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Marcos Franco ressalta “ideal de servir”

Veja quem são os
Governadores

Assistentes

A cerimônia de transmissão de
posse do Distrito 4420 foi
bastante concorrida e
teve presença de músicos e do
Frank. Página 2

Foi uma solenidade de
transmissão de posse para ficar
na memória de todos. O
governador Marcos Franco
destacou em seu discurso que o
Rotary é dinâmico e participativo
e que, por isso, acredita cada vez
mais no ideal de servir. Mais de
900 pessoas compareceram à
cerimônia, no Mendes
Convention Center, em Santos.
Também tomaram posse os dois
governadores assistentes e 12
presidentes de clubes das áreas 1
e 2 do Distrito 4420. O governador
esteve acompanhado da esposa
Adela, dos filhos e noras.

Mensagem do Presidente de RI

“Ventos de Mudança”
Mensagem do Governador

“A força do nosso lema”
Página 4 Página 2

Página 3
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Acesse o novo site e
dê sugestões:

www.rotary4420.org.br
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Marcos A. F. Franco
Governador Distrito 4420 

Para mim, foi um motivo
de grande honra ter sido escolhido
para ser governador do nosso
Distrito 4420, sendo o primeiro
rotariano do meu clube a exercer
essa função.

Terei o privilégio de,
mensalmente, dirigir uma
mensagem para todos vocês e
acredito muito que iremos
FORTALECER COMUNIDADES E
UNIR CONTINENTES. Esse lema,
escolhido pelo nosso Presidente
Ray Klinginsmith, resume em 4
palavras o que é o Rotary.

Nossa vocação de servir e a
nossa forma de constituir clubes,
favorece o fortalecimento de
comunidades. Já os nossos
programas de bolsas educacionais,

intercâmbio de jovens,
intercâmbio de profissionais e as
parcerias internacionais em
projetos de subsídios, consolidam
nossos propósitos de unir
continentes.

O nosso presidente foi
muito feliz na escolha desse novo
lema. Agora precisamos continuar
a justificá-lo. É nossa missão
buscar o crescimento do Rotary e
até perpetuá-lo, por isso
necessitamos de clubes FORTES,
INOVADORES e VIBRANTES.

Clubes fortes, inovadores e
vibrantes buscam um quadro
social equilibrado e bem diverso,
com profissionais representativos,
jovens e de ambos os sexos. Eles
buscam a inovação, ou seja,
alteram a forma de agir,
respeitando os objetivos e focando
o crescimento dos seus associados.

A partir deste ano, o Rotary
estabeleceu 6 ênfases, além do seu
principal projeto que é a
ERRADIACAÇÃO DA PÓLIO:
Educação-Alfabetização, Saúde
Materno-infantil, Paz e Resolução
de Conflitos, Prevenção e
Tratamento de Doenças, Recursos
Hídricos e Saneamento e
Desenvolvimento Econômico e
Comunitário. Resolvemos, com a
anuência dos presidentes
inovadores, destacar em nosso ano
a Educação Básica e Alfabetização.
Estaremos privilegiando um
Projeto distrital, bem como o
reconhecendo o trabalho de 74
Educadores, por ocasião de nossas
Visitas Oficiais.

Conto com todos vocês
para FORTALECER
COMUNIDADES E UNIR
CONTINENTES.

A solenidade teve a apresentação de programas especiais.
Músicos do projeto "Aprendendo Música", do RC de Santos Oeste,
tocavam para os convidados. O livro "Frank e seus amigos" foi lançado
no evento. A autora Denise de Oliveira, do RC Santo André Alvorada,
autografou o livro infantil, que trata sobre cidadania, ética, liderança e
meio ambiente. Frank é o personagem do livro e representa o mascote
da nova gestão do D 4420. O boneco do mascote também compareceu
à solenidade.

A força do nosso lema

Música e Frank

Mensagem do Governador



Página 3Carta Mensal

A solenidade de
transmissão e posse do
governador do Distrito 4420,
Marcos Anselmo Ferreira Franco,
ocorrida no Mendes Convention
Center, em Santos, foi marcada
por momentos de alegria e
descontração. Também foram
empossados os governadores
assistentes e 12 presidentes das
áreas 1 e 2 de Santos.

Marcos Franco lembrou
dos ideais de Rotary: "O Rotary
não é uma organização fechada e
estática. Ele é dinâmico e
participativo. Vocês conseguem
imaginar quantas pessoas são
beneficiadas todos os dias através
de nossas ações? Eu diria que é
incalculável. Por isso eu acredito
cada vez mais no ideal de servir. É

necessário ativarmos o "vírus" do
ideal de servir em todos que nos
cercam. Todos possuem esse
"vírus" e precisamos provocar sua
ação". Ele citou o líder pacifista
indiano Mahatma Gandhi: "Você
nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas se você não fizer
nada, não existirão resultados". E
recebeu muitos aplausos da
platéia.

