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Presidente de RI
participa ativamente
do Instituto Rotary

A solenidade de abertura do XXXIII Instituto Rotary do
Brasil foi uma noite inesquecível para o presidente de
Rotary International, Ray Klinginsmith e para sua
esposa Judie, da gestão 2010-2011. O casal participou
do evento, realizado entre os dias 6 e 12 em Santos e
que contou com 1.212, dos quais 483 eram
governadores, ex-governadores, eleitos e indicados. Em
entrevista, o presidente observou: "O rotarismo está
mais forte do que esteve no passado". O evento contou
ainda com diversas mesas de trabalho e de palestras.
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Mensagem do Governador

O futuro é dos jovens!

Marcos A. F. Franco
Governador D 4420

O futuro é dos jovens!
Quantas vezes já ouvimos essa
afirmação? Conviver com os
jovens requer adaptações,
entender suas perspectivas e seus
potenciais. Os jovens trazem um
mundo novo de idéias, alegria e
muita energia para qualquer
ambiente. O investimento nos
jovens possibilita a continuidade
de nossos clubes. Este mês rotário
dedicado aos jovens nos leva a
reflexões para o futuro.
O Rotary estimula todos os clubes
a desenvolverem programas com
jovens, seja patrocinando um
Interact Club, para jovens de 12 a
18 anos, seja patrocinando um
Rotaract Club, para jovens entre

18 e 30 anos, seja
promovendo o Ryla,
seminários para
jovens, ou
desenvolvendo o
Projeto Rumo,
contato vocacional
em escolas com a
finalidade de
orientar jovens para
futura profissão.
Em nosso distrito e alguns outros,
desenvolvemos também o Rotary
Kids que estimula a formação de
um clube infantil com crianças até
12 anos. A experiência tem
mostrado que a reunião das
crianças provoca a presença dos
pais, tios ou avós, o que fortalece
muito o companheirismo e a união
dos clubes.
Temos ainda o Programa de

Intercâmbio para Jovens, que
permite uma convivência com
outro país e outros jovens
estrangeiros. Em nosso Distrito
temos programas de curta e longa
duração para jovens entre 15 e 17
anos. São aproximadamente 40
oportunidades.
Experimente, você verá que os
jovens contribuirão para
FORTALECER COMUNIDADES E
UNIR CONTINENTES.

Rotaract: sucesso em assembleia e treinamento
A Assembleia Distrital de
Rotaract Clubs (ADIRC) e
o Treinamento de Líderes
Rotaractianos (TLIRC)
foram realizados de 13 a 15
de agosto no Sítio Colina,
em Vargem Grande
Paulista. Foram
organizados pelo Rotaract
Club de São Paulo Anchieta
e acontecem no início da
gestão para enriquecer o
conhecimento dos jovens e
auxiliá-los na preparação
de seus cargos.
O Programa Rotaract oferece aos
jovens a oportunidade de ajudar a
comunidade e realizar grandes
projetos sociais, preocupando-se
com o desenvolvimento
profissional e o crescimento
Expediente

pessoal. O evento reuniu cerca de
120 pessoas entre rotaractianos do
Distrito e convidados e foi
bastante intenso. Teve palestra
sobre Liderança, com Marcelo
Argôlo, do RC de Volta Redonda
Cidade do Aço (D-4600) e palestra
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emocionante sobre
Motivação, com Luiz
Eduardo Boudakian, do
RC de São Paulo Novas
Gerações (D-4420).
Para Eduardo
Gonsalves do Barreiro
Junior (Duda),
representante Distrital
de Rotaract Clubs do
D-4420, o evento
superou as
expectativas.
"Tentamos INOVAR
com o evento em três
dias. Foi um sucesso do começo ao
fim, e isso só foi possível graças ao
comprometimento do Rotaract
Club de São Paulo Anchieta, da
Equipe Distrital e dos excelentes
palestrantes escolhidos".
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Clubes têm grande presença contra pólio
Os clubes do
Distrito 4420
desenvolveram
muitas ações na
segunda fase da
Campanha
Nacional Contra a
Poliomielite,
liderada pelo
Ministério da
Saúde. A
mobilização dos
clubes foi intensa,
com a presença de
rotarianos,
rotaractianos e
interactianos, que
se somaram ao Zé Gotinha, a
artistas circenses e a
personalidades para chamar a
atenção das crianças para a
importância da vacinação.
O governador Marcos Franco, ao
lado de Adela, compareceu a

vários desses pontos,
acompanhando de perto a
campanha de vacinação. Ele fez
questão de lembrar do
compromisso do Rotary
International no combate à
poliomielite no mundo e dos

avanços que essas
campanhas têm
proporcionado a muitos
países onde já foi
erradicada.
O resultado preliminar
da segunda fase da
campanha mostrou que
as secretarias estaduais e
municipais de Saúde
haviam informado ao
Ministério da Saúde
10.150.764 crianças
vacinadas em todo o
Brasil. Este número é
parcial e sofrerá
alterações, à medida que
os estados e municípios atualizem
o banco de dados do Ministério da
Saúde. Pelo menos 15 estados
haviam prorrogado a vacinação. A
primeira fase da campanha,
realizada em 12 de junho,
imunizou 14 milhões de crianças.

