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XX Conferência Distrital,
inovadora e inesquecível
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Mensagem do Governador
“Emoção inesquecível”

Mensagem do Presidente de RI
  “Mostre e conte”

Encontro das Asfar 
teve 196 participantes

e-Clubs

Página 12Página 2

O projeto foi lançado pelo 
governador Marcos Franco e já 
incentiva interessados.

Foi um evento rotário 
superlativo, marcado pela 
inovação, dinamismo e 
pontualidade.
Até o sol colaborou na 
alegria e no 
companheirismo entre 
1.952 pessoas a bordo, das 
quais 732 eram rotarianos 
e 38 rotaractianos. Por 
isso e por seu roteiro 
vibrante, a XX Conferência 
Distrital será inesquecível 
e entrará para a História. 
Confira nesta edição!
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

Ritmo, Evolução, Harmonia, 
Garra, Técnica e muita Vibração. 
A nossa XX Conferência Distrital 
Todos a Bordo lembrou o desfile 
de uma escola de samba campeã.
Com o samba enredo ROTARY 
JUNTOS PARA INOVAR, 
buscamos um "abre-alas", um 
Transatlântico, o navio MSC 
Ópera que representasse toda a 
potência que são os rotarianos do 
nosso distrito. Foram quase 18 
meses de preparação, buscando 
sempre a maior participação de 
toda família rotária, cada clube 
formando uma ala, com suas 
histórias e valores. Durante os 3 
dias pudemos ver cada programa 
desenvolvido em nosso distrito, 
um enredo com muita 

internacionalidade representada 
por jovens intercambistas de 15 
países, pelo grupo alemão do IGE, 
pelos conhecimentos transmitidos 
por diversos palestrantes e 
principalmente por Monty 
Audenart e sua esposa Liz, 
representando o Presidente Ray 
Klinginsmith. Toda uma 
programação além do 
recomendado por Rotary 
International. Pude sentir o 
resultado de alta qualidade 
produzido pela Comissão da 
Conferência Distrital, comandada 
pelo companheiro Ronaldo 
Varella. Pude sentir toda vibração 
e alegria de todos que 
participaram desse evento. Muitos 
foram os momentos que me 
emocionei, como a partida do 
navio ao som dos hinos canadense 
e brasileiro, com a presença de 

1.952 tripulantes rotários, a 
grande participação na Noite 
Tropical, a alegria de todos na 
apresentação da escola de samba 
Beija-Flor, campeã do carnaval 
carioca deste ano, as mensagens 
proferidas por Monty Audenart e 
o encerramento junto com os 
presidentes, ao som de "Sorte 
Grande" (poeira). Vejam nesta 
edição todos esses momentos.
Mais que emoção, estou muito 
orgulhoso de nosso distrito, que 
sob a liderança dos presidentes 
inovadores, soube desenvolver 
com muita harmonia e ritmo uma 
Conferência Distrital vibrante, que 
influenciará e motivará ainda mais 
as nossas ações. Parabéns a todos 
que acreditaram que podemos 
fazer mais e com isso 
FORTALECER COMUNIDADES e 
UNIR CONTINENTES.

Emoção inesquecível
Mensagem do Governador

Uma grande festa de 
confraternização entre 
os clubes do Distrito 
4420 marcou a saída do 
navio MSC Ópera, onde 
se realizou a XX 
Conferência Distrital, 
promovida pelo Distrito 
4420 de Rotary 
International. O navio 
deixou o Porto de 
Santos exatamente às 
17h15. "Estou muito 
feliz por ter tantos 
companheiros a bordo, disse o 
governador Marcos Franco, 
emocionado ao lado da esposa 
Adela, ao referir-se à lotação 
completa do navio, que está 
afretado ao Distrito e tem cerca de 

2.000 pessoas a bordo.
Todos os presidentes de Rotary 
Clubs se reuniram numa área 
avançada da parte superior do 
deck da piscina. Eles estavam com 
o traje da cor vinho desta gestão e 

com usando um quepe 
branco, como o de um 
comandante de navio. Ali, 
sob o comando do 
governador Marcos 
Franco, todos ouviram os 
hinos do Canadá e do 
Brasil, com centenas de 
pessoas nos corredores 
laterais e ao longo do deck 
da piscina. O hino do 
Canadá foi tocado para 
saudar o casal Monty e 
Elizabeth Audenart, 

representante do casal presidente 
de RI, Ray e Judie Klinginsmith. O 
governador deu como aberta a XX 
Conferência Distrital e bateu o 
sino, encerrando a abertura oficial 
dos trabalhos.

