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Seminário “A Magia” destaca valores

O Seminário
Os 5 valores
Distrital de
Desenvolvimento “A dos Rotarianos
Magia de Ser
Ética
Rotariano”,
Prestação de Serviços
realizado no Senai
Diversidade
de São Bernardo do
Liderança
Campo, foi um
Companheirismo
sucesso. O
governador Marcos
Franco destacou as abordagens nas palestras
que ilustraram bem os cinco valores dos
rotarianos. Para ele o seminário foi muito
interessante e dentro das expectativas.
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Começaram as visitas
oficiais aos clubes
As primeiras visitas oficiais do governador Marcos
Franco aos clubes do D-4420 já tiveram resultados
práticos. Nos contatos com os presidentes
inovadores e suas equipes já ocorreram homenagens
a educadores indicados, a ida a locais onde se
desenvolvem projetos (foto) e o debate e o estímulo
a novos planos e ao crescimento dos clubes. Veja o
registro de algumas dessas ações.
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Como foi escolhido o lema
da gestão
Última Página

Mensagem do Governador

“Rotarianos, o maior patrimônio
de um Rotary Club”
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Notícias diárias no
site do Distrito:
www.rotary4420.org.br

Crescimento:
surge um novo
Rotaract Club
Página 2

Página 2

Carta Mensal

Mensagem do Governador

Rotarianos, o maior patrimônio
de um Rotary Club

Marcos A. F. Franco
Governador D 4420

Somente podemos
FORTALECER
COMUNIDADES E UNIR
CONTINENTES se nossos
clubes forem Fortes,
Inovadores e Vibrantes.
Para isso seus associados
precisam estar
conscientes de que
buscamos o Ideal de
Servir.
Somos conhecidos
pela nossa Ética,
Prestação de Serviços,
Diversidade, Liderança e
Companheirismo. Esses 5
valores nos diferenciam e ao
mesmo tempo são nossos
motores na busca de promover a
paz e desenvolver projetos
humanitários.
Todos nós devemos
buscar novos rotarianos, os mais
experientes podem orientar,

estabelecer desafios e dar o
exemplo propondo novos sócios;
os mais novos, experimentar o
orgulho de ser padrinho.
Um ponto comum e
fundamental é participar
ativamente do clube e contribuir
para um ambiente fraternal e
produtivo.
O ambiente saudável
transforma grupos em times,
companheiros em amigos,

amigos em família. Somamos a
isso a elaboração de um plano
trienal e o clube crescerá.
Entendo que DQS é
muito mais que recrutar, manter
e expandir. DQS é a soma de
ações eficazes de um time, para
o desenvolvimento de um Rotary
Club. Admita um, retenha um
para FORTALECER
COMUNIDADES E UNIR
CONTINENTES.

Rotaract Clubs
Para o Rotaract, a gestão 2010/2011 iniciou com
ótimas notícias. Os jovens do D-4420 deram boasvindas aos companheiros do Rotaract Club de
Diadema Floreat, fundado em 29 de julho. "É muito
bom ver o nosso Distrito crescer e saber que existem
jovens preocupados em transformar a nossa
realidade", ressalta Eduardo Gonsalves do Barreiro
Jr. (Duda), representante Distrital de Rotaract Clubs
(RDR). A chegada de novos Rotaract demonstra a
vontade do jovem de melhorar o mundo e trabalhar
com responsabilidade social.
Expediente
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1. Vila Mariana: professor Stalin Chammas
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2. Cidade Ademar: profa. Dirna A. Alves Abreu

Governador faz visitas oficiais a clubes

O governador Marcos Franco, sempre
acompanhado da esposa Adela, realizou as primeiras
visitas oficiais aos clubes do D-4420, sendo recebido
por seus presidentes e companheiros rotarianos. Nas
visitas o governador ouviu informações sobre os
projetos de cada um, esteve pessoalmente em alguns
desses projetos e homenageou educadores indicados
pelos clubes com placas de reconhecimento.
Estas visitas foram, pela ordem, ao Rotary
Clubs SP Vila Mariana, SP Cidade Ademar, SBC
Jardim do Mar, SBC Riacho Grande, Santos Monte
Serrat, Manancial Manacás da Serra e Santo André
Bela Vista.

