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Mensagem do Governador

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

É com grande satisfação que fazemos chegar às suas 
mãos a 11ª edição da Carta Mensal desta gestão. 
Desde os primeiros contatos com os Presidentes 

Construtores do Futuro, procuramos enfatizar que nosso pe-
riódico estaria focado na divulgação das atividades promo-
vidas pelos clubes. E foi nesse sentido que trabalhamos até o 
presente momento.

Mostrar os rotarianos em ação em nossa revista é uma 
das formas que encontramos para incentivá-los a continuar 
trabalhando ainda com mais afinco e dedicação. Afinal, sa-
bemos que, por muitas vezes, as ações de cunho voluntário 
não recebem nenhum tipo de incentivo ou congratulação. 

Contudo, sabemos muito bem que nós rotarianos nos en-
gajamos em diversas atividades única e exclusivamente para 

receber em troca o sorriso de uma criança ou pela sensação 
de dever cumprido, ao termos noção que nossos gestos mi-
nimizaram o sofrimento de alguém ou ajudaram a amparar 
um irmão mais necessitado.

Nesta edição da Carta Mensal apresentamos uma ampla 
cobertura da 19ª Conferência Distrital – A Conferência dos 
Construtores do Futuro, que aconteceu entre os dias 20 e 23 
de maio, em Águas de Lindóia. 

Como é do conhecimento de todos, a Conferência Distri-
tal é o coroamento de um ano rotário. É a grande oportuni-
dade para unirmos toda a família rotária em momentos ines-
quecíveis de companheirismo e de troca de experiências. A 
Conferência visa também renovarmos nossas convicções no 
“Dar de Si, Antes de Pensar em Si” e recarregar as energias 
para o novo ano rotário que se aproxima.

Para mim e minha esposa Eliane, a Conferência foi muito 
emocionante e gratificante. Foi prazeroso poder abraçar e 
agradecer a todos os companheiros que lá estavam. Ver que 
nosso Distrito é forte e composto por pessoas que realmen-
te buscam um mundo melhor, mais igualitário e regido pela 
paz e compreensão entre os povos.

Nas próximas páginas, destacamos ainda a doação de R$ 
1milhão que a Mercedes Benz do Brasil fez, por intermédio 
de nosso Distrito, para a ABTRF, visando ajudar as vítimas do 
terremoto que assolou o Chile recentemente.

Veremos ainda a fundação de mais um clube: o Rotary 
Club de Santos – Aparecida; informações sobre os grupos de 
IGE que visitaram Hong Kong e Los Angeles; depoimentos 
de jovens que fazem parte do YEP e muitos outros assuntos.

Por fim, caríssimos companheiros, quero mais uma vez 
agradecer e registrar o meu orgulho em fazer parte de um 
Distrito diferenciado, formado por homens e mulheres do 
bem. Pessoas que realmente se dedicam pelo bem comum. 

Muitíssimo obrigado por tudo!
Um fraternal abraço,

Prezados companheiros 
rotarianos do Distrito 4420, 
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Depois que o terremoto atingiu o Haiti em ja-
neiro, rotarianos começaram a fazer ligações 
e enviar e-mails para ver como poderiam aju-

dar. Assim que o Rotary International divulgou os esforços 
de assistência imediata, a conversa continuou on-line. O 
primeiro comentário sobre o ocorrido expressou o que a 
maioria estava pensando: “Se eles começarem a enviar ro-
tarianos para ajudar, por favor me avise.”

Este pedido se multiplicou com o passar dos dias no 
site do Rotary e em nossas páginas de mídia social. Rota-
rianos também divulgaram que estavam angariando mi-
lhares de dólares em prol de ShelterBoxes e Aquaboxes, 
contribuindo para o Fundo de Assistência ao Terremoto 
do Haiti e organizando o transporte de comida, suprimen-
tos e médicos ao país devastado. 

No local da catástrofe e nas redondezas do Haiti os ro-
tarianos também estavam ocupados, distribuindo Shelter-
Boxes para os desabrigados. O Rotariano e médico Claude 
Surena levou 100 vítimas do terremoto para sua casa que, 
apesar de danificada, foi transformada em um hospital im-
provisado. O Distrito 7020 abriu um fundo de assistência, 
levou suprimentos médicos em aviões e ofereceu assistên-
cia nas semanas após o desastre.

É durante essas semanas – ou mesmo depois de me-
ses e anos – que o Rotary faz sua maior contribuição. Não 
somos uma agência de assistência em casos de catástro-
fe, mas realizamos um ótimo trabalho de recuperação de 
longo prazo. Depois que a atenção da mídia se dissipar, 
o Rotary ainda estará presente no Haiti com 17 clubes lo-
cais e milhares de clubes parceiros cheios de disposição. 
A exemplo do que aconteceu em Bangladesh, Honduras, 
Indonésia e inúmeros outros países, rotarianos permane-
cerão no Haiti por muito tempo. 

No Global Outlook deste mês você pode aprender mais 
sobre o sucesso do Rotary em ajudar comunidades e paí-
ses a se levantarem depois de um desastre. A dedicação 
típica do rotariano em ajudar os que precisam, junto com 
nossa perseverança e trabalho de base, continuarão levan-
do esperança àqueles que tiveram suas vidas destruídas 
por catástrofes.

Nossa resposta à tragédia no Haiti manifesta a preocu-
pação e o desejo do Rotary em ajudar os menos favoreci-
dos e oferecer evidências do que o Rotary faz de melhor: 
servir. Obrigada a todos por tudo o que estão fazendo.

 John Kenny
Presidente, Rotary International

Prezados companheiros 
rotarianos, 

Mensagem do Presidente
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Conferência Distrital

Conferência Distrital

A 
19ª Conferência Distrital, do Distrito 4420, acon-
teceu na cidade de Águas de Lindóia, entre os 
dias 20 e 23 de maio. A abertura oficial ocorreu no dia 

20, com o hasteamento das bandeiras e o plantio de árvore 
alusiva ao evento, na praça Ademar de Barros, localizada em 
frente ao Hotel Monte Real.