Confraternização abre a Conferência a bordo
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Números expressivos 
com relação a doações 
realizadas por clubes 
do Distrito 4420 para 
a Fundação Rotária 
foram apresentados 
pelo governador 
Marcos Franco 
durante sua 
apresentação ao 
público da XX 
Conferência Distrital 
a bordo do navio MSC 
Opera, no final da 
manhã desta sexta-
feira. Segundo ele, na 
atual gestão 2010-
2011 o total doado 
chega a US$ 501 mil, 
dos quais US$ 250 
mil para o Fundo Anual, US$ 188 
mil para a campanha de 
erradicação da poliomielite e US$ 
63 mil para o Fundo Permanente.
A posição do Distrito 4420 em 
relação a doações para a 
erradicação da poliomielite no 
mundo, dentro da campanha 
mundial Desafio 200 Milhões de 
Dólares, que objetiva alcançar esse 
total em recursos para as 
campanhas contra a pólio até 30 
de junho de 2012, também é 
importante. O 4420 colaborou até 
agora com US$ 353 mil, de um 
total já arrecadado no mundo de 
US$ 163,4 milhões, segundo dados 
levantados até o dia 31 de março. 
Entre os clubes do Distrito os 
maiores doadores foram o RC 
Santos José Bonifácio, com US$ 
42,8 mil; o RC Santos Oeste, com 
US$ 35,8 mil e o RC São Bernardo 
do Campo Norte, com US$ 13,7 
mil. Outro aspecto de relevância 
para o Distrito 4420 é o número 
de clubes que já aderiram ao 
programa Clubes 100% Paul 
Harris. Hoje são 39 dos 74 clubes, 
o que corresponde a 52% do total. 
"Não está difícil conseguirmos ter 

um distrito 100% Paul Harris", 
disse o governador, estimulando 
os clubes a perseguir essa meta.
Há também no Distrito 15 clubes 
com 70 empresas participantes do 
projeto Empresa Cidadã 2010-
2011 da Associação Brasileira da 
Fundação Rotária (ABTRF).
Os clubes com mais empresas 
participantes são o RC Santos 
Oeste, com 20, o RC SP 
Aeroporto, com 7 e o RC Santos 
José Bonifácio, com 6. Outro 
destaque do Distrito cabe ao Paul 
Harris Society, que envolve 138 

rotarianos de 33 
clubes. Os mais 
expressivos são o RC 
SP Aeroporto, com 
18 rotarianos, o RC 
Santos, com 13 e o 
RC Mauá, com 9. O 
Fundo Anual tem 
aplicação de recursos 
em projetos globais e 
distritais. O Fundo 
Permanente (que é o 
fundo de reservas do 
Rotary) tem seus 
rendimentos 
utilizados no custeio 
da organização. Os 
recursos arrecadados 
para o programa End 
Polio Now são 

aplicados nas ações e 
desenvolvimento das vacinas para 
a erradicação da poliomielite no 
mundo. O governador Marcos 
Franco destacou ainda que há US$ 
106,5 mil destinados a projetos 
distritais e US$ 66 mil revertidos 
em US$ 360 mil em nove projetos 
de subsídios globais (4 em São 
Paulo, e parcerias de outros 5 com 
Recife, Estados Unidos, Gana, 
África do Sul e Argentina. Os 
recursos totais somam portanto 
US$ 466,5 mil.

Doações à Fundação Rotária destacam
a posição do Distrito 4420

Demonstrando muita alegria, o 
governador destacou que o Plano 
de Gastos dos projetos de 
subsídios distritais, do Distrito 
4420 foi considerado "excelente" 
no Boletim Plano Visão de 
Futuro, edição de abril, e usado 
como modelo a ser utilizado por 
todos os distritos
no mundo. Veja na íntegra o que 
diz o Boletim:
Modelo de plano de gastos
O Distrito 4420 do Brasil está 
usando fundos de Subsídio 

Distrital recebido em novembro 
em mais de 30 projetos 
desenvolvidos por clube e 
distrito. Esses projetos vão desde 
equipar um laboratório escolar, 
fornecer equipamentos para um 
albergue para jovens, financiar 
equipe de aperfeiçoamento 
profissional com distrito não 
piloto até comprar livros para 
um orfanato. Quando for 
elaborar seu plano, use o 
excelente plano de gastos 
enviado pelo distrito brasileiro.

Boletim de RI ressalta as ações
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Além do sucesso 
reconhecido por todos 
pela realização a bordo 
da Conferência Distrital, 
com 1.952 pessoas, o 
governador Marcos 
Franco tinha muitos 
outros motivos para seu 
contentamento. Um 
deles se referiu às 
menções presidenciais e 
honras reconhecidas 
pelo presidente de 
Rotary International, 
Ray Klinginsmith em 
relação aos clubes do 
Distrito 4420.
Dos 74 clubes do distrito 71 
entregaram seus relatórios dentro 
do prazo previsto, 31 de março. 
Destes 71 clubes, 58 receberam a 
menção presidencial, o que 
corresponde a 78% do total, e, 
destes, 21 receberam também, 
além da menção, a manifestação 

de honras. Três clubes deixaram 
de entregar os relatórios no prazo.
"No nosso distrito, 78% dos clubes 
vão receber menções, o que 
acredito que seja algo até inédito", 
comemorou o governador, no 
salão lotado no encerramento da 
conferência. "As menções vão 
ajudar os clubes a desenvolver 
alguns pontos fortes e outros a 

desenvolver". Outro 
motivo de comemoração 
foi o aumento do quadro 
associativo dos clubes do 
distrito até 31 de março. 
Segundo ele, no dia de 
sua posse, em julho de 
2010, havia 74 clubes 
com 2.080 associados, 
dos quais 25 com menos 
de 20 sócios e 18 com 
mais de 30. Hoje há 74 
clubes com 2.121 
associados (crescimento 
de 41 sócios no período), 
e 22 clubes com menos 

de 20 associados e 22 com mais de 
30. Os clubes com maiores 
crescimentos até hoje são os da 
Área 9, com 19 sócios (aumento de 
20%), o RC de Mongaguá, com 14 
associados (200%), o RC de 
Mongaguá Centro, com 11 (55%) e 
o RC de Ribeirão Pires, com 10 
sócios (50%).