Sucesso marca a festa
do McDia Feliz
O McDia Feliz 2010 foi um
sucesso. Realizado com grande
força na região do ABC paulista, a
campanha em benefício do
combate do câncer infanto-juvenil
no Brasil teve grande adesão em
milhares de cidades dos estados
brasileiros. O Rotary é um grande
parceiro da campanha e
arregimentou centenas de
voluntários apenas dos clubes do
Distrito 4420. O governador
Marcos Franco e sua esposa Adela
compareceram no lançamento
oficial da campanha em Santo
André e depois percorreram
outros pontos de venda.
A expectativa agora é por conta
dos números: quantos sanduíches
BigMac foram vendidos e qual foi
a arrecadação oficial deste ano.
Em 2009, só no dia da campanha,
a venda foi de 1,3 milhão de
sanduíches, o que contribuiu para

a arrecadação
recorde de R$
11,7 milhões.
O Instituto
Ronald
McDonald
informa em seu
site que os
resultados da
arrecadação da
campanha só serão divulgados em
outubro. Os números não serão
liberados antes porque é
necessário compilar, além da
venda nos restaurantes a venda de
tíquetes antecipados e produtos
promocionais realizada pelas 58
instituições beneficiadas em todo
o país. Além disso, é necessário
fazer o cálculo dos impostos pagos
e das isenções sobre o número
total de sanduíches vendidos no
dia 28 de agosto.
A festa começou às 9 horas na loja

McDonalds da Avenida Prestes
Maia, 1400, em Santo André, com
a presença do governador Marcos
Franco, do prefeito Aidan Ravin,
de representantes da rede
McDonalds e da Associação do
Projeto Crescer, de Santo André,
do presidente do Rotary Club de
Santo André, Adriano Valente e
sua esposa Alice. Muitos
convidados, presidentes e
dirigentes de clubes da região
como o RC Santo André Norte e
mais de 200 pessoas também
prestigiaram a festa de abertura.
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Presidente de RI abre o Instituto Rotary
Foi uma noite
inesquecível para o
presidente de Rotary
International, Ray
Klinginsmith e para
sua esposa Judie, da
gestão 2010-2011. "Que
festa vocês
prepararam!", disse
ele, entusiasmado e
surpreso, ao final de
uma apresentação
impecável de abertura
do XXXIII Instituto
Rotary do Brasil, realizada na
noite de 9 de agosto no Mendes
Convention Center, em Santos.
"Eu sei que a música e a dança são
uma das paixões dos brasileiros.
Mas esta festa, estas luzes, este
brilho, foi muito além", disse Ray,
que fez questão de aplaudir
durante diversos momentos da
solenidade.
A festa começou com a entrada
triunfal do casal presidente de
RI, quando quase toda a mesa
já estava formada e os mais de
800 rotarianos sentados em
seus lugares. As luzes se
apagaram, os spots iluminaram
o casal e houve a entrada no
plenário, ao lado de outros
diretores de RI e convidados.
Antes de entrar, porém, Ray e
Judie foram recebidos na porta
pelo mascote Frank, símbolo da
gestão 2010-2011 do Distrito
4420, do governador Marcos
Franco.
Em seguida, o presidente Ray,

como maior autoridade rotária, foi
convidado a dar o toque no sino
para simbolicamente abrir os
trabalhos. E começou o desfile das
bandeiras de todos os estados
brasileiros, conduzidas por
escoteiros. Elas representavam os
38 distritos, representados ali por

seus governadores,
ex-governadores e governadores
eleitos que participam das
atividades do Instituto. Houve
depois referência aos países que
também estão representados por
rotarianos, como
Angola, Argentina, Cabo
Verde, Chile, Colômbia,
Guiné Bissau, Japão,
Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe e
Timor Leste.
Foi executado o hino
dos Estados Unidos,
com a projeção da
bandeira norteamericana ao fundo do
plenário, e logo depois o

