2016.

- Instituto Rotário Guayaquil: www.institutorotarioguayaquil2016.com 
- De 27 a 29 de outubro de 2016.

José Ubiracy Silva  
Diretor do Rotary 

International

Gestão 2015-2017  
Zonas 22 e 23

MENSaGEM Do DIREtoR
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Sob aplausos, Maria Luiza transmite a 
liderança do Distrito a Ronaldo Varella

Distrito 4420 celebra o início 
da Gestão Humanitária

Além de oferecer boas-vindas à comunidade em geral, equipe distrital e 
presidentes humanitários, Casal Governador Ronaldo Varella e Monica deu início 
ao ciclo de comemorações em homenagem ao centenário da Fundação Rotária

 Com o lema mundial “ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE”, 
o administrador de empresas Ronaldo Tadeu Caro Varella foi empossado 
como o novo Governador do Distrito 4420 do Rotary International (RI). 
Eleito para a Gestão 2016-2017, ele substitui a pedagoga Maria Luiza 
Mendaçolli Zago, associada do Rotary Club de São Bernardo do Campo 
- Norte. Ela governou o Distrito durante o último ciclo rotário, que teve 
como orientação o slogan “SEJA UM PRESENTE PARA O MUNDO”. A 
“Festiva de Transmissão e Posse do Ano Rotário 2016-2017” reuniu cerca 
de 850 pessoas, entre convidados, autoridades e rotarianos. O evento foi 
realizado em 25 de junho, no Mendes Convention Center, em Santos/SP.

 O novo Governador recebeu votos de boa sorte da comunidade 
rotária, composta por 78  clubes dentro do Distrito, sendo representada 
durante o evento por seus governadores assistentes, equipes distritais 
e presidentes humanitários. Apoiado incondicionalmente por estes 
líderes, familiares e colegas de profissão, Varella terá a chance de 
colaborar para uma das maiores conquistas da história da humanidade, 
o fim da poliomielite no planeta. Apenas 16 casos da doença foram 
registrados em 2016 (Afeganistão e Paquistão), segundo Mário Sérgio 
de Camargo, curador da Fundação Rotária, que também compareceu à 
cerimônia. A Nigéria, que era outro país endêmico, não registra novos 
casos há mais de um ano. 

 Grata pelo apoio de todos durante a sua gestão, Maria 
Luiza enfatizou alguns pontos que tornam o Rotary uma instituição 
especial. Ela foi a primeira mulher a governar o Distrito 4420. “Tinha 
um grande desafio ao ser a primeira mulher à frente desta família. 
Mas com muita ajuda, concluímos um maravilhoso ciclo. A nossa 
roda gira, e agora chegou o momento do Varella exercer a função 
junto aos presidentes e governadores assistentes. É uma experiência 
maravilhosa e cansativa, mas tenho certeza que ele ficará muito feliz, 
pois o trabalho reflete o esforço de todos em prol do próximo. Volto 
a trabalhar no meu clube, em funções na administração, Fundação 
Rotária e instrução a novos associados”.

“Tinha um grande desafio 
ao ser a primeira mulher à 

frente desta família. Mas com 
muita ajuda, concluímos um 

maravilhoso ciclo”.

- Maria Luiza Mendaçolli Zago -
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Na Convenção de 1928, em Minneapolis 
(EUA), a Fundação Rotária é oficialmente 

criada e seu Conselho de Curadores 
formado. Depois, nasceu o Fundo de 

Dotação, onde os curadores decidiram 
investir contribuições em caráter 
permanente para certos projetos.  

(fotos acima)

  

Desafios do novo ciclo

 Ao lado da Equipe Distrital, Varella 
demonstrou gratidão pela presença de todos os 
convidados. Também não escondeu a felicidade 
de começar os trabalhos com a possibilidade de 
concluir uma árdua missão em Rotary. “Assumimos 
com muito entusiasmo, pois temos a chance de lutar 
nas últimas batalhas para erradicar a poliomielite 
no mundo. Falta muito pouco, mas temos que ter 
foco e força neste objetivo”. O papel feminino 
de Mônica Varella será emblemático nesta luta.           
“É indispensável o envolvimento da família na fase 
final do combate ao vírus. O Brasil está livre deste 
mal, mas para que isso ocorra em outros países, 
precisamos de todos nas campanhas de vacinação”, 
reforça a esposa do Governador.

 

 Para o Varella, considerando a abrangência 
mundial da instituição, as oportunidades de ajudar 
o próximo em Rotary são infinitas. Ele reforça que 
será uma honra servir o Distrito 4420 nesta missão. 
“Formamos um grupo muito qualitativo, onde todos 
os envolvidos ajudaram na capacitação de uma 
brilhante equipe de trabalho. Temos que manter 
estes ensinamentos e adquirir humildemente novos 
conhecimentos. Manteremos o foco na busca pela 
paz, igualdade social e no objetivo principal de servir 
à humanidade a cada dia. Tivemos a sorte de receber 
presidentes e governadores assistentes de primeira 
linha. Tenho total certeza que darão o melhor de si 
durante o nosso ciclo”, conclui.