Na seqüência, já no auditório principal, aconteceu a plená-
ria de abertura e instalação do evento. Após a execução dos hi-
nos de Portugal e do Bra-
sil e de homenagem aos 
companheiros falecidos 
durante este ano rotário, 
a presidente do Rotary 
Club de Santos (clube da 
governadoria), Hortência 
Martinez Soares Benette, 
proferiu sua mensagem 
dando boas-vindas a to-
dos os presentes.

O governador do dis-
trito anfitrião, Antonio 
Bobice, fez seu pronun-
ciamento em seguida e 
foi depois sucedido pelo 
Prefeito Municipal de Águas de Lindóia, Martinho Mariano e 
pelos companheiros Fernando Dias Sobrinho e Marcos Ansel-
mo Ferreira Franco, respectivamente, governadores indicado 
e eleito, do Distrito 4420, para os dois próximos anos rotários.

Antonio Hallage, Diretor de RI, também fez uso da palavra. 
Ele traçou um panorama do Rotary no Brasil e fez referência à 
nova visão que está sendo imprimida para a nossa Instituição. 
Falou ainda da missão que os rotarianos terão para o futuro e 
que os clubes precisam estar atentos na divulgação das ações 
(Imagem Pública), visando o incremento do quadro social e 
também na conquista de patrocínios e apoios.

O representante do Presidente de RI, José Carlos Es-
torninho (Rotary Club de Lisboa – Belém), também fez 
uso da palavra, agradeceu o carinho com que fora recebi-
do e fez questão de registrar a honra e sentimento de res-
ponsabilidade ao representar o Presidente John Kenny. 
Estorninho fez ainda uma menção especial ao saudoso 
companheiro Paulo Viriato Correa da Costa como “um 
imortal da galeria rotária”.

O governador Bar-
roso também ocupou 
a tribuna e aproveitou 
a oportunidade para 
agradecer a presença 
de todos e para apre-
sentar alguns números 
da gestão, entre eles, a 
arrecadação para a FR 
que deverá atingir, até 
o final da gestão, a his-
tórica marca de mais 
de US$ 1.400.000,00.

Ainda durante a ses-
são de abertura, os EGDs 
José Alfredo Pretoni e 

José Luiz Fonseca assinaram, juntamente ao Prefeito 
de São Paulo. Gilberto Kassab, o protocolo para cessão 
do Anhembi para a realização da Conferência Mundial, 
em 2015.

Toda a conferência foi transmitida via on-line e os 
internautas enviaram diversos comentários e felicita-
ções para o governador e para a comissão organizado-
ra do evento.

Após os avisos protocolares foi inaugurada a área 
de exposição dos painéis dos clubes e teve início o ser-
viço de coquetel.
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“Shelterbox – Atendimento de Emergência a Desastres 
Globais” foi o tema da palestra do companheiro Lasse Pe-
tersen, que deu início às atividades do dia 21.

De acordo com Petersen, que é o gerente geral do pro-
jeto, a Shelterbox tem como objetivo ajudar famílias de-
sabrigadas por fenômenos naturais ou guerras. Esses kits 
lhes conferem proteção contra doenças, 
intempéries e clima. E oferece, além do 
abrigo, calor e dignidade.

O kit é composto por uma barraca 
grande, para dez pessoas, equipamentos 
para cozinha (panelas, talheres, xícaras, 
vasilhames e fogão), kit escolar, ferra-
mentas, cobertores e mosquiteiros.

São mais de um milhão de pessoas 
ajudadas no mundo, em 70 países, como o Haiti, onde o 
shelterbox deu abrigo digno para aproximadamente 150 
mil, que se salvaram de morrer por infecção, afinal, com 

os hospitais destruídos, as pessoas eram operadas na rua.
Além do país da América Central, Bolívia, Chile, Somália, 

Coreia do Norte, Afeganistão e Sri Lanka estão entre os aju-
dados. Só na América Latina, mais de 22 mil desabrigados 
já receberam uma shelterbox.

São sete mil clubes no mundo envolvidos com o pro-
jeto, o que representa 15% do total dos 
Rotary Clubs, que, além de doar, ajudam 
para o que grupo da Shelterbox identifi-
que problemas e faça a logística de dis-
tribuição.

O projeto também ajuda na promo-
ção da imagem pública, porque canais 
de comunicação, como a BBC e CNN fa-
zem a divulgação. E atrai novos sócios, 

que se identificam com ele.
Conheça mais sobre este projeto visitando: 
www.shelterbox.org

Shelterbox, salvando vidas

“Longevidade X Qualidade de Vida – O Que Quere-
mos?”, foi o tema da palestra ministrada pelo ginecolo-
gista Eliano Pellini.

“Envelhecer é um processo natural e fundamental”, 
com isso Pellini trouxe à discussão, em uma palestra 
divertida, um lado mais biológico do envelhecimento. 
Fazendo uma análise do quadro, de Botticelli, “O Nasci-
mento da Vênus”, de 1485, o médico disse que boa ima-
gem não significa necessariamente ter saúde, e que, um 
dos males da humanidade, hoje, é a obesidade, porque 
ela dá origem a várias outras mazelas, como diabetes, 
câncer, Alzhaimer, derrame, hipertensão, infertilidade, 
entre outras.

O médico usou ainda exemplos de grupos como os 
adventistas americanos, a população da ilha japonesa 
de Okinawa e os sardenhos, da Itália, para mostrar como 
devemos agir para envelhecermos com qualidade (evi-

tando o fumo; praticando atividade física; tendo uma 
vida social ativa e prazerosa; incluindo frutas, verduras e 
grãos integrais em nossas dietas; tendo fé e estreitando 
nossos vínculos familiares).

