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Mensagem do Governador
Marcos A. F. Franco

A força da Família

Governador D 4420

O termo “família” é
derivado do latim
“famulus”, que significa
“escravo doméstico”. Este
termo foi criado na Roma
Antiga para designar um
novo grupo social que
surgiu entre as tribos
latinas, ao serem
introduzidas à agricultura e
também escravidão
legalizada.
Rotary reserva o mês de dezembro
para reverenciar essa fundamental
instituição, que é a Família.
A família coroa, em Rotary, um de
nossos principais valores que é o
companheirismo. É na família que
desenvolvemos nosso potencial de
companheiro, fraternidade, união,
solidariedade, caráter, amor,
responsabilidade e muito mais.
Ao envolvermos nossa família em
Rotary passamos a integrar
definitivamente a família rotária.

O apoio de nossos familiares nos
incentiva entrar realmente em
nosso mundo, quando começamos
a entender melhor a nossa
importância para o Rotary. Já o
envolvimento de nossos familiares
nos dá o impulso necessário para
trabalhar definitivamente para
nossa instituição, e nesse
momento podemos viver com
mais intensidade todas as grandes
realizações dela.
Em nossas visitas, temos
observado que os clubes de nosso

Distrito desenvolvem um
ambiente propício para a
existência da nossa grande
família. O trabalho realizado
pelas Casas da Amizade, ou
Asfars, preocupadas em
melhorar as condições de
vida das comunidades locais,
e a participação dos jovens,
cada vez maior, através dos
Rotaracts, Interacts e Rotary
Kids, consolida a grande
família rotária.
A existência da família
permite que as atitudes
éticas possam prosperar em todos
os cantos do mundo. A
convivência de todos os membros
fortalece nossas atitudes e ações
para realizar cada vez mais para a
humanidade.
Aproveito esse momento para
desejar uma Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo, extensivo a
todos os familiares e que juntos
possamos continuar a
FORTALECER COMUNIDADES E
UNIR CONTINENTES.

Seminário teve presença de 108 rotarianos
O Seminário Distrital “Fundação
Rotária - Inovando com
Sustentabilidade” foi realizado na
Câmara de Santo André e teve
participação de 108 rotarianos,
recebidos pelo presidente do clube
anfitrião, o RC de Santo André 8
de Abril, José Batista Gusmão. Foi
coordenado pela Comissão de
Capacitação, presidida por João
Henrique da Silva, com apoio da
Comissão de Fundação Rotária e
secretário Carlos Torci.
O coordenador zonal da Fundação,
EGD Altimar Fernandes, observou
Expediente

como é apaixonante falar sobre o
trabalho da Fundação. Yoiti
Fujuwara, da Comissão de
Subsídios, falou sobre a
importância de como se tem
encarado os objetivos de cada
projeto, e como se vê a
sustentabilidade deles,
principalmente dos subsídios
distritais e globais.
O presidente da Comissão da
Fundação Rotária, José Luiz
Fonseca ressaltou a importância
de não deixar que os projetos se
tornem atos de benemerência,
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porque isso cria dependência e
reduz autoestima, e projetos de
sustentabilidade exigem um
esforço maior e mais organizado.
O governador Marcos Franco
lembrou o interesse e vontade dos
clubes de fazer mais pela
comunidade através de suas ações.
Foram apresentados projetos de
subsídio vitoriosos e experiências
dos clubes convidados: RC Santos
Porto, RC Santos Oeste, RC SP
Chácara Flora, RC Guarujá Ilha de
Santo Amaro, RC Santo André
Norte.
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RC de Santos Kids
inicia atividade
com entusiasmo
Com o lema “Servir Brincando”. o
Rotary Club de Santos Kids
escolheu para dar início às suas
atividades o dia 10 de novembro,
data da fundação, já com a
presidente Karina dos Reis Borges,
12 anos, no comando e que
empossou seus companheiros
durante a cerimônia realizada nas
dependências no Mendes Plaza
Hotel, em Santos - SP. O ato
contou com a presença do casal
governador Marcos Franco e Adela.
A presidente Karina, resumiu o que
representa a ação do Rotary Kids.
“Não é só a gente que tem que ser
feliz. Todas as crianças merecem e
podem ser felizes e nós contamos
com a ajuda de todos para fazer
isso”.
O presidente do RC de Santos, José
Alberto Claro, fez questão de
incentivar as crianças que são
filhos de rotarianos do clube e
sempre muito participativas nas