O governador da gestão
2009/2010, Roberto Luiz Barroso

Filho, agradeceu: "Quero
agradecer a confiança em mim
depositada. Foi uma honra
representar a todos nesse ano
rotário". E recebeu uma placa
comemorativa do governador
Marcos Franco.

Ao bater o sino foi firmada
a sua posse. Demonstrando que o
Rotary Club se faz junto com a
família, Marcos Franco chamou ao
palco para ficarem ao lado de sua
esposa, seus filhos e noras.

Uma posse
para ficar
na memória
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

Que mundo incrível este nosso! Os avanços
tecnológicos estão ocorrendo com tanta velocidade, causando
mudanças constantes em nossas profissões e vida pessoal.
Ainda assim, aproximadamente um terço da população
mundial continua vivendo em condições mínimas de
sobrevivência. É um contraste muito grande e motivo de
preocupação. 

O Rotary tem, ao mesmo tempo, uma herança digna e
um futuro brilhante. Minha missão principal como presidente
é destacar a vitalidade e viabilidade dos Rotary Clubs e ajudá-
los a ter sucesso em meio às mudanças pelas quais a sociedade
vem passando. Esta é uma tarefa importante porque são os
clubes que trazem alívio aos problemas da sociedade e, desta
forma, fazem do nosso mundo um lugar melhor. 

Ventos de mudança era uma expressão nova quando
eu era bolsista do Rotary na África do Sul, no início da década
de 60. Ela me faz pensar nas mudanças que nossa sociedade e,
por consequência, nossa organização vêm sofrendo. 

Estamos hoje passando por uma fase de inovações no
Rotary International. Temos a habilidade de analisar todos os
nossos programas e práticas para decidir se eles podem ser
melhorados e de que maneira isto pode ser feito, respeitando
nossos valores. Espero que os rotarianos saibam aproveitar esta
oportunidade para identificar e implementar mudanças em seus
clubes e distritos. 

O Rotary pulsa em nossos 33.000 clubes e são eles que
trazem mudanças, sempre  Fortalecendo Comunidades - Unindo
Continentes . Se conseguirmos tornar nossos clubes Maiores,
Melhores e Mais Fortes no próximo ano, ficará claro que o futuro
do Rotary será brilhante. Temos sorte de ser rotarianos e, assim,
poder fazer do mundo um lugar melhor!

Ventos de mudança

Conheça os Governadores Assistentes
das 12 áreas do D 4420, gestão 2010-
2011:
Área 1 - Eraldo José dos Santos e
Noemi (Santos Noroeste);
Área 2 - Watson Uliana Travassos e
Maely (Ponta da Praia);
Área 3 - Célio da Silva Lacerda e Rita
de Cássia (Jardim Casqueiro);
Área 4 - Dinarte Vasques Sevilhano e
Flora (Bertioga);
Área 5 - Luiz Antonio Fineza e Cátia
(Forte Itaipu);
Área 6 - Denis Rodrigues e Maria
Elisa (Santo André Alvorada);
Área 7 - José Aurélio Martins e Maria
Regina (São Caetano Leste);
Área 8 - Luiz Antonio Novi e Cristine
(São Bernardo do Campo);
Área 9 - Flávio Peregrino (Mauá);
Área 10 - Jamil Ayres Borba e Sheila
(Saúde);
Área 11 - Martha Maria Pontes
Abdalla e Antonio (9 de Julho);
Área 12 - João Carlos Correia e Sofia
(Santo Amaro).

Governadores
Assistentes

Mensagem do Presidente do RI

As visitas oficiais do governador Marcos Franco aos clubes
já estão com o calendário pronto. A primeira é dia 22 de julho,
quando o governador e sua esposa Adela estarão no RC SP Vila
Mariana. O calendário de visitas pode ser conferido no site do
Distrito, www.rotary4420.org.br .

O governador diz que a expectativa é grande com relação
às visitas. "Fizemos algumas promoções e com certeza
alcançaremos os nossos objetivos", diz, aguardando pela primeira.
Uma das promoções é com relação à Educação. Cada clube a ser
visitado indicará um nome de educador que, no dia agendado,
receberá uma homenagem do Distrito 4420. "É uma forma de
estimularmos os nossos educadores", diz o governador.

Ele também tem visitado os clubes nas cerimônias de
transmissão de posse de seus presidentes. As fotos dessas posses
estão na página dos clubes, no site do Distrito.

Visitas oficiais
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