Qualidade de Vida
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Conferência Distrital

 A palestra “Imagem Pública do  Rotary”, proferida pelo 
ex-diretor de Rotary Internacional, Themístocles Pinho, ex-
pôs a importância de divulgar o trabalho da organização 
no Brasil e no mundo, para atrair novos companheiros e 
colaboradores.

A máxima do comunicador brasileiro Abelardo Barbo-
sa, o Chacrinha -“Quem não se comunica, se trumbica”, 
abstrai o foco da palestra, na qual foram postos em che-
que antigos preceitos da organização, um dois quais diz 
que “aquilo que uma mão dá, a outra não precisa saber.”

O palestrante mostrou o crescimento do programa de 
televisão Rotary Brasil, exibido no canal Rede Vida, que 
leva ao conhecimento de toda a comunidade a razão de 
ser da organização e a prestação de serviço à sociedade.

Imagem Pública

José Antonio Figueiredo Altiório, coordenador regio-
nal do Desenvolvimento de Quadro Social de Rotary In-
ternacional 2007-2010 e Diretor de Rotary Internacional 
Indicado 2011-2013, ministrou a palestra “DMQS”, durante 
a 19ª Conferência Distrital.

DMQS

“Amadurecimento – O tempo ao seu favor”. Esse foi o 
tema abordado pela jornalista Claudia Matarazzo. Partindo 
de uma obra de arte, do pintor surrealista Salvador Dalí, 

Amadurecimento

afirmou que as novas tecnologias acabaram diminuindo 
os contatos interpessoais humanos e que o celular desliga-
do, na hora de dormir, ajuda a trazer tranqüilidade. Além 
de sugerir, metaforicamente, que os presentes não fizes-
sem pinturas de si, como a pintora Frida Kahlo, cristalizan-
do o que eram no passado, mas que olhassem a maturida-
de como um momento de conquistas, conhecimento de 
estilos, limitações, pontos fortes e estabilidade financeira.

Cláudia, como boa jornalista especialista em moda, não 
deixou de dar dicas de como se vestir aos rotarianos, afinal 
se vestir bem ajuda em diversas situações de nossas vidas.

A parte da tarde do dia 21 foi reservada para as ativida-
des esportivas, para o encontro  da Comissão Inter Paises 
Brasil/Portugal e Paises de Língua Portuguesa, para reu-
nião dos Delegados Votantes e Olimpíada Rotária.

As senhoras que participavam da Conferência aprecia-
ram um chá com desfile de moda, a convite da esposa do 
governador e toda a família rotária se reuniu, no final da 
tarde, para um agradável momento de companheirismo 
no boteco do Barrosinho.

À noite, no salão das plenárias, aconteceram as apre-
sentações dos intercambistas YEP e IGE e, na seqüência, 
um memorável show do cantor e compositor Peninha.

O dia 22 começou com a promoção da Convenção 
Mundial (Montreal), pelo EGD Flávio Farah e pela divulga-
ção da 20ª Conferência Distrital, pelo GE Marcos Franco.

Os jovens do Interact também fizeram parte da progra-
mação da 19ª Conferência. Pablo Angel Elias Sanchez, pre-
sidente do Interact Club de Santos “Prof. Fuschini”, mos-
trou os projetos de prestação de serviços desenvolvidos 
para ajudar à comunidade santista.

Apresentando a emenda aprovada no último Conse-
lho de Legislação, em Chicago, a qual prevê que até 2012 
todos os distritos do mundo devem ter no mínimo 1200 
sócios e pelo menos 30 clubes, Antiório estimulou os rota-
rianos para que ações sejam feitas no sentido de fortalecer 
os clubes, enfocar e expandir os serviços humanitários e 
aumentar a projeção de imagem pública.

Além disso, o palestrante disse ser vital que novos só-
cios, com qualidade, compusessem a força de trabalho dos 
clubes. Também pelo fato de o quadro social contar com 
89% de rotarianos, no mundo, acima de 50 anos, é preciso 
cada vez mais que jovens sejam engajados na causa rotá-
ria, “estendendo os braços para servir a humanidade”.
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Paulo Skaf, presidente da FIESP (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo) e pré-candidato ao governo 
do Estado, fez um panorama geral sobre Política, Econo-
mia e Educação brasileira atual. Skaf disse que seria impor-
tante que todos tivessem espírito de rotariano, que está 
sempre ajudando o próximo.

Mesmo diante da crise que atormentou o mundo, de 
outubro de 2008, e que teve reflexos posteriores em 2009 
e 2010, para Skaf, o Brasil deve crescer 6 ou 7% este ano, 
alavancado, principalmente, pelo setor de minério de 
ferro, que teve aumento no preço da commoditie, o que 
pode trazer de cinco a 10 bilhões para a Economia.

A inflação do começo do ano, devido às chuvas que fi-
zeram o preço dos produtos agrícolas aumentarem, como 
consequência o etanol, além do transporte e do IPTU não 
diminuiu a expectativa positiva do palestrante, que diz 
apostar no investimento das empresas, sejam elas de pe-
queno ou grande porte. E também faz suas apostas para 
o crescimento a longo prazo do Brasil, devido à Copa de 
2014 e às Olimpíadas, no Rio de Janeiro, em 2016.

A palestra “Fundação Rotária – Uma Janela Para o Mun-
do”, do ex-presidente de Rotary Internacional , Luis Vicen-
te Giay, além do tema em questão, veio repleta de boas 
novas aos presentes na 19ª Conferência Distrital.

Giay começou elogiando o Rotaract e o Interact do dis-
trito, dizendo que ambos eram “exemplos extraordinários” 
e comparou a doação de R$ 1 milhão de reais feita à Asso-
ciação Brasileira da The Rotary Foundation, pela Mercedez 
Bens, à doação da Fundação Bill Melinda Gates à Fundação 
Rotária.