 No próximo ano, a Fundação Rotária 
completará 100 anos de existência. O começo 
da Gestão Humanitária também marca o início 
das homenagens deste centenário. O ponto 
alto das comemorações, realizadas ao longo do 
Ano Rotário 2016-2017, será a cidade de Atlanta 
(EUA), sede da Convenção Internacional do Rotary 
International, de 10 a 14 de junho de 2017. No 
encontro, rotarianos de todo o mundo irão celebrar 
simbolicamente os primeiros US$ 26,50 doados à 
entidade há um século atrás. Criada para gerir, dar 
transparência e reinvestir doações realizadas por 
parceiros e rotarianos, a Fundação abraçou a luta 
contra a poliomielite em 1979 e, posteriormente, 
fomentou a campanha End Polio Now.  

  Mário César de Camargo, curador da 
Fundação (Gestão 2015-2019), é o sexto brasileiro 
que ocupa este posto em 111 anos de história 
do Rotary. Ao lado de outros 14 curadores pelo 
mundo, ele tem a missão de auditar, expandir e 
maximizar os projetos em prol da humanidade. 
“Espero que o centenário coincida com o fim da 
poliomielite, pois é o que buscamos vigorosamente 
nos últimos 37 anos. Será o grande presente 
deixado por nós para um planeta melhor. Somente 
a Fundação Bill & Melinda Gates doa anualmente 
US$ 70 milhões à nossa causa. Temos que cuidar 
da saúde financeira e supervisionar para que a 
aplicação dos recursos seja muito correta. Temos 
uma grande responsabilidade em mãos”, finaliza.

Um século fazendo o bem

“Manteremos o foco na busca 
pela paz, igualdade social e 

no objetivo principal de servir 
à humanidade a cada dia”. 

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

“Temos que cuidar da saúde 
financeira e supervisionar 
para que a aplicação dos 

recursos seja correta”. 

- Mário César de Camargo -
Ronaldo Varella e Monica dão boas-vindas 

depois de empossados oficialmente
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(+) In Memoriam / (*) De tempos em tempos, os 
distritos são reorganizados, redistribuindo os 
clubes de acordo com o número de associados 
em cada região. Os distritos 72, 28, 119 e 461 
são antecessores do Distrito 4420, criado na 
reorganização de 1991. Para esses distritos são 
mostrados os governadores provenientes dos 
clubes de Rotary que seguiram pertencentes ao 
organograma do atual Distrito 4420.

Santistas que lideraram 
o Distrito

 A cidade de Santos/SP tem forte característica 
humanitária em sua história. Berço de personalidades 
que colaboraram em causas da pátria brasileira, ela 
sempre esteve na vanguarda de lutas em prol do bem 
comum. É conhecida como a “Terra da Caridade e 
da Liberdade”, frase que está grafada  em latim no 
brasão de sua bandeira oficial. O município possui 11 
clubes de Rotary, divididos entre duas áreas (1 e 2).

 Após a reorganização que deu origem ao 
Distrito 4420 (1991-1992), é a oitava vez que um 
santista assume a governadoria (*). Antes de Varella, 
Antonio Francisco Smolka (+); do Rotary Club de 
Santos - Praia (1994-1995), Constantino M. Conde 
(+); do Rotary Club de Santos (1997-1998), Henrique 
Camilo de Lellis; do Rotary Club de Santos (2000-2001), 
Dirceu Vieira; do Rotary Club de Santos - Porto 
(2003-2004), Marcelo Demétrio Haick; do Rotary Club 
de Santos - Praia (2006-2007), Roberto Luiz Barroso 
Filho; do Rotary Club de Santos (2009-2010) e Marcos 
Anselmo Ferreira Franco; do Rotary Club de Santos - 
Oeste (2010-2011), foram governadores ou continuam 
exercendo importantes ações em Rotary.

 Além deles, Paulo Viriato Correa da Costa (+); 
do Rotary Club de Santos, governou o antigo Distrito 
461 (1972-1973). Sua brilhante trajetória na entidade 
foi coroada no ano rotário 1990-1991, quando Viriato 
exerceu o cargo de presidente do RI. Antes de 1991, 
outros santistas também governaram distritos de 
forma exemplar (*). No site do Distrito 4420 é possível 
ver a lista completa do Colégio de Governadores. 
Acesse o site www.rotary4420.org.br e conheça mais 
sobre estas brilhantes trajetórias.

