
Relatório de Frequência

Pág 2

Conferência Distrital

Pág  17

Conferência Distrital
Águas de Lindóia recebe a

Carta Mensal
Distrito 4420 - Estado de São Paulo: ABCDMR - Litoral - Capital - Ano Rotário: 2009 - 2010 - Nº 09 - Março 2010
www.rotary4420.com.br

Dia do Rotaract

Pág 9



Re
la

tó
rio

 d
e 

Fr
eq

uê
nc

ia
 / 

Fe
ve

re
iro

 2
01

0

Distrito 4420

O FUTURO DO ROTARY

ESTÁ EM SUAS MÃOS
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Em nossa Carta Mensal do mês de março, procuramos 
dar um destaque para as novas gerações. Nossos 
interactianos, rotaractianos e intercambistas, sejam 

estes participantes do IGE (Grupo de Estudos) ou do YEP 
(Intercambio de Jovens) são, com certeza, a grande força ro-
tária que irá dar seqüência ao trabalho que hoje é realizado 
por todos nós.

Como líderes profissionais e pessoas preocupadas em 
servir ao próximo, precisamos incentivar, colaborar e dire-
cionar os nossos jovens a desenvolverem ações de cunho 
social procurando sempre o seu engajamento e comprome-
timento.

Os exemplos que vemos nos Interact e Rotaract patroci-
nados pelos clubes do Distrito 4420 nos enchem de orgu-
lho. É muito bom poder ver nossos filhos e os filhos de com-
panheiros que vimos nascer, colaborando por um mundo 
melhor e mais igualitário, dando de si, antes de pensar em 
si.

Nossos intercambistas, por sua vez, são embaixadores do 
Brasil no exterior, levando nossa cultura, conhecimento e 
amor ao próximo muito peculiar de nós brasileiros. Os con-
tatos com os clubes anfitriões, por vezes, geram parcerias, 
promovendo projetos de grande impacto na sociedade.

Quero também aproveitar este espaço para deixar regis-
trada a minha satisfação ao tomar ciência de que mais de 
70% dos clubes do Distrito conseguiram cumprir os quesi-
tos para a obtenção da Menção Presidencial. É prazeroso 
saber que o trabalho está sendo executado da melhor ma-
neira possível e que todos se empenharam ao máximo.

Outro ponto que merece nosso destaque e comemora-
ção é a conquista da maravilhosa marca de 15 clubes que 
alcaçaram os 100% de sócios com títulos Paul Harris. E, ao 
que tudo indica, até o final deste ano rotário, esse número 
pode chegar a 20! Uma marca expressiva é muito especial, 
afinal, demonstra o empenho dos companheiros do 4420 
em colaborar para a Fundação Rotária.

Finalizando, quero mais uma vez conclamar todos os 
companheiros a participarem de nossa Conferência Distrital 
que acontecerá de 20 a 23 de maio, em Águas de Lindóia. 
Este evento é o grande momento para comemorarmos 

grandes marcas deste ano e renovarmos nosso espírito 
 rotário para o novo período que logo se inicia.

É muito importante que todos os companheiros, mesmo 
os que vão ficar em acomodação própria ou nos hotéis que 
não fazem parte do pool do evento que efetuem, o mais 
breve possível, suas inscrições em nosso site. Esses dados 
são de extrema importância para que a comissão organiza-
dora possa preparar um evento que atenda com o devido 
conforto e atenção todos os participantes. Vale também 
ressaltar que, no ato da inscrição, o companheiro deve tam-
bém informar os familiares e demais convidados que irá le-
var à Conferência.

Caros companheiros, obrigado por tudo! É muito grati-
ficante saber que posso contar com a força do trabalho de 
todos vocês. Vamos em frente. Muito ainda precisa ser feito 
e vamos conseguir atingir nossos objetivos. O futuro do Ro-
tary está em suas mãos!

Rotariamente,

Roberto Luiz Barroso Filho

Mensagem do Governador

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

Caríssimos companheiros,
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Os preparativos para nossa convenção em 
 Montreal, de 20 a 23 de junho, estão a todo vapor 
e rapidamente nos aproximamos de 31 de  março, 

prazo final para inscrições com desconto. Não faltam mo-
tivos para vocês comparecerem à convenção do Rotary 
International -- palestras interessantes, diversão e a chan-
ce de conhecer uma cidade fascinante são apenas alguns 
deles. Por mais que eles sejam bons motivos, não são os 
que me levaram a comparecer a quase todas as conven-
ções desde 1984. O motivo principal pelo qual este evento 
me empolga é o fato de ele representar uma oportunidade 
para me reunir com meus amigos rotarianos e conhecer 
vários outros. 

Nossa convenção significa rotarianos juntos usufruin-
do do companheirismo e discutindo maneiras de servir. 
Sem dúvida seremos inspirados por nossos palestran-

tes, entre os quais se encontram Greg Mortenson, autor 
do best- seller Three Cups of Tea, Jo Luck, diretor execu-
tivo da  Heifer International e a cantora de música coun-
try Dolly Parton, que falará sobre seus outros interesses: 
 alfabetização  infantil e a Imagination Library. Aprendere-
mos mais sobre o Rotary e a Fundação Rotária durante os 
vários workshops planejados. Entre estes eventos, podere-
mos conhecer companheiros rotarianos na Casa da Amiza-
de ou em um dos famosos restaurantes de Montreal.  