Ele também citou ser sócio honorário de sete clubes do 
distrito 4420, que, segundo ele, é “um dos maiores distritos 
rotários do mundo”. O governador Barroso também não 
ficou de fora dos elogios, sendo comparado, ao saudoso 

Fernando Alves Almeida Manes, Representante Distri-
tal de Rotaract, também teve a oportunidade, de mostrar 
o que os rotaractianos de nosso Distrito fizeram durante 
este ano rotário. Como uma forma de reconhecer o traba-
lho realizado durante a gestão, o Governador Barroso con-
decorou o RDR Fernando Manes com um título Paul Harris 
de cinco safiras.

Skaf também disse ser contra o aumento dos juros re-
passados aos brasileiros e que o ideal era fazer reformas 
estruturais políticas, trabalhistas e tributárias. E que São 
Paulo, como estado mais rico do Brasil, ainda falta com 
respeito à sua população, quando não oferece escola, se-
gurança, saúde e transporte público adequados.

Para ele, não há democracia sem política e política sem 
políticos, mas que a população deve ser ousada, lutar por 
governos mais 
corretos, envol-
vidos, interessa-
dos e presentes. 
E até, se possível, 
se interessar por 
política, porque, 
de acordo com 
Skaf, quem não 
se interessa por 
esse tema, acaba 
sendo dominado 
por quem gosta.

Encontro com Paulo Skaf

Fundação Rotária
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Conferência Distrital

Luiz Gonzaga Alca de Sant´Anna, formado em Filoso-
fia e Direito, escritor e colunista, trouxe à Conferência in-
dagações filosóficas sobre como aproveitar o tempo e da 
maneira como apreender as coisas da vida, ao invés de 
apenas participar delas.

Tendo como tema “A Grande Questão Humana”, se-
gundo Luiz, há dois tipos de tempo. Um representado 
pelo deus grego Chronos, contínuo, ao qual o ser humano 

pode estar sujeito, quando se deixando pelas atividades 
cotidianas; o segundo, do deus Kayrós, representa o apro-
veitamento dessas atividades, segundo críticos de interes-
se pessoais.

Há pessoas que, ligadas ao cotidiano, fazem muitas coi-
sas para a família, para a sociedade e para a profissão, mas 
não fazem coisas para si. Essas são guiadas pelo tempo e 
não o guiam.

Na verdade, é engano, ainda, achar que há um tempo, 
porque, segundo o filósofo Heidegger, o ser humano é o 
tempo. Fazer uma boa passagem (ou não) da vida para a 
morte, vai depender de como esse humano vê e trabalha 
seu tempo.

O tempo de dentro está ligado ao conhecimento, en-
quanto que o tempo de fora, está ligado à informação. O hu-
mano, então, recebe muitas informações, mas retém algu-
mas, que passam a fazer parte de seu conhecimento. Não é 
ideal, explicou Luiz, que se retenha e faça tudo na vida, mas 
que se faça o que se gosta, tem aptidão, talento e tendência.

Apreender as informações do mundo, que vêm a todo 
instante, de todos os lugares, é mais importante que ape-
nas participar do momento em que elas estão sendo vistas, 
e cada pessoa retém o que lhe parece ser de proveitoso.

Para ele, portanto, vivência, tem a ver com o que se 
aprendeu a captar daquilo que se viveu. Por esse motivo, há 
seres humanos que se descobrem jovens apenas quando 
envelhecem. Evoluir, com isso, é um ato de vontade, não de 
idade temporal. E evoluir está ligado ao que se escolhe para 
absorver. Existem, por exemplo, um sem-número de afaze-
res, mas nem todos competem a uma única pessoa, apenas 
os que ela considera que para ela têm proveito. 

Dando encerramento às atividades da parte da manhã 
do dia 22, o coordenador Mario Soncini Neto apresentou 
as estatísticas do evento: Foram 2207 presentes, sendo 
1226 mulheres; 1212 rotarianos do distrito presentes, 53% 
do total; 71 clubes do  distrito, 16 de outros distritos e 95 
intercambistas.

Na seqüência, o representante do Presidente de RI, 
José Carlos Estorninho, fez uso da palavra e, por fim,  o 

Filosofia

piloto Ayrton Senna, no comando de seu Fórmula Um.
As novidades começaram com Giay mencionando que 

o presidente de RI, John Kenny, deve abrir o primeiro Ro-
tary na região da Palestina, e que o presidente desse clube 
deve ser líder do parlamento palestino.

Em seguida vieram dados da Organização Mundial da 
Saúde, sobre a situação da poliomielite no mundo, a qual, 
graças à ajuda do Rotary e à campanha “End Polio Now”, 
está presente em apenas cinco países, com poucos regis-
tros de casos, neste ano, como no Afeganistão, que regis-
trou 9 casos e Índia, que foi a que mais registrou casos (20), 
somando 51 casos.

Segundo o palestrante, a Fundação Rotária tem um 
futuro sem limites, porque pertence a uma organização 
confiável. E que ela pode crescer mais, se o rotariano aju-
dar mais, citando o exemplo da Índia, que passou da 43º 
posição para a 3º em número de doações.
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governador Barroso entregou os prêmios aos clubes, aos 
companheiros Major Donors e aos membros da PHS e Whi-
te Hat Society.

Os Presidentes Construtores do Futuro aproveitaram a 
oportunidade para também prestar uma homenagem ao 
casal Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho. 

A parte da tarde do dia 22 foi marcada pela realização 

da Terceira Conferência de Rotary Kids, da Instalação da 
Casa da Juventude e da realização de reuniões entre Pre-
sidentes, GA e Governadores dos anos rotários 2009-2010, 
2010-2011 e 2011-2012. Ao final do tarde, ocorreu ainda o 
encontro do Colégio de Governadores. 