Hino do Brasil,
também com a
projeção da Bandeira
do Brasil. Os dois
hinos foram tocados
pelos músicos da
banda musical da
Polícia Militar.
O prefeito de Santos,
João Paulo Tavares
Papa, agradeceu a
presença do casal
presidente de RI e de
todos os que vieram
de outras cidades, estados e países
e se disse muito honrado em
participar da solenidade. Ele
entregou ao presidente Ray um
diploma do mérito José Bonifácio
de Andrade e Silva, pelos
relevantes serviços prestados pelo
Rotary à comunidade.
Falaram ainda o organizador do
Instituto, Henrique Camilo de
Lellis, que ressaltou aspectos
importantes de Santos e do
ex-presidente de RI, Paulo
Viriato Correa da Costa; e o
diretor de RI Antonio Hallage,
que incentivou a todos os
rotarianos sobre o papel de
cada um, dizendo que "a
melhor maneira de prever o
futuro é fazer acontecer" e
pediu que todos os presentes
no Instituto usufruíssem o evento,
colocando novas ideias, sem
timidez, para que possam mostrar
ao mundo que no Brasil, todos
tem plenas condições de fazer. O
presidente Ray encerrou os
trabalhos, e todos foram
brindados com um magnífico coral
de vozes.
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Ações fortalecem e motivam cada vez mais
Em entrevista à Carta Mensal do
Distrito 4420, o presidente de
Rotary International, Ray
Klinginsmith falou sobre as
motivações, expectativas e a
importância de ver o Rotary
como um clube pioneiro no ideal
de servir. Confira em detalhes o
que pensa o presidente.
Quais as principais
motivações do Rotary
International nesse
momento?
Estamos muito motivados, porque
acompanhamos a evolução dos
clubes. Hoje existe um clube
rotariano que vai completar 100
anos e percebemos que isso é
inspirado pela grandiosa
harmonia existente entre os
nossos associados, eles vão
motivados às reuniões semanais,
há muito companheirismo e com
isso eles fortalecem as
comunidades que servem, em
projetos bem sucedidos. Dessa
forma promove-se a integridade, a
ética, já que é importante reforçar
que nós somos uma organização
que tem como proposta promover
altos padrões éticos.
Quais as principais iniciativas

e os resultados obtidos até
agora?
Temos 33 mil clubes ao redor do
mundo, usamos recursos dos mais
ricos para ajudar os mais pobres,
como é o caso da campanha de
erradicação da Poliomielite, um
dos nossos projetos mais
importantes. Em 1979 o Rotary
começou a campanha contra a
Pólio, quando havia mais de 500
mil casos registrados por ano,
sendo 50 mil fatais. Em parceria
com instituições como
Organização Mundial de Saúde,
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e Centro de
Diagnósticos Contagiosos
reduzimos 50 mil casos fatais para
500, um resultado considerável,
mas que ainda deve ser
combatido. Hoje, existem quatro
países em que a doença ainda é
endêmica, com circulação de
poliovírus selvagens: Paquistão,
Afeganistão, Índia e Nigéria. Neste
ano, estes países registram menos
de 100 casos da doença, o que
representa um grande avanço.
Essa pode ser a maior iniciativa de
ajuda já realizada pelo Rotary, que
tem a função de ser catalisador
nos esforços que levem nessa

direção. E tenho certeza de que
essa e tantas outras ações são um
bom motivo para ser rotariano.
Quais as perspectivas em
relação às ações rotárias no
Brasil?
O Rotary é muito forte e tem sido
nas últimas décadas. O presidente
internacional 1990/1991 era
brasileiro, de Santos-SP e teve
grande destaque em sua atuação.
Para se ter uma ideia, em dois dos
principais projetos voltados para a
juventude o Brasil se destaca, o
que o deixa entre os países mais
fortes do mundo, no que se refere
às ações rotárias.
O mundo evolui
tecnologicamente, há avanços
econômicos, mas e o ideal de
servir?
O rotarismo está mais forte do que
esteve no passado. Cada vez mais
organizações se mobilizam para
prover serviços, mas a expectativa
de servir começou com o Rotary.
Somos orgulhosos de iniciar esse
movimento. Há uma visão de que
a geração do milênio, nascida após
os anos 80, está mais interessada
em atuar em organizações como o
Rotary e isso nos deixa muito
esperançosos e fortalecidos.

Mensagem para inovação

Troféu - O presidente Ray Klinginsmith entregou ao
EGD Roberto Luiz Barroso Filho, gestão 2009-2010 do
Distrito 4420 o troféu de maior arrecadação para
Fundação Rotária, entre os distritos brasileiros, num
total de US$ 1.534.354,52.