Menção presidencial vai para 78% dos clubes

A reunião dos Delegados 
Votantes da XX 
Conferência Distrital, 
presidida pelo EGD Samir 
Nakhle Khoury, foi 
realizada no segundo dia 
do evento, registrou a 
presença de 42 
representantes de clubes 
do Distrito 4420 e aprovou 
propostas por 
unanimidade. O EGD 
Samir apresentou o 
resultado da reunião no último dia 
da conferência, a uma plateia que 
lotou o Teatro dell'Opera.
Um dos aspectos inovadores do 
encontro se deu quando o EGD 
Samir solicitou que os delegados 
votantes permanecessem como 
uma Comissão de Representantes, 
recebendo as propostas de seus 
clubes ao longo de mais um ano, 
objetivando esclarecer os sócios 
em geral e selecionar eventuais 
boas sugestões para o próximo 

Conselho de Legislação, ocasião 
em que ele será o nosso Delegado. 
A idéia inovadora foi aceita de 
imediato pelo GE Fernando Dias 
Sobrinho, tendo obtido aprovação 
unânime.
No teatro, o espaço foi utilizado 
para simular um formato de 
Reunião do Conselho de 
Legislação de RI. Os proponentes 
se postaram diante dos votantes 
para a leitura e defesa das 
respectivas propostas. 

Entre elas, as aprovadas por 
unanimidade foram:
- Proposta de Emenda do 
Rotary Club São Paulo 
Interlagos: Para estabelecer 
que um rotariano não 
participe de mais de três 
(03) Comissões de Indicação 
para Presidente de RI.
- Proposta de Resolução do 
Rotary Club de Santos: Para 
transformar o Programa 
Preserve o Planeta Terra em 

Programa Estruturado de RI.
- Proposta de Resolução do Rotary 
Club de Santos: Para transformar 
o Programa RLI (Rotary 
Leadership Institute) em 
Programa Estruturado de RI.
Também por unanimidade foram 
aprovadas as contas e 
demonstrativos contábeis da 
Gestão 2009/2010, do EGD 
Roberto Barroso Filho, bem como 
outras 11 moções, votos de louvor 
e agradecimentos.

Delegados aprovam propostas com inovações
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Em reunião específica 
com os presidentes de 
64 clubes do Distrito 
4420, o governador 
Marcos Franco 
apresentou seis 
propostas para 
debate, ouviu 
sugestões e definiu 
algumas ações para os 
próximos meses de 
gestão, que termina 
em julho. Uma delas 
foi justamente um 
pedido pessoal que fez 
aos presidentes, para 
que prestigiem e dêem 
apoio aos futuros presidentes da 
gestão 2011-2012. Ele também 
enfatizou que é imprescindível que 
os clubes promovam as visitas de 
reconhecimento, em junho.
Outro tema debatido com os 
presidentes foi a apresentação de 
uma nova meta de 
desenvolvimento do quadro 
associativo (DQS), para que os 74 

clubes do Distrito consigam, cada 
um, ao menor um novo sócio, 
mantendo o atual quadro 
associativo.
O encontro aconteceu no final da 
tarde no salão Cotton Club. Outras 
metas foram debatidas, com 
sugestões apresentadas pelos 
presidentes. "Eu vim pedir ideias. 
Se cada um fizer um pouco vamos 

dar um grande 
impulso ao distrito. 
Temos força e 
condição de fazer 
isso", disse Marcos 
Franco.
Ao final, por sugestão 
de um dos 
presidentes, o 
governador foi 
parabenizado por 
desenvolver de modo 
inovador a XX 
Conferência Distrital 
em um navio, no caso 
o MSC Opera, onde 
aconteceu o evento. 

Foi proposta uma saudação ao 
governador, logo aceita por todos 
os presentes, que se levantaram 
para aplaudir Marcos Franco.
Foi sugerida, por ele, a reunião de 
todos nas escadarias principais do 
navio, para uma fotografia que 
marcasse o encontro, o que 
ocorreu de modo em clima de 
confraternização entre todos.

O Rotary Club de Santos 
Porto levou 123 pessoas à 
XX Conferência Distrital 
e conquistou o troféu de 
maior caravana presente 
ao evento. A presidente 
inovadora Fabiana 
Esteves comemorou o 
fato com outros 
rotarianos do clube, que 
fizeram uma grande festa 
na plateia do Teatro 
dell'Opera, onde foram 
anunciados os maiores 
grupos a bordo. Ao receber o 
troféu ela dividiu o prêmio com o 
EGD Dirceu Vieira e outros 
companheiros do clube que 
ajudaram no comparecimento à 
conferência.
Os números foram apresentados 

pelo presidente da Comissão da 
Conferência, Ronaldo Tadeu Caro 
Varella. Ele explicou que o RC de 
Santos Oeste, clube da 
governadoria, não concorreu à 
premiação por solicitação do 
próprio governador, mas levou 113 
pessoas.