Encerrando as atividades oficiais da 19ª Conferência 
Distrital, aconteceu o Baile “Magia do Futuro”.
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IGE

Sua profissão 
em outro país

C
om filosofia sobre a massificação de diversida-
des, o IGE – Intercâmbio de Grupos de Estudos 
é a vertente de intercâmbios para profissionais. 

de diferentes áreas, dos 25 aos 40 anos, exclusivo para 
 não-rotarianos.

Esse programa rotário do Rotary International subsidia 
a viagem de equipes que, em parceria com diferentes dis-
tritos, possuem a oportunidade de aprender mais sobre 
sua profissão e como ela é aplicada em outros paises.

Nos últimos três anos em que Thaís Helena Pavanelli 
está como chair do programa, o IGE totalizou 60 intercam-
bistas e 12 team leaders, ou seja, em um período de 4 a 
5 semanas, recebem dez estrangeiros (inbound) e enviam 
para outros países também dez pessoas (outbound).

Cada grupo é formado por um team leader que deve 
ser rotariano e quatro team members. 

Na edição IGE 2009/2010 que levou um grupo a Los 
Angeles contou com Luciano Rios como team leader, Fá-
bio Soares,William Silva dos Santos, Marcos Brasil e Ricar-
do Camargo  como team members. Eles passaram quatro 
semanas nos Estados Unidos guiados por Luciano, e agora 
fazem palestras e tiram dúvidas para os futuros candida-
tos às próximas edições.

Simultaneamente, Monika White coordenava o grupo de 
estudos vindos dos Estados Unidos para o Brasil: ReneSan-
chez, Ximena Fabian, MindSteinberg e Cinthia Alexander.

Coordenando os intercambistas de Hong Kong, o team 
leader Dácio Petroni conta que a iniciação dos grupos de 
visitantes se dá com diversas visitas que revelam a cultu-
ra de cada região. Essa interação da diversidade, tanto no 
quesito de nacionalidade quanto ao trabalho em equipe 
de rotarianos e não-rotarianos mostram como: 

..o team leader é como um conselheiro para o grupo, 
que está sempre disposto a orientar o seu grupo, auxiliar 
em qualquer dificuldade encontrada durante a viagem.

Aqueles candidatos que, através dessas etapas, se mos-
trarem adequados ao perfil, participam de orientações so-
bre o que é Rotary, o que é Fundação Rotária, como será 
o intercâmbio, preparativos para a viagem (apresentação, 
uniforme, discurso, lembranças, projetos, passaportes, se-
guro saúde e de vida).

Todo esse preparo é essencial para o total aproveita-
mento da oportunidade pelo participante, que deve incor-
porar a postura de embaixador do Brasil e de seu distrito, 
levando na bagagem sua própria cultura e experiências de 
vida para compartilhar.

Ao retornar, cada participante deve se apresentar por 
um ano em vários Rotary Clubes, contando sua experiência 
e como o intercâmbio contribuiu para uma mudança po-
sitiva em sua vida. A preparação de um relatório contando 
sobre essa experiência, contendo fotografias e anexos que 
o enriqueçam encerra a participação no programa e todo 
esse material é encaminhado para a Fundação Rotária. 

Os visitantes de Hong Kong  criaram um blog, onde 
postavam diariamente suas atividades. Conheça os parti-
cipantes dessa edição oriental/ocidental do IGE:

Hong Kong Brazil
Kenneth Wong team leader
Pauline Luk
Yolanda Li
Joe Ho

Brasil Hong Kong
Dacio Pretoni team leader
Maria Claudia Salaro
Luiz Claudio Macedo
Jose Edinaldo Andrade Rosario
Melissa Tseng

O primeiro passo é a parceria com um distrito es-
trangeiro seguido das informações sobre o que é o 
intercâmbio e como se inscrever. Todos os inscritos 
passam por entrevistas com a comissão organizadora 
e os candidatos escolhidos são encaminhados para a 
realização de provas de conhecimentos gerais e pro-
va de eficiência em Inglês e redação.
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YEP

Youth Exchange 
Program

O Programa de Intercâmbio de Jovens do 
Rotary International é uma oportunidade 
impar proporcionada para jovens de 15 a 

20 anos, contribuindo para sua formação educacional 
através dos programas de intercâmbio, com a duração 
de um ano. Os participantes podem ser filhos ou não 
de rotarianos, e, o enfoque é a propagação da paz a 
partir do envolvimento das diversidades culturais. 

Um dos responsáveis pelo programa, Tarcísio Mota, 
conta que o local de destino de cada jovem depende 
de diversos fatores, mas o principal é que o distrito an-
fitrião possua uma instalação do Rotary Club.

 As inscrições podem ser feitas através de contatos 
com uma base do Rotary em sua cidade, com alguns 
quesitos que precisam essencialmente ser respeita-
dos para o total aproveitamento do programa. Os 
participantes hospedam-se na casa de aproximada-
mente três famílias diferentes, aprendem costumes 
locais, línguas diferentes, 

Cada um dos interessados precisa passar por testes de 
conhecimentos gerais, redação, conhecimento sobre Ro-
tary, Inglês (básico), entrevista com candidato, país e dinâ-
mica de grupo. Todas as famílias que pretendem tornar-se 
uma família anfitriã de estrangeiros, que aprendem sobre 
a cultura de nosso país, passam por um processo de orien-
tação antes da chegada do visitante, assim como o próprio 
hospede, esclarecendo dúvidas sobre as normas do inter-
câmbio e algumas regras a serem seguidas.