3. Jardim
do Mar:
psicóloga
Maria
Regina D.
Azevedo

4. Riacho Grande: profa. Camila B. Leonel

5. Monte Serrat: profa. Valéria G. Manfredi Leite

6. Manacás: educadora Florinda Odawara Conti

7. SA Bela Vista: visita ao casal presidente
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Mensagem do Presidente do RI

Fortalecer Comunidades - Unir Continentes

Ray Klinginsmith

Presidente de RI 2010-11

Diversos rotarianos
já me perguntaram como
escolhi o meu lema
presidencial. Por isso,
deixe-me explicar. Depois
de analisar todos os lemas
passados, decidi procurar
algumas palavras que
dessem às pessoas de fora
uma ideia sobre o nosso
propósito e que, ao mesmo
tempo, deixassem os
rotarianos orgulhosos.
Tentei encontrar
palavras que descrevessem
a paixão, criatividade e
generosidade dos rotarianos. E
pensei no espírito de serviço do
Rotary, nos Rotary Clubs e na
necessidade de compartilhar os
Valores rotários de
companheirismo, diversidade,

integridade e liderança com outras
pessoas e organizações.
As quatro palavras que
finalmente selecionei para
transmitir a Missão atual do
Rotary e destacar as nossas
realizações representam o que os
rotarianos fazem de melhor:

Fortalecer Comunidades - Unir
Continentes.
Espero que concordem que
essas quatro palavras refletem o
que somos e o que fazemos
como rotarianos. Nós somos
uma organização única e,
certamente, uma das melhores
do mundo. Ajudamos nossas
comunidades de modo especial
e desempenhamos um papel
muito importante em nossos
projetos humanitários
internacionais e na luta contra a
pólio. O Rotary mudou o
mundo e os rotarianos
continuarão a mudá-lo de forma
positiva.
A fórmula é simples: para
que possamos obter sucesso, tudo
o que precisamos fazer é continuar
a concentrar nossos esforços
naquilo que os rotarianos fazem
de melhor: Fortalecer
Comunidades - Unir Continentes.

Seminário trata
dos 5 valores
dos rotarianos
O Seminário Distrital "A Magia de
Ser Rotariano", realizado no Senai
de São Bernardo do Campo, foi
um sucesso. "O seminário foi
muito interessante, dentro das
nossas expectativas e com
abordagens que ilustraram bem os
5 valores dos rotarianos", disse o
governador Marcos Franco.
Os temas foram apresentados
pelos companheiros Farid Cury,
de S. André (Prestação de
Serviço); Thais Pavanelli, do SP
Vila Mariana (Diversidade);
Valfredo Tesser, do SP Anchieta
(Companheirismo); Estevão
Camolesi, do SBC (Ética); e pelo

mágico Sany, de S. Caetano do Sul
Oeste (Liderança).
No encerramento, Alceu
Eberhardt, coordenador Zonal de
Rotary, falou sobre Administração
Geral e Planejamento Estratégico,
e da necessidade de motivação nos
clubes. O seminário teve a

presença de 17
potenciais
companheiros
no futuro. O RC
Itanhaém
ganhou a
cabina no navio
MSC Ópera,
aonde será a
Conferência Distrital em abril de
2011. O seminário foi coordenado
pela Equipe Distrital e organizado
pelas Comissões do
Desenvolvimento, Manutenção e
Recrutamento e de Expansão. O
RC São Bernardo do Campo Norte
foi o clube anfitrião.

Leia notícias diárias no site: www.rotary4420.org.br