A segunda maior caravana 
foi do RC Santo André, com 
118 membros e o terceiro 
lugar ficou com o RC de 
Santos, com 86 pessoas. 
O RC de Santos Monte 
Serrat e o RC de São 
Vicente Praia empataram e 
dividiram o troféu de maior 
participação infantil. 
O RC de Santos Porto 
também faturou o prêmio 
de maior caravana 
feminina. O troféu de maior 

caravana proporcional (de 
comparecimentos em relação ao 
número de associados do clube) 
ficou para o RC Praia Grande 
Forte Itaipu, com o RC Diadema 
Floreat em segundo e o RC Santos 
Porto em terceiro.

Governador define novas metas com
64 presidentes de clubes do Distrito

RC Santos Porto, troféu de maior caravana



Página 6 Carta Mensal

As esposas de rotarianos 
têm participado mais 
ativamente, agregando 
valores e fazendo muito 
pelo Rotary, como 
mulher, cidadã e pelo 
compromisso que assume 
diante de causas sociais e 
projetos humanitários. 
Elas também tem se 
tornado independentes, 
tendo o desafio de 
conciliar vida profissional 
e família, com atividades 
em Rotary de maneira 
bem sucedida e 
inovadora.
Essa é a visão geral de boa parte 
das mulheres que participaram da 
reunião ocorrida na Conferência 
Distrital, com Adela, esposa do 
governador Marcos Franco e Liz, 
esposa de Monty Audenart, 
representante do Rotary 
Internacional no evento. 
O tema "Mulher em Rotary, uma 
troca de experiências", trouxe 

muita reflexão, exposição de 
opiniões diversificadas, somados 
ao entusiasmo entre várias 
gerações presentes, as quais 
expressaram sentimentos e idéias 
sobre a importância do papel da 
mulher em Rotary.
Adela disse que, espera que a 
mulher esteja preparada para os 
próximos 20 anos, pois considera 
que o mundo só vai melhorar 
quando as mulheres perceberem 

que podem se posicionar 
em todas as áreas, seja 
na política, na família e 
na educação, porque 
acredita que a mulher 
possui o sexto sentido, 
algo que os homens não 
possuem. Ela vê isso 
como algo muito 
importante em qualquer 
área.
"Precisamos nos 
conscientizar disso. Nós 
somos pessoas 
independentes dos 
homens, mesmo vivendo 

com eles, somos seres 
independentes que podem fazer 
muito mais".
Para Liz, as mulheres têm uma 
missão divina. "Se nós perdermos 
isso de vista, não só o Rotary, mas 
o mundo inteiro vai sofrer", 
concluiu a canadense muito 
envolvida com o companheirismo 
feminino a bordo do navio, 
durante toda conferência.

Mulheres trocam experiências durante 
Conferência Distrital

O governador Marcos Franco lançou a 
fundação dos e-Clubs de Rotary no Distrito 
4420, como projeto de expansão. Trata-se de 
um clube virtual, que pode agregar diante de 
um site, no computador, pessoas de qualquer 
cidade do Estado e do mundo. Ele está 
entusiasmado com a iniciativa e acredita que 
dentro de pouco tempo já deverão surgir os 
primeiros e-Clubs no distrito. "É um novo 
conceito de ação", diz. "E as reuniões são 
realizadas no website oficial do clube". Há 
alguns grupos já interessados em formar 
esses clubes virtuais. Há no Brasil um e-Club 
em funcionamento, do Distrito 4500, e cerca 
de 14 e-Clubs no mundo, formados desde 
que o Conselho de Legislação de 2010 
reconheceu Rotary e-Clubs como parte do 
RI, após projeto piloto de seis anos. Mais 
informações: www.rotaryeclub4420.org.br

Um homem generoso 
e preocupado com a 
qualidade de vida de 
muitas pessoas que 
necessitam de apoio e 
suas ações em projetos 
sociais renderam ao 
rotariano do RC de 
São Paulo Sudeste, 
Oswaldo Takata, 
merecida homenagem 
do RI, por meio do 
prêmio Dar de Si 
Antes de Pensar em Si, 
indicado pelo EDRI 
José Pretoni. Ele teve seu currículo apresentado com suas 
virtudes, pois foi arrimo de família, camponês, motorista, 
empresário e protetor de causas nobres. Takata agradeceu a 
homenagem e ficou muito emocionado, ladeado pelo 
governador Marcos Franco, por Monty Audenart e pelo 
presidente do RC SP-Sudeste, Valter Maike.