Conforme já foi dito tantas vezes, não se pode real-
mente apreciar o quanto o Rotary é internacional a menos 
que se vá a uma convenção. Em Montreal, neste mês de 
junho, esperamos receber rotarianos de mais de 100 paí-
ses. Falaremos mais de uma dúzia de idiomas diferentes, 
mas sei que todos estaremos ansiosos por nos comunicar 
através da linguagem universal de sorrisos e gargalhadas, 
realmente transpondo diferenças culturais ou idiomáticas.

A convenção não é apenas um momento de celebrar 
as realizações do ano que passou, mas também de pla-
nejar o futuro. No Rotary não olhamos nossas realizações 
dizendo “Pronto, fiz o suficiente”, mas sim usamos nossos 
sucessos como estímulo para fazermos mais. Eu os convi-
do a ir a Montreal e usar esta oportunidade para encontrar 
novos parceiros de serviços, buscar novas ideias e renovar 
seu entusiasmo pelo Rotary. Há muito trabalho a ser feito 
-- neste ano rotário e no próximo. O Futuro do Rotary Está 
em Suas Mãos.

Prezados companheiros 
rotarianos

Mensagem do Presidente

John Kenny 
Presidente, Rotary International
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D e 05 a 07 de março, aconteceu no Hotel Magic City, em 
Suzano, o RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil). 
Cerca de 80 jovens entre 18 e 30 anos participaram de 

uma série de atividades como palestras, convivências e dinâmi-
cas de grupo em imersão.

O programa RYLA permite que jovens discutam questões re-
lacionadas a  responsabilidade profissional  e  relações humanas,  
incrementem suas habilidades de  liderança  e  comunicação,  
aprendam sobre empresas ou instituições, e conheçam rotaria-
nos, ao mesmo tempo em que se divertem e fazem novos ami-
gos.

No Ryla 2009-2010 foi dada continuidade à evolução do 
programa realizado há anos no distrito, sempre atualizado pelas 
diretrizes de RI, tendências locais, anseios e perspectivas colhidas 
junto aos próprios ex-participantes, aproveitando-se a experiên-
cia acumulada e propiciando treinamento aos futuros líderes 
distritais ligados aos programas pró-juventude.

O programa deste ano contou com os seguintes temas:
• Princípios de liderança;
• Ética e liderança positiva;
• A importância da comunicação para liderar eficazmente;
• Resolução de problemas e conflitos;
• O que é o Rotary e qual é seu papel na comunidade.

RYLA 2009-2010RYLA 2009-2010

RYLA 2009-2010
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Objetivos do Ryla:

• Capacitar os jovens  selecionados  a desempenhar um pa-
pel de liderança de maneira responsável e eficaz;

• Encorajar a liderança contínua e sólida de jovens por outros 
jovens;

• Homenagear publicamente jovens que prestam serviços às 
respectivas comunidades atuando como líderes;

• Desenvolver o potencial de liderança dos participantes, 
oferecendo-lhes oportunidades para aperfeiçoar e praticar suas 
habilidades;

• Incentivar os participantes a desenvolver os próprios talen-
tos e habilidades;

• Lembrar os participantes de que têm responsabilidades 
para com a comunidade e o mundo;

• Detectar elementos  éticos  de  liderança  positiva;
• Demonstrar a importância da  comunicação  no exercício 

da liderança;
• Prática na  resolução  de problemas e conflitos;
• O propósito do Rotary e seus  serviços à comunidade;
• Fortalecimento da  auto-estima;
• Elementos da  cidadania  em nível comunitário e global –  

voluntariado  e  solidariedade.
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Juventude

Interact

YEP

Os Interact Clubs, patrocinados pelos clubes do 
Distrito 4420, são um grande exemplo de como 
os jovens, devidamente orientados no sentido do 

bem e prontos para ajudar o próximo, podem colaborar 
para que tenhamos uma sociedade mais justa e com me-
nos desigualdades sociais.

Ao lado seguem algumas fotos de nossos interactia-
nos em ação. As imagens são de ações promovidas pelo 
Interact Club de Santos – Professor Fuschini, patrocinado 
pelo Rotary Club de Santos e do Interact Club de São Paulo 
Aeroporto, patrocinado pelo clube que recebe o mesmo 
nome.

O governador Roberto Luiz Barroso Filho sente-se or-
gulhoso ao ver que nossos jovens são o futuro de nosso 
distrito. “É muito gratificante ver nossos filhos e os filhos 
de nossos companheiros envolvidos em ações de inte-
resse social. Amanhã, com certeza, são esses jovens que 
comandarão nossos clubes rotários e, por conseguinte, os 
rumos de nossa instituição em todas as esferas”, comenta 
o governador.

Nota da Redação: Socilitamos que os representantes dos Interact 
patrocinados pelos clubes do Distrito 4420 enviem material, 
reportando as ações realizadas, sempre acompanhadas por fotos em 
alta definição, para que possamos dar a devida publicidade em nossas 
próximas edições da Carta Mensal.