ações. “As
crianças
sempre vão às
visitas a
creches que
ajudamos e nos
demais
projetos, com
muita motivação, o que é bom para
o clube e para os pais, nossos
associados, o que é um incentivo. A
presença e alegria delas dão
sustentação ao nosso trabalho,
compensando o ano todo da nossa
gestão”.
Para o EGD Samir Khoury,
idealizador do Rotary Kids, esse
momento é de extrema
importância para o clube e para as
crianças que têm agora a missão de
representar o Rotary.
O protocolo, Yaggo Kishinami
Arata, 9 anos, observou:
“Estaremos nos dedicando para
trabalhar juntos por uma vida

melhor para todos, ajudando as
crianças que não podem ter o que
temos”.
A vice-presidente Ana Beatriz Braz
Alves, 10 anos disse: “O melhor
será poder ajudar a todos e servir
brincando, com diz o nosso lema”.
O governador Marcos Franco
homenageou todos os empossados
e demais crianças que integram o
grupo de kidianos do clube,
presenteando-os com o livro
“Frank e seus amigos”, a história
da mascote da gestão, um cão
Labrador, que representa de forma
educativa e divertida, o que
significa o Rotary e o ideal de
servir.

Rotaract promove 2º Fórum Distrital da gestão
As oportunidades de
estudo que o Rotary
International
proporciona aos jovens
da família rotária esteve
em pauta no 2º. Fórum
Distrital da gestão
2010/2011, que foi
realizado pela
Representação Distrital
de Rotaract Clubs do
Distrito 4420 e abordou
o tema “Intercâmbios e
Subsídios”.
O evento ocorreu no Hotel
Mercure São Paulo Times Square,
em São Paulo, no dia 7 de
novembro e teve palestras dos
companheiros EGD José Luiz
Fonseca, (2007/2008), e do
assessor jurídico da Comissão

Distrital de Intercâmbio de
Jovens 2010/2011, Marcelo
Vallejo Marsaioli.
Ao final das apresentações, a
companheira Bárbara Eleodora
Costa, do Rotaract Club de São
Bernardo do Campo, discorreu
sobre o processo seletivo e sua
experiência durante o Intercâmbio

de Jovens nos Estados
Unidos. O companheiro
William Silva dos Santos, do
Rotaract Club de São Paulo
Ipiranga, também fez suas
considerações e contou sua
experiência durante o
Intercâmbio de Grupo de
Estudos nos Estados Unidos.
“Todas as palestras foram
bastante dinâmicas e
levaram informações
importantes sobre o tema
para os 65 jovens que prestigiaram
o evento”, completa Felipe Koji
Yamadera, vice-representante
distrital de Rotaract Clubs, gestão
2010/2011, e vice-presidente do
Rotaract Club de São Paulo
Aeroporto, clube anfitrião do
evento.
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Confraternização supera expectativas
Foi um dia de
confraternização, de
harmonia e
divertimento. A
reunião de Natal e Ano
Novo realizada no
domingo de sol, dia 28
de novembro, nas
dependências do
Buffet Torre Grill, em
São Vicente, SP,
confirmou a postura
inovadora da gestão
2010-2011 do
governador Marcos
Franco, e forte adesão
dos clubes que registraram 256
representantes no evento. A
inovação, a harmonia e a adesão
foram bastante comentadas por
presidentes e rotarianos durante a
festa.
O governador Marcos Franco
destacou a importância de
verificar a harmonia que o
ambiente do distrito tem
proporcionado, avaliando a
presença em massa dos
presidentes inovadores no evento,
o que ele julgou espetacular. “Isso
é o que dá mais gás, fôlego, para
os projetos que estão por vir. A
idéia de unir as duas gestões atual e futura - aproxima e facilita
o vínculo para o desenvolvimento
dos trabalhos em conjunto e
aproveito esse momento fraterno
para desejar à todos um Feliz
Natal, um ano próspero e cheio de