O presidente de RI, Ray Klinginsmith, despediu-se
do Instituto com um discurso em que procurou
destacar a busca pela inovação. "Temos que propagar
no Rotary a cultura da inovação", disse. Ele afirmou
apreciar muito a igualdade e a justiça aplicada no
Brasil e observou que "o Brasil é uma sociedade
integrada por raças diferentes que jamais vi". O
presidente disse aos rotarianos que é preciso
simplificar o Rotary.
Em reunião privada com os governadores brasileiros
da gestão 2010-2011 ele pediu que incentivassem
seus clubes a crescer para um mínimo de 30
associados por clube.
Em um levantamento final foi confirmado que
compareceram ao Instituto 483 ex-governadores de
distritos (EGDs), governadores (GDs), governadores
eleitos (GDEs) e governadores indicados (GDIs) e
um total de 1.212 participantes.
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Visitas oficiais do governador aos clubes

1. RC Rio Grande Serra

2. RC Itanhaém

3. RC São Paulo Interlagos

4. RC Santos Gonzaga

5. RC Guarujá Vicente de Carvalho

6. RC Santos Aparecida

7. RC São Paulo Novas Gerações

8. RC Mauá Barão de Mauá

Carta Mensal

Página 7

Visitas oficiais do governador aos clubes

9. RC São Paulo Centenário

10. RC Mongaguá Centro

11. RC Bertioga Canal

12. RC Santo André Novo Século

13. RC São Paulo Santo Amaro

14. RC São Caetano do Sul Leste

15. RC Santos Praia

16. RC Bertioga Riviera de São Lourenço
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Mensagem do Presidente do RI

Melhor, maior e mais forte

Ray Klinginsmith

Presidente de RI 2010-11

Este ano marca um
aniversário muito
significativo para o Rotary!
Embora o Rotary Club de
Chicago tenha sido
fundado em 1905, a
primeira Convenção de
Rotary Clubs aconteceu em
1910, com a presença de
60 rotarianos
representando 16 clubes.
Nossa história como uma
organização de Rotary
Clubs começou naquela
Convenção; portanto,
agora iniciamos nosso
segundo século de serviços
como associação.
Todos nós queremos que este
século seja ainda melhor que o
último. Sendo assim, devo
perguntar: Nós estamos no
caminho correto para obter
sucesso? Estamos fazendo as
coisas certas? Temos uma visão
clara do futuro?

Como o 100º. presidente do
Rotary acredito que estamos
percorrendo o caminho correto.
Nossos 33.000 Rotary Clubs são o
bem mais precioso do RI e nosso
sucesso nos próximos 100 anos
dependerá da habilidade que eles
terão de permanecerem dinâmicos
e relevantes.

IGE já está com
inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Programa de
Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE) deste ano
rotário do Distrito 4420. A viagem está prevista para
depois do dia 15 de abril de 2011, com destino ao
Distrito 1850, localizado na Alemanha e estará focada
em profissionais ligados à área da Educação, com
ênfase aos que exerçam atividades de Professores. Os
candidatos poderão inscrever-se por meio de
formulários que estejam completamente preenchidos
e entregues ou postados até o próximo dia 20 de
outubro de 2010. É fundamental que todos os
candidatos tenham disponibilidade de participar de
encontro conjunto a ser realizado na sede de nosso
Distrito (Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis,
São Paulo), a partir das 8h30 do dia 23 de outubro
(sábado), quando terá início o processo de seleção.
Mais informações no site do Distrito 4420.

O conselho diretor criou
diversos recursos para
oferecer mais assistência
aos clubes neste ano,
inclusive os
coordenadores do Rotary,
que visam auxiliar
governadores de distrito
na disseminação de
informações sobre
programas e melhores
práticas aos clubes.
Acredito que, se
ajudarmos nossos clubes a
se tornarem Melhores e
Mais Fortes, eles
automaticamente serão
Maiores, não só porque os
rotarianos terão mais
orgulho de sua afiliação,
mas também porque o
Rotary será mais conhecido por
associados potenciais. Meu
objetivo é ajudar os governadores
a auxiliar os clubes a se tornarem
Maiores, Melhores e Mais Fortes!
Juntos poderemos tornar este
século de serviços humanitários
ainda melhor que o anterior!

Conferência a bordo,
marca da inovação
Um encontro que pretende ser inesquecível e que
tem a marca da inovação. Esta será a XX
Conferência Distrital do 4420, a bordo do navio
MSC Ópera, em abril de 2011.
Além de conhecer novos companheiros, diferentes
projetos, excelentes oradores, e de desfrutar de
momentos únicos de companheirismo vamos
também comemorar os 20 anos do Distrito 4420
em grande estilo. Com um roteiro de viagem entre
Santos, Rio de Janeiro e Búzios, o navio
proporcionará uma grande oportunidade de
formatação e local para os trabalhos e a primeira
experiência em fretamento de navio para
conferência rotária no Brasil. Conheça mais
detalhes no site do Distrito. Mais informações
também podem ser obtidas com a operadora Link
Designers & Travel, pelo telefone 13-3321.9850 ou
pelo e-mail reservas@4420abordo.com.br