O processo de seleção para o programa de 
 intercambio de jovens, para o próximo ano 
rotário, teve início no último dia 13 de  março, 

com a primeira reunião, ocorrida em São Caetano. Nas 
 fotos ao lado, o grupo de intercambistas que nosso  Distrito 
está recebendo este ano, conhecendo as belezas naturais 
de Foz do Iguaçú.

8     Carta Mensal Março de 2010



O Programa Rotaract completa 42 anos e tem 
 muito para comemorar. São mais de quatro 
 décadas transformando gerações e incentivando 

os  jovens a desenvolver o “espírito de servir”. 
 A homenagem ao Dia Mundial do Rotaract  aconteceu 

na data de seu aniversário, 13 de março, em uma sessão 
solene no Palácio Anchieta - Câmara Municipal de São 
Paulo. O evento reuniu companheiros dos Distritos 4420, 
4430 e 4610, sendo representados por seus Governadores 
e Representantes Distritais de Rotaract (RDR) da gestão 
2009-2010: Roberto Luiz Barroso  Filho e  Fernando  Manes 
(4420); Juvenal Antonio da Silva e  Rodolpho  Barbosa 
(4430);  Reinaldo Domingos e Lorraine Arroyo (4610).

Outras autoridades como Gilson Barreto, vereador da 
Câmara Municipal de São Paulo, e José Alfredo  Pretoni, 
 diretor do Rotary International (1995-1997), também 
 participaram da sessão.

Durante a cerimônia, todos os Rotaract Clubs do 
 Distrito 4420 receberam um diploma em comemoração 
ao aniversário do Programa. Nesta oportunidade,  também 
foi oficializada pelo atual RDR, Fernando Manes, a criação 
da Medalha Comenda do Mérito Rotaractiano do  Distrito 
4420, que é a mais valiosa e nobre distinção    honrosa do 

Rotaract no Distrito 4420. 
Esta medalha, segundo 
 Manes, “foi concedida 
àqueles que prestaram 
relevantes  contribuições 
e serviços meritórios em 
prol da promoção do 

 desenvolvimento, dos obje-
tivos, dos ideais e da honra 
do Programa   Rotaract no 
Distrito 4420”.

Desde a fundação do 
 Rotaract Club da Carolina 
do Norte (Estados Unidos), o 1º da história, o  programa 
 desenvolvido pelo Rotary International se tornou  sucesso 
no mundo  inteiro. Sucesso por que reune jovens  engajados, 
incomodados com a atual realidade,  preocupados com o 
futuro. O Rotaract constrói líderes, contribui com o cresci-
mento pessoal e profissional de milhares de jovens e en-
sina como trabalhar com ética e responsabilidade social.

Temos muito com o que nos orgulhar. O Distrito 4420 é 
destaque entre todos os outros do país. Os Clubs  realizam 
projetos grandiosos e inovadores que conquistam, 
 constantemente, os maiores e mais desejados prêmios 
destinados a um Rotaract Club.

Desta forma, é fácil acreditar que o futuro do Rotary 
está em boas mãos. O incentivo e o apoio dos rotarianos 
também são fundamentais para o crescimento destes 
 jovens. O RDR Fernando Manes acredita que o Rotaract é 
parte fundamental da família Rotária. “O futuro do Rotary 
passa pelo Rotaract. Devemos observar, investir e valorizar 
o Programa Rotaract, pois em suas fileiras está o futuro do 
Rotary”.

Dia Mundial do Rotaract
13 de Março

Rotaract

Março 2010 • Carta Mensal     9 



A Comissão Distrital de Intercâmbio de Grupos de 
Estudos (IGE) está se preparando para o embarque 
em abril de dois grupos ao exterior.  O IGE é um pro-

grama da Fundação Rotária que possibilita a  empresários 
e profissionais, entre 25 e 40 anos de idade, participar de 
experiências culturais e profissionais, fora de seus  países 
de origem, por um período de quatro a seis semanas.

Este ano, os intercambistas do Distrito 4420 serão rece-
bidos em Hong Kong pelo Distrito 3450 e nos Estados Uni-
dos / Los Angeles pelo Distrito 5280, que são  responsáveis 
pela organização e coordenação de todas as atividades 
durante a permanência no exterior. De acordo com a presi-
dente da Comissão Distrital de IGE, Thais Helena Pavanelli, 
a programação dos grupos inclue cinco dias de  observação 
profissional, realização de 15 a 20 apresentações em  Rotary 
Clubs, comparecimento a eventos sociais, participação nas 
conferências distritais, atividades culturais e excursões, 
além de três a quatro horas livres por dia com as famílias 
anfitriãs. “As despesas para o pleno desenvolvimento do 
programa são de responsabilidade dos países anfitriões, 
que arcam com o custo de refeições, acomodações e via-
gens”. Thais destaca ainda que os participantes do IGE pas-
saram por um rígido processo de seleção até o momento. 
“Todas as etapas para definição destes grupos contaram 
com a participação ativa do Governador do Distrito (GD) 
Roberto Barroso Filho, que acompanhou de perto a apli-
cação das avaliações de conhecimentos gerais, de dados 
históricos do Brasil e atualidades e, ainda, fluência do 
idioma do país a ser visitado e perfil psicológico dos can-
didatos”. Após a aprovação, os integrantes de cada grupo 
de estudos, para melhor conhecer Rotary e o Distrito que 
representarão,  frequentam reuniões direcionadas. “Ao 
retornarem do intercâmbio, os membros do IGE  deverão, 
até o final da atual gestão, participar de encontros rotários 
para relatar sua experiência e a importância do programa”, 
explicou ainda a responsável.
 Confira a seguir o depoimento dos integrantes dos IGE 
deste ano:
- Grupo de Hong Kong
 * José Edinaldo de Andrade do Rosário
“ É minha primeira viagem ao exterior, com certeza é em-
polgante e agradeço ao Rotary pela oportunidade. Acre-
dito que será um período de troca de experiências fantás-
tico”