energias para 2011”, disse Marcos
Franco.
Segundo o futuro governador do
Distrito 4420, Fernando Dias
Sobrinho (gestão 2011/2012), que
participou da confraternização ao
lado do governador Marcos
Franco, o objetivo do Rotary é dar
continuidade ao que tem sido
feito, valorizando isso. “Quando se
fala em planejamento estratégico,
pensamos na união dos anos
rotários, permitindo essa
continuidade entre governadores,
presidentes e equipes distritais,
dando sequência ao trabalho do
outro de maneira fortalecida. O
importante é saber utilizar o
tempo que temos para oferecer o
melhor para a sociedade e o
espírito de Natal e
confraternização nos permite
repensar o fato de estamos aqui e
cumprirmos o nosso dever”,

ressaltou o futuro
governador.
A presidente
inovadora do Rotary
Club Santo André Novo Século, Cleusa
Cecília Rosenbaum, se
diz extremamente
favorável a
confraternizações
como essa, porque
acredita que o
momento propicia
mais união entre os
clubes, o que torna o
Rotary ainda mais
forte. “Se não houver encontros de
confraternização como estes nós
não seguiremos fortalecidos e
adiante em nossas ações, que nos
permitem doar um pouco mais de
si para quem precisa de nós.
Penso que, também precisamos
descobrir um tempo para nos doar
mais às causas sociais e nos
confraternizar com esse espírito
de dar de si, resgatando os valores
de Jesus, que é um exemplo de
doação o qual devemos lembrar
neste final de ano”, afirmou a
presidente inovadora.
Na opinião do presidente inovador
do Rotary Club Santos José
Bonifácio, Dalberto Esteves, a
presença expressiva dos rotarianos
representando seus clubes no
evento reflete o espírito inovador
que Marcos Franco tem
implantado em sua gestão.
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“A alta adesão dos
presidentes, diretores e
companheiros de clubes
presentes no evento
mostra que uma gestão
inovadora promove a
ideia de conjugar as
duas gestões, o que é
muito positivo para os
novos rotarianos
aderirem como exemplo,
fortalecendo laços e
ações também
inovadoras, uma das
características do
governador, que pude
constatar neste evento, foi bem
assimilada”, destacou Esteves.
Adela Russo Franco,
esposa do governador,
percebeu que a forte
adesão dos clubes
demonstra satisfação
dos rotarianos com a
gestão atual, o que para
ela é um bom sinal.
“Estou muito feliz pela
adesão de todos que nos
prestigiaram e vem
compreendendo nossa
proposta inovadora”,
concluiu Adela, satisfeita
com o sucesso do
evento.
Para o presidente
inovador do RC de Santo
André-Norte, Rodenei Lemes Jr., a
confraternização torna-se uma
oportunidade gratificante porque
possibilita o reencontro com a
maioria dos presidentes de clube,

momento de alegria semelhante ao
que viveu no PETS, o seminário de
treinamento de presidentes eleitos

de clube que os prepara para o
exercício de seus cargos.
“Desejo que todos continuem com
a mesma motivação, alegria e o

companheirismo
demonstrado até agora,
porque aos que vem
praticando isso, o
sucesso tem acontecido
naturalmente. Sinto-me
um felizardo de ter
conhecido e ganho
novos amigos, o que
pra mim tem
representado o maior
presente desta gestão”,
definiu Lemes Jr., com
entusiasmo.
Durante o evento os
rotarianos puderam
desfrutar de um delicioso almoço
com variados pratos servidos pelo
bufê, além de
participarem da
brincadeira “Nossos
comerciais, por favor”,
que relembrava as mais
antigas e inesquecíveis
propagandas
comerciais veiculadas
na TV, as quais
deveriam ser
reconhecidas pelos
rotarianos. Os
campeões que mais
pontuaram ao longo da
brincadeira, foram
premiados com livros,
para enriquecer ainda
mais seus
conhecimentos.
- Nas fotos, aspectos gerais do
encontro de confraternização do
Distrito 4420, em São Vicente.