São as básicas:
* Respeitar todas as regras dos programas do Rotary 

Club e distrito anfitrião. 
* Aceitar a supervisão do distrito, clube e família anfitriã. 
* Agir como embaixador do país de origem. 
* Estar aberto para novas experiências e diferenças 

culturais.
Para tornar-se uma família anfitriã de estrangeiros que 

aprendem sobre a cultura de nosso país, o procedimento de 
inscrição é o mesmo que para tornar-se um intercambista.

William Leol Hougue de 18 anos está há 10 meses como par-
ticipante do YEP, morando em Santos na casa de uma família an-
fitriã. Sua rotina é basicamente ir para a escola, em que freqüen-
ta o terceiro ano do colegial e a tarde sai com amigos para fazer 
caminhadas. Diz que quando chegou fez novos amigos que o 
ajudaram a falar português, língua que sempre teve vontade de 
aprender e que agora está treinando bastante para não esquecer 
quando voltar para os Estados Unidos.

“Uma amiga de escola nos EUA já tinha participado do in-
tercâmbio e foi quem me apresentou o YEP. Escolhi ir para a 
América do Sul quando me inscrevi e fico muito feliz por ter sido 
direcionado para o Brasil”, conta Will, que passa as tarde princi-

palmente jogando bola com os novos colegas brasileiros. Do mesmo grupo de intercambistas, a alemã Aneque Madalena de 
16 anos também está freqüentando o terceiro ano do colegial. Em uma semana irá voltar para seu país e conta que sentirá 
mais falta das pessoas e do lugar, São Vicente – Santos, cidade em que morou durante esse período. “Fiz muitas amizades, 
vou sentir saudades desses novos amigos”, finaliza a adolescente que pretende cursar tecnologia no ensino superior.
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Eventos

Fundação do 
Rotary Club de 
Santos –  Aparecida

N
o dia 4 de maio, nas dependências do Buffet Ma-
rio, em Santos, aconteceu a solenidade de Funda-
ção do Rotary Club de Santos – Aparecida. 

O novo clube, que tem como padrinho o Rotary Club 
de Santos –  Ponta da Praia, iniciou suas atividades com 
30 sócios e tem como presidente o companheiro César 
Abdul-Hak Antelo.

Durante a solenidade, o governador Barroso foi agra-
ciado com o título de Sócio Honorário do novo clube.

As reuniões do RCS – Aparecida acontecem às terças-
feiras, a partir das 19h45, na Piccola Forneria (Av.Almirante 
Cochrane, N°62 – Santos).



Mercedes Benz 
doa R$ 1 milhão

N
o dia 22 de maio, durante a realização da 19ª Confe-
rência, o governador Barroso, ao lado do presiden-
te da ABTRF – Associação Brasileira da The Rotary 

Foundation, EGD José Alfredo Pretoni, anunciou que a Mer-
cedes Benz do Brasil (Grupo Daimler), doou por intermédio 
de nosso Distrito, R$ 1 milhão para a ajuda humanitária aos 
desabrigados e na reconstrução de áreas atingidas pelo ter-
remoto que ocorreu recentemente no Chile.

A ABTRF foi escolhida pela Mercedes por reunir todos 
os requisitos exigidos para receber e fazer as devidas desti-
nações à doação. O governador Barroso aproveitou a opor-
tunidade para homenagear Ana Carolina Silvestre da Costa, 
associada do Rotaract Club de São Bernardo, que trabalha 
no Comitê de Responsabilidade Social da Mercedes e que 
colaborou efetivamente para a definição de nossa Instituição 
para o recebimento da doação.

No dia 10 de junho, o governador Barroso e comitiva, visi-
taram a sede da Mercedes, em São Bernardo, para agradecer 
e homenagear o presidente da empresa no Brasil, Sr. Jürgen 
Ziegler, pelo gesto em prol dos irmãos chilenos.

N
o dia 6 de maio, aconteceu, na casa de eventos 
HSBS/Brasil, na cidade de São Paulo, show do can-
tor Francis Bringell, em homenagem ao Dia das 

Mães. Parte da renda do evento foi revertida para a Fun-
dação Rotária.

Vários companheiros foram assistir a apresentação mu-
sical, que contou com duas participações especiais: da can-
tora Simony e de nosso governador Roberto Luiz Barroso 
Filho, que tem a múscia como um de seus hobbies.

Francis Bringell

ABTRF
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N
os últimos meses, a Representação Distrital de Ro-
taract Clubs do Distrito 4420 conseguiu feitos im-
portantes, como a fundação do Rotaract Club de 

Itanhaém, realizada juntamente com o Rotary Club da ci-
dade, no dia 28 de abril. Em evento de grande sucesso, a re-
cepção dos novos companheiros rotaractianos foi celebra-
da em sessão solene na sede do Rotary Club de Itanhaém.

No mês de maio, foi a vez de comemorar a reativação de 
dois Clubs do nosso Distrito: Rotaract Club de Praia Gran-
de e Rotaract Club de Ribeirão Pires. Após um período 
parados, os Clubs voltam às atividades normais e se juntam 
novamente aos demais companheiros do Distrito 4420, vi-
sando o desenvolvimento de projetos transformadores.

“O espírito de servir, tão presente entre os rotaractia-
nos, conquista cada vez mais espaço na sociedade. Não há 
nada mais gratificante do que ver o nosso Distrito crescer 
e crescer com qualidade, reunindo jovens comprometidos 
e dispostos a mudar a nossa realidade. É com grande ale-
gria que a Representação Distrital de Rotaract Clubs rece-
be os novos e os ‘velhos’ companheiros, desejando a eles 
muito sucesso nessa fase que se inicia”, conclui Fernando 
Manes, atual RDR do Distrito 4420.
4º FóRuM DIStRItAl RESSAltA A IMPoRtânCIA DA 

CAPtAção DE RECuRSoS PARA oS CluBS

Parceria e Captação de Recursos foi o tema abordado 
no 4º Fórum Distrital de Rotaract Clubs do Distrito 4420, 
que aconteceu em Santo André no dia 21 de março, e teve 
organização do Rotaract Club de São Paulo Aeroporto.