IGE : Hong Kong e 
Los Angeles

Internacionais
 * Luis Cláudio da Silva Macedo
“A expectativa é a melhor possível por dois motivos: pro-
fissional e pessoal. Sem dúvida, é uma oportunidade ímpar 
e a troca de experiência o mais relevante”
 * Maria Claudia Abranches Guimarães Salaro
“A expectativa com a viagem é enorme. Tenho certeza que 
por ser uma cidade extremamente moderna Hong Kong 
terá muito a nos oferecer.  Acredito que será um “banho”de 
cultura e de conhecimento”
 * Melissa P. Y. Tseng
“Estou muito contente com esta oportunidade, que é uma 
experiência única. É minha primeira viagem internacional 
e quero aproveitar ao máximo todo o aprendizado para a 
minha área profissional”
Sr. Dacio Gomidy Pretoni - team leader - Hong Kong
 “É um privilegio para mim assumir esta resposabilidade 
de representar o país e o Distrito, ser o embaixador. Com 
certeza será um desafio liderar e orientar estes profissio-
nais, mas também, uma oportunidade única de conhecer, 
vivenciar e aprender sobre uma nova cultura dentro desta 
nova realidade mundial. Espero trazer para o Brasil e para 
o Distrito boas experiências, contatos e deixar as portas 
abertas para futuros projetos”.
 - Grupo de Los Angeles
* Luciano de Azevedo Rios (Team Leader)
“A expectativa com relação ao intercâmbio é extremamen-
te positiva, o grupo é bastante maduro e de profissionais 
comprometidos com sua área de atuação. Cada detalhe 
desta viagem está sendo preparado com muita dedicação. 
Já com relação a ser team leader estou encarando com um 
novo desafio, com certeza, é uma oportunidade para  expôr 
o Distrito, com a responsabilidade maior de  aprofundar as 
parcerias com os clubes do exterior”.
 * Fábio Borges Soares Júnior
“A expectativa com a viagem está enorme. Além disso, a 
integração do grupo, antes mesmo do embarque, é um 
dos diferenciais, já que envolve profissionais de diferentes 
áreas”
 * Marcos Freire Brasil
“Sem dúvida, a ansiedade é de que seja uma experiência 
bem produtiva, que só tenho a ganhar e crescer. Estou feliz 
em poder participar”.
 * Ricardo Camargo
“Minha expectativa é que esta viagem abra muitas por-
tas na área profissional, proporcionada pela troca cul-
tural. Nosso grupo está alinhado e integrá-lo está sendo 
 gratificante”
 * Willian Silva dos Santos
“A integração com os demais membros do grupo está 
 fortalecida e isso já representa um dado positivo. Com 
 certeza, será uma experiência única para minha vida 
 pessoal e profissional.”
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No dia 02 de março, na cobertura do Edifício   Rotary, 
em Santos, aconteceu o Seminário Distrital sobre 
Protocolo. A reliazação do evento, que teve a 

 organização sob a batuta do Rotary Club de Santos – Ponta 
da Praia, fez parte do cronograma de eventos programa-
dos pela governadoria visando aprimorar o conhecimento 
dos companheiros sobre temas rotários.

O seminário contou com a participação de três 
 palestrantes: Ricardo Miranda de Carvalho,  ex-companheiro 
que foi presidente do RC de Santos 2004-2005, falou 
sobre precedência, funções do protocolo e trajes. Na 
 seqüência, dois membros da equipe distrital de  protocolo 
Théo  Campomar Baskerville Macchi (RC de Santos) e 
 Alexandre Shammass Neto (RC de Santos – Porto) falaram, 
 respectivamente, sobre bandeiras e hinos e como deve 
ser desenvolvida a preparação para a organização de uma 
 reunião.

Os cerca de 80 companheiros que participaram do 
evento conseguiram ter a perfeita noção do árduo  trabalho 
enfrentado pelo protocolo, nas atividades rotárias.

Seminário

Seminário de Protocolo
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No dia 09 de março, aconteceu, nas dependências 
da Picolla Forneria, a primeira reunião visando a 
tentativa de formação do Rotary Club de Santos 

– Aparecida. O Rotary Club de Santos – Ponta da Praia será 
o clube padrinho, tendo o companheiro Régis Miranda de 
Carvalho como indicado como instrutor rotário.

A idéia de formação do grupo deu-se face ao  grande 
crescimento do referido bairro, tanto no  aspecto de 
moradias como no segmento comercial.