Sobre o Distrito 4420

 É o conjunto de clubes de Rotary International situados 
na Zona Sul da cidade de São Paulo/SP, na Região do ABCD 
(incluindo Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e na 
Baixada Santista/SP. Cada clube possui seu próprio conselho 
diretor eleito, quadro social e autonomia para realizar 
projetos sociais, eventos beneficentes e outras ações, atuando 
individualmente ou em conjunto com outras entidades. Cerca 
de 35 mil clubes formam o Rotary pelo mundo. Cerca de 2400 
estão constituídos no Brasil. Eles seguem princípios, regras 
e formas de atuação que unificam mais de 1,2 milhão de 
rotarianos em todo o planeta.

 

 Este modelo organizacional possibilita a realização 
de importantes ações globais. O End Polio Now (erradicação 
da poliomielite no mundo), a promoção da PAZ e integração 
mundial estão entre os principais projetos internacionais. O 
organograma do RI é composto por um presidente mundial 
e amplo quadro de diretores, líderes e administradores. Para 
fins gerenciais, os clubes estão agrupados em 532 subdivisões 
administrativas, chamadas de distritos. Eles são identificados 
por números e abrangem clubes localizados numa determinada 
região. Cada distrito é liderado por um governador, que conta 
com uma equipe distrital e governadores assistentes que 
auxiliam os clubes de suas áreas distritais.

Perfil do Governador

 Ronaldo Varella está há quase dez anos em 
Rotary. Antes de ser eleito Governador, foi presidente do 
Rotary Club de Santos - Porto (2009-2010), presidente da 
comissão da conferência distrital (2010-2011), governador 
assistente (2011-2012) e instrutor distrital (2013-2015). Atua 
profissionalmente como diretor da Super Trans, empresa 
do setor de transporte de cargas. Também é técnico em 
contabilidade, formado em administração de empresas e 
pós graduado em MBA de administração financeira e gestão 
empresarial. É casado com a administradora Monica Varella, 
com quem tem os filhos Willian, Fellipe e Nathalia.

12 13
TRANSMISSÃO E POSSE 2016-2017 TRANSMISSÃO E POSSE 2016-2017

ROTARY 4420 - JULHO 2016ROTARY 4420 - JULHO 2016



Receber doadores de braços abertos é 
um dos motes das campanhas de Suely

“Em 5 de outubro de 1995, 
recebi a medula da Suely. A 
tenho como uma mãe, pois 
me deu a vida outra vez”. 

- Aline Favoretto -

Filhos de sangue

 Você doou medula óssea por duas vezes? Perguntamos com 
ar de incredulidade, justamente por sabermos como é difícil encontrar 
doador e receptor compatíveis. “Sim, doei à Aline (*), em 1995, e ao 
Jorge (*), cinco anos depois”, respondeu com a voz calma e firme, 
indicando a postura de uma professora de matemática que lecionou no 
ensino médio e fundamental. De aparência delicada, mãos pequenas e 
olhos assustados diante das câmeras do estúdio de TV, onde concedeu 
essa entrevista, Suely Moreira Walton (64 anos) mostrou força ao relatar 
histórias que a vida lhe reservou. Em 1992, diagnosticado com leucemia 
aos 34 anos de idade, morreu o seu irmão. Até então, o transplante no 
Brasil só era possível entre familiares.

 Havia outras chances em bancos de medula óssea na Alemanha 
e nos Estados Unidos. Mas não houve êxito nas tentativas, e ela 
sentiu os ombros pesarem diante da incapacidade de salvar a vida 
do próprio irmão. Em 1993, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
criou o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 
(REDOME), e passou a cadastrar doadores de todo o País. Suely 
tornou-se um dos anjos dispostos a doar vida, disponibilizando seus 
dados neste cadastro. Após três anos, um telefonema em sua casa fez 
o seu coração disparar. Era chegada a hora de comparecer ao Hospital 
das Clínicas de São Paulo para salvar a vida da Aline, uma menina de 
11 anos, que estava com a saúde por um fio.

 Hoje, com 32 anos, Aline Favoretto recorda que sua família 
descobriu a leucemia quando ela tinha apenas dois anos e meio de 
idade. Foi logo após acordar com sangramento e manchas roxas 
pelo corpo. Aquele dia, era pra ser como outro qualquer, mas não 
foi. “Os sintomas surgiram do dia para a noite. Durante oito anos fiz 
tratamento no Centro Infantil Boldrini, até que minha saúde começou 
a piorar rapidamente e recebemos a notícia de que seria necessário um 
transplante. Sem nenhum parente compatível, a esperança ressurgiu 
quando o Hospital das Clínicas avisou que tinha um doador. Em 5 de 
outubro de 1995, recebi a medula da Suely. A tenho como uma mãe, 
pois me deu a vida outra vez”, lembra com gratidão.

