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Rotary Club de Santos-Porto

Fazer o bem é uma  
questão de gala

 Chegamos na última edição da Revista Rotary 
4420 do ano de 2017. Ao final deste ciclo, fica uma 
certeza para nós, principalmente do ponto de vista 
jornalístico e editorial. Tudo que os rotarianos do Distrito 
4420 produzem cotidianamente em seus cubes seria 
suficiente para produzimos um jornal diário, tamanho é 
o empenho de todos na realização de ações dentro do 
ideal de servir. Às vezes, temos a sensação de que a revista 
não mostra tudo o que acontece, mas isso é normal em 
qualquer veículo de comunicação, pois a capacidade 
de produção, a periodicidade e os custos são fatores 
importantes neste processo. O fato noticioso sempre 
será mais frequente e veloz em relação a qualquer tipo 
de cobertura jornalística.

 Neste sentido, temos que celebrar tudo de 
bom que tivemos a oportunidade de ver bem de 
perto, quando realizamos a cobertura jornalística de 
campo, praticando a reportagem com a essência que o 
Jornalismo exige, no exato local onde a notícia acontece. 
Nesta edição da revista, tivemos a chance de praticar esta 
modalidade de trabalho em algumas oportunidades, 
quando registramos com textos, entrevistas e fotos tudo 
o que aconteceu de mais importante em dois eventos. 
Cobrimos o “2º Prêmio Excelência em Rotary” e o 
“Jantar de Gala em Prol da Fundação Rotária”. Pudemos 
compreender que o trabalho em Rotary é feito com suor 
e ardor, mas também é possível praticar o ideal de servir 
com gala e valorização.

 Não importa se os recursos que farão o bem 
à humanidade são oriundos do esforço braçal que 
o rotariano faz com pás e enxadas nas mãos, ou de 
doações que estes mesmos voluntários, seus parceiros 
e familiares fazem por meio de uma transferência 
bancária pela internet, por exemplo. O que mais 
importa nisso tudo é fazer o bem sem olhar a quem. 
Conseguimos entender que servir ao próximo não 
é apenas uma questão de suor e lágrimas, mas um 
desafio que também envolve situações de gala. É 
algo como dar bronca em alguém no particular, mas 
elogiar suas virtudes em público. O reconhecimento e a 
valorização devem ser feitos, sempre que possível, em 
público. Isso inspira novas experiências.

 Foi isso que tentamos mostrar nas 
reportagens "Momento de homenagens e gratidão" 
e "Multiplicando o ideal de servir em Rotary". Elas são 
as principais matérias desta edição. Além delas, temos 
outros conteúdos que também mostram como os 
clubes de Rotary e a Governadoria do Distrito 4420 
trabalham sem parar. Temos as colunas fixas da revista, 
a editoria Clubes em Ação, uma mensagem especial 
do Governador Takata sobre a Conferência Distrital, a 
fundação de um novo clube satélite, a capacitação do 
Dia de Solidariedade, o evento Ética nos Negócios, a 
inciativa Exchange Action e a escolha dos países feita 
pelo YEP aos intercambistas brasileiros. Não deixe de 
conferir. Boas Festas e Feliz 2018.

Acesse tudo isso no site www.revistarotary4420.org.br. 
Abraços e boa leitura!
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 De diversas maneiras, a Fundação Rotária é uma presença 
invisível em nossos clubes. A maior parte do que fazemos semanalmente 
em nossos clubes e distritos, fazemos sem o envolvimento ativo da 
Fundação. Mas nossa Fundação é invisível em nossos clubes assim como 
o alicerce de um prédio é invisível quando se está nele: o fato de não o 
vermos não significa que ele não exista. A Fundação que permitiu ao 
Rotary enfrentar a pólio é, de muitas maneiras, a mesma que sustenta os 
serviços do Rotary.

 Há 100 anos, desde que começou a existir com a primeira doação 
de $26,50 dólares, a Fundação apoia e fortalece nossos serviços, instiga 
nossas ambições e nos permite ser a organização que somos. Por causa 
da Fundação, os rotarianos sabem que se a gente tem um sonho e se 
põe a trabalhar, muito pouco está fora de nosso alcance. Trata-se de um 
modelo incrivelmente eficaz esse que temos aqui no Rotary, algo que 
nenhuma outra organização consegue igualar.

 Somos totalmente locais e totalmente globais: temos habilidades, 
contatos locais e conhecimento em mais de 35.000 clubes, praticamente 
em todo país do mundo. Mantemos uma reputação merecida baseada em 
transparência, eficácia e boas práticas de negócios. E justamente porque 
somos profissionais e voluntários altamente capacitados, chegamos 
a um nível de eficiência que poucas organizações conseguem chegar. 
Para simplificar, o dinheiro doado à Fundação Rotária rende muito mais 
do que o mesmo valor doado à maioria das instituições de caridade. 
Se quiser gastar fazendo algo de bom no mundo, nada melhor do que 
gastá-lo com a Fundação.

 Não se trata apena da minha fala, com tom de orgulho. Isso é algo 
visível e reflete-se em rankings feitos por organizações independentes. 
No centenário da Fundação, os rotarianos ultrapassaram a meta de 
300 milhões de dólares. Em algum lugar do mundo, pessoas que talvez 
você jamais conheça levarão uma vida melhor, por sua causa. Por fim, 
é a nossa Fundação que nos leva a fazer o bem com nossas convicções 
mais íntimas: podemos fazer a diferença, temos o dever de fazê-lo e o 
trabalho conjunto - da forma mais eficiente possível - é a única forma de 
gerar mudanças reais e duradouras.

Ian H.S. Riseley   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2017-2018

Rotary Club de 
Sandringham  

Austrália

MENSaGEM Do PRESIDENtE

- Ian H.S. Riseley -
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- Paulo augusto Zanardi -

 Férias? O Rotary não tira férias! Neste último mês do ano, quero 
agradecer aqui todo o trabalho desenvolvido pelos governadores de distrito 
2017-18, que não cessaram um minuto sequer de lutar para alcançar suas 
metas. Todos estão desenvolvendo seus quadros associativos e as doações 
para a Fundação Rotária aumentaram 15% na comparação com o mesmo 
período em 2016. Agora nossos governadores estão se preparando para 
a abertura de novos clubes, no mínimo cinco em cada distrito, para que 
possamos atender ainda mais comunidades – e, também, afastar de uma 
vez por todas esse pesadelo do redistritamento.

 Outro dia um governador me disse: “Agora, no período das férias, 
as coisas param”. Férias? Que férias? Só se estivermos falando das férias 
escolares, porque no Rotary não há férias. Aí contei uma história que 
me aconteceu quando minha filha Juliana tinha oito anos de idade. Era 
tradição passarmos as festas de fim de ano em nossa casa de praia, junto 
com a família da minha esposa. Numa certa noite, a Juliana me pediu 
para ir com ela à praça tomar o sorvete de ameixa que ela tanto adorava, 
e eu respondi: “Peça para a sua mãe, filha, porque o pai vai à reunião 
do Rotary”. E ela, com ar de espanto, me perguntou: “O Rotary não tem 
férias?”. Respondi: “Não, filha, o Rotary e os rotarianos não têm férias.

 Nós trabalhamos por um mundo melhor, para que as pessoas 
não morram por falta de remédios ou fiquem doentes por não contar 
com água potável em suas casas. Trabalhamos para que as crianças não 
sejam afetadas pelo vírus da poliomielite e para que tenham um futuro 
melhor, com menos conflitos e melhor educação. Esse sofrimento todo 
não tira férias, filha. E por isso, o rotariano também não”. Neste final de 
ano, com os parentes reunidos, temos uma excelente oportunidade de 
agregar nossos familiares ao Rotary. Possuímos uma força extraordinária 
que está adormecida e precisa ser acordada. Imagine se agregarmos às 
nossas ações o potencial das nossas famílias.

 Imagine quantos empresários, industriais, pós-graduados, mestres 
e doutores estariam entre nós. Imagine a quantidade de projetos ainda 
mais ousados que poderíamos realizar, as tantas línguas estrangeiras que 
estariam sendo faladas entre nós. Imagine que trabalho fantástico de 
compreensão e paz mundial poderíamos expandir. Precisamos de novos 
rotarianos com ideias novas. Nossos Rotary Clubs estão ficando maduros, 
precisam de renovação, de pensamentos e ações novas.  Você sabe que, 
de alguma maneira, também pode ajudar isso a acontecer, então ajude. 
Vamos fazer deste mundo um lugar melhor. Vamos mostrar que O Rotary 
Faz a Diferença. Feliz Natal e um próspero e abençoado 2018!

Paulo augusto 
Zanardi 

Diretor do Rotary 
International

Gestão 2017-2019  
Zonas 22 e 23 

 
RC de Curitiba 

Cidade Industrial  
Paraná - Brasil

MENSaGEM Do DIREtoR
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- Claudio Hiroshi takata -

Claudio Hiroshi 
takata  

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2017-2018

RC de São Paulo 
Aeroporto   

São Paulo - Brasil

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Queridos companheiros, chegamos num período importante, 
quando nos organizamos para celebrar os festejos de fim de ano, mas 
com foco em manter os projetos e iniciativas de Rotary na ativa. Neste 
sentido, novembro e dezembro são meses muito importantes para nós. 
Quando menos esperávamos, metade do Ano Rotário 2017-2018 já se 
foi. Credito essa falta de percepção do tempo ao fato de estarmos 
vivendo um ano muito intenso, cheio de projetos humanitários, 
iniciativas sócias e relacionamento institucional com governos e a 
iniciativa privada. Enquanto Governador do Distrito 4420, percorrendo 
várias regiões diariamente, estou convencido que todos estão fazendo 
a diferença para um mundo melhor.

 Em novembro, por exemplo, o Rotary International celebra 
o mês da Fundação Rotária, este importante órgão de fomento que 
proporciona coisas incríveis em todo o mundo. Costumo dizer que 
os clubes de Rotary são o coração da nossa instituição, que fazem 
ela pulsar de forma vibrante, enquanto a Fundação Rotária é os 
nossos pulmões, que oferecem fôlego para superarmos os desafios 
da jornada rotária. É por isso que estou muito feliz em ver tudo 
que os rotarianos do nosso Distrito estão fazendo em prol dela. 
Além de todas as doações captadas de várias formas e dos projetos 
desenvolvidos por nossos clubes, tivemos dois grandes eventos que 
celebraram com louvor o mês da Fundação Rotária.

 Estou falando do “Jantar de Gala em Prol da Fundação 
Rotária” e do “Prêmio Excelência em Rotary 2017”. Numa única noite, 
de forma voluntária pelos rotarianos, o jantar arrecadou US$ 105 mil 
em prol da Fundação. Foi algo inédito na história do nosso Distrito, 
quem sabe de todo o Brasil. Já na premiação dos melhores projetos 
do ano, que figura como atração principal do Seminário Distrital da 
Fundação Rotária, pudemos comprovar como os clubes de Rotary 
estão engajados em suas capacitações para realizarem projetos 
cada vez mais eficazes, qualitativos e sustentáveis às comunidades 
beneficiadas. Enfim, meu coração transborda de gratidão em ver 
como tão bem celebramos este importante mês.

 E assim seguimos fortes. Realizamos evento sobre ética 
nos negócios, renovamos compromisso pelo plantio de árvores em 
cerimônia na prefeitura de Santos/SP, reforçamos parcerias com 
outros governos municipais, ampliamos as atividades do Programa 
de Intercâmbio de Jovens, fomentamos o Projeto Rotary nas Escola, 
fundamos novos clubes satélites e de Rotary, entre outras ações. 
Também participamos em massa do “Dia de Solidariedade”, em 
parceria com o Instituto GPA, e entregamos sacolinhas, cestas e outras 
doações de Natal em várias regiões carentes. Ainda realizamos a nossa 
confraternização de fim de ano para agradecer tudo que recebemos. 
Vivemos dois meses que não têm preço. Vamos continuar fazendo a 
diferença em 2018. Boas Festas e Feliz Ano Novo!
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Momento de homenagens  
e gratidão

Em cerimônia realizada no CAMP SBC, Distrito 4420 apresenta os vencedores do  
2º Prêmio Excelência em Rotary, organizado pela Comissão Distrital da Fundação Rotária

Por Marcelino Silva – marcelino@mscommidia.com.br. 
Fotos: MSCom Mídia / Rotary Distrito 4420. 

 A hora de reconhecer, valorizar e homenagear 
o voluntariado. Assim podemos definir a noite de 
13 de novembro de 2017, quando foi entregue o 2º 
Prêmio Excelência em Rotary (PER), no auditório do 
CAMP SBC, na cidade de São Bernardo do Campo/
SP. O local recebeu convidados, rotarianos e indicados 
para a cerimônia premiação dos melhores projetos 
humanitários do Ano Rotário 2017-2018. O evento 
foi organizado pela Comissão Distrital da Fundação 
Rotária do Distrito 4420 do Rotary International, que 
selecionou os 56 projetos inscritos, formando as oito 
categorias em disputa e os 21 clubes finalistas do 
troféu. Os concorrentes apresentaram excelente nível 
em todos os projetos apresentados.

 Antes do coquetel de boas-vindas e da 
cerimônia de premiação, a organização do PER 
promoveu as salas de debate, que foi umas das 
novidades em relação à edição 2016. Nesta etapa do 
evento, foram utilizadas as salas de aula do Colégio 
CAMP SBC, que dispõe de excelente estrutura 
educacional. Em grupos previamente separados por 
temáticas, os representantes dos clubes de Rotary 
assistiram as palestras que estavam inscritos e de seus 
respectivos temas de interesse. Foi possível debater, 
tirar dúvidas e trocar experiências com os participantes 
que estavam na mesma sala. O time de palestrantes 
estava formado por ex-governadores distritais e 
lideranças rotárias com vasta experiência em Rotary.

 Entre as palestras apresentadas e temas 
debatidos, estavam “Como Incrementar as Doações para 
a Fundação Rotária Além dos Rotarianos”, ministrada 
por José Joaquim do Amaral Ferreira; “End Polio Now 
- Como Podemos Entrar para História na Erradicação da 
Pólio”, por Marcelo Demétrio Haick; “Projetos Globais 
- Dicas como Desenvolver Projetos que Impactam 
a Comunidade, Primeiros Passos”, apresentado por 
Claudio Loureiro; “Quebrando Paradigmas na Busca de 
Parceiros”, proferida por Roberto Luiz Barroso Filho; e 
“Reconhecer Doadores e Parceiros nos Ajuda a Fazer a 
Diferença”, de autoria de Valéria Garcia.

“Resolvemos organizar as salas de debate, 
proporcionando que todos compartilhem conhecimento 

em prol de projetos cada vez mais qualitativos”.

- Marcos Franco -

 Marcos Franco, Governador do Distrito 4420 
no Ano Rotário 2010-2011 e atual Presidente da 
Comissão Distrital da Fundação Rotária, enfatizou a 
importância do PER no fomento de novos projetos em 
prol das comunidades. “Pelo segundo ano consecutivo, 
este evento figura como o nosso Seminário Distrital 
da Fundação Rotária. Portanto, além da premiação 
dos melhores projetos do ano, também resolvemos 
organizar as salas de debate, proporcionando que 
todos compartilhem conhecimento em prol de 
projetos cada vez mais qualitativos. Estamos muito 
satisfeitos pelo nível de interesse durante as palestras 
e pelo empenho demonstrado nos projetos finalistas. 
Os participantes estão de parabéns”.
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Os venccedores foram homenageados  
com certificados e troféus
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Cerimônia de premiação

 Claudio Takata, Governador do Distrito 4420, 
fez a abertura oficial do PER. Ele agradeceu o empenho 
dos rotarianos e elogiou o comprometimento dos 
clubes de Rotary na realização de projetos humanitários 
sustentáveis, na divulgação da imagem pública de 
Rotary e na ampliação de ações que fortalecem o 
trabalho da Fundação Rotária em todo o mundo. “O 
CAMP SBC como instituição anfitriã do nosso evento, 
os organizadores, os voluntários e o público presente 
nesta memorável noite merecem a nossa eterna 
gratidão. Além do justo troféu aos ganhadores, todos 
os participantes também são vencedores desta causa. 
Eles fizeram a diferença para um mundo melhor”.

 Ronaldo Varella, Governador 2016-2017 do 
Distrito 4420, foi o Coordenador desta edição do PER. Ele 
agradeceu a participação dos clubes inscritos no evento 
e explicou como foi realizado o processo de seleção dos 
finalistas e a classificação dos vencedores. Em seguida, 
coube a Carlos Torci, Governador Indicado do Distrito 
4420 para o Ano Rotário 2018-2019, a missão de fazer 
o anuncio dos finalistas na categoria “Projeto Distrital 
- Apoio à Educação”. O vencedor foi o Rotary Club 
de Diadema-Floreat. Na categoria “Projeto Distrital – 
Combate às Doenças”, o ganhador foi o Rotary Club de 
Santos-Oeste. O troféu foi entregue por Dirceu Vieira, 
Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 2003-2004.

 Maria Luiza Mendaçolli Zago, Governadora 
2015-2016 do Distrito 4420, realizou a entrega do 
troféu na categoria “Projeto Distrital - Recursos Hídricos 
e Saneamento”. O prêmio foi para o Rotary Club de 
Itariri-Pedro de Toledo. Depois foi a vez de Roberto Luiz 
Barroso Filho subir ao palco e anunciar outro vencedor da 
categoria “Projeto Distrital - Desenvolvimento Econômico 
e Comunitário”. O Governador 2009-2010 do Distrito 
4420 entregou o troféu para os representantes do Rotary 
Club de São Paulo-Ponte Estaiada. O clube garantiu uma 
surpreendente dobradinha e também faturou o troféu 
da categoria "Polio Plus", entregue por Marcelo Demétrio 
Haick, Governador do Distrito 4420 no período 2006-2007.

 A premiação da categoria “Projeto Permanente” 
foi entregue por Sergio Lazzarini, Governador 2008-2009 
do Distrito 4420. O vencedor foi o Rotary Club de Santos, 
fundador da Casa da Esperança de Santos. O Rotary Club 
de São Paulo-Cidade Dutra foi o ganhador da categoria 
“Projeto Global”. O clube recebeu o prêmio das mãos 
de Samir Nakhle Khoury, Governador do Distrito 4420 
no Ano Rotário 2001-2002. O último prêmio reservou 
muita alegria a todos. O Governador Takata entregou 
pessoalmente o troféu da categoria “Reconhecimento 
Pessoal” à Terezinha Maria Calçada Bastos, doadora da 
Fundação Rotária e associada do Rotary Club de Santos. 
Os aplausos e a emoção tomaram conta do auditório.

“Além do justo troféu aos ganhadores, todos os 
participantes também são vencedores desta causa. Eles 

fizeram a diferença para um mundo melhor”.

- Claudio Takata -

O Rotary Club de Santos ganhou na 
categoria Projeto Permanente
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Palavra do Curador da 
Fundação Rotária

 Mário César Martins de Camargo, atual Curador 
da Fundação Rotária e Governador do Distrito 4420 em 
1999-2000, prestigiou a cerimônia. Ele valorizou o trabalho 
dos rotarianos no desenvolvimento de projetos humanitários 
e na luta pela erradicação da poliomielite no mundo. 
“Apesar de ter um patrimônio líquido com mais de US$ 1,2 
bilhão, o maior capital da Fundação Rotária não é o capital 
financeiro. Sua maior riqueza está no capital humano, que 
reúne cerca de 1,2 milhão de rotarianos em todo o mundo. 
São trabalhadores, profissionais liberais e empresários com 
elevado grau de qualificação que atuam de forma voluntária 
para criar projetos que beneficiem os mais carentes. A 
proposta do PER comprova bem este cenário”.

 Segundo ele, esta singularidade da Fundação 
Rotária, em ter o próprio rotariano como captador de 
recursos e a principal força de trabalho, é o principal 
critério de reputação ao estabelecer parcerias com outras 
importantes instituições. “Este é o caso da Fundação Bill e 
Melinda Gates, que é o nosso co-patrocinador no desafio 
de erradicar a paralisia infantil do mundo. Mostramos a 
ela que temos ao nosso lado um exército com mais de um 
milhão de soldados dispostos a lutar pelas mesmas causas 
humanitárias. Embarcamos no combate à pólio em 1979, 
no sudeste asiático, quando gastamos cerca de US$ 760 mil 
contra a doença. A ação foi um sucesso e se tornou depois 
um programa corporativo do Rotary International”.

 Camargo ressalta que em 1985, o médico 
mexicano Carlos Canseco, que presidiu o Rotary 
International em 1984-1985, convenceu o Conselho de 
Curadores da Fundação Rotária a colocar a luta contra a 
poliomielite dentro das áreas de enfoque da Fundação 
Rotária. “Canseco se torno um orgulho para nós. Nosso 
orçamento inicial era de US$ 120 milhões. Fomos desafiados 
pela Organização Mundial da Saúde para arrecadar este 
valor, mas com muita desconfiança se conseguiríamos. 
Em 1988, depois de três anos de campanha, já tínhamos 
arrecadado US$ 247 milhões. As entidades mundiais 
passaram a respeitar o Rotary como parceiro. Até hoje, já 
investimos perto de US$ 12 bilhões pelo fim da pólio”.

 O trabalho do Rotary reduziu em 99,9% os casos 
mundiais da doença. Para acabar de vez com ela, Camargo 
diz que ainda serão necessários outros US$ 5 bilhões. Este 
valor será suprimido pelos governos nacionais, entidades 
parceiras e pela própria Fundação Rotária. “A previsão é de 
acabar com a pólio nos próximos três anos. O custo total 
da campanha End Polio Now será de US$ 17 bilhões. É 
muito dinheiro, mas representa apenas nove dias do valor 
gasto pelo governo norte-americano no Pentágono, por 
exemplo. Esse valor se torna muito pouco, perto desta 
comparação e do árduo trabalho que é realizado pelos 
rotarianos em mais de 30 anos de luta contra a segunda 
maior doença da Terra”.

“As entidades mundiais passaram a respeitar o 
Rotary como parceiro. Até hoje, já investimos 
perto de US$ 12 bilhões pelo fim da pólio”.

- Mário César Martins de Camargo -
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Marcos Franco foi um dos idealizadores  
da pioneira premiação
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Categoria Projeto Distrital 
Apoio à Educação:

- Projeto Associação Esculpir 
Rotary Club de Santos-Porto.

- Projeto Creche Cantinho Alegre 
Rotary Club de Santos-Vila Belmiro.

- Projeto Lutar Pelo Futuro 
Rotary Club de Diadema-Floreat (vencedor).

Conheça os projetos finalistas

Categoria Projeto Distrital 
Recursos Hídricos e 

Saneamento:

- Projeto de Implantação de Central de Água 
Filtrada e Refrigerada nas Escolas 

Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo (vencedor).

- Projeto Nossa Chuva Faz a Diferença 
Rotary Club de Santos-Boqueirão.

Categoria Projeto Distrital 
Combate às Doenças:

- Projeto Banco de óculos 
Rotary Club de São Vicente-Praia.

- Projeto Casa Safira 
Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera.

- Projeto Sol Amigo da Infância 
Rotary Club de Santos-Oeste (vencedor).

Categoria Projeto Distrital 
Desenvolvimento Econômico e 

Comunitário:

- Projeto Criando Talentos 
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada 

(vencedor).

- Projeto Sol 
Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.

- Projeto Salão Auto Estima 
Rotary Club de Santos-Ponta da Praia.
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Categoria Projeto  
Permanente:

- Projeto Casa da Esperança de Santos 
Rotary Club de Santos (vencedor).

- Projeto HPV 
Rotary Club de Santos-Boqueirão.

- Projeto Unidade Móvel de Atendimento - Trailer 
Odontológico 

Rotary Club de Santos-Porto.

Categoria Projeto Global:

- Projeto Aprimoramento da Infraestrutura do Setor 
de Cardiologia da Santa Casa de Santos 

Rotary Club de Santos-Boqueirão.

- Projeto Doação de Equipamento Hospitalar 
Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra (vencedor).

- Projeto Seção de Recuperação e Fisioterapia da 
Zona Noroeste de Santos 

Rotary Club de Santos-Praia.

Categoria Polio Plus:

-Projeto 10ª Caminhada Rotary 
Rotary Club de Santos-Vila Belmiro.

- Projeto Kart Pilotos Solidários 
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada 

(vencedor).

- Projeto Zé Gotinha 
Rotary Club de Itanhaém.

Categoria Reconhecimento 
Pessoal:

- Terezinha Maria Calçada Bastos 
Rotary Club de Santos (vencedora)
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Galeria dos projetos vencedores

Categoria Projeto Distrital  
apoio à Educação: 

 
- Projeto Lutar Pelo Futuro. 

- Rotary Club de Diadema-Floreat.

Categoria Projeto Distrital 
Combate às Doenças: 

 
- Projeto Sol Amigo da Infância. 
- Rotary Club de Santos-Oeste

Categoria Projeto Distrital 
Recursos Hídricos e Saneamento: 

 
- Projeto de Implantação de Central de Água 

Filtrada e Refrigerada nas Escolas. 
- Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo.

Categoria Projeto Distrital 
-esenvolvimento Econômico e 

Comunitário: 
 

- Projeto Criando Talentos. 
- Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.
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Categoria Projeto Permanente: 
 

- Projeto Casa da Esperança de Santos. 
- Rotary Club de Santos.

Categoria Polio Plus: 
 

- Projeto Kart Pilotos Solidários. 
- Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.

Categoria Projeto Global: 
 

- Projeto Doação de Equipamento Hospitalar. 
- Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra.