Cerca de 30 pessoas participaram da  primeira   reu-
nião. Assim que forem surgindo  novas  informações 
sobre o andamento do processo,  divulgaremos nas 
próximas edições da Carta Mensal.

O Rotary Club Santos Boqueirão, vem  colecionando 
excelentes resultados. A Comissão de  Fundação 
Rotária do referido clube, por exemplo, 

 conseguiu, até o presente momento, 38 parceiros para o 
Projeto  Empresa Cidadã.

O projeto Empresa Cidadã  consiste em uma parceria 
mediante contrato de  contribuições no valor de R$ 2 mil, 
divididos em dez parcelas de R$ 200, a serem revertidos à 
Fundação Rotária de Rotary Internacional. 

Em contra-partida, o Rotary Boqueirão se  compromete 
em divulgar as empresas através do seu site, boletins, 
 banners com as logomarcas expostos em todos os  eventos 
e reuniões.

Em novembro passado, o clube realizou uma reunião 
festiva, com a presença do governador Barroso, visando 
reconhecer o empenho e a colaboração das empresas 
 parceiras.

Rotary Club de Santos
Aparecida

Boqueirão faz trabalho 
exemplar no Empresa Cidadã
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No dia 8 de março, a ASFAR-Santos realizou evento 
comemorativo pelo Dia Internacional da  Mulher. 
A reunião, que foi realizada no Buffet Mario, 

 contou com a palestra da Professora Dra. Maria Ferreiro 
Pinto.

O ponto alto do evento foi a homenagem especial 
prestada a Celeste Mendes e Terezinha Calçada Bastos, 
que receberam títulos de Grande Colaborador da ASFAR 
pelos trabalhos prestados em prol da comunidade e pelo 
incansável apoio às ações promovidas pela entidade.

Dia Internacional da mulher
ASFAR/Santos 

Evento
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Fundação Rotária

Mais dois clubes do Distrito 4420 receberam os 
banners pela conquista da importante marca 
de clube 100% Paul Harris, foram eles: Rotary 

Club de Bertioga – Riviera de São Lourenço e Rotary Club 
de Mauá. Durante este ano rotário, 15 clubes já alcançaram 
essa importante marca. A previsão é chegarmos a 20 clubes 
até o final desta gestão.

A The White Hat Society foi criada em 2004, du-
rante o Instituto Rotary de Scotsdalle, Arizona 
(EUA) e tem atualmente como Chaiman o EGD 

Ed Mullen , como Co-Founder o EGD Bill Bryce e como Se-
cretária a EGD Patsy Derr

A T.W.H.S. certamente propiciará mais uma oportuni-
dade para aumentar a arrecadação do nosso Distrito. Ape-
nas 185 pessoas fazem parte desta seleta sociedade em 
todo o mundo.

O Distrito 4420 já conta com 3 membros: o EGD Mário 
Cesar, o EGD Marcelo Haick e o Governador Roberto Luiz 
Barroso Filho.

Para fazer parte da The White Hat Society o compa-
nheiro deve doar U$ 5mil à Fundação Rotária em um único 
ano rotário. Os participantes recebem um certificado, um 

100% Paul Harris

O Distrito 4420 é o primeiro Distrito fora dos 

Estados Unidos a ser autorizado a participar  da 

The White Hat Society.

pin especial, a assinatura da White Hat Newslleter e o con-
vite,  por adesão, para participar da celebração anual, que 
acontece em grandes cidades ao redor de todo o mundo.

Os fundos não devem nunca ser enviados diretamente 
à Sociedade. As doações devem representar novas contri-
buições à Fundação Rotária.  Quando o nível de U$ 5.000 
for atingido durante o ano rotário, basta notificar a Equipe 
Distrital ou o Governador do Distrito, que estes se comu-
nicarão com o Secretário da The White Hat Society, PDG 
Pat Derr, do Distrito 5870, para solicitar o envio do kit de 
adesão.  

Membros da The White Hat Society não precisam fazer 
uma nova doação a cada ano. Entretanto, para cada doa-
ção subseqüente U$ 5.000 o participante recebe um novo 
PIN  e um novo certificado.   
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No dia 18 de março, aconteceu no restaurante Lilló, 
a reunião festiva de fundação do Rotary Club de 
São Paulo – Vila Mariana. Comandado pelo compa-

nheiro Dermerval Fonseca, o novo clube já nasce forte: com 
37 sócios dos mais diferentes ramos profissionais e tendo 
como clube padrinho o RCSP - Saúde

Durante a solenidade, que contou com cerca de 200 
convidados, o EDG Samir Nakhle Khoury, sócio do RCSP – 
Saúde e instrutor rotário do novo clube, juntamente com o 
governador assistente e representante especial do gover-
nador, Yoiti Fujiwara, e o governado Roberto Luiz Barroso 
Filho, destacaram a importância e a missão que o novo clu-
be acaba de assumir.

“Podemos fazer uma analogia entre a fundação de um 
novo clube com o nascimento de uma criança. O Rotary 
Club São Paulo – Vila Mariana é um filho rotário que já nasce 
forte, formado por profissionais de diversos segmentos e de 
grande expressão na comunidade. Desejo aos meus novos 
companheiros em Rotary muito sucesso e que a história 
deste novo clube seja coroada de êxito”, completou o go-
vernador Barroso.