e-Club, novo conceito 
em Rotary

Takata recebe homenagem
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Nas quatro vezes em que falou 
em público na XX Conferência 
Distrital, o representante do 
Rotary International, Monty 
Audenart, lotou a capacidade 
do teatro dell'Opera e, ao longo 
de seus discursos vibrantes e 
cheios de emoção havia sempre 
um silêncio respeitoso e de 
interesse pelos temas 
abordados.
Audenart conseguiu falar de 
Rotary, sempre no superlativo, 
ao contar casos de sua vida 
pessoal, da família, das ações 
que empreende pelo mundo 
como rotariano. Vida de 
dedicação, compartilhada ao 
lado da esposa Liz.
"Viemos de países diferentes e 
estamos aqui com um só 
coração, unidos em Rotary". E 
completou: "Várias pessoas nos 
contaram sobre o super 
Distrito de Rotary que vocês 
conseguiram criar aqui com o 
esforço de todos estes 
rotarianos. Eu sempre fico 
surpreso de ver que sempre que 
o Rotary tem uma necessidade 
crítica global, como a 
necessidade de fortalecermos 
nossos clubes, sermos 
inovadores e abraçarmos as 
mudanças, aumentarmos nossa 
capacidade de servir o próximo 
e melhorarmos nossa imagem 
pública, continuarmos com 
firmeza e coragem nesta 
arrancada final da erradicação 
da pólio, surgem rotarianos 
como vocês, com todos esses 
talentos e qualidades especiais 
para nos conduzirem e fazer com 
que o trabalho seja realizado".
Otimismo e incentivo: "Mais de 5 
milhões de crianças que estão 
andando, hoje, provavelmente 
teria ficado aleijadas por
causa da pólio.
Algum dia, muito em breve,  um 
presidente de RI, talvez até 
mesmo de um destes países, 
subirá em um pódio como este e 

declarará que a guerra contra a 
pólio terminou. E isso acontecerá 
graças a milhares de rotarianos 
como vocês e eu". 
Sobre a integridade do rotariano: 
"Cada visão que perseguimos, 
cada serviço que prestamos, cada 
ação que planejamos, molda cada 
uma das páginas no livro do 
Rotary, da capa à contracapa. 
Estamos aqui para celebrar nossas 
páginas, e sabemos que esse livro 
vai ser um verdadeiro sucesso!"
Sobre associados: "Entre 2000 e 

2010 o mundo cresceu 1 
bilhão de pessoas, mas o 
crescimento do Rotary, no 
período, foi de 0%. Pondo um 
pouco mais de lenha na 
fogueira, nos últimos 7 anos, 
Rotary admitiu 1 milhão de 
novos membros e viu 1 milhão 
de sócios sair pela porta de 
trás. Se vocês prestarem 
atenção, vão ver que nenhum 
outro sucesso corporativo 
pode compensar este fracasso 
no crescimento de nossa 
organização. Cada atividade 
que realizamos em nossos 
clubes deve estar direcionada 
para recrutar e reter novos 
membros. Se o crescimento da 
organização se tornar nossa 
prioridade, ou seja, o 
fortalecimento de nossos 
clubes, então o resto das 
atividades de serviços e 
programas se desenvolverão 
por conta própria. E é isso que 
o plano estratégico de Rotary, 
que acaba de ser revisado, 
faz… Leva-nos de volta à base 
do crescimento do Rotary. 
Precisamos trabalhar para 
manter os Rotarianos no 
Rotary. Muitas outras 
informações importantes 
tocaram profundamente o 
coração de cada rotariano a 
bordo. Ao final, estimulado 
pelo que viu a bordo, 
informou: "Esta foi uma 
grande conferência e será um 
prazer fazer esse relatório para 

o presidente Ray. Aprendemos 
muito e sentiremos saudades de 
todos até a próxima oportunidade 
de nos encontrarmos novamente. 
Desejo-lhes muita felicidade ao 
voltarem para suas casas e seus 
Rotary Clubs. Obrigado 
novamente por tudo o que vocês 
fazem pelo Rotary".

* As quatro palestras de Monty 
Audenart estão na íntegra no site do 
Distrito 4420, www.rotary4420.org.br

Audenart, uma atração à parte
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O representante do Rotary 
International na Conferência 
Distrital, Monty Audenart e o 
governador Marcos Franco 
prestigiaram o encontro Casa da 
Juventude. Também participaram 
da mesa o diretor da Comissão 
Pró-Juventude da equipe distrital, 
Marcos Buim, o representante 
distrital de Rotary Clubs, Eduardo 
Gonsalves do Barreiro Júnior 
(Duda) e a presidente do Interact 
Club de Santos Professor Fuschini, 
Mariana Fanton.
"Faço questão de dar parabéns a 
vocês do Rotaract e do Interact. 
Tenho acompanhado o seu 
trabalho no distrito e sei que não é 
uma tarefa fácil. Mas é preciso 
insistir", disse o governador. Ele 
apresentou a ideia de se introduzir 
trainees como elos para ligar os 
clubes, jovens e os Rotary Clubs e 
o Distrito, como se faz nas 
empresas. "É uma ideia que trago 
da área empresarial e que pode 
ajudar na continuidade dos 

Rotaract 
Clubs, quando 
os jovens 
deixam os 
Rotaract para 
ingressarem 
nos clubes 
rotarianos". 
Ele se disse 
muito contente 
com o trabalho 
e a presença dos jovens no navio, 
reconheceu que muitos não 
puderam ir por várias razões como 
empregos e aulas, e destacou a 
atuação de Marcos Buim à frente 
da comissão.
O representante de RI disse que 
tem muita admiração pelo 
trabalho dos Rotaract e dos 
Interact, apresentou casos 
ocorridos com ele em partes do 
mundo e, ao final, observou: 
"Vocês são os nossos parceiros. 
Vocês são a futura liderança de 
Rotary International".
Duda agradeceu a todos e se 

iniciou a fase de apresentação de 
trabalhos. Mariana falou pelo 
Interact e disse que na atual 
gestão em seu clube houve o 
aumento de 70% do quadro 
associativo. A seguir foram 
apresentadas ações beneficentes e 
projetos desenvolvidos por 11 
Rotaract Clubs. Falaram 
presidentes e representantes dos 
seguintes: Peruíbe, Itanhaém, 
Praia Grande, Praia Grande Forte 
Itaipu, Santos, Diadema Floreat, 
São Bernardo do Campo, Santo 
André, Ribeirão Pires Estância 
Centro, São Paulo Anchieta e São 
Paulo Aeroporto.

