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presidente
do 

rotary international

Prezados companheiros rotarianos,

Uma Convenção do Rotary é algo ex-
traordinário. Nunca esquecerei a minha 
primeira Convenção em Chicago, em 1980, 
ano em que fui presidente do Rotary Club 
de Yashio. Sabia que deveria aprender mais 
sobre o Rotary, e convidei nove outros as-
sociados de meu clube para ir comigo a ao 
evento. Não tínhamos ideia do que esperar 
de uma Convenção do Rotary, e o que vimos 
foi muito além do que qualquer um de nós 
imaginava. 

Aquela Convenção me revelou o que o 
Rotary era e mudou minha vida, dando ao 

nosso clube o motivo de lutar por algo. Eu 
participei dessa Convenção como associa-
do de Rotary Club e regressei como rota-
riano. Hoje ainda vivo o sentimento que 
arrebatou meu coração em Chicago. 

Como presidente do RI natural do Ja-
pão, sinto-me especialmente grato que a 
Convenção de 2013 seja em Lisboa, uma 
vez que Japão e Portugal partilham uma 
história amigável que começou em 1542, 
ano em que um barco português atracou 
numa ilha no sul do Japão. Os marinheiros 
portugueses não tinham a planejado visitar 
o Japão, mas os ventos fortes obrigaram a 
embarcação a arribar. Este foi um desvio 
fortunado e o começo de uma próspera e 
pacífica relação, que marcou meu país. Por 
sinal, Portugal foi o primeiro país europeu a 
ser visitado por japoneses. 

Os portugueses encontraram o Japão 
por acaso. Mas não é por acaso que Lisboa 

foi escolhida para esta Convenção. Lisboa é 
um Porto para a Paz, e a paz é o tema desta 
Convenção, assim como tem sido o tema do 
Japão durante quase 500 anos.

Como rotarianos, trabalhamos pela paz 
de diversas maneiras. Através de trabalhos 
humanitários e do nosso ideal de Dar de Si 
Antes de Pensar em Si. Trabalhamos pela 
paz simplesmente por sermos quem somos. 
Todo ano, quando nos reunimos em uma 
Convenção do Rotary, vemos por alguns 
dias o mundo como ele deveria ser. Vemos 
pessoas de todas as raças e culturas unidas 
para construir um mundo melhor.     

É uma oportunidade de juntarmo-nos 
para comemoramos, juntos, a Paz Através 
do Servir. 

 
Sakuji Tanaka 

Presidente do Rotary International 
no Ano Rotário 2012-2013
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Mensagem do Diretor do rotary international
Estamos concluindo um intensivo trabalho como Diretor de Rotary International. Gostaria de 

agradecer pessoalmente a cada rotariano, equipes distritais e governadores de distrito. Comparti-
lho com o colégio brasileiro de governadores a nossa performance e a consequente Vitória. 

O presidente Kalyan sempre me perguntava quando fazíamos um “Stop” nas reuniões do “Bo-
ard” de Rotary International: - Antiório você está feliz? Aprendi a responder: Sim. Lógico, pois todos 
os dias dos últimos 3 anos de pré e de Diretoria, só amealhamos vitórias. Encontrei em cada parte 
do mundo, em especial na América do Sul e Brasil, apoio, compreensão, amizade, carinho e motiva-
ção, para energizar-me para novos desafios. Os governadores 2011-12; 2012-13; 2013-14, com 
quem tive mais proximidade, foram fantásticos e amigos. Fui recebido em inúmeras Conferências, 
Regos, Congos, Seminários, Pets, Assembléias Distritais, Institutos Rotary e Convenções Mundiais 
como um grande amigo que podia oferecer subsídios para que cada um fizesse o melhor para nossa 
organização. Juntos contabilizamos muitas alegrias e vitórias. A maior delas foi o afastamento do “fantasma” que nos ameaçava do Redis-
tritamento. Fomos vitoriosos também no Conselho de Legislação, onde cada delegado brasileiro e da América se portaram com galhardia 
e competência, trazendo inúmeros pontos favoráveis para nossa parte do mundo. Fomos agraciados com o aumento substancial do quadro 
associativo, às contribuições à Fundação Rotária e a ABTRF. Recebemos inúmeros títulos de cidadão honorário de Estados e Municípios 
Brasileiros. Aproximamos as Associações de Famílias do Rotary, esperando em um futuro próximo muitos projetos conjuntos. 