Assunto de grande interesse entre os rotaractianos, o even-
to contou com duas palestras: Finanças e Gerenciamento de 
Recursos, ministrada por Arnaldo de Almeida Carvalho, Presi-
dente da Fundação de Rotarianos de Santos; e Captação de 
Recursos Humanos e Financeiros, conduzida pelos jovens 

Eduardo Hideki Naruki e Tadeu Hideiti Kanashiro, da ABEUNI – 
Aliança Beneficente Universitária de São Paulo.

Durante o Fórum, foram destacados pontos importan-
tes para a busca de parcerias e captação de verba, além de 
dicas fundamentais para conquistar e atrair públicos de in-
teresse e garantir recursos para os projetos dos Clubs.
GERAção Y é DISCutIDA nA ASSEMBléIA DIStRItAl 

DoS InoVADoRES

Presente no Rotary International por meio dos jovens 
do Rotaract, a Geração Y foi tema da palestra realizada por 
Fernando Manes, atual Representante Distrital de Rotaract 
Clubs (RDR) do Distrito 4420, durante a Assembleia Distri-
tal dos Inovadores do Rotary International, que aconteceu 
no dia 17 de abril e reuniu os dirigentes eleitos para a ges-
tão 2010-2011. 

A geração Y, formada pelos jovens com menos de 30 
anos, contempla uma faixa criativa e inovadora da socie-
dade, que cresceu no mundo virtual, que está disposta a 
correr riscos e, mais ainda, correr contra o tempo. Os jo-
vens desta geração são multitarefa, têm pressa de cons-
truir a carreira profissional, traçam metas ousadas, mas 
acreditam no desenvolvimento sustentável como valor 
para a vida. Segundo Manes, “o Rotary International pre-
cisa conhecer, atrair e reter os novos talentos que serão os 
nossos líderes e profissionais do futuro”.

Rotaract

Fundação e Reativação de 
Rotaract Clubs marcam o final 
da gestão
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Eventos

O
s companheiros da área 6 (São Bernardo do Cam-
po e Diadema) realizaram, no dia 03 de maio, reu-
nião festiva marcando a união entre os sete clubes.

O evento, marcado por muito companheirismo, contou 
com a presença do casal Governador Eliane e Roberto Luiz 
Barroso Filho e do casal governador-assistente da referida 
área Nilce e Luiz Carlos João.

Durante a comemoração, todos os novos companhei-
ros, empossados na gestão 2009/2010, e seus padrinhos 
foram homenageados.  Na ocasião, o governador, junta-

mente com os presidentes dos clubes, deu posse para no-
vos associados.

O governador fez ainda questão de entregar, aos presi-
dentes dos clubes, um Certificado de Reconhecimento pelo 
espírito de união e também um diploma de Agradecimento 
Rotário pelo empenho e dedicação pelos ideais de servir.

Outro ponto alto da festiva foi a entrega de dois títulos 
Paul Harris.

Os clubes da área 6 agradecem todos os companheiros 
envolvidos no evento, bem como todos os patrocinadores.

Área 6 realiza festiva
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Eventos

Aniversários 
e banners 100% Paul Harris

M
ais clubes de nosso Distrito comemoraram seus aniversários 
de fundação durante o mês de maio. Nesse mesmo período, 
diversos clubes atingiram a significativa marca dos 100% de 

companheiros com Títulos Paul Harris. Acompanhe a seguir alguns flashes.
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No dia 18 de 
abril de 2010, o 
Rotary Club de 
São Paulo – Su-
deste realizou, 
nas dependên-
cias da EE Valentim Gentil, mais uma 
edição do Mutirão da Saúde. Houve a 
distribuição de remédios e vermífugos, 
serviço de cabeleireiro, além da assistên-
cia odontológica e médica que é presta-
da gratuitamente a todas as crianças da 
escola em caráter permanente.

Sudeste
No dia 24 de abril, os companheiros 

do Rotary Club de São Bernardo Norte 
realizaram, no estacionamento do Wall-
Mart, a XIII Maratona da Saúde. Nesta 
edição, foram atendidas 6613 pessoas. 
O evento contou com a participação de 
170 colaboradores e o apoio de diversas 
clínicas, Faculdade de Medicina do ABC, laboratórios, escola de enfermagem, 
escola de cabeleireiros, Secretaria de Saúde do Município.

São Bernardo Norte

No dia 16 de maio, o Rotary Club 
de Bertioga – Riviera de São Lourenço 
realizou seu 3º Dia da Cidadania, com 
a realização de uma série de atividades 
e prestação de serviços para a comuni-
dade mais carente daquele município.

Bertioga Riviera

NOTAS 

O Rotary Club de Itanhaém, por inter-
médio de um projeto de subsídio simpli-
ficado, doou 40 colchões para a Creche 
Lar José de Anchieta.

Itanhaém

O Team Leader da equipe de IGE que 
foi para Hong Kong, companheiro Dácio 
Petroni, filho do governador 1985-1986, 
José Alfredo Pretoni, participou da Con-
ferência Distrital em Evaston. Na foto Dá-
cio está ao lado de John Lawrence, membro do Board de RI.

IGE

 No dia 26 de maio, o téc-
nico do Santos FC, Dorival 
Júnior, recebeu, das mãos 
do governador Roberto Luiz 
Barroso Filho, um título Paul 
Harris. A homenagem foi definida pela conquista do campeonato paulista e 
pelas participações da toda a equipe em ações de cunho social.