Conheça a emocionante história da rotariana que doou medula óssea por duas 
vezes, salvando vidas e tornando-se um caso raro da medicina brasileira
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Projeto Salve um Vida

Ivo Sanches e Elza, Casal Presidente do 
RCS Porto (à dir.), apoiam as campanhas

 Apoiado pelo Rotary Club de Santos - Porto, 
o “Projeto Salve uma Vida” foi idealizado por Suely. 
Tem como objetivo incentivar o cadastramento de 
voluntários no REDOME, aumentando as chances 
de cura dos portadores de leucemia e doenças 
autoimunes. “Meu marido foi um dos fundadores 
do clube em 1992. Fui convidada a estar entre seus 
associados e apaixonei-me pelas ações sociais do 
Rotary. Diante da luta na conscientização sobre o 
transplante de medula e vendo a oportunidade de 
ser apoiada pelos companheiros, iniciei o Salve uma 
Vida. Além das campanhas de conscientização, o 
projeto também leva esclarecimento sobre os tipos 
de procedimentos usados na doação”, esclarece a 
professora aposentada.

“Nasceram duas novas vidas e 
ganhei dois filhos de sangue. 
É amor incondicional o que 
sentimos um pelo outro”. 

- Suely Moreira Walton -

 Suely não consegue esconder a 
emoção interna ao recordar tal momento. 
Com os olhos marejados, sua fala trouxe a 
explicação do que sentiu de imediato. “Não 
acreditei que após a morte do meu irmão, 
a vida de alguém seria salva de um jeito tão 
especial. Fui uma das primeiras a me cadastrar 
no REDOME, mas nunca imaginei que 
receberia uma ligação”. Após uma pequena 
pausa para segurar as lágrimas, o ambiente 
da entrevista fica em silêncio. Em seguida, 
uma declaração carregada de sentimento. 
“Nasceram duas novas vidas e ganhei dois 
filhos de sangue. É amor incondicional o que 
sentimos um pelo outro”.

 

 As chances de encontrar um doador 
na família são de 25%. Entre não aparentados, 
a esperança cai para 5%. Qual a probabilidade 
de uma pessoa ser compatível com dois 
receptores? Estes percentuais tornam o caso 
muito raro na medicina brasileira. “Não 
consigo mensurar a felicidade que sinto por 
ser a única pessoa no Brasil a salvar duas vidas 
assim”. Recentemente, ela perdeu o marido 
que era rotariano e apoiador do projeto Salve 
uma Vida. David Anthony Walton estava 
debilitado pela radioterapia do tratamento 
contra um mal na garganta. “O tumor já tinha 
sido resolvido, mas surgiu um outro problema 
no sistema nervoso central, o que causou a 
sua morte. Falar sobre câncer é algo que me 
emociona demais”.

 Suely enfatiza que é importante quebrar o 
tabu de sofrimento que envolve o transplante. Ela 
garante que não teve nenhum problema nas duas 
vezes que doou. “Quando fui ajudar a Aline, meu 
sangue foi filtrado (aférese) por cinco horas para a 
retirada de células-tronco. Entrei e saí do hospital 
normalmente. Na segunda vez, a equipe médica 
optou pelo procedimento cirúrgico. Recebi anestesia 
e tive as células retiradas da bacia por meio de 
punções. Senti apenas um leve incômodo depois 
do efeito anestésico, mas voltei para casa dirigindo. 
Quanto mais informadas estiverem as pessoas, 
mais aumentam as chances para quem aguarda um 
doador”, afirma sem esconder a esperança no olhar.
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 Foi criado em 1993, em São Paulo/SP, para 
reunir informações de pessoas dispostas a doar 
medula óssea para pacientes em fila de espera. 
Desde 1998, é coordenado pelo Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), no 
Rio de Janeiro/RJ. Com mais de 3.700 milhões de 
doadores cadastrados, é o terceiro maior banco de 
doadores de medula óssea do mundo. Pertence 
ao Ministério da Saúde, sendo o maior banco com 
financiamento exclusivamente público.

 O registro norte-americano conta com 
quase 7,9 milhões e o alemão com cerca de 6,2 
milhões. Ambos foram desenvolvidos e mantidos 
com recursos privados. O Centro de Transplantes 
de Medula Óssea (CEMO/INCA) é responsável 
pela coordenação técnica e a Fundação do Câncer 
pela operação do REDOME, conforme publicado 
na Portaria 2.600, de 21 de outubro de 2009, do 
Ministério da Saúde. Mais informações sobre os 
locais de cadastro estão no site do REDOME: 

http://redome.inca.gov.br.

Sobre o REDoME

(*) Aline Favoretto tem 32 anos, é casada, tem um 
filho e reside em Campinas/SP.

(*) Jorge Luiz de Oliveira tem 45 anos, é casado, 
tem um filho e reside em Curitiba/PR.

(*) Suely Moreira Walton tem 64 anos, é viúva, tem 
dois filhos e reside em Santos/SP. É sócia honorária 
do Rotary Club de Santos - Porto, onde coordena o 
Projeto Salve uma Vida.

Como se tornar 
um doador

 O Hemonúcleo de Santos/SP, localizado 
dentro do complexo do Hospital Guilherme Álvaro, faz 
o cadastramento de doadores. São colhidos apenas 5 
ml de sangue para que sejam armazenados os dados 
biológicos da pessoa. O procedimento é indolor e 
pode ser feito normalmente por pessoas entre 18 e 
55 anos de idade, desde que estejam com boa saúde. 
Segundo o Redome, o transplante é indicado para 
doenças relacionadas com a fabricação de células do 
sangue e com deficiências no sistema imunológico, 
como leucemias, linfomas, anemias graves e alguns 
tipos de tumores e doenças autoimunes. 

 Suely reforça a necessidade de manter o 
cadastro pessoal sempre atualizado, especialmente 
com os números de telefones da residência, trabalho, 
celular e recados. “É de extrema importância que os 
dados de contato estejam em dia, pois pode aparecer 
um receptor a qualquer momento. Se o telefone 
estiver errado, perdemos a chance de salvar uma vida, 
pelo simples fato de não conseguir contato com o 
doador”. O Hemonúcleo fica à Rua Oswaldo Cruz, 197 
– Boqueirão – Santos/SP. O horário de atendimento 
é das 7h00 às 13h00, de segunda à sexta-feira. Mais 
informações pelo telefone (13) 3233-4265.

Suely faz questão de visitar 
constantemente o Hemonúcleo de Santos
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Selos e envelopes carimbados em edição 
limitada já estão à disposição dos clubes

trajetória digna de selo e 
carimbo oficial

De forma pioneira, Distrito 4420 e Correios do Brasil lançam selo e carimbo 
comemorativos em homenagem aos 100 anos da Fundação Rotária

 A Gestão Humanitária 2016-2017 será marcada como o 
período que antecede às comemorações em homenagem aos 100 
anos da Fundação Rotária. Durante a Convenção Internacional do 
Rotary International, que será realizada de 10 a 14 de junho do 
próximo ano, na cidade de Atlanta (EUA), rotarianos de todo o 
mundo irão celebrar este momento. De forma pioneira no Brasil, o 
Distrito 4420 tomou uma inciativa que vai divulgar ainda mais este 
importante marco pelo bem da humanidade. Em parceria com os 
Correios, foram desenvolvidos um selo e um carimbo personalizados 
com a marca do centenário. Serão instrumentos oficiais para validar 
qualquer correspondência em território brasileiro.

 O selo e o carimbo foram lançados oficialmente durante a 
Festiva de Transmissão e Posse Distrital 2016-2017, realizada em 25 de 
junho, no Mendes Convention Center, em Santos/SP. Na oportunidade, 
representantes dos Correios, autoridades públicas e lideranças do Rotary 
fizeram a inauguração simbólica dos materiais. “A iniciativa foi do amigo 
Marcos Anselmo Ferreira Franco, Ex-Governador Distrital 2009-2010 (EGD). 
Além da magnífica ideia, ele desenvolveu o layout com os profissionais 
competentes e alinhou aos padrões técnicos exigidos. A cada etapa do 
projeto, avançávamos em conjunto com melhorias e sugestões”, explica 
Ronaldo Tadeu Caro Varella, Governador do Distrito 4420.

“Além da magnífica ideia, ele 
desenvolveu o layout com os 
profissionais competentes e 
alinhou aos padrões técnicos 

exigidos”

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -
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Distrito 4420 e Fundação Rotária oficializam selo e 
carimbo comemorativos ao centenário

Curador da Fundação Rotária utiliza o carimbo oficial 
pela primeira vez na cerimonial de lançamento

“Cada selo ou conjunto de 
envelopes que adquiridos 

serão depositados em nome 
dos clubes na Fundação 

Rotária”. 

- Marcos Anselmo Ferreira Franco -

Franco (à dir.) celebra o lançamento dos materiais ao 
lado do gerente regional dos Correios

 Marcos Franco explica que todo  selo é uma 
instituição internacional. Sendo assim, a iniciativa do 
Distrito 4420 está inserido num contexto global. Ele 
conta como a ideia foi tomando forma até que virou 
realidade após discuti-la com o Governador. “Quando 
era menor, eu tinha o hábito de juntar selos. Isso 
contribuiu de certa forma nesta ação. Em eventos 
mundiais do Rotary, também são lançados selos com 
vários motivos. Nestes locais, nos deparamos com 
estandes de praticantes da filatelia. São pesquisadores, 
estudantes e colecionadores que dão publicidade a 
estes materiais. Então nada melhor que lançar esta 
novidade para homenagear os 100 anos da Fundação 
Rotária em nome do Distrito”.

 O EGD conta que, depois que amadureceram 
a ideia, também visualizaram uma forma de atingir 
positivamente todos os rotarianos. Segundo ele, 
as peças lançadas formam um kit personalizado 
para várias situações. “O carimbo é de uso exclusivo 
dos Correios, mas o selo e o envelope servem para 
qualquer pessoa, empresa ou clube circularem suas 
postagens de forma diferenciada. Além disso, presta 
homenagem ao centenário e amplia as formas de 
imagem pública. Com isso, todos os clubes do Distrito 
passam a ter mais uma ferramenta para arrecadar 
recursos à instituição. Cada selo ou conjunto de 
envelopes que adquiridos serão depositados em 
nome dos clubes na Fundação Rotária”.

Autoridades e lideranças rotárias 
consolidam homenagem à Fundação
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Valor histórico e oficial

 O selo foi impresso na Casa da Moeda e pode 
ser usado em qualquer correspondência. O carimbo 
está à disposição até 25 de julho na agência regional 
dos Correios na Baixada Santista/SP, localizada no 
Centro Histórico de Santos. Depois deste período, 
ele fica mais 60 dias disponível para uso no Centro 
Cultural dos Correios, no Vale do Anhangabaú, 
em São Paulo/SP. Ao término desta exposição, 
o carimbo segue para o museu dos Correios, em 
Brasília/DF. “Juntamente com a Fundação Rotária, 
o Distrito 4420 ficará eternizado na história da 
filatelia brasileira. O Governador Varella tem uma 
ampla visão sobre Rotary. Esperamos que esta ação 
seja um instrumento inovador a favor da Gestão 
Humanitária”, conclui o EGD.

 Uma réplica do carimbo está de posse 
do Distrito, mantendo o valor histórico junto à 
instituição. Quanto aos selos, a tiragem inicial foi 
de 2500 unidades, mas poderá ser ampliada sob 
demanda. Juntamente com os envelopes, eles serão 
levados pelo Governador em suas visitas oficiais. A 
ideia é que cada clube adquira um conjunto para 
ajudar na divulgação dos 100 anos da Fundação 
Rotária. Carlos Alberto Teixeira, gerente regional 
dos Correios, representou oficialmente à empresa 
durante o lançamento. “Não poderíamos deixar de 
prestigiar uma ação deste tipo. Qualquer pessoa 
poderá enviar suas correspondências com o selo 
e o carimbo da Fundação. Isso é algo inédito por 
parte do Rotary”.

“Qualquer pessoa poderá 
portear suas correspondências 

com o selo e o carimbo da 
Fundação. Isso é algo inédito 

por parte do Rotary”. 

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

 O gerente enfatiza que o diferencial é que 
tanto o selo, quanto carimbo, foram desenvolvidos de 
forma personalizada, contendo as marcas do Rotary 
e da Fundação. “Toda carta dever ser porteada 
com um selo. Ele representa que a correspondência 
foi devidamente paga. O carimbo tem o papel de 
referendar o selo fixado no envelope. Eles não 
precisam representar a mesma temática. Mas, neste 
caso, o Rotary será pioneiro em ter o selo e o carimbo 
com a mesma identidade. Será uma oportunidade 
única até que o carimbo seja recolhido ao museu. Os 
Correios também desenvolvem ações sociais, o que 
tornou essa parceria com o Rotary algo histórico e 
gratificante para nós”, finaliza o gerente.

Governador Varella usa o carimbo pela primeira vez

 A campanha terá a mesma duração da Gestão Humanitária 
2016-2017. Os selos serão comercializados em cartelas com 12 unidades. 
Os envelopes já estarão porteados individualmente com o selo e o 
carimbo dos 100 anos da Fundação Rotária. “O nosso objetivo é que cada 
rotariano adquira dez envelopes. Acreditamos nesta meta, pois os valores 
serão contabilizados na conta dos clubes e contarão para a arrecadação 
anual. A simbologia histórica também é muito relevante. Sempre que 
solicitado, iremos pessoalmente aos clubes para auxiliar na divulgação 
da campanha. Nossos contatos estão à disposição de todos”, explica 
Antonio Carlos Dueñas, da Comissão Distrital de Serviços Profissionais. 
Informações abaixo:

 • E-mail: duenas@rcspp.org.br. 
 • Telefones: (13) 3223-7006 / 3222-8977. 
 • Envelope selado e carimbado: R$ 10,00.  
 • Cartela com 12 selos destacáveis: R$ 50,00.

Como adquirir o material
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Fidalma Maria Guarini                                 
Governadora Assistente - Área 8  

Rotary Club de Santo André      
Campestre

andré Luis Moura                                 
Governador Assistente - Área 9 

Rotary Club de Santo André 
Sul

Charly Farid Cury                                 
Governador Assistente - Área 10 

Rotary Club de São Caetano do Sul 
Olímpico

anesia Fidelis 
Guzdinskas                                 

Governador Assistente - Área 11 
Rotary Club de Mauá

Cloris Hernández       
Governadora Assistente - Área 12  

Rotary Club de São Paulo    
Ipiranga

Francisco Mo Qom yeng                         
Governador Assistente - Área 13                                             

Rotary Club de São Paulo  
Aeroporto

Pedro Eusebio 
Baptista oviedo                     

Governador Assistente - Área 14 
Rotary Club de São Paulo        

Ponte Estaiada

Claudio Hiroshi takata                                 
Governador Eleito                        

Ano Rotário 2017-2018

Carlos Eduardo 
Estevam torci                      
Governador Indicado                  

Ano Rotário 2018-2019

Conheça o “all Star team” 
do Rotary 4420

 Com o lema “Rotary a Serviço da Humanidade”, o Governador Ronaldo Varella convocou um time de 
estrelas que terão importantes metas durante a Gestão Humanitária 2016-2017, seguindo o mesmo entusiasmo 
de John Germ, Presidente do Rotary International. Nossos agradecimentos à Governadora Maria Luiza 
Mendaçolli (2015-2016), que nos liderou com muita competência neste último ano, e a todos que irão compor 
a Equipe Distrital neste novo ciclo que temos pela frente. Conheça algumas das lideranças que farão do Distrito 
4420 uma instituição cada vez mais forte, representativa e solidária em nossa sociedade. Junte-se a nós!

John Germ                                 
Presidente do Rotary International  

Ano Rotário 2016-2017

Ronaldo tadeu 
Caro Varella                                 

Governador do Distrito 4420     
Ano Rotário 2016-2017

alexandre Garrido 
Ehrenberger                                 

Governador Assistente - Área 1 
Rotary Club de Santos 

Porto

Marinilza Monteiro 
alves Pereira                                 

Governadora Assistente - Área 2 
Rotary Club de Santos 

Boqueirão

Felipe augusto Ribeiro                                  
Governador Assistente - Área 3 

Rotary Club de Cubatão

Hugo Damião 
Cosmo Gomes                                 

Governador Assistente - Área 4  
Rotary Club de Bertioga        
Riviera de São Lourenço

alexandre de 
araújo Silva                              

Governador Assistente - Área 5           
Rotary Club de Praia Grande    

Novo Tempo

José Carlos Ghanem                                 
Governador Assistente - Área 6 

Rotary Club de Peruíbe

adelmo Capitanio                                 
Governador Assistente - Área 7  

Rotary Club de São Bernardo do Campo 
Norte
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 O legado social do certificado é inclusivo, aliando a filosofia 
de vida do doador ao objetivo de servir à humanidade. O chair 
revela que, além de cultivar a solidariedade de cada rotariano, 
amigos e familiares, o certificado já despertou interesses distintos 
na sociedade. “Qualquer pessoa que estiver interessada em doar os 
US$ 536,00 será homenageada com o certificado personalizado. É o 
caso de colecionadores que já fizeram pedidos a nós, harmonizando 
hobby pessoal, responsabilidade social e celebrando os 100 anos da 
Fundação. Cada clube também pode criar campanhas ou motivações 
paralelas com esta campanha. Com o apoio de todos, o certificado 
alcançará os objetivos”, conclui Marcos Franco.

 O certificado será impresso em papel especial, fará uma correlação 
entre os valores e datas históricas (1917 e 2017) e terá as chancelas do 
Governador, do Rotary International e da Fundação Rotária. Os clubes 
interessados em adquirir o histórico documento deverão formalizar a 
inciativa junto ao Distrito. A coordenação é de Antonio Carlos Dueñas, 
associado do Rotary Club de Santos - Ponta da Praia. Contatos no e-mail 
duenas@rcspp.org.br e telefones (13) 3223-7006 / 3222-8977. Mais 
informações no site www.rotary4420.org.br.

Reconhecimento que viaja     
no tempo

Distrito 4420 lança certificado para valorizar novos doadores da Fundação Rotária, 
arrecadar recursos e homenagear o ato histórico da primeira doação em 1917

 Para entender a importância que a Fundação Rotária tem para a 
humanidade, é necessário fazer uma viagem no tempo. Na convenção de 
1917, realizada em Atlanta (EUA), Arch C. Klumph, Presidente do Rotary 
International (RI), propôs a criação de um fundo de dotações "com o 
intuito de fazer o bem no mundo". Na oportunidade, a primeira doação 
foi feita à entidade, no valor de US$ 26,50. Em 1928, este fundo passou a 
se chamar Fundação Rotária e tornou-se uma entidade do RI. De 10 a 14 
de junho de 2017, a mesma cidade será novamente sede da Convenção 
Internacional do Rotary, recebendo milhares de rotarianos que irão 
homenagear os primeiros recursos doados há um século atrás.

 Várias ações foram criadas pelo RI para divulgar os 100 anos 
da Fundação. A correção monetária dos antigos US$ 26,50 doados em 
1917 para valores atuais foi uma delas. De forma criativa, o Distrito 
4420 do Rotary International também desenvolveu uma campanha 
comemorativa. “O valor corrigido nos Estados Unidos chegou a US$ 
536,00. É inferior aos US$ 1.000,00 atuais do título Paul Harris, mas tem 
um significado histórico enorme. Ele também fará parte da menção 
presidencial dos clubes. Após trocar ideias com o Governador, criamos 
o certificado para homenagear essa primeira doação”, explica Marcos 
Anselmo Ferreira Franco, EGD (2010-2011) e atual chair da Comissão 
Distrital da Fundação Rotária.

 O certificado possibilita arrecadar recursos e reconhecer 
qualquer pessoa sem a necessidade dela ser uma rotariana. Basta que 
o clube de Rotary faça o repasse e a indicação do doador por meio 
do site www.rotary.org.br. “Desenvolvemos a ideia para alavancar 
as doações. Vamos repassar 100% dos recursos obtidos com esta 
iniciativa à Fundação. Durante as visitas oficiais, levarei pessoalmente 
os certificados obtidos pelos clubes, reconhecendo em cerimônia 
oficial o esforço de cada doador. Além do significado histórico, 
repetindo um ato realizado em 1917, é uma nova forma de doação 
que colocamos à disposição de todos”, ressalta Ronaldo Tadeu Caro 
Varella, Governador do Distrito 4420.

“Desenvolvemos a ideia para 
alavancar as doações. Vamos 
repassar 100% dos recursos 
obtidos com esta iniciativa à 

Fundação”. 

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

“Qualquer pessoa que estiver 
interessada em doar os  

US$ 536,00 será 
homenageada com o 

certificado personalizado”. 

- Marcos Anselmo Ferreira Franco -
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Valor histórico e oficial

 Em 1929, a Fundação outorgou seu primeiro subsídio, no valor de US$ 500,00 para a International Society 
for Crippled Children. A organização, criada pelo rotariano Edgar "Daddy" Allen, acabou se transformando na 
Easter Seals. Quando o fundador do Rotary faleceu, em 1947, contribuições começaram a chegar em peso. O 
Fundo em Homenagem Póstuma a Paul Harris foi criado com o objetivo de fortalecer a Fundação. 

• 1947: lançamento do primeiro programa de bolsas de estudo da Fundação, 
mais tarde conhecido como Bolsas Educacionais.

• 1965-1966: houve o lançamento de três programas: Intercâmbio de 
Grupos de Estudos, Bolsas para Aperfeiçoamento Técnico e subsídios 
especiais para atividades relacionadas ao objetivo da Fundação Rotária, 
mais tarde chamados de Subsídios Equivalentes. 

• 1978: criação dos Subsídios "Saúde, Fome e Humanidade" (3-H). O 
primeiro deles patrocinou um projeto que imunizou 6 milhões de crianças 
filipinas contra a pólio. 

• 1985: lançamento do programa Pólio Plus para erradicar a pólio no 
mundo.

• 1987-88: realização dos primeiros fóruns pela paz, que levaram ao 
estabelecimento das Bolsas Rotary pela Paz.

• 2013: lançamento global dos Subsídios Distritais, Globais Predefinidos 
para atender às maiores necessidades do mundo. 

* Desde a primeira doação em 1917, no valor de US$ 26,50, a Fundação já 
recebeu contribuições que totalizaram mais de US$ 1 bilhão. Parte destes 

recursos é utilizada nas campanhas de vacinação e no combate à poliomielite 
no planeta. Fonte: www.rotary.org. #EndPolioNow

“Não há como prever o que o 
Rotary será amanhã, mas uma 

coisa é inevitável: o que o 
Rotary será amanhã depende 

do que nós rotarianos 
fizermos hoje. Rotary é um 
Movimento para todos os 

Tempos”. 

- Arch C. Klumph -
* Rotariano e criador da  

Fundação Rotária (In Memoriam).
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Momentos da Festiva de Posse
Na Festiva de Transmissão e Posse, realizada em 25 de junho, no Mendes 

Convention Center, em Santos/SP, cerca de 850 pessoas prestigiaram o início da 
Gestão Humanitária 2016-2017. Além dos momentos de diversão, rotarianos e 

convidados trocaram experiências para servir à humanidade durante o ciclo que se 
inicia. Confira algumas imagens desta celebração!
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