Agora nomeado pelo Presidente 2014-15, Gary Huang e Corina, para coordenar a Convenção Mundial de 2015 no Brasil, em São Paulo, 
espero contar com o ombro amigo de cada rotariano, governadores de distritos, ex governadores, rotaractianios, interactianos, rotakids, 
rylenses e toda família rotária, para juntos vivermos Rotary, transformarmos vidas, buscando a Paz através do Servir.Vamos mostrar ao 
mundo, o Folclore, o Carnaval, o Futebol arte, os grandes artistas, a organização excelente que faremos e as partes turísticas do território 
brasileiro. Com você presente, chegaremos aos 40, 50, 60 mil rotarianos presentes à maior Convenção Mundial já realizada pelo Rotary. 
Dessa forma poderemos continuar respondendo ao presidente Kalyan: Somos felizes. 

Ana Lúcia, Eu, minha família não temos palavras mais expressivas para dizer a vocês o nosso Muito Obrigado! A nossa caminhada não 
terminou, vamos continuar a fazer da América e do Brasil a maior proposta de Rotary para o mundo.

Até breve... 
Seu Diretor .

José Antonio Figueiredo Antiório 
Diretor do Rotary International no Período 2011-2013
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Querida Família Rotária!

É chegada a hora do adeus ao ano rotário 
2012-2013! No início, que agora já parece 
tão distante, repleto de saudades, tudo pa-
recia ser obscuro e o caminho incerto. Mas, 
o tempo passou rápido. E, agora, ao final da 
jornada, podemos dizer que valeu a pena! 

Foram tantos momentos marcantes, 
tantas experiências vivenciadas, tantas no-
vas amizades... Algumas que floresceram, 
outras que se consolidaram, algumas que se 
reascenderam... Todas, sem exceção, repre-
sentavam energia positiva para seguirmos 
adiante na desafiante tarefa de manter viva 
e acesa a chama do servir dentro da família 

rotária do glorioso distrito 4420, de Rotary 
International!

Surpreendentemente, vimos que a tarefa 
não foi tão desafiante como pensávamos! 
E não o foi porque sempre encontrávamos 
vocês, em cada posse, em cada visita oficial, 
em cada projeto visitado, em cada evento 
realizado em que comparecíamos... Vocês 
que nos encorajavam ao invés de serem en-
corajados! Vocês que nos acolhiam ao invés 
de serem acolhidos! Vocês que nos mostra-
vam que o servir está dentro de cada pessoa 
que pertence à família rotária de nosso ma-
ravilhoso distrito!

Por tudo que vivemos, pelo exemplo de 
vocês no servir, pelos ensinamentos, pelo 
companheirismo demonstrado, pela amiza-
de que nos ofereceram, pelos bons momen-
tos que passamos ao lado de vocês, só temos 
a agradecer! Podemos afirmar que este ano 
ficará marcado, eternamente, em nossas 
mentes e em nossos corações como o ano di-
ferente, o ano gratificante, em que o servir 
foi a principal ferramenta para construirmos 
a paz entre os povos e abrirmos o caminho 
para Viver Rotary e Transformar Vidas!

Um enorme beijo acompanhado de nosso 
eterno muito obrigado!

     Marcos Luiz Zanardo e 
Maria Laiz A. M. Zanardo

Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Governador da Paz 2012-2013
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Ao término do ano rotário, fazemos um balanço das atividades, contemplando o que foi realizado 
e vislumbrando o muito que ainda há a fazer. Neste ano podemos destacar a participação excelente 
dos clubes junto à Imagem Pública do Distrito, enviando notícias e informações que foram a base de 
nosso trabalho - sem eles nada disso teria conteúdo, tudo seria vazio. Com sua ajuda foi possível e 
prazeiroso podermos divulgar suas realizações. Agradecemos então aos Presidentes da Paz por esta 
magnífica força, que é assunto da matéria na página 18. Através do site também foi possível manter-
mos os rotarianos do Distrito informados dos assuntos do Distrito e do RI, assuntos esses também 
divulgados através dos Boletins enviados por e-mail e da Carta Mensal. A revista recebeu um novo 
visual, e trouxe um modelo colaborativo, com ajuda dos membros da Comissão de Instrução Distrital 
e Equipe Distrital, o que proporcionou maior densidade e informação rotária de qualidade, além de  

abrir espaço para os clubes através da seção Acontece nos Clubes. O programa de TV do Distrito, Rotary em Revista, trouxe um novo 
formato e conteúdo focado em grandes projetos realizados no Distrito. Foi ainda gratificante o resultado do Concurso Meu Clube em 
Ação - Transformando Vidas, onde ótimos vídeos foram produzidos pelos clubes. Agradecemos assim a todos no Distrito que apoiaram 
o trabalho da Comissão de Imagem Pública, e ao Governador Marcos Zanardo pela confiança depositada.