Rotary Club de São Paulo
Vila Mariana
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No dia 27 de fevereiro, os cinco Rotary Clubs de 
Praia Grande (Praia Grande, Praia Grande - Novo 
Tempo, Praia Grande - Pedro Taques, Praia 

Grande - Forte Itaipu e Praia Grande – Caiçara) realiza-
ram a VII Grande Festa do Chopp, evento destinado a 
arrecadação de recursos para a Fundação Rotária.

Os cerca de 900 convidados puderam saborear um 
delicioso chopp gelado e muita fartura com o car-
dápio de pratos típicos alemães. 

Mais uma vez, os compa-
nheiros demonstraram grande 
empenho e a força de Rotary 
quando o interesse é Servir.

No dia 24 de março, os companheiros do Ro-
tary Club de Santos realizaram mais uma 
edição da já tradicional Macarronada da Es-

perança, evento cujo objetivo é arrecadar fundos para a 
Associação Casa da Esperança de Santos.

Os cerca de 370 convidados puderam saborear três 
tipos diferentes molhos e desfrutar de agradáveis mo-
mentos de companheirismo. A família rotária esteve 
plenamente envolvida. Companheiros, cônjuges, inte-
ractianos, rotaractianos e intercambistas colaboraram 
na preparação dos pratos e ajudando a servir as mesas, 
com o intuito de colaborar para que as crianças carentes 
– com comprometimentos mentais e motores – atendi-
das pela Casa da Esperança continuem sempre a receber 
um atendimento de primeira qualidade.

Eventos

Festa do Chopp
Praia Grande

Macarronada da 
Esperança
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Como é do conhecimento de todos, entre os dias 
20 e 23 de maio, o Distrito 4420 realizará, na ci-
dade de Águas de Lindóia, sua Conferência Dis-

trital, para este ano rotário. O evento marca a grande 
celebração do fim de mais um ano de árduo trabalho e 
a renovação do espírito rotário para o novo ano que se 
inicia no dia 1º de julho.

Para participar da Conferência, os companheiros 
devem formalizar sua inscrição pelo site do Distrito: 
   www.rotary4420.com.br. Além de confirmarem sua 
participação é por esta ficha de inscrição que o com-
panheiro dá início ao processo da reserva de hotel e 

também indica os familiares e convidados que irá levar 
ao evento.

Nas edições anteriores da Carta Mensal, procura-
mos destacar que as reservas de hotel precisam ser 
efetivadas o mais breve possível, pois, no mesmo final 
de semana de nossa Conferência, a cidade de Águas de 
Lindóia receberá outros eventos com grande número 
de participantes.

A comissão organizadora está fechando os últimos 
detalhes do evento. A seguir, a programação provisória 
da Conferência.

Conferência Distrital
Eventos

QUINTA FEIRA (20/05/10)

Período da Manhã
 - Inscrições e entrega do material aos pré inscritos 
Período da Tarde
- Inscrições e entrega do material aos pré inscritos 
Período da Noite
19h50 - Plantio de árvore e inauguração da placa alusiva a Conferência 
20h  -  Hasteamento das Bandeiras e apresentação da banda da PM - 
Pça. Ademar de Barros.
20h30  - Plenária de abertura e Instalação solene da XIX Conferência 
Distrital - Salão Real
- Desfile da Bandeiras dos RCs, ASFARs e Casas da Amizade
- Hinos: de Portugal e do Brasil 
- Apresentação da Mesa Diretora
- Homenagem aos companheiros falecidos  durante o ano rotário
- Mensagem do Governador do Distrito Anfitrião
- Mensagem do Prefeito Municipal
- Mensagem do Governador Indicado
- Mensagem do Governo Eleito
- Mensagem de Representante do Presidente de RI
- Mensagem do Governador do Distrito Roberto Luiz Barroso Filho
- Aviso Protocolares e Encerramento da Plenária
22h - Inauguração da Área de exposição dos Painéis
22h15 - Início do Serviço de Coquetel

 SEXTA_FEIRA (21/05/10)

Período da Manhã
- Sessões Plenárias (Salão Real)
9h00 - Abertura Protocolar
8h05 - 9h30 - Palestra – Shelterbox – Lasse Petersen
9h30 - 10h15  - Palestra - Dr. Eliano A. J. Pellini – Longevidade x Qua-
lidade de Vida – O que queremos ?
10h15 - 10h50  - Palestra - Temístocles C. Pinho - Imagem Pública do 
Rotary
10h50 - 11h05  - Homenagem - Jayme Brasil Garfinkel - Porto Seguro 
- ABTRF
11h05 - 11h40  - Palestra - José Antonio F. Antiório -  DMQS 
11h40 - 12h15  - Palestra - Claudia Matarazzo
12h15 - 12h35  - Considerações do Representante do Presidente do RI
12h35 - 12h40  - Encerramento e Protocolo
Período da Tarde
- Sessões de trabalho, sociais e esportivas
14h30 - Início  das Atividades Esportivas (Tênis, Futebol, Truco e 
Tranca)
15h -  Início da Reunião - CIP/PLOP (Comissão Inter Países - Brasil-
Portugal e Países Língua Portuguesa)  - Governadores e Presidentes 
Eleitos.