Mensagem de fim de ano às mulheres
Caras amigas,
Fiquei muito feliz em
conhecê-las melhor esse
ano, e admirar o trabalho
de vocês, sendo no clube,
na Asfar ou Casa da
Amizade. Tenho orgulho de
fazer parte deste Distrito,
com tantas valorosas

mulheres, que deixam seus
lares e famílias, para ajudar
a comunidade. Quero
desejar a um Feliz Natal e
um Ano Novo maravilhoso,
repleto de muito amor.
Agende o dia 23 de março
de 2011 para o nosso
Encontro Distrital das
Asfars e Casas da Amizade.

Será no recém
inaugurado Palácio
das Artes, em Praia
Grande.
Espero por vocês.
Adela Russo Franco
Esposa do Governador do
Distrito 4420
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Visita a clubes e homenagem a educadores

SP Anchieta - Maria Inês Bronzatti

PG Pedro Taques - Lisley C. Gomes da Silva

Diadema Floreat - Juvelina M. M. Mariano

SP Saúde - Sueli Bravi Conte

Santo André - Alexandre Takara

SP Sul - José Augusto Dias

Santos P. Praia - Basilio Gonzalez de Almeida

SV Antonio Emmerich - Luiza T. Rocha Rachid
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Visita a clubes e homenagem a educadores

S. Caetano do Sul - Mosalva Ribeiro Improta

Praia Grande - Elaine Bernardes

Ribeirão Pires - Maria Cristina Chagas Lunardi

PG Novo Tempo - Marli Pereira Jorge

Conferência Distrital

S. Caetano Sul Oeste - Sonia Maria Carvalho

A XX Conferência Distrital “Todos a Bordo”, no
navio MSC Ópera, em abril de 2011, reserva boas
surpresas. Entre elas, o ex-ponta esquerda do
Santos FC, José Macia, o Pepe, o “Canhão da Vila”,
o comediante Beto Hora, da rádio Bandeirantes, e
o maior ídolo da torcida do Palmeiras, o ex-meio
campista Ademir da Guia, o “Divino Mestre”. O
roteiro é Santos, Rio de Janeiro e Búzios. Aproveite
as promoções. Tel. 13-3321.9850 ou e-mail
reservas@4420abordo.com.br

IGE inicia seleção de candidatos
Teve início o processo de seleção
de profissionais da área da
Educação para o Programa de
Intercâmbio de Grupos de
Estudos (IGE) deste ano rotário
do Distrito 4420.
Dos 25 inscritos serão
selecionados quatro nomes e
outros quatro suplentes. A
viagem será para a Alemanha,

com intercâmbio com o Distrito
1850.
O companheiro Mário
Schroeder, ex-presidente do
Rotary Club SP Chácara Flora
(gestão 2009/2010), será o team
leader do grupo.
A viagem está prevista para o
período entre 4 de maio e 4 de
junho de 2011.

O IGE faz parte da Comissão da
Fundação Rotária do distrito e é
presidido pelo companheiro
EGD Silvio José Marola.
São membros do IGE o
governador Marcos Franco, o
EGD José Luiz Fonseca, o
governador eleito Fernando Dias
Sobrinho e o indicado Marcos
Luiz Zanardo.
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Mensagem do Presidente do RI