Para o próximo período, novas abordagens serão acrescentadas - um trabalho de Assessoria de Imprensa deverá ajudar-nos a divul-
gar ainda mais as ações do Distrito fora de nossas fronteiras, e o uso das redes sociais será intensificado e ganhará regularidade. Isso 
além de novidades nos sites do Distrito e dos Clubes que já estamos preparando.

Nesta edição final, além das mensagens de despedida do Governador, e também do Diretor que encerra sua gestão, apresentamos  
uma matéria com a Convenção Internacional realizada em Lisboa, que é o maior evento rotário e uma experiência obrigatória para 
todo rotariano, onde pode-se perceber a grandiosidade e internacionalidade de nossa organização. Trazemos também uma excelente 
entrevista com o Governador Samir Khoury, que conta o que aconteceu no Conselho de Legislação deste ano. Apresentamos ainda um 
desafio: a prova da Olimpíada Rotária realizada durante a Conferência Distrital, para você testar seu conhecimento e aprender um pouco 
mais sobre Rotary. Marcelo R. S. Carvalho

Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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Com uma abertura emocionante 
teve início a 104ª Convenção do Rota-
ry International, realizada em Lisboa, 
Portugal, entre 23 e 26 de Junho. O 
evento, apresentado e coordenado pelo 
Ex-Secretário Geral do RI Ed Futa, teve 
início com uma apresentação de fado, 
tradicional música portuguesa, seguido 
da cerimônia de entrada das bandeiras 
de cada um dos mais de 200 países e 
regiões que compõem o Rotary. A ceri-
mônia, apresentada por Mark Maloney, 
e com a participação da Tuna Academia 
de Lisboa, emocionou e arrancou lágri-
mas de emoção dos presentes. 

O Presidente de RI Sakuji Tanaka foi 
apresentado pelo Vice-Presidente de RI 
Kenneth Schuppert Jr. Tanaka entrou no 
palco acompanhado de sua família, que 
foi apresentada membro por membro. 
Tanaka em seu pronunciamento resumiu 
sua experência de vida relacionada ao 
Rotary relembrando desde os momen-
tos que o marcaram, no final da Segun-
da Guerra Mundial, até os momentos em 
que o Rotary mudou a forma que via o 
mundo e até mesmo conduzia seus ne-
gócios. 

O encerramento da plenária de 
abertura contou com a apresentação do 
grupo internacional lírico Il Divo, que 
foi acompanhado pela Orquestra Metro-
politana de Lisboa. 

Foram duas as apresentações da 
Plenária de Abertura, uma realizada às 

10 da manhã e outra realizada às 16 ho-
ras. Paralelamente às plenárias foram 
intensas as atividades na Casa da Ami-
zade, feira que reúne projetos e assun-
tos rotários e que é o ponto central e de 
encontro de rotarianos de todo o mundo 
durante o evento. 

À noite, diversos eventos paralelos 
e organizados pela comissão anfitriã 
foram realizados. Um dos eventos foi 
o encontro de rotarianos do Distrito 
4420, que contou com a presença do 
Governador Marcos Luiz Zanardo e sua 
esposa Maria Laiz, com o Distrito 2770, 

que é parceiro em um projeto de Subsí-
dios Globais realizado no Distrito pelo 
RC SP Aeroporto. 

Segundo Dia

Na segunda-feira, 24 de Junho, as 
plenárias e workshops da Convenção In-
ternacional do Rotary em Lisboa trou-
xeram um dia com muitas informações. 
A segunda plenária do evento começou 
com a abertura de Ed Futa, e prosseguiu 
com o Presidente do Rotary Internatio-
nal Sakuji Tanaka apresentando os Dire-
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tores do Rotary International, incluindo 
os diretores eleitos que assumirão suas 
funções no próximo dia 01/07, quando 
começa um novo ano rotário.  

 Durante o evento o Secretário Ge-
ral do Rotary, e CEO (Chief Executive 
Officer) da organização, John Hewko, 
apresentou algumas novidades, com 
destaque para o novo site do Rotary In-
ternational, a ser inaugurado por volta 
de Setembro deste ano. 