16h - 17h - Reunião dos Delegados Votantes (propostas para altera-
ção da Legislação e Monções) 
16h  - Ollimpíadas Rotárias
16h  - Início do Chá das Senhoras – com desfile de modas
18h  - Início do “Boteco do Barrosinho” – Bar Inglês
Período da Noite – Sessão de Companheirismo
21h  - Apresentação dos Intercambistas – YEP e IGE
22h  - Show Peninha 

SÁBADO (22/05/10)

Período da Manhã
– Sessões Plenárias (Salão Real)
9h00 - Abertura Protocolar
9h00 - 9h15 -  Promoção da Convenção Internacional – Montreal  e 
Promoção da próxima Conferência                                                                                          
9h15 - 9h45 - Apresentação de Projetos – Rotaract e Interact 
9h45 - 10h25 - Palestra – Paulo Skaf  “Momento Econômico Atual”
10h25 - 11h05 - Palestra - Fundação Rotária – PPRI – Luis Vicente Giay 
11h05 - 11h20 - Homenagem aos Companheiros Major Donors – Ano 
2009-10 
11h20 - 12h00 - Palestra Luiz Alca de Santana “ A Grande Questão 
Humana”
12h00 - Plenária de Encerramento:
- Apresentação das Emendas Resoluções e Moções - Mensagem do 
Coordenador Geral - Estatísticas - Mário Soncini Neto 
- Mensagem Conselheiro da Conferência – EGR Dirceu Vieira
Considerações Finais do Representante do Presidente de RI 
- Descerramento do banner da gestão 2010-11
- Premiações
- Encerramento – GD Roberto Luiz Barroso Filho e Eliane
Período da Tarde 
- Sessões de Trabalho e Esportivas
14h30 - Reinício das Atividades Esportivas
15h - 17h - Conferência do Rotary Kids – Salão Real
17h30 - 19h - Instalação da Casa da Juventude – Salão Real
16h - Reunião do GE com Presidentes e Gov. Ass. - Gestão 2010-11                                                                          
16h - Reunião do GI com Presidentes e Gov. Ass. - Gestão 2011-12
16h - Reunião do GD com Presidentes e Gov. Ass. Construtores do 
Futuro
18h  - Reunião do Colégio de Governadores com o Representante do 
Presidente do Rotary Internacional 
Período da Noite 
22h - Baile “ A Magia do Futuro” – Adesão R$ 70,00
- Premiação das Competições Esportivas
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O primeiro evento de capacitação da gestão 2010-
2011 do Distrito 4420, para os Governadores As-
sistentes e Equipe Distrital, foi realizado no dia 

6 de março, sob a liderança do governador eleito Marcos 
Franco.

O seminário tem por objetivo preparar os Governado-
res Assistentes indicados, presidentes e membros de Co-
missões Distritais para que ajudem o clube a alcançar suas 
metas no próximo ano rotário. Uma equipe de liderança 
distrital eficaz é fundamental para o sucesso desse plane-
jamento.

O evento foi realizado na churrascaria Novilho de Prata, 
em São Paulo, e anfitrionado pelo RC de São Paulo Anchie-
ta. O casal governador Roberto Luiz Barroso Filho e Eliane 
prestigiou o seminário.

Dividido em dois períodos, na parte da manhã os pre-
sidentes das Comissões Distritais puderam expor ampla-
mente seus objetivos, metas e estratégias para o próximo 
ano rotário, para todos os Governadores Assistentes, que 
puderam conhecer de modo integrado o planejamento da 
futura gestão.

 Na parte da tarde os Governadores Assistentes reali-
zaram um grupo de discussão sobre as habilidades neces-
sárias para exercer suas funções, abrangendo aspectos de 
motivação e técnicas.

Equipe Distrital 2010-2011 faz 
seminário de treinamento

GATS
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Especial

2010 - 2011PETS

O Pets dos presidentes Inovadores foi realizado em 
Serra Negra, entre os dias 19 e 21, no Rádio Hotel. 
204 pessoas estiveram presentes, sendo 64 clu-

bes e os Governadores Assistentes das 12 áreas. 
Após a abertura oficial feita pelo Gov Roberto Barroso 

Filho, o casal GDE Marcos e Adela Franco deram posse para 
o mais novo sócio do distrito – FRANK. Frank, um cão la-
brador será o mascote da futura gestão. Ele representa a 
amizade e a prestação de serviços, dois valores dos quais 
os rotarianos são conhecidos em todo o mundo.

 A seguir o GDE Marcos Franco fez a apresentação do 
lema da gestão: FORTALECER COMUNIDADES, UNIR CON-
TINENTES, apresentou também as 6 Ênfases de Rotary In-
ternacional e concluiu explicando o tema que será a base 
de todos os treinamentos distritais: JUNTOS PARA INOVAR. 
Foi apresentado também o clip da gestão – Stand by me, 
cantado e tocado por vários músicos em cidades de todo o 
mundo, demonstrando a união de continentes.

 Após a palestra sobre Administração e Importância das 
Metas, todos seguiram para a Pastoral da Criança, núcleo 
de Serra Negra, para doar 4160 fraldas e 230 latas de leite. 
Foi outro momento marcado pela emoção.

 À noite, após as fotos oficiais, no salão Milenium, todos 
se apresentaram após o jantar de gala. A seguir a comissão 
organizadora realizou o “Show Fundo do Baú” e entregou 
o prêmio de “UM MILHÃO” ao casal vencedor.

 O sábado foi reservado para os painéis, com discussão 
em grupo entre as 12 áreas, sobre: Planejamento Estraté-
gico em Rotary, DMQS, Imagem Pública e Projeto de Pres-
tação de Serviços. Aos cônjuges foi reservado um grande 
bate-papo com a Adela, palestra “Como Fazer e Manter 

Amigos” e uma seção de Musicoterapia, além de um curso 
de maquiagem, na parte da tarde. À noite, após as com-
pras e um farto jantar, foi realizado o concurso “Qual é a 
Música?”. Foi nesse momento de descontração que os ta-
lentos surgiram.

 No domingo, enquanto os cônjuges foram brindados 
com uma palestra “Rotary a 4 mãos”, proferida por Magnó-
lia Pretoni, os presidentes inovadores debatiam a Funda-
ção Rotária. A seguir todos puderam conhecer como será 
realizada a Conferência no Navio – “Todos a Bordo”, em 14 
de abril de 2011 e como serão feitas as reservas. Antes do 
encerramento o ex-diretor de Rotary International Alfredo 
Pretoni fez a palestra “Presidência, um ano inesquecível”.

E por fim o GDE Marcos Franco fez o encerramento 
pedindo a todos os presidentes para motivar muito seus 
companheiros, dando de presente uma caixa de fósforos 
para que eles incendeiem seus clubes.
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Jovens do Rotaract patrocinado pelo Rotary Club 
de São Caetano do Sul - Olímpico contribuíram nos 
trabalhos visando o início da reconstrução da cida-
de de São Luis do Paraitinga, fortemente castigada 
pelas chuvas. Os rotaractianos ajudaram na limpeza 
da garagem da prefeitura, que seria utilizada pela 
equipe de engenheiros do município, e, na seqüên-
cia foram ajudar na periferia da cidade.

O Rotary Club de Santos – Vila Belmiro colaborou, pelo se-
gundo ano consecuti-
vo, com  o Santos Ka-
ratê Festival. O evento 
tem como objetivo, 
desenvolver ativida-
des esportivas, sociais 
e culturais inerentes à 
modalidade Karate-Do.

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul celebrou, 
no dia 25 de fevereiro, Sessão Solene, em comemoração 
aos 105 anos de fundação do Rotary International.

O Rotary Club de 
Guarujá realizará, no 
segundo semestre 
deste ano, a quarta 
edição do Torneio 
Aberto de Golf Rotary 
Club de Guarujá, realizado no Golf Club daquela cidade, em 
benefício da Casa da Visão. Se você pratica golf e gostaria 
de participar, entre em contato com o referido clube: www.
rotaryguaruja.com.br

O Rotary Club de São Bernardo realizou o evento “Bacalhau 
à Moda”, que tinha como principal objetivo arrecadar recursos 
para a campanha Pólio Plus. 
Além de apreciar um belíssi-
mo desfile de moda, os con-
vidados ainda saborearam 
um delicioso jantar.

Rotaract SCS Olímpico 

Vila Belmiro 

São Caetano 

Guarujá 

São Bernardo 

NOTAS 
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O Rotary Club de Guarujá – Ilha de San-
to Amaro realizou, na primeira semana de 
março, reunião em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher. Na oportunidade, 
aconteceu ainda a posse de uma nova sócia.

Em fevereiro, o governador Roberto Luiz 
 Barroso Filho esteve visitando os companheiros 
do Rotary Club Manancial  Manacás da Serra. 

Embora as Nações Unidas tenham designado o dia 22 de março como 
o Dia Mundial da Água, os Rotarianos do mundo todo estão atentos a essa 
questão 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

O Rotary tem o compromisso de ajudar a alcançar a Meta de Desem-
penho do Milênio da ONU, que busca uma redução de 50% no número de 
pessoas com acesso insuficiente à água potável e saneamento, uma crise 
que ceifa mais de dois milhões de vidas anualmente, a maioria crianças. 

De 1978 a 2009, a Fundação Rotária concedeu 4.923 financiamentos 
totalizando US $52,7 milhões para projetos sanitários e de tratamento de 
água no mundo todo.

O Rotary Club de 
Santos – Porto conce-
deu título Paul Harris 
ao Coronel PM Ailton 
Araújo Brandão, que 
já figurava como só-
cio honorário do refe-
rido clube. A outorga aconteceu durante festiva organizada 
pela Associação dos Amigos do 6º BPM/I.

Ilha de Santo Amaro 

Manancial Manacás 

Dia mundial da água  

Santos Porto 

O Rotary Club de São Paulo – Aeroporto comemorou, 
no último dia 16 de março, o seu vigésimo sócio na Paul 
Harris Society. Os membros deste programa se compro-
metem a doar pelo menos 1000 dólares anuais para a Fun-
dação Rotária. Com esta marca o clube se consolida como 
grande apoiador da Fundação Rotária, o que possibilita a 
realização de grandes projetos em benefício da sociedade.

Aeroporto 
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