A Lógica do Cowboy

Ray Klinginsmith

Presidente de RI 2010-11

Adotei a “Lógica do Cowboy”
como minha música-tema por
duas razões: sua melodia alegre,
que reflete o clima positivo e
caloroso das reuniões de Rotary
Clubs do mundo todo, e a
simplicidade e o bom senso de sua
letra. Cinquenta anos atrás, ouviase muito a expressão "mantenha o
Rotary simples". Com o decorrer
dos anos, esta ideia vem sendo
deixada de lado; é por isso que
quero lembrar os rotarianos de
como o conceito dos serviços
rotários é simples. Os associados
de clube, que são líderes
comunitários, passam a conhecer
e a respeitar uns aos outros
através de suas reuniões semanais,
onde criam amizades, promovem
o companheirismo e ampliam sua
rede de contatos. Quando uma
necessidade comunitária é
identificada, eles descobrem que
são capazes de atendê-la, pois os
melhores líderes profissionais e
empresariais da comunidade

fazem parte do Rotary
Club. A mesma
abordagem funciona
para projetos
relacionados aos
Serviços Internos,
Profissionais e às
Novas Gerações. Os
Rotary Clubs têm a
capacidade de
identificar as
necessidades da
comunidade e
estabelecer suas
prioridades. Além
disso, possuem o conhecimento e
os recursos necessários para tratar
de tais questões se seus associados
estiverem sempre informados e
motivados. A comunicação nos
clubes deve ser simples e
frequente. Talvez seja nos Serviços
Internacionais que a simplicidade
do Rotary se torne mais evidente.
Os rotarianos confiam em seus
companheiros de clube e, ao
conhecerem rotarianos de outros
países, um nível de confiança
muito parecido é também
estabelecido. Desta forma, é fácil

fazer e manter amigos rotários em
lugares distantes, o que resulta na
cooperação incrível entre clubes
em projetos internacionais. A
música “Lógica do Cowboy” diz
que os cowboys têm uma solução
simples para quase tudo, assim
como os rotarianos. Este é o
espírito do Rotary, cujas marcas
registradas são companheirismo e
serviços voluntários. Juntos
podemos fazer do mundo um
lugar melhor e tornar nossos
clubes Maiores, Melhores e Mais
Fortes. Vamos em frente! Esta é a
lógica do cowboy.

Fundação Rotária libera US$ 106,5 mil
para 33 projetos do Distrito
Veja os clubes beneficiados
Cubatão
Diadema Floreat
Guarujá Vicente de
Carvalho
Itanhaém
Mauá
Mongaguá Centro
Peruíbe
Praia Grande Novo Tempo
Santo André Campestre
Santo André Novo Século
Santos Oeste
Santos José Bonifácio
Santos Noroeste
Santos Porto
Santos Vila Belmiro
Santos
Santos Boqueirão

Santos Monte Serrat
Santos Praia
Santos Ponta da Praia
São Caetano do Sul
São Caetano do Sul Leste
São Caetano do Sul Oeste
São Caetano do Sul
Olímpico
São Paulo Aeroporto
São Paulo Ipiranga
São Paulo Vila Mariana
São Paulo Sul
São Paulo Cidade Ademar
Alvorada
São Vicente
São Vicente Antonio
Emmerich
São Vicente Praia

A Fundação Rotária aprovou, no último dia 11 de
novembro, o pedido nº 25328 no valor total de US$
106,5 mil, para atender 33 projetos solicitados pelos
clubes do Distrito 4420, sendo 13 solicitações na área da
Saúde, 13 na área da Educação e sete na área Social. A
grande parte dos recursos será destinada para projetos
apresentados por 32 clubes do Distrito, relacionados no
quadro. Uma outra parte será destinada para o
Intercâmbio de Grupo de Estudos (IGE) a ser realizado
em parceria com o Distrito 1850, da Alemanha, e outra
para o nosso primeiro Projeto Distrital, o Centros de
Leitura e Educação Rotary (LER), sendo um piloto em
São Paulo, um na região do ABCDMR e um na região da
Baixada Santista. O governador Marcos Franco ficou
muito satisfeito com a aprovação. “Graças à doação dos
rotarianos para a Fundação Rotária foi possível a
liberação desses recursos”, disse.