A primeira palestra da manhã foi de 
Leymah Gbowee, ganhadora do prêmio 
Nobel da Paz em 2011, que é fundadora 
e presidente da Gbowee Peace Founda-
tion Africa. Gbowee discorreu sobre as 
mazelas da África e das necessidades 
dos seus habitantes, em especial os jo-
vens, para obtenção de uma vida digna. 
O segundo painelista empolgou e le-
vantou a plateia, contando sua história 
de soldado treinado para a guerra civil 
no Sudão, país dividido entre as etnias 
negra e muçulmana, e como optou e tor-
nou-se ativista pela paz. Tratou-se de 
Emmanuel Jal, fundador da Gua Africa 
Foundation. 

No almoço com o presidente, ocor-
rido no Pavilhão 3 do Centro de Con-

venções, houve uma demonstração do 
carisma do Presidente Sakuji Tanaka. 
Os companheiros dos Distritos do Japão 
fizeram uma apresentação musical com 
o kotô (instrumento milenar do Japão), 
e o presidente brindou a todos cantando 
algumas musicas folclóricas japonesas, 
tais como: Sakura, Furusato, Obori-
zukiyo. Foi um momento descontraído 

para confraternização de rotarianos que 
lá estiveram. 

A tarde da segunda-feira contou com 
a realização de dezenas de workshops, 
mesas redondas e apresentações de 
altíssimo nível. Mesmo com tantas op-
ções, as apresentações foram muito 
concorridas e só quem chegou cedo con-
seguiu garantir sua participação. 

À noite ocorreram eventos organiza-
dos pela comissão anfitriã, destacando-
-se uma "Inesquecível Noite de Fado". 
Ainda na mesma noite foi realizado o 
Jantar Latino-Americano, convocado 
pelo Diretor de RI 2011-2013 José An-
tiório, e que reuniu mais de 700 parti-
cipantes. 

 
Terceiro Dia

A plenária do terceiro dia da Con-
venção Internacional do Rotary em Lis-
boa teve como marca o combate à polio. 
A abertura foi efetuada mais uma vez 
pelo presidente da Comissão de Organi-
zação Ed Futa, seguido da apresentação 
de relatório preliminar da secretaria 
pelo Secretário Geral da organização 
John Hewko. 

A plenária contou na sequência com 
a apresentação da Embaixadora da Po-
lio e vencedora do Emmy, a atriz indiana 
Archie Panjabi, que falou sobre como ela 
testemunhou durante sua infância as 
crianças indianas sofrerem com a polio 
pelas ruas da Índia. As apresentações 
que se seguiram tiveram como tema a 
Fundação Rotária. Wilfrid Wilkinson, 
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chairman do Conselho de Curadores, 
apresentou seus membros, entre eles o 
brasileiro Antonio Hallage, de Curitiba.  

A primeira palestra foi realizada 
pelo ganhador do Prêmio por Serviços 
à Humanidade em 2012-13, Dr. Har-
minder Singh Dua. O segundo painel, 
com o tema "O Futuro é Agora: nossa 
nova Fundação", foi apresentado por 
Jorge Aufranc, por Mirna Perez Garcia 
e pelo Ex-Presidente do RI Luis Vicente 
Giay, presidente da Comissão Visão do 
Futuro. O chairman eleito do conselho 
de curadores da Fundação Rotária, o 
ex-presidente de RI Dong Kurn Lee, 
apresentou as metas da Fundação para 
2013-2014. Na apresentação sobre 
Polio Plus, por Bruce Aylward, Diretor 
Geral Assistente para Polio, a campanha 
do Rotary para erradicação da poliomie-
lite no mundo, foi mostrado o progresso 
da campanha, e o desafio de se atingir 
o objetivo final. Foi traçado um plano 
estratégico até 2018 com esse objeti-
vo. Para essa missão, anunciou Aylward, 
serão necessários mais de 5 bilhões 
de dólares no total, sendo parte desse 
montante já disponível, e parte ainda 

necessitando de aporte, para evitar a 
queda no nível de vacinação em dezenas 
de países. John Germ, vice-chairman 
do International PolioPlus Committee, 
convocou os rotarianos à participação e 
apresentou o rota-
riano nigeriano Sir 
Emeka Offor que 
acabara de efetu-
ar uma contribui-
ção de um milhão 
de dólares para o 
programa. 

Em novo ato de 
colaboração com 
a campanha Polio 
Plus, a Fundação 
Bill e Melinda Ga-
tes fez mais um 
desafio, anuncia-
do por seu chair-
man Jeff Raike: 
para cada dólar doado pelos rotarianos 
para o Fundo Polio Plus, DOIS dólares 
serão equiparados pela fundação, até 
um limite de 35 milhões de dólares por 
ano, entre 2013 e 2018.  

Ao final da plenária foi realizado o 

almoço com o Presidente de RI eleito 
para o próximo ano rotário, Ron Burton. 
A organização ficou aos cuidados de 
Monty Audenart. A tarde de terça-feira 
foi repleta de workshops e mesas redon-
das que proporcionaram aos participan-
tes momentos de instrução rotária. Um 
dos destaques entre as atividades foi a 
mesa redonda sobre a "Elaboração de 
Pedido de Subsídio Global", moderada 
pelo vice-chairman eleito da Comissão 
Visão de Futuro do RI, Mark Daniel Ma-
loney, e que contou com a participação 
de integrantes do Distrito 4420 como 
orientadores, o Coordenador de Rotary, 
Governador 04-05 e associado do RCSP 
Anchieta Altimar Augusto Fernandes e 
o Presidente da Sub-Comissão de Sub-
sídios do Distrito e associado do RCSP 
Aeroporto Yoiti Fujiwara.  

Paralelamente às atividades, a Casa 
da Amizade fervilhou companheirismo e 
boas compras, além de ter sido o palco 
da confraternização dos rotarianos do 
Distrito 4420, que lá se encontraram 
todos os dias em um ponto de encontro 

previamente combinado e divulgado 
pelo site do Distrito. Ao final do dia a 
Comissão Organizadora realizou a ativi-
dade "Explore Portugal", levando os ro-
tarianos a conhecerem Lisboa e região. 

Encerramento

O dia de encerramento da Conven-
ção Internacional do Rotary Internatio-
nal em Lisboa contou com duas sessões 
plenárias. 

Pela manhã foi realizada a votação 
dos delegados, que teve a função de ra-
tificar a indicação de dirigentes rotários 
para o ano de 2014-2015, incluindo 
Governadores de Distrito e o Presiden-
te de RI. Seguindo à confirmação de sua 
indicação, o Presidente Indicado de RI 
Gary Huang, do Rotary Club de Taipei, 
Taiwan, fez seu pronunciamento de 
aceitação. Mark Daniel Maloney foi res-
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ponsável pela apresentação e promoção 
da próxima Convenção Internacional do 
Rotary, a ser realizada em Sydney, na 
Austrália. 

A primeira das palestras da manhã 
foi realizada por Celine Cousteau, neta 
do lendário oceanógrafo Jacques Cous-
teau, que mostrou como a narração de 
histórias pode ajudar na geração de 
ações para causas. Celine é fundadora 
e diretora executiva da Cause Centric 
Productions. A segunda palestra foi 
apresentada por Jane Godall, mensa-
geira da paz da ONU, famosa por seu 
trabalho junto aos chimpanzés, com 
mensagem sobre esperança. Craig Kiel-
burger, cofundador das entidades Free 
The Children e Me to We, falou sobre o 
tema "Conectando e engajando as novas 
gerações". Craig, que se tornou ativista 
aos 12 anos de idade, empolgou a pla-
teia com sua mensagem. 

Após o almoço "Rumo a Sydney", or-
ganizado pelo RI, diversos workshops e 
sessões de discussão foram realizadas 
sobre os mais variados temas. 

Ao final da tarde ocorreu a última 
sessão, a sessão plenária de encerra-
mento. O prelúdio contou com 
exibição de fado, música típica 
portuguesa. Entre os reconheci-
mentos efetuados houve a home-
nagem à Comissão organizadora, 
e aos protocolos voluntários (sar-
geants-at-arms). O Presidente 
Sakuji Tanaka ainda efetuou um 
reconhecimento especial aos clu-
bes que completaram 100 anos 
de fundação, e em consideração 
ao aniversário de 50 anos da criação do 
Interact. 

Com tema voltado para a Paz em sua 
gestão, o presidente Tanaka homena-
geou um projeto de destaque no tema, 
uma canção criada pelo Rotary Club de 
Villingen-Schwenningen de nome "Ro-
tary Peace Song", que foi executada 
para os participantes. 

O Ex-Presidente de RI Luis Vicente 

Giay, presidente e convocador dos três 
fórums mundiais pela paz realizados na 
Alemanha, Hawaii e Hiroshima, falou 
sobre os resultados dos três eventos, e 
apresentou a Declaração de Paz de Lis-
boa, que foi assinada pelo Presidente 
Sakuji Tanaka. Monty Audenart, as-
sessor do Presidente Eleito, efetuou a 
apresentação de Ron Burton presidente 
eleito para o ano rotário 2013-2014, 

e sua família. Em seguida Ron Burton 
efetuou pