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Secretário de Educação prestigia
o lançamento do projeto LER
O secretário de Estado
da Educação de São
Paulo, Prof. Dr.
Herman Jacobus
Cornelis Voorwald
prestigiou o lançamento
do Projeto LER, durante
visita ao Rotary Club de
Santos Oeste. Ao lado
do governador Marcos
Franco, ele fala sobre a
importância desse
projeto.
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Convenção

O empresário Bill Gates, dirigente
da Fundação Bill e Melinda Gates,
será um dos palestrantes da
Convenção do Rotary International
de 2011 em Nova Orleans, Estados
Unidos, entre os dias 21 e 25 de
maio. Durante a terceira sessão
plenária, no dia 24 de maio, ele
falará sobre o progresso da
iniciativa de erradicação da
poliomielite e da necessidade de
terminarmos o trabalho.

Seminário Pets reúne 400 com
presença do presidente Ray
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Mensagem do Governador

O valor da Comunicação

Marcos A. F. Franco
Governador D 4420

"A informação é a comida
do campeão" - autor
desconhecido.
"Quem não se comunica se
trumbica" - Abelardo
Barbosa, o Chacrinha.
Este mês rotário dedicado às
Revistas nos faz refletir sobre a
comunicação e, as duas frases
acima definem muito bem a sua
importância para o
desenvolvimento de nosso
trabalho. Seja na vida profissional,
pessoal ou rotária é imprescindível
saber utilizar corretamente a
comunicação.
Como indivíduo, realizamos
diariamente a comunicação bocaa-boca, cujo alcance é muito
limitado e distorcido. Já para uma
comunicação de grupo ou de
massa é necessária a utilização de
outras formas, como o rádio, a
televisão, a revista, ou jornal,

tornando igual para todos o que
queremos informar. Uma
comunicação bem feita valoriza o
nosso trabalho propiciando o
conhecimento adequado por parte
dos públicos interno e externo.
Nossa organização tem procurado
atualizar-se adotando além das
Revistas, sites, redes sociais, como
Facebook, Twitter, blogs, para que
todos os rotarianos possam saber
o que está acontecendo no mundo
rotário e mais rápido.
Em nosso distrito temos evoluído
e neste ano contratamos dois
jornalistas para ajudar os clubes a

divulgarem suas atividades.
Nosso Portal passou a ter
notícias de todo o distrito, todos
os dias. Um rotariano bem
informado do que fazemos
desenvolve uma Imagem
Pública de Rotary de alta
qualidade e consegue divulgar
melhor nossas ações.
Como membro do clube você
também é o responsável pela
divulgação, crie o hábito de
informar o secretário do seu
clube ou o companheiro
responsável pela comunicação
interna, sobre suas ações,
participações como rotariano e
como líder em sua profissão.
Procure ser um bom repórter
buscando informações
importantes para que os seus
companheiros possam ajudar a
propagá-las em seus meios
profissionais.
Divulgue para os novos sócios
nossos canais de comunicação,
para que possamos
FORTALECER COMUNIDADE E
UNIR CONTINENTES.

Pets reúne 400 com presença de Ray
Com cerca de 400
participantes foi
realizado o seminário de
treinamento dos
presidentes eleitos para
os clubes do Distrito
4420, em conjunto com
o Distrito 4430, o que
tornou o evento
multidistrital. O casal
presidente de Rotary
International, Ray
Klinginsmith e Judie
esteve presente. O seminário contou
Expediente

com a presença do
governador eleito do
4420, Fernando Dias
Sobrinho e Sônia, e do
governador eleito do
Distrito 4430, Ennio
Caramella, além de
presidentes de clubes
dos dois distritos. O
casal governador
Marcos Franco e Adela
também participou. O
seminário aconteceu no
hotel Majestic, em Águas de Lindóia.
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RYLA II

O programa Prêmios
Rotários de Liderança
Juvenil (RYLA II) será
realizado de 6 a 8 de
maio no Magic-City,
em Suzano, SP. É
destinado a jovens
entre 18 e 30 anos por
indicações de clubes do
Distrito 4420. Saiba
mais no site
www.rotary4420.org.br
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Distrito lança projeto LER com presença
do secretário de Estado da Educação
"Em todas as ações que forem
importantes e contribuírem para a
educação e qualificação de jovens,
eu estarei presente". Estas foram
as palavras do secretário de
Estado da Educação, Prof. Dr.
Herman Jacobus Cornelis
Voorwald, que no dia 22 de março
esteve em Santos, SP, a convite do
governador Marcos Franco para
prestigiar o lançamento do projeto
LER - Centro de Leitura e
Educação Rotary, ocorrido
durante visita oficial ao Rotary
Club Santos-Oeste, clube da
governadoria.
O projeto LER tem como
finalidade dar acesso à leitura,
informações para crianças
carentes, servindo de estímulo
para jovens em busca de mais
cultura e aprendizado e a função
do Distrito 4420 é fomentar o
desenvolvimento desses Centros
pelos Rotary Clubs em
comunidades carentes, fornecendo
recursos básicos, ação com a qual

o secretário se diz muito satisfeito
em poder participar.
"Uma das coisas que mais gosto é
inaugurar escolas e participar do
lançamento de projetos que
tragam melhoria para a educação
e venha acrescentar valores na
educação dos jovens, tornando-os
assim, melhor preparados para o
mercado de trabalho. Esse

programa, o LER, na realidade
conta com a minha participação
para poder mostrar a sua
importância considerando que a
educação é a soma de ações, onde
o Estado tem a sua participação, a
sociedade civil colabora,
demonstrando que a educação é
uma responsabilidade de todos",
concluiu Herman Voorwald.