Jovens apresentam 
ações e projetos

Durante a Conferência 
Distrital ocorreu a IV 
Conferência Distrital de 
Rotary Kids e o RYLA 
"Kids". A conferência foi 
organizada por Marcelo 
Carvalho, do RC de São 
Paulo Aeroporto, e 
contou com a abertura 
pelo EGD Samir Nakhle 
Khoury, que foi o 
idealizador do programa 
Rotary Kids. O 
governador Marcos 
Franco elogiou o 
trabalho das crianças, e o 
representante de RI Monty 
Audenart disse não haver o 
programa de Rotary Kids no 
Canadá e que estava muito 
interessado em conhecê-lo melhor 

para levar o programa para seu 
país. Os kidianos apresentaram 
projetos dos clubes. A presidente 
Simone Oliveira, pelo Rotary Kids 
de São Vicente Antonio 
Emmerich;  o presidente Alberto 
Claro, pelo Rotary Kids de Santos 

e o Rotary Kids de SP 
Aeroporto. Também 
representaram seus 
clubes integrantes do 
Rotary Kids de SCS 
Olímpico.
Dentro do contexto da 
Conferência de Rotary 
Kids foi realizado o 
segundo "Ryla Kids", 
para crianças de 6 a 12 
anos de idade. O RYLA 
foi conduzido pela 
companheira e autora 
de livros infantis 

Denise de Oliveira. A Conferência 
acabou logo após a entrada do 
mascote do Distrito, o cão 
labrador Frank, que dançou e 
animou as atividades ao som da 
música "Stand By Me".

Rotary Kids faz a 4ª. Conferência e RYLA
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Em um ato formal de 
apresentação, no palco do Teatro 
dell'Opera do navio MSC Opera, 
foram reunidas as equipes do 
Intercâmbio de Grupos de Estudo 
(IGE), sob o comando da 
Comissão Distrital de Intercâmbio 
de Jovens do Distrito 4420. O 
EGD Silvio Marola fez as 
apresentações. Os intercambistas 
que vieram da Alemanha e os 
brasileiros que seguem para 
aquele país têm como 
característica o fato de serem 
educadores.
A equipe alemã chegou ao Brasil 
no dia 19 de março e foi 
recepcionada no Aeroporto 
Internacional André Franco 
Montoro pelo presidente do 
Rotary International, Ray 
Klinginsmith, pelo governador 
Marcos Franco e outros 
rotarianos. Nesta ocasião o 
presidente de RI estava no Brasil 
para participar do seminário de 
treinamento dos presidentes 
eleitos (Pets) para os clubes do 
Distrito. A equipe alemã, que veio 
do Distrito 1850 de Rotary 

International, é chefiada por 
Burghard Niederquell (team-
leader) e conta com os seguintes 
membros: Rainer Jeurink, Evelyn 
Bertz, Katharina Rosin e Johanna 
Wolken. O líder fez a apresentação 
de cada um dos membros e 
surpreendeu a plateia por falar em 
português. Os jovens também 
fizeram o mesmo. A surpresa 
ocorreu porque eles estão há 
poucos dias no País e ficariam por 
um período de um mês, até 19 de 
abril, quando retornaram às suas 
cidades.

O chefe da equipe 
brasileira que vai 
à Alemanha é 
Mario Schroeder, 
rotariano do RC 
SP Chácara Flora. 
Ele iniciou sua 
apresentação em 
alemão, para 
saudar seu colega 
que falara em 
português. Ele 
apresentou os 
educadores 
brasileiros que no 
dia 3 de maio 

seguiram para a Alemanha para 
uma permanência até 6 de junho. 
São eles: Claudemir L. M. dos 
Santos, Daniela do Lago, Geilsa K. 
Sant'Ana e Juliana Amaral 
Antonio. O governador Marcos 
Franco saudou a todos, desejou 
sucesso aos alemães e pediu aos 
brasileiros que façam excelente 
papel na Alemanha, e distribuiu 
brindes a cada um. Marola 
agradeceu às famílias que 
hospedaram os intercambistas 
estrangeiros.

O palestrante Mauro Rinaldi, falou 
com muita propriedade sobre o 
"Despertar dos Potenciais 
Humanos com Inovação", durante 
o segundo dia de atividades da XX 
Conferência Distrital "Todos a 
bordo". Mauro destacou a marca 
neurofisiológica, um dos pontos 
importantes para avaliar o auto-
conhecimento. "Vamos despertar 
o magnífico poder transformador 
da criatividade". Esse foi o convite 
feito por seu parceiro, o 
palestrante Alexandre Felício, que 

contagiou a platéia 
com seu 
entusiasmo e bom 
humor, fazendo 
bom uso da 
criatividade. 
"Escolha ser feliz 
todos os dias" foi 
uma das sugestões para se ter uma 
vida saudável e criativa. Com 
muito dinamismo os palestrantes 
envolveram os rotarianos 
presentes e conseguiram aliar 
conhecimento com momentos de 

descontração e aprendizado. 
A fórmula para recuperar a 
autoestima, alcançar o sucesso e 
realizar os próprios sonhos é 
acreditar no amor, buscando com 
isso a motivação e o 
reconhecimento.

Equipes do IGE são apresentadas aos 
rotarianos durante ato formal

Criatividade e imaginação 
fazem a diferença

em diversas palestras
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Parte da bateria da escola 
de samba Beija-Flor de 
Nilópolis, campeã do 
Carnaval deste ano no Rio 
de Janeiro, foi a bordo para 
iniciar a festa de 
encerramento da 
Conferência Distrital, no 
deck da piscina. A recepção 
aos componentes da bateria 
e a passistas foi um 
sucesso. Alguns sambas-
enredo da escola, de 
carnavais passados, foram 
amplamente cantados por 
todos, puxados pelo cantor 
Bacaninha, que é afilhado do 

puxador oficial da escola, 
Neguinho da Beija-Flor.

Rotarianos e suas 
famílias, num ambiente 
bastante alegre, 
fizeram questão de 
deixar-se fotografar ao 
lado dos passistas e um 
grande carnaval se fez 
sob o sol escaldante do 
início da tarde no Rio 
de Janeiro. 
Foi um grande 
momento de 
descontração, após dois 
dias intensos de 
trabalhos com 

palestras, apresentação de ideias e 
projetos e outras atividades.

Bateria da Beija-Flor faz Carnaval no 
deck da piscina para abrir festa

O ex-ponta esquerda do Santos 
Futebol Clube, José Macia, o 
Pepe, que ganhou o apelido de 
"Canhão da Vila", em referência 
à potência de seus chutes, 
participou de um bate-papo com 
rotarianos no Teatro dell'Opera 
do navio MSC Opera, durante a 
conferência.
A conversa teve como mediador 
o competente radialista Luiz 

Lombardi. Pepe contou histórias 
de sua época de futebol, algumas 
envolvendo Pelé e outros 
craques, respondeu a diversas 
perguntas da plateia e, ao final, 
fez também perguntas ao público 
e ofereceu a quem acertou mais 
respostas (Valejo, sócio do 
Santos há 49 anos) um
exemplar de seu livro "Bombas 
de Alegria".

Pepe fala da época de ouro do 
Santos Futebol Clube
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A festa de encerramento da XX 
Conferência Distrital "Todos a 
Bordo" ocorreu exatamente no clima 
de confraternização e alegria 
enfatizado tanto ao longo dos 
trabalhos de três dias. O governador 
Marcos Franco foi bastante elogiado 
durante o evento, por sua ousadia de 
realizar a conferência em um navio, 
por todo o complexo logístico que 
isso representou, entre outros 
fatores, para realizar o que havia 
programado.
"Estou muito feliz", disse, 
emocionado, ao final do encontro, 
com o auditório do Teatro dell'Opera 
completamente lotado. Ele 
agradeceu a moção de apoio e de 
reconhecimento pelo êxito da 
conferência recebida de muitos 

presidentes de 
clubes e também 
do casal Monty e 
Liz Audenart, 
representantes do 
casal presidente 
de Rotary 
International, Ray 
e Judie 
Klinginsmith. "Foi 
uma conferência 
inovadora e 
ultrapassamos a 
nossa 

expectativa", disse, dirigindo-se aos 
presidentes de clubes, a quem 
agradeceu pelo empenho de levar os 
associados ao navio.
No entanto, ele observou: "O grande 
desafio é o que fazer agora. As luzes 
se apagarão. Mas eu tenho certeza de 
que cada um de vocês saberá 
conduzir seus clubes e a sua 
participação em Rotary com 
empenho e dedicação". Ele foi 
aplaudido de pé pela platéia que 
lotava o teatro.
O governador fez homenagens à 
equipe organizadora e a outros 
membros, com troféus de 
reconhecimento. Ao representante 
de RI, Monty Audenart, o 
governador disse que ele se tornou 
sócio-honorário do Distrito 4420.
Monty Audenart também se 
despediu dos rotarianos do Distrito 
4420. "Foi um grande prazer estar 
aqui com vocês", disse, para 
completar: "Apesar de não saber o 
nome de todos, eu conheço o coração 
de cada um". Sua esposa, Liz, 
também despediu-se, de modo 
informal: "Eu adoro os beijinhos que 
vocês dão no rosto".
Foram também revelados os nomes 
dos novos Major Donors - entre eles 
o próprio governador, no nível 2 - e 
as maiores caravanas.

A XX Conferência Distrital 
terminou suas atividades de 
lazer em grande estilo 
durante a "Noite Tropical" a 
bordo do MSC Ópera, 
contando com a criatividade 
e alegria de todos os 
rotarianos que abrilhantaram 
o evento. Com muito bom 
gosto nos trajes estampados 
ou com a tradicional roupa 
branca e acessórios coloridos, 
colares e caracterização 
especial para o momento 
festivo, todos se 
confraternizaram, 
participando das atividades 
da equipe de recreação a 
bordo. 
O grupo de animadores ditou 
o ritmo da festa, com muita 
dança e acompanhamento da 
banda, que contagiou os 
companheiros com músicas 
de sucesso já conhecidas e 
cantadas pelo grande 
público. Durante a festa 
todos puderam saborear 
frutas e doces, além de 
brindar o sucesso do evento 
que para muitos ficará 
marcado pelo 
companheirismo e inovação, 
principal proposta da gestão 
do governador Marcos 
Franco.

Ousadia da Conferência 
Distrital a bordo é reconhecida

Noite Tropical 
abrilhanta o 

evento
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

Judie, minha esposa, foi 
professora do jardim da infância 
por muitos anos e sempre contava 
histórias sobre atividades do tipo 
"mostre e conte", em que cada um 
dos alunos levava um de seus itens 
favoritos à escola, como um 
animal de estimação ou um 
brinquedo, e o apresentava 
durante a aula. Havia sempre um 
senso de encantamento no 
momento em que as outras 
crianças descobriam qual era o tão 
estimado tesouro de seus colegas.
Os rotarianos também 
compartilham esse mesmo 
sentimento ao ficarem sabendo 
dos excelentes projetos 
conduzidos por outros Rotary 
Clubs. Mas devido ao grande 
número de projetos 
implementados pelos cerca de 
33.000 clubes, fica difícil manter 
um registro de cada um deles. 
Muitos acabam passando 
despercebidos e são reconhecidos 
apenas pelos clubes 
patrocinadores; no entanto, todos 

os projetos 
vêm 
contribuindo 
para tornar o 
mundo um 
lugar melhor.
É uma pena 
não podermos 
organizar uma 
enorme 
atividade "mostre e conte" para 
que cada clube divulgue suas 
realizações ao mundo. Devido ao 
tamanho da nossa organização, 
fica difícil compartilhar as notícias 
de nossos projetos até mesmo com 
os outros clubes. No entanto, as 
convenções anuais representam 
uma ótima oportunidade para 
diversos clubes, distritos e 
organizações multidistritais 
promoverem seus projetos de 
maneira eficaz; neste mês, a Casa 
da Amizade na Convenção do RI 
em Nova Orleans mostrará 
diversos projetos de destaque.
A Convenção será um evento 
maravilhoso, e incentivo todos os 
inscritos a passarem o máximo de 
tempo possível na Casa da 
Amizade. Lá eles poderão 

conhecer pessoas de 
todo o mundo, ver 
mostras de projetos 
rotários e desfrutar 
das apresentações 
que acontecerão nos 
dois palcos. A Casa 
da Amizade será 
aberta no sábado 
pela manhã e 

funcionará por mais tempo do que 
nos anos anteriores. E para 
aqueles que só puderem 
comparecer ao evento por um dia, 
há um passe especialmente para o 
sábado, que custa apenas US$ 40 
por pessoa.  Durante a Convenção, 
também terei a oportunidade de 
utilizar o conceito "mostre e 
conte". Poderei mostrar a base de 
um pilar, no centro de convenções, 
que dá suporte a uma ponte do 
Rio Mississippi. É a mesma ponte 
sob a qual passei quando me 
encontrava no navio a caminho da 
Univesity of Cape Town, onde 
estudei como bolsista do Rotary 
50 anos atrás. E posso dizer, com 
muita satisfação, que aquela foi 
uma viagem rotária que está 
durando por toda minha vida.

Mostre e conte
Mensagem do Presidente do RI

Com grande interesse e 
participação efetiva, 196 
mulheres estiveram no 17º. 
Encontro de Associações de 
Famílias de Rotarianos (Asfar) 
e Casas da Amizade, em 
Santos.  "Meu reconhecimento 
a todas que deixam seus lares 
e famílias para executar 
projetos de melhoria da 
qualidade de vida e cobrir as 
necessidades dos menos 
favorecidos", disse a presidente do 
Encontro, Adela Russo, esposa do 
governador Marcos Franco, em 
sua saudação. A presidente da 
Asfar Santos, Cássia do Carmo 
Bortolucci Pereira, lembrou que a 
primeira Asfar do Brasil foi 

fundada em 1938 em Bauru e que 
a primeira Casa da Amizade 
surgiu em 1948 no Rio de Janeiro. 
O governador citou um provérbio 
chinês após dizer que estava muito 
feliz e que aquele era um dia 
especial: "Se você quiser um ano 
de prosperidade, cultive trigo; se 
quiser dez anos de prosperidade, 

cultive árvores; se quiser cem 
anos de prosperidade, cultive 
pessoas". O psicanalista e 
escritor Maurício Sita, autor 
do livro "Como levar um 
homem à loucura na cama", 
respondeu questões do público 
feminino. Carlos Torci, falou 
sobre "Exercícios de 
Meditação". Estiveram 
presentes: Santos, Praia 

Grande, Cubatão, Guarujá, 
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 
Santo André, Santo André 
Campestre, Santo André Norte, 
São Caetano do Sul, São Paulo, 
São Paulo Aeroporto, São Paulo 
Anchieta, Santo Amaro e São 
Vicente.

Encontro das Asfar é sucesso com 196 presenças
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