Categoria Reconhecimento Pessoal: 
 

- Terezinha Maria Calçada Bastos. 
- Rotary Club de Santos.
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Seja oferecendo bolsas de estudo, programas educacionais ou oportunidades de desenvolvimento  
pessoal e profissional, nós contribuímos ao aprendizado e inspiramos as próximas gerações.  
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De forma pioneira, Distrito 4420 do Rotary International homenageia doadores 
voluntários e arrecada US$ 105 mil em prol dos projetos da Fundação Rotária

 A multiplicação do ideal de servir no Distrito 
4420 do Rotary International. Assim podemos definir 
a memorável noite de 7 de novembro de 2017, quando 
aconteceu o Jantar de Gala em Prol da Fundação 
Rotária, no Iate Clube de Santos (Sede São Paulo), no 
bairro de Higienópolis, em São Paulo/SP. Organizado 
por rotarianos, patrocinadores, voluntários e 
lideranças empresariais, a cerimônia homenageou 
os principais doadores da Fundação Rotária no Ano 
Rotário 2017-2018. De forma justa, o reconhecimento 
foi feito a todos que doaram pelo menos US$ 1.000,00 
(mil dólares) até o dia do encontro. Antes mesmo de 
acontecer, o evento já havia alcançado US$ 50.000,00 
(cinquenta mil dólares) em doações.

 Mas uma surpreendente atitude fez a 
diferença durante a festa, proporcionada pelos 
convidados da agradável noite de solidariedade, 
companheirismo e união. De forma espontânea, 
novas doações ocorreram individualmente, o que 
proporcionou mais US$ 55.000,00 (cinquenta e 
cinco mil dólares) em prol da causa rotária mundial. 
O jantar reuniu aproximadamente 90 pessoas, que 
também puderam conhecer os seis rotarianos que 
ingressaram no grupo de companheiros reconhecidos 
com o título PHS (Paul Harris Society). A honraria 
PHS reúne doadores que se comprometem, de forma 
generosa, a doarem pelo menos US$ 1.000,000 (mil 
dólares) anuais aos projetos da Fundação Rotária.

 Para Marcos Franco, Presidente da Comissão 
Distrital da Fundação Rotária, a ideia de organizar o 
jantar em homenagem aos doadores nasceu otimistas, 
mas seus idealizadores não imaginavam tamanho 
sucesso na arrecadação de novas doações. “O que 
aconteceu nesta noite foi algo espetacular e fora do 
controle, sob um ponto de vista mais que positivo. 
A ideia foi amadurecida anos atrás e contou como 
o apoio de vários ex-governadores do Distrito 4420. 
Agora, para a nossa felicidade, conseguimos realizar 
e este evento na gestão do Governador Takata. 
Lançamos um desafio aos participantes do jantar, e 
o resultado foi uma surpreendente arrecadação. O 
espírito de generosidade prevaleceu”.

 Segundo ele, o evento fechou com a marca 
de US$ 105.000,00 (cento e cinco mil dólares) 
arrecadados de forma 100% voluntária. “Realizamos 
algo emocionante e inédito no Brasil, como o apoio 
dos amigos Marcos Totoli e Lydia Sayeg. Este valor será 
aplicado em projetos humanitários, especialmente na 
erradicação da poliomielite em todos os continentes. 
Temos que reconhecer em público o esforço feito 
por todos os participantes deste pioneiro evento. 
Também agradeço pelo empenho de patrocinadores, 
voluntários e rotarianos que colaboraram com o 
sucesso desta inesquecível noite. Isso é Rotary, onde 
juntos podemos fazer a diferença nas comunidades. Só 
temos que agradecer”, finalizou Franco.

- Marcos Franco -

“Lançamos um desafio aos participantes do jantar, e 
o resultado foi uma surpreendente arrecadação. O 

espírito de generosidade prevaleceu”.

Multiplicando o ideal de  
servir em Rotary
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O Iate Clube de Santos (Sede São Paulo)  
cedeu o espaco do evento
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Voluntariado e 
organização

 A missão de organizar o jantar e reunir voluntários 
em prol da causa ficou a cargo da empresária Lydia 
Sayeg, comandante da centenária Casa Leão Joalheria, 
que também foi uma das empresas patrocinadoras do 
evento. “O Rotary sempre concentrou forças para que 
todo o dinheiro arrecadado fosse aplicado em projetos 
consistentes e sustentáveis. Este trabalho sério, ao lado 
da reputação da Fundação Rotária, criou marcas de 
credibilidade. Este tipo de seriedade está em falta no 
mundo. Faço parte da terceira geração de uma empresa 
com 106 anos de existência. Em nossos negócios, sejam 
comerciais ou filantrópicos, privilegiamos sempre as 
iniciativas que são erguidas com credibilidade”.

 Lydia ressalta que conhecer as pessoas certas é 
fundamental para realizar um evento deste tipo. Além 
disso, estar por dentro do perfil voluntário de cada um é 
essencial para encontrar patrocinadores dispostos a apoiar 
as festas com causas sociais. “Eu apenas desenvolvo o papel 
de agregadora, conectando as pessoas umas às outras. Eu 
ligo para todos, incentivo a participação deles em eventos 
beneficentes. Ao longo dos anos, conseguimos montar um 
grupo do bem. É gente que funciona rapidamente num 
estalar de dedos. Foi assim que aconteceu neste jantar, 
onde todos me atenderam e cederam gratuitamente seus 
serviços ou praticaram preços de custo. São parceiros que 
estão há anos ao nosso lado”.

 A empresária classifica este grupo de empresários 
como “fiéis escudeiros”, pois sempre estão dispostos a 
ajudar na filantropia. “A reciprocidade é o segredo desta 
relação. Quando temos algo particular ou comercial para 
organizar, quem iremos contratar? Sempre vamos indicar 
os fiéis escudeiros, que são merecedores pela qualidade 
de seus trabalhos e pela confiança que têm em nós nos 
momentos de benemerência. A gratidão sempre será a 
tônica desta rede de contatos. A causa rotária contagia 
os profissionais e voluntários que acreditam nisso. O 
Casal Governador Claudio Takata e Marie, além de outras 
lideranças de Rotary, merecem o nosso respeito por 
marcarem positivamente as nossas vidas”.

 Ela diz que o Jantar de Gala em Prol da Fundação 
Rotária foi um evento fantástico, mas que gastou 
muito pouco dinheiro, justamente por toda a proposta 
comentada anteriormente. “As pessoas têm que entender 
que não estamos aqui para gastar, mas para arrecadar em 
prol de projetos sérios. Mas os nossos doadores também 
merecem todo o carinho, aconchego e qualidade que um 
evento é capaz de oferecer. É isso que tentamos fazer, a 
cada ação que promovemos. Todos que participaram 
desta noite são privilegiados por suas famílias, profissões 
e amizades. Olho tudo ao nosso redor e tenho a certeza 
que devemos gratidão por tudo na vida. Não vamos pedir 
nada. Vamos apenas agradecer, sempre”.

“Este trabalho sério, ao lado da reputação da 
Fundação Rotária, criou marcas de credibilidade. 
Este tipo de seriedade está em falta no mundo”.

- Lydia Sayeg -
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O Governador Takata (à dir.) recebeu  
o apoio de personalidades
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Gratidão do Governador

 Claudio Takata, Governador do Distrito 4420, 
valorizou o empenho de todos os rotarianos, em 
especial dos companheiros que ajudaram a organizar 
o evento, entre eles Marcos Totoli, Lydia Sayeg, Marcos 
Franco, Rogério Guzenski e José Joaquim do Amaral 
Ferreira. “Com muito entusiasmo, essa equipe fez com 
que este evento fosse realizado nesta maravilhosa 
noite de solidariedade, sucesso e doação. Arrecadação 
à parte, conseguimos atrair patrocinadores, voluntários 
e apoiadores à causa deste jantar. O Rotary sempre 
pensa em fazer o bem ao próximo, e isso faz com 
que os não rotarianos também acreditem em nossas 
ações. Tivemos um valor recorde de doação num único 
evento, algo pioneiro em nosso Distrito”. 

 Ele enfatizou que os participantes do 
jantar, entre convidados, cônjuges e rotarianos, são 
abnegados e os verdadeiros contribuintes do evento. 
“De forma espontânea, alguns companheiros doaram 
quantias maiores que o valor previsto no convite do 
jantar. Também temos que reconhecer os associados 
dos clubes de Rotary que se tornaram os mais novos 
membros da PHS nesta festa. Enfim, cada um fez o 
melhor dentro das suas possibilidades e para o bem do 
próximo, tenho a certeza disso. Vamos reverter 100% 
do lucro deste evento à Fundação Rotária. Esperamos 
que esta inciativa fique marcada no Distrito 4420 e 
seja um exemplo a ser seguido no Brasil. Obrigado por 
multiplicarem o ideal de servir”. Finaliza Takata.

“O Rotary sempre pensa em fazer o bem ao 
próximo, e isso faz com que os não rotarianos 

também acreditem em nossas ações”.