Governador ressalta importância do projeto

"Acredito que o projeto
terá um alcance muito
grande. Ele está
nascendo aqui no nosso
Distrito 4420, mas
tomará rumos muito
diferentes e vai propiciar
o fortalecimento dos
clubes, para que
tenhamos um projeto
mais próximo da nossa
realidade e tenho certeza
que em pouco tempo ele
poderá se espalhar pelo
Brasil, porque para os
rotarianos, esse é um
projeto fácil para se capilarizar,
promovendo resultados. Essa é a
nossa perspectiva", definiu o
governador Marcos Franco.
"Nós acreditamos muito nessa

proposta, porque de forma
simples e inovadora estaremos
sem dúvida trabalhando um dos
focos do Rotary que é a educação,
trazendo novos parceiros para
trabalharem juntos e disseminar o

projeto. A educação é
uma das prioridades
do Rotary e através
dela, todos nós
podemos desenvolver
plenamente o ideal
de servir", definiu o
governador em noite
de grande emoção.
Durante a visita ao
RC Santos-Oeste o
secretário Herman
Voorwald foi
homenageado (foto)
pelo Distrito, como
educador. A
homenagem como educador o
torna símbolo de todos os
educadores já homenageados,
durante as 74 visitas realizadas
aos clubes do Distrito.
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Mensagem do Presidente do RI
Ray Klinginsmith

Algo velho, algo novo

Presidente de RI 2010-11

A maioria dos rotarianos
sabe que, por muitas
décadas, o Rotary operou
com quatro Avenidas de
Serviços: Serviços Internos,
Serviços Profissionais,
Serviços à Comunidade e
Serviços Internacionais. No
entanto, no Conselho de
Legislação de 2010 algo
inesperado aconteceu: uma
proposta para a criação da
quinta Avenida de Serviços,
que já tinha sido rejeitada em
Conselhos anteriores, foi
aprovada.
A nova Avenida é chamada
Serviços às Novas Gerações, e há
uma certa confusão e preocupação
sobre o impacto dessa mudança.
Como o proponente da emenda
não preencheu uma declaração de
apoio, não temos uma explicação
por escrito que justifique a
proposta. Contudo, parece-me que
o propósito e efeito estão
relacionados a um maior enfoque
nos programas pró-juventude do
Rotary.
Os programas Interact, RYLA,

Rotaract e Intercâmbio de Jovens
são alguns dos melhores do
mundo em sua categoria. Porém,
por terem sido divididos entre
Serviços à Comunidade e Serviços
Internacionais no âmbito de
clubes e distritos, a coordenação
de tais programas ficou ainda
mais difícil. A mudança para cinco
Avenidas de Serviços fará com que
cada clube e distrito tenha um
único diretor ou coordenador
responsável por supervisionar e
promover os programas do Rotary
voltados aos jovens.

Nosso trabalho com a
juventude tem duas
vantagens. Em primeiro
lugar, a exposição dos
participantes aos Valores do
Rotary - companheirismo,
serviços humanitários,
integridade, diversidade e
liderança. Em segundo, a
lembrança positiva do Rotary,
o que frequentemente motiva
os jovens a se associarem a
Rotary Clubs. Para ajudar no
recrutamento dos
participantes desses
programas, estamos
elaborando planos para
registrar os nomes e e-mails
dos jovens a fim de
mantermos contato depois de
terem deixado os programas prójuventude. Na realidade, o
Conselho de Legislação de 2010
não criou nenhum programa
diferente. O acréscimo da quinta
Avenida de Serviços, no entanto,
contribuirá para tornar os
programas voltados aos jovens
ainda Maiores, Melhores e Mais
Fortes, fazendo com que mais
participantes se afiliem a Rotary
Clubs. Uma situação em que todos
saem ganhando!

IGE: Ray inova na recepção a alemães
O presidente de Rotary
International Ray
Klinginsmith,
acompanhado do
governador do Distrito
4420, Marcos Franco, e
de outros rotarianos
como o DRI Antonio
Hallage, recepcionou no
Aeroporto Internacional
de São Paulo André
Franco Montoro, em
Guarulhos, de modo
inovador, a equipe de
alemães que chegou ao País para o
Intercâmbio de Grupos de Estudo

(IGE). A equipe ficará no Brasil
até 19 de abril.
A equipe alemã é chefiada por

Burghard Niederquell
(team-leader) e conta
com os seguintes
membros: Rainer
Jeurink, Evelyn Bertz,
Katharina Rosin e
Johanna Wolken.
No dia 3 de maio segue
para a Alemanha a
equipe brasileira que é
chefiada pelo teamleader Mario Schroeder e
os profissionais:
Claudemir L. M. dos
Santos, Daniela do Lago, Geilsa K.
Sant'Ana e Juliana A. Antonio.