Santos FC

O Rotary Club de Santos - Por-
to realizou uma reunião especial, 
no dia 27 de abril. Além da inau-
guração do retrato do presidente, 
2008-2009, André Luis Neiva, hou-
ve ainda a outorga do Título de 
Profissional do Ano de 2009, para o presidente da Companhia Docas 
do Estado de São Paulo, José Roberto Correia Serra, e mais: posses de 
novos sócios, entrega de títulos Paul Harris e título Major Donor e ou-
torga de certificados de Empresa Cidadã.

Santos - Porto

O Rotary Club de Santos realizou, durante 
o mês de maio, a 15ª Edição da Campanha Pra-
tique a Cortesia. A Campanha teve um grande 
apelo de Imagem Pública com veiculações em 
Jornal, TV, Cartazes, Adesivos e Busdoor.

Santos
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No último 
dia 13 de maio 
as senhoras da 
Casa da Ami-
zade, do Rotary 
Club de Cuba-
tão, fizeram do-
ações ao Abri-
go Feminino e 
o Lar Fraterno 
de Cubatão, os 
recursos para aquisição destas doa-
ções são resultados de trabalhos rea-
lizados por elas junto a comunidade 
(bazar, jantares beneficentes etc.).

Cubatão

O Rotary Club Guarujá - Vicente de 
Carvalho realiza reuniões  nas residên-
cias dos companheiros do clube, com 
o objetivo de arrecadar recursos para 
a creche Núcleo Joaquim Fernandes e 
para a Fundação Rotária. O clube doou 
uma Kombi (por intermédio de subsí-
dio com clubes do Texas – EUA) que atende as crianças da citada creche 
e que vivem nas favelas dos bairros de Morrinhos I, II e III.

Vicente de Carvalho

O Rotary Club de Guarujá – Ilha de San-
to Amaro realizou Campanha de Prevenção 
de Acidentes com Motocicletas, em parce-
ria com o RCSP Parque Continental e com a 
participação do Ministério da Defesa Exército 
Brasileiro CMSE 2ª DE - 12ª BDA INF L (AVM), 
4º Batalhão de Infantaria Leve (CIA PED do 
MT/1754) Regimento Raposo Tavares, 1ª BDA AAAE (Forte dos Andra-
das), Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal do Guarujá.

Ilha de Santo Amaro

O Rotary Club de Santos realizou, no 
dia 8 de maio, nas dependências do Ilha 
Porchat Clube, em São Vicente, mais 
uma edição da festiva Feijão, Samba 
e Solidariedade. Mais de 700 pessoas 
prestigiaram o evento que tem sua ren-
da revertida para a Fundação Rotária. 

Santos

 O Rotary Club de São Paulo – Ae-
roporto realizou, no dia 8 de maio, Mu-
tirão de Saúde, nas dependências do 
Colégio Santa Maria.

Aeroporto

NOTAS 

Os Rotarys Clubes de 
Santos-Oeste (Distrito 
4420), Pocket Greenha-
ven South, Sacramento 
e Rocklin/Loomis Basin 
(Distrito  5180 – USA) 
doaram berços, cadei-
rões infantis, armários, 
bebedouro, geladeira 
6 portas, freezer, mesa inox, mesas para adultos, mesas infantis e ca-
deiras para a “Cruzada das Senhoras Católicas”, associação fundada há 
79 anos que oferece assistência educacional e psicológica nas áreas de 
saúde, esporte e cultura a 350 crianças e adolescentes, bem como para 
180 famílias todos vivendo em situação de risco social.

Santos - Oeste

O Rotary Club de 
Bertioga realizou a 8ª 
edição de seu Cam-
peonato de Truco. O 
evento foi muito ani-
mado, tanto que seu 
encerramento acon-
teceu por volta das 4 da madrugada!

Bertioga
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SANTO ANDRÉ

SANTO ANDRÉ - ALVORADA

SANTO ANDRÉ - BELA VISTA

SANTO ANDRÉ - CAMPESTRE

SANTO ANDRÉ - NORTE

S. ANDRÉ - NOVO SÉCULO

SANTO ANDRÉ - SUL

S. CAETANO DO SUL

SCS. - LESTE

SCS. - OESTE

SCS. - OLÍMPICO

SP. AEROPORTO

SP. ANCHIETA

SP. INDEPENDÊNCIA

SP. IPIRANGA

SP. SAÚDE

SP. CHÁCARA FLORA

SP. NOVAS GERAÇÕES

SP. SUL

SP. NOVE DE JULHO

SP. SUDESTE

SP. PARQUE IBIRAPUERA

SP. CENTENÁRIO

SP. CIDADE ADEMAR

SP. CIDADE DUTRA

MANANCIAL MANACAS

SP. INTERLAGOS

SP. SANTO AMARO

62,43%

72,00%

53,07%

93,00%

%

57,80%

62,00%

66,00%

85,19%

83,18%

47,37%

73,00%

34,38%

72,00%

46,00%

50,00%

%

61,70%

64,00%

59,00%

%

47,64%

%

74,00%

73,86%

64,47%

91,00%

94,00%

SANTOS - GONZAGA 68,86%
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4

4

4

4

4
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3
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4

4

4
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4

3

4

3

4

52

72

27

62

22

50

15

34

14

34

12

18

17

19

17

6

28

25

12

26

37

43

52

15

4

16

12

25

25

22

31

12

20

25

14

22

22

28

30

21

18

20

14

12

17

12

24

11

131

45

19

21

19

42

25

19

62

23

27

31

19

45

22

55

26

27

94

25 

46

12

46

68

25

61

22

50

14

32

09

35

10

11

16

18

10

11

33

25

14

31

28

44

49

14

10

17

15

27

25

21

35

10

24

23

07

21

19

28

36

21

16

24

13

23

16

11

24

12

129

44

23

26

20

46

23

19

65

26

24

38

15

47

24

50

22

21

100

25

-
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Conheça as vantagens do Porto Seguro Auto:

•
•
•

•
•

•

•
•

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0