- Claudio Takata -
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O Casal Governador Claudio Takata e 
Marie agradeceu o apoio de todos
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Flashes do Jantar de Gala
No Jantar de Gala em Prol da Fundação Rotária, realizado em 7 de novembro, no Iate 
Clube de Santos (Sede São Paulo), cerca de 90 pessoas prestigiaram uma grande noite 
de solidariedade, voluntariado e união. Além dos momentos de diversão, rotarianos 
e convidados trocaram experiências para que se fortaleça o ideal de servir em Rotary, 
principalmente em prol dos projetos humanitários da Fundação Rotária  em todo o mundo. 
O Casal Governador Claudio Takata e Marie agradeceu pela presença e generosidade 
de todos os participantes. Confira algumas imagens desta pioneira celebração.
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Distrito 4420 ganha  
novo clube satélite

Fundação do Rotary Club Satélite de São Paulo-Sudeste Confraria de Negócios 
foi apadrinhada pelos associados do Rotary Club de São Paulo-Sudeste

 Em 20 de setembro, o Distrito 4420 do 
Rotary International fundou um novo clube satélite, 
batizado de Rotary Club Satélite de São Paulo-Sudeste 
Confraria de Negócios, apadrinhado pelo Rotary Club 
São Paulo-Sudeste. Segundo Carlos Sadao Shiratsu, 
Coordenador Distrital de Expansão, esta modalidade é 
uma nova opção para a formação de um clube rotário. 
“Eles funcionam em fase de transição, enquanto não 
se tornam independentes. Não há um período limite 
para sua existência, apenas um número mínimo de 
oito associados. Desta forma, o presidente do clube 
padrinho envia um pedido para a equipe de Suporte 
aos Clubes e Distritos do Rotary no Brasil para solicitar 
a formação da nova instituição”.

 Ele explica que os novos membros são 
registrados como rotarianos no clube padrinho, que 
fará toda orientação ao clube afilhado. “O clube 
satélite também tem conselho diretor e regimento 
interno, sempre de comum acordo com o clube 
padrinho. Ele pode estabelecer metas e propor os seus 
próprios projetos sociais”. O Rotary Club Satélite de 
São Paulo-Sudeste Confraria de Negócios iniciou suas 
atividades com 16 associados. A reunião de fundação 
aconteceu na Pizzaria Speranza, em São Paulo/
SP. O evento reuniu cerca de 70 convidados, entre 
autoridades da sociedade civil, lideranças rotárias, 
familiares e amigos dos novos associados. O Confraria 
de Negócios será presidido por Carla Garcia.

 Além do Casal Governador Claudio Takata e 
Marie, outros membros da Equipe Distrital 2017-2018 
também prestigiaram o evento de fundação, como 
Fernando Dias Sobrinho, Álvaro Taiar Júnior e Rui 
Cabral. Priscila Vitorino participou como Presidente do 
Rotary Club de São Paulo-Sudeste. “A fundação deste 
clube satélite será um marco na história do Distrito 
4420. Ela será uma nova porta de entrada para aqueles 
que desejam fazer parte do movimento rotário e ter 
a possibilidade de fazer a diferença nas comunidades 
onde atuam. Com este maravilhoso exemplo do 
Confraria de Negócios, outras lideranças rotárias 
ganharam motivação para que novos clubes satélites 
sejam erguidos. Parabéns aos fundadores”, elogiou 
Takata.
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O Casal Governador Claudio Takata e 
Marie prestigiou a fundação do clube
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Numa iniciativa social e humanitária de muito sucesso, instituições reafirmam seus 
compromissos em prol das comunidades mais carentes da sociedade 

 No dia 27 de outubro, o Distrito 4420 do Rotary 
International, sob a coordenação do Rotary E-Club 
4420, promoveu o primeiro seminário de treinamento 
sobre o projeto “Dia de Solidariedade”, realizado 
no auditório do Instituto Grupo Pão de Açúcar, em 
São Paulo/SP. Cerca de 250 pessoas participaram do 
evento, entre representantes dos clubes de Rotary e 
outras entidades beneficiadas por esta iniciativa social. 
O objetivo do treinamento foi alinhar procedimentos 
antes, durante e depois da ação. O evento ocorreu em 
9 de dezembro, em 189 lojas do grupo, divididas em 12 
estados brasileiros. A próxima edição da Revista Rotary 
4420 trará mais informações, fotos e números sobre a 
realização deste evento.

 O treinamento teve como proposta a 
uniformização da abordagem ao cliente no dia da ação, 
além de facilitar a comunicação entre a coordenação 
geral e os demais coordenadores envolvidos. Estima-se 
que cerca de três mil voluntários, entre rotarianos e 
entidades beneficiadas participarão do evento. Temas 
como visita técnica aos mercados e estratégias de 
arrecadação também fizeram parte do seminário. 
Segundo Silvana Giannini, coordenadora geral da 
ação dentro do Distrito 4420, tudo deverá acontecer 
de forma rápida e eficiente, facilitando o trabalho 
de todos os envolvidos. “Não faltou empenho e 
dedicação em todos os participantes inscritos. Muitos 
vieram de outras cidades. Agradeço pela parceria”.

 O Dia de Solidariedade foi criado pelo 
Instituto GPA para sensibilizar a sociedade civil 
sobre a fome e a miséria no Brasil. Todas as lojas do 
Pão de Açúcar, Extra e Assaí viabilizam a ação, que 
contempla a arrecadação de alimentos não perecíveis 
para distribuição posterior às entidades parceiras 
e famílias carentes de cada região atendida pelos 
clubes de Rotary participante. O Distrito 4420 foi 
convidado para auxiliar na mobilização, arrecadação 
e distribuição destes alimentos, com a participação 
de seus clubes e outros distritos que são parceiros 
do projeto em todo o Brasil. A ação consiste que o 
clube de Rotary adote uma ou mais lojas do GPA para 
solicitar aos clientes a doação de um 1Kg de alimento. 
O total da arrecadação é direcionado para cada clube 
participante, em benefício da entidade escolhida.

Instituto GPa e Distrito 4420 
promovem treinamento sobre o 
projeto “Dia de Solidariedade”

Clubes participantes  
do treinamento

1. Rotary E-Club 4420.
2. Rotary Club de Mauá.
3. Rotary Club de Mauá-Barão de Mauá.
4. Rotary Club de Mauá-8 de Dezembro.
5. Rotary Club de Mauá-Pilar.
6. Rotary Club de Ribeirão Pires-Estância.
7. Rotary Club de São Bernardo do Campo-Norte.
8. Rotary Club de Santo André-8 de Abril.
9. Rotary Club de São Paulo-Ipiranga.
10. Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.
11. Rotary Club de São Paulo-Brasil Taiwan.
12. Rotary Club de São Paulo-Cidade Dutra.
13. Rotary Club de São Paulo-Distrito São Luiz.
14. Rotary Club de São Paulo-Independência.
15. Rotary Club de São Paulo-Nove de Julho.
16. Rotary Club de São Paulo-Paraíso.
17. Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.
18. Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera.
19. Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana.
20. Rotary Club de São Paulo-Vila Carioca.
21. Rotary Club de São Paulo-Sul.
22. Rotary Club de Bertioga.
23. Rotary Club de Itanhaém.
24. Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro.
25. Rotary Club de Praia Grande.
26. Rotary Club de Praia Grande-Boqueirão.
27. Rotary Club de Praia Grande-Forte de Itaipu.
28. Rotary Club de Praia Grande-Pedro Taques.
29. Rotary Club de Praia Grande-Caiçara.
30. Rotary Club de Peruíbe.
31. Rotary Club de Itariri-Pedro de Toledo.
32. Rotary Club de Santos-Boqueirão.
33. Rotary Club de Santos-Gonzaga.
34. Rotary Club de São Vicente-Praia.
35. Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich.
36. Rotaract Club Monteiro Lobato.
37. Rotaract Club Independência.
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O auditório do Instituto GPA ficou  
lotado por rotarianos e voluntários
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Realizado pela primeira vez, o encontro reuniu aproximadamente 240 pessoas no 
auditório do Conselho Regional de Contabilidade, na cidade de São Paulo

 Em 26 de outubro, o Distrito 4420 do Rotary 
International realizou o Seminário Responsabilidade 
Corporativa - Ética nos Negócios, no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo. Cerca de 
240 pessoas participaram do evento, que teve como 
objetivo mostrar ao público presente, principalmente 
os não rotarianos, que a ética é um dos pilares do 
Rotary em todo o mundo. Com isso, os organizadores 
do encontro pretendem despertar o interesse da 
sociedade e apresentar a ela uma instituição mais 
flexível do ponto de vista empresarial. Segundo Ary 
Bueno, associado do Rotary Club de Santo André e 
um dos coordenadores do seminário, o tema foi muito 
oportuno pelo atual cenário que passa o Brasil.

 Claudio Takata, Governador do Distrito 4420, 
fez a abertura do evento. Ele agradeceu a presença 
de todos e o comprometimento no Ano Rotário 
2017-2018. O fortalecimento dos clubes de Rotary 
é uma das metas de sua gestão. “Somos lembrados 
mais pelas obras do que pelas palavras. É por isso que 
devemos reforçar a responsabilidade corporativa e a 
ética nas ações. O movimento Rotário é mundial e suas 
ações estão em constante evolução. Mas a ética é algo 
que nunca muda em Rotary. Os princípios éticos de 
hoje são os mesmos de 1905, ano de nossa fundação. 
A nossa ética é expressa no comportamento entre as 
pessoas, dentro e fora do Rotary. Ela é mantida nas 
relações comerciais, familiares e nos clubes”.

 O comportamento ético de um clube de 
Rotary é representado pela Prova Quádrupla. Ela foi 
adotada em 1943, como um princípio a ser lembrado 
cotidianamente. Seu texto diz: Do que nós pensamos, 
dizemos ou fazemos: 1 - É a verdade? 2 - É justo 
para todos os interessados? 3 - Criará boa vontade e 
melhores amizades? 4 - Será benéfico para todos os 
interessados? Os palestrantes Ives Alejandro Munoz, 
José Luiz Tejon e Mário César Martins de Camargo 
fizeram considerações sobre o tema e responderam 
todas as perguntas do público. “Houve participação 
efetiva dos convidados. Isso foi muito bom”, 
comemorou Álvaro Taiar Jr, idealizador do evento e 
Governador Assistente da Área 2 do Distrito 4420.

 Segundo Inês Restier, Presidente do Rotary 
Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera, o evento 
foi um sucesso. “Esperávamos cerca de 150 pessoas 
e o número quase dobrou, o que ajudará ainda 
mais às instituições beneficiadas”. O ingresso foi 
solidário e todos os participantes doaram alimentos 
não perecíveis. Foram arrecadados 360 quilos de 
alimentos, destinados à Creche Lar São José. Diversas 
lideranças rotárias, entre elas Marcos Franco, Ronaldo 
Varella, Carlos Torci e Adriano Valente, prestigiaram 
o evento. No encerramento, o Governador sorteou 
duas cafeteiras e premiou o Rotary Club de São 
Paulo-Independência pela caravana mais numerosa e 
o Rotary Club de Itanhaém como a mais distante.

Distrito 4420 realiza Seminário 
Responsabilidade Corporativa  

Ética nos Negócios
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Governador Takata participou dos debates 
ao lado dos palestrantes do evento
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Por dentro do Programa 
Exchange In action

RIntercambistas estrangeiros que escolheram o Brasil como destino do intercâmbio  
de longa duração em 2017-2018 se reuniram na cidade de Itanhaém

 Estreitar as relações mundiais foi uma tarefa 
fácil para os 25 jovens "in bounds" do Distrito 4420 
do Rotary International (intercambistas estrangeiros 
que estão no Brasil no Ano Rotário 2017-2018). Eles se 
reuniram no agradável sábado de 11 de novembro, na 
residência de Angelo Priore, rotariano e coordenador 
do "Projeto Exchange in Action". Trata-se de um 
programa inédito, patrocinado pela Governadoria 
do Distrito 4420, para que os intercambistas tenham 
vivências solidárias e rotárias por meio de um projeto 
social. Eles foram recebidos com um delicioso café 
da manhã e foram conhecer os pontos turísticos 
da cidade de Itanhaém/SP. Durante o churrasco de 
confraternização, houve uma intensa troca cultural.

 Os convidados trouxeram doces típicos de 
seus países e terminaram apresentando danças 
regionais. Não faltou piscina e diversão. Os jovens 
não tiveram custo algum, apenas muita diversão 
e um amplo conhecimento sobre o que é Rotary. 
Eles decidiram fazer uma doação ao projeto 
"End Polio Now". Compraram e decoraram uma 
camiseta com os pins de seus clubes e distritos de 
origem. Ela está sendo rifada ao valor de R$10,00 
cada aposta. O sorteio será realizado em março 
de 2018, durante a organização de um baile para 
arrecadar fundos finais para a campanha.

 Eles se encontram mensalmente. Participaram 
recentemente do Encontro Distrital de Interact Club, 
realizado em Praia Grande/SP, onde ganharam 
o troféu da caravana mais animada. Os jovens 
estrangeiros também organizaram um piquenique no 
Parque Ibirapuera, em São Paulo/SP, e participaram da 
caminhada no Rotaract Club de São Paulo-Aeroporto, 
além de visitarem o Museu de Arte Contemporânea 
e conheceram os locais turísticos e a história de 
Itanhaém/SP. Com tanta força, alegria e animação, 
o projeto se consolida cada vez mais. Todos podem 
colaborar com as inciativas do grupo. Basta comprar as 
rifas com os intercambistas de seu clube. Nas páginas 
a seguir, confira algumas imagens destes jovens em 
encontros pelo Distrito 4420.
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De várias nacionalidades, os intercambistas 
trocaram experiências entre si
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Encontro da Comissão Distrital do YEP divulga classificação, esclarece dúvidas e 
promove escolha dos países pelos jovens que vão para o exterior em 2018

 O Programa de Intercâmbio de Jovens do 
Rotary International (Rotary Youth Exchange) é um 
dos mais conceituados do mundo, justamente por 
oferecer seleção democrática, capacitação, regras, 
segurança e suporte às famílias envolvidas num projeto 
deste tipo. Dentro do Distrito 4420, o YEP (Youth 
Exchange Program), como também é conhecido o 
programa, dispõe de uma ampla equipe que atua para 
garantir experiências transformadoras aos jovens. Ela 
cuida de diversos detalhes para que todas as etapas 
do processo ocorram dentro dos prazos, legalidades e 
normas que garantem qualidade total à experiência de 
vida no exterior. Beneficiar os intercambistas é um dos 
principais objetivos deste trabalho.

 Em 16 de dezembro, a Comissão do YEP do 
Distrito 4420 promoveu a tão esperada reunião para 
escolha dos países de destinos dos jovens que farão 
intercâmbio no Ano Rotário 2018-2019. As viagens 
de despedida do Brasil irão acontecer em agosto de 
2018. O encontro foi realizado no auditório da USCS 
(Universidade São Caetano do Sul - Campus Centro). Os 38 
jovens classificados como finalistas no processo seletivo, 
realizado entre os dias 2 e 3 de dezembro, tiveram a 
oportunidade de escolher as possibilidades de vagas nos 
países de preferência para realizarem o intercâmbio de 
um ano. A reunião esclareceu o processo classificatório e 
os critérios utilizados para sua elaboração.

 Logo em seguida foi o momento de conhecer o 
primeiro classificado. O jovem Wolfgang Hess, indicado 
pelo Rotary Club de Diadema, escolheu a Alemanha 
para realizar seu intercâmbio de longa duração. Pedro 
Pantaleão Lopes, inscrito pelo Rotary Club de São 
Paulo-Aeroporto foi o segundo colocado. Ele escolheu 
os Estados Unidos. Maísa Campos de Almeida, pelo 
Rotary Club de São Caetano do Sul-Olímpico, ficou 
com a terceira vaga e escolheu a Alemanha. Ariane 
Rosa Moreira, na quarta posição, também escolheu a 
Alemanha. A quinta colocada, Thainá Santos Peralta, 
optou pela Dinamarca. As demais vagas para França, 
Taiwan, Eslováquia, Estados Unidos, Japão, México, 
Colômbia e Índia também foram preenchidas.

 Alguns jovens declinaram da participação no 
processo de escolha dos países. Porém, eles continuam 
na lista de espera, caso surjam novas oportunidades 
para escolha de outros países, o que pode acontecer 
a favor dos candidatos declinantes nesta fase. Agora, 
toda a documentação e o preparo para a viagem 
deverão ser providenciados até meados de fevereiro 
de 2018. As intercambistas estrangeiras que estão 
no Brasil, Alejandra (México) e Taylor (EUA), vieram 
prestigiar o evento. As inscrições para o processo 
seletivo 2019-2020 já estão abertas. Os jovens 
interessados devem contatar a secretaria do YEP.

Reunião do yEP 4420 define 
países do intercâmbio
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O encontro da Comissão do YEP aconteceu 
na Universidade de São Caetano do Sul
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Intercambistas 
confraternizam em  

São Roque

 No agradável sábado de 9 de dezembro, 
os intercambistas inbounds 2017-2018 (jovens 
estrangeiros que estão no Brasil) realizaram a 
confraternização de fim de ano. O animado encontro 
aconteceu no condomínio “A Montanha”, localizado 
em São Roque/SP. Transporte fretado trouxe os jovens 
das cidades de São Paulo/SP e das regiões da Baixada 
Santista e do ABCDMR, devidamente acompanhados 
por integrantes da Comissão do YEP. Num lindo dia 
de calor, entre outras atividades, os jovens puderam 
curtir a piscina, participaram de um divertido jogo 
de futebol (mexicanos contra o resto do mundo), 
tocaram violão, cantaram, dançaram e se divertiram 
muito. O clima de amizade tomou conta do local.

 Um dos momentos mais importantes do 
evento foi o plantio de um jambeiro. Os jambeiros são 
belíssimas árvores e, embora não sejam originárias da 
América, aclimataram-se tão bem às condições do 
trópico americano que parecem nativas da região. 
Nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil é 
raro um pomar sem pelo menos um pé de jambeiro. 
Ian Riseley, Presidente do Rotary International, 
convocou para que todos os clubes de Rotary do 
mundo plantassem pelo menos uma árvore para cada 
um de seus associados até o Dia Internacional da 
Terra, celebrado em 22 de abril de 2018. No almoço, 
o delicioso cardápio tinha saladas, arroz e espetinhos 
de churrasco, sucos, água e refrigerantes.

 O tradicional “amigo secreto” proporcionou 
momentos de alegria e descontração na troca 
dos presentes. Antes do final da festa, ocorreu 
a tradicional foto das bandeiras. Ela foi tirada 
ao lado do ninho de um casal de “quero-quero”, 
que muito bem defenderam seu território (ato 
natural de todos os animais que defendem suas 
crias), demonstrando que a natureza é sábia e nos 
proporciona ensinamentos valiosos. O retorno em 
total clima de paz e tranquilidade, onde todos 
formam acompanhados pelos integrantes da 
Comissão do YEP - Distrito 4420. O próximo encontro 
oficial de todos os jovens está previsto para a 27ª 
Conferencia Distrital, entre 31 de maio e 2 de junho 
de 2018, em Águas de Lindóia/SP. Nas páginas a 
seguir, confira algumas imagens dos intercambistas 
brasileiros e estrangeiro pelo Distrito 4420.
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A confraternização ocorreu no condomínio 
“A Montanha”, na cidade de São Roque
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RC Cubatão
FEIRA DE NATAL

RC São Paulo-Parque do Ibirapuera 
 

MULHERES QUE FAZEM

Nos dias 1 e 2 de dezembro, a Casa da Amizade e o 
Rotary Club de Cubatão realizaram a tradicional Feira 
de Natal. Foram momentos de trabalho, dedicação, 
companheirismo, solidariedade e comprometimento 
dos rotarianos que trabalharam no evento. Toda a renda 
será revertida em prol dos projetos sociais do clube. 
Foram diversos expositores com presentes originais 
e exclusivos, praticando excelentes preços, além de 
bingos, sorteios e a realização do boteco rotário de 
confraternização depois da feira. Além de proporcionar 
a reunião de amigos e rotarianos, o evento possibilitou 
que todos realizassem compras de Natal.

Na importante data de 27 de novembro, na Associação 
Comercial de São Paulo - Distrital Ipiranga, o Rotary Club 
de São Paulo-Parque do Ibirapuera participou do evento 
“Mulheres que Fazem”. O clube foi brilhantemente 
representado pela associada Ida Brandani, responsável 
por sua Comissão de Imagem Pública. Em sua primeira 
edição, o evento foi uma iniciativa organizada pela Revista 
Ipiranga, pelo vereador paulistano Aurélio Nomura e pelo 
Rotary Club de São Paulo-Ipiranga. Maria Inês Costa Restier, 
Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018 do Ibirapuera, 
agradeceu pela oportunidade oferecida ao clube.

Rotary de São Paulo-Saúde
BAIRRO LINDO

RC Praia Grande
DIA DE SOLIDARIEDADE

Em 9 de dezembro, na Praça Flavio Xavier de Toledo foi 
realizado mais uma edição do “Bairro Lindo”, organizado 
pelo Rotary de São Paulo-Saúde e Prefeitura de São 
Paulo (Regional do Ipiranga). Polícia Militar, Guarda Civil 
Metropolitana, Sabesp, ACE Saúde, Conseg Saúde (Vila 
Clementino), Associação Comercial Distrital Sudeste, entre 
outras Instituições participaram da ação. Houve plantio 
de árvores, limpeza da praça, tapa buraco, reposição 
de lixeiras, pinturas de guias e reparos. Ainda teve 
apresentação de ginástica japonesa Radio Taisso e aulas de 
ginástica pela Planet Sport. O evento contou com o apoio 
institucional dos vereadores paulistanos Aurélio Nomura, 
Jose Police Neto e George Hato.

Em 9 de dezembro, o Rotary Club de Praia Grande 
participou do Dia de Solidariedade, em parceria 
com o Distrito 4420 e o Instituto GPA. O plantão 
foi realizado no hipermercado Extra (Litoral Plaza 
Shopping). Os alimentos arrecadados farão parte de 
cestas básicas que serão doadas a uma instituição 
de caridade da cidade de Praia Grande/SP. Todos os 
anos, o clube praiagrandense participa dessa parceria. 
Foram obtidos 1750 quilos de alimentos que serão 
destinados também à Pastoral da Promoção Humana, 
grupo ligado à Igreja Católica, e que atende diversas 
famílias carentes do bairro da Vila Sônia.
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RC Cubatão-Jardim Casqueiro
DIA DE SOLIDARIEDADE 

RC Santos-Boqueirão
PARCERIA INSTITUTO GPA

O Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro participou 
do Dia de Solidariedade. A campanha é uma iniciativa 
do Instituto GPA, em parceria com o Distrito 4420, e 
busca sensibilizar a sociedade para a doação de itens 
da cesta básica para milhares de famílias assistidas 
pelas instituições parceiras. Com muita dedicação e 
empenho, o clube cubatense arrecadou 1574 quilos 
de alimentos que farão a diferença para mais de 
200 famílias cadastradas pelas instituições. O Rotary 
Jardim Casqueiro agradece a colaboração dos clientes 
do hipermercado Extra e a dedicação dos rotarianos e 
voluntários do projeto.

O Rotary Club de Santos- Boqueirão recebeu doações 
no hipermercado Extra (unidade Ana Costa - Santos/
SP). Associadas, familiares e voluntários estiveram 
presentes em sistema de revezamento durante todo 
o dia de 9 de dezembro. Os alimentos arrecadados 
foram destinados às instituições Mensageiros da Luz e 
Monteiro de Barros. É o quarto ano consecutivo que 
o clube participa desta parceria. O sucesso da ação 
foi surpreendente até para o clube, que conseguiu 
arrecadar mais de quatro toneladas de alimentos. O 
clube agradeceu o emprenho de todos e dos clientes 
que corresponderam com as doações.

RC Diadema-Floreat
PROJETO DISTRITAL

RC São Caetano do Sul
FRALDAS GERIÁTRICAS

O Rotary Club de Diadema-Floreat realizou mais uma 
importante ação em prol do Projeto Lutar pelo Futuro, 
apadrinhado de forma permanente pelo clube. Por 
meio da elaboração de um projeto de Subsídio Distrital, 
o clube realizou a compra e a doação de equipamentos 
de informática (impressora e notebook). A entrega 
dos produtos foi realizada em 9 de dezembro, durante 
a importante cerimônia de avaliação dos primeiros 
alunos ascendentes à faixa preta. Paulo Henrique 
Barbosa da Silva, Presidente Que Faz a Diferença 
2017-2018, agradeceu pela dedicação de todos em prol 
deste querido projeto do clube.

O Rotary Club de São Caetano do Sul fez a doação 
de aproximadamente 370 fraldas geriátricas para o 
Conselho Municipal do Idoso de São Caetano do Sul. 
Jorge Ishi, Presidente Que Faz a Diferença 2017-2018, 
destacou a importância de colaborar com a campanha 
Natal Solidário da prefeitura de São Caetano do Sul/
SP. Além do presidente clube, os rotarianos Vitório 
Dalmas Neto, Mosavi Ribeiro, Jose Luiz Cabrino e a 
voluntária Cristina Oliveira participaram do ato de 
entrega e colaboraram com as doações das fraldas. 
Em breve, o clube também vai providenciar a doação 
de kits de higiene pessoal.
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RC São Vicente-antônio Emmerich
DIA DE SOLIDARIEDADE

RC Diadema 
 

SUBSÍDIO DISTRITAL 

Andre Lasse, Presidente Que Faz a Diferença 
2017-2018 do Rotary Club de São Vicente-Antônio 
Emmerich, contou com o apoio dos associados 
Adelio, Luciana, Carmem, Ivete, Wagner, Meire, Jose 
Pedro, Toshio, Ester, Ricardo, João, Douglas, Roberto 
e Bruna durante a realização do Dia de Solidariedade. 
Juntos, eles arrecadaram aproximadamente 700 
quilos no de alimentos no supermercado Assai de São 
Vicente/SP. O trabalho foi realizado muito carinho e 
dedicação ao longo do dia 9 de dezembro. Durante 
a ação, o clube vicentino recebeu a grata visita do 
Governador Claudio Takata.

O Lar São José, instituição sem fins lucrativos, e 
que tem por finalidade abrigar crianças de 2 a 18 
anos de idade, vítimas de violência doméstica, foi a 
entidade escolhida para receber o Subsídio Distrital 
do Rotary Club de Diadema. O estabelecimento 
oferece moradia provisória, que pode demorar dias, 
meses ou anos. Durante o período de permanência 
no local, as crianças recebem alimentação, vestuário, 
moradia, educação, atendimento psicológico, 
reforço escolar, entre outras atividades educacionais 
e de lazer. O presidente do Lar São José agradeceu o 
empenho dos rotarianos em prol da causa..

RC São Paulo-Ponte Estaiada
END POLIO NOW

RC Bertioga-Canal
MUTIRÃO DA SAÚDE

O RKC (Racing Kart Club), promovido pelo Rotary 
Club de São Paulo-Ponte Estaiada, levou a campanha 
End Polio Now para o Beto Carrero World, em Santa 
Catarina. A bandeira contra a poliomielite foi levantada 
na última corrida de kart que o grupo participou em 
2018. Com o propósito de diversão e de ajudar o 
próximo, o RKC tem feito a diferença em cada corrida 
que participa pelo Brasil. Cada piloto participante já 
é um campeão fora das pistas, pois parte da renda 
arrecadada nas etapas dos campeonatos de kart 
é destinada à Fundação Rotária. São voluntários e 
rotarianos velozes no ideal de servir.

Em 25 de novembro, o Rotary Club de Bertioga-Canal 
participou da organização do Mutirão da Saúde da 
Área 15 do Distrito 4420 do Rotary International. 
Liderado Antonio Duarte, Governador Assistente da 
Área 15, o evento também contou com a força de 
trabalho do Rotary Club de Guarujá e do Rotary Club 
de Guarujá-Vicente de Carvalho. O evento foi realizado 
na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho, na cidade de 
Guarujá. Erivaldo da Silva Feitosa, Presidente Que Faz 
a Diferença 2017-2018 do Bertioga-Canal, agradeceu 
o empenho dos companheiros do seu clube pelo 
sucesso desta ação social.
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RC Santos
PROJETO SEART

RC Santos-Ponta da Praia
SALÃO AUTO ESTIMA

A premiação do projeto SEART (Semeando Escritores 
e Artistas, Revelando Talentos) ocorreu em 27 de 
novembro, no Teatro Coliseu, em Santos/SP. A abertura 
teve o show de dança inspirado no livro “Te conto o 
que me contaram”, dos alunos da UME Avelino da 
Paz Vieira. Foram 30 alunos premiados, entre textos e 
gravuras, com o tema “O brincar e os quatro elementos 
da natureza”, além dos 21 respectivos professores. A 
UME Florestan Fernandes foi homenageada por ter 
mais alunos premiados. Os trabalhos foram inseridos 
num exemplar, entregues ao público e aos alunos, que 
receberam medalhas, certificados e presentes.

O Salão Autoestima (Centro de Santos/SP) renovou 
parte do mobiliário usado nos cursos de corte de 
cabelo e manicure. O Rotary Club de Santos-Ponta da 
Praia doou quatro novas cadeiras de cabeleireiro, duas 
pranchas para chapinhas e dez tripés para pedicure. 
Todo material entrou imediatamente em uso. O 
projeto tem dez cadeiras, dez tripés e seis chapinhas. 
O material é usado pelos 33 alunos do curso de cabelo 
e 21 do curso de manicure. Em média, o salão atende 
700 pessoas gratuitamente por mês. O Ponta da Praia 
é parceiro do Autoestima desde 1998, por meio de 
campanhas e do Subsídio Distrital.

RC Santos-aparecida
NATAL NO ESPAÇO DO IDOSO 

Rotary E-Club 4420
PROGRAMA ROTARY NA TV  

Na agradável tarde do dia 6 de dezembro, o Rotary 
Club de Santos-Aparecida proporcionou momentos 
de amor, alegria e descontração no Espaço do Idoso, 
na cidade de Santos/SP, em prol dos beneficiados da 
Casa Mãezinha Joana e da Sociedade São Vicente 
de Paulo. Todos os participantes foram agraciados 
com saborosos lanches, sucos, músicas, danças e a 
animada agitação do Grupo Vibra Vida. O ponto 
alto da festa foi a chegada do Papai Noel. O Bom 
velhinho entregou presentes para todos os idosos 
presentes no evento. O clube agradeceu todos os 
companheiros e voluntários deste lindo dia.

Na edição de 3 de dezembro, o programa Rotary Na 
TV - Distrito 4420 - recebeu o escritor e conferencista 
Cesar Romão, associado do Rotary E-Club 4420. No 
agradável bate-papo, ele contou um pouco sobre suas 
experiências em Rotary e a sua trajetória profissional 
como autor de vários livros pelo mundo, além do 
trabalho realizado com suas palestras em todo o Brasil. 
O Rotary na TV vai ao ar todos os domingos (22h00). 
As reprises são exibidas em horários aleatórios na 
grade de programação, pela TV COM Santos, no 
Canal 11 da NET e no Canal 8 da VIVO TV, ambos na 
Baixada Santista/SP.

49

ROTARY 4420 - NOV/DEZ 2017

CLUBES EM AÇÃO



Convite do Casal Governador
 “Para coroarmos o sucesso do Ano Rotário 
2017-2018, onde todos os rotarianos do Distrito 4420 
estão nos ajudando a fazer a diferença para um 
mundo melhor, estamos organizando uma maravilhosa 
Conferência Distrital. Temos a certeza de que este 
evento ficará marcado em nossas mentes e corações 
para sempre. Estamos trabalhando há vários meses, 
desde antes do início da nossa gestão, para proporcionar 
aos companheiros, familiares e convidados, momentos 
de grande alegria, descontração e aprendizado. A 
nossa Equipe Distrital está preparando tudo com 
muito carinho, entusiasmo e emoção, certa de que 
teremos os melhores e mais vibrantes momentos de 
companheirismo e convívio familiar.

 Teremos algumas novidades neste encontro, 
pois ele será realizado no feriado prolongado de Corpus 
Christi, de quinta-feira a domingo, no período de 31/05 
a 03/06/2018, havendo a possibilidade de entrada nos 
hotéis já na quarta-feira (30/05/2018). A hospedagem 
antecipada é aconselhável aos presidentes dos clubes de 
Rotary, pois teremos atividades rotárias importantes já na 
quinta-feira à tarde (31). No quesito companheirismo, a 
nossa Conferência Distrital 2017-2018 será em conjunto 
com o Distrito 4590, que realizará a sua própria 
conferência no Hotel Vacance, durante o mesmo período 
que a nossa. A programação do nosso evento já está 
montada e os palestrantes estão confirmados.

 Entre as principais palestras e apresentações, 
teremos o padre Marcelo Rossi, o historiador Leandro 
Karnal, o sociólogo Marco Antonio Villa, o jornalista 
Rodrigo Bocardi (TV Globo) e outras surpresas 
preparadas com muito carinho. Ainda teremos a 
presença de diversas lideranças rotárias nacionais e 
internacionais, que nos transmitirão orientações e 
ensinamentos para vivermos a nossa instituição em 
melhor plenitude. O tão esperado Baile do Governador 
terá como tema os antigos e atuais “Seriados de TV”. 
Será uma ótima oportunidade para recordarmos de 
Jeannie é um Gênio, Samantha A Feiticeira, Zorro, 
Rin-Tin-Tin, Lassie, Agente 86, Família Do Re Mi, entre 
outros que fizeram tanto sucesso na televisão mundial.

 Para facilitar a participação de todos no evento, 
criamos uma área dedicada para inscrições online dentro do 
site do Distrito 4420. Lá é possível acessar todas as informações, 
como lista de hotéis homologados, programação completa 
do evento, tabelas de preços, datas, horários, reservas, 
atrações, lista de palestrantes, tipos de apartamentos e a 
área de reservas e inscrições totalmente online. Basta acessar 
o endereço www.rotary4420.org.br/conferencia e garantir 
a sua participação, de seus amigos e dos seus familiares. 
Esperamos por todos na aconchegante cidade de 
Águas de Lindoia/SP. Vamos juntos celebrar um 
ano diferente, pois o ROTARY FAZ A DIFERENÇA. 
Um forte abraço e até lá”.

Claudio Takata e Marie 
Casal Governador do Distrito 4420
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Seja vacinando 2,5 bilhões de crianças, obtendo apoio governamental ou nos dedicando incansavelmente 
à erradicação da paralisia infantil, nós contribuímos para um mundo mais saudável e próspero. 

Nós somos Rotary. Nós somos Pessoas em Ação. Saiba mais em Rotary.org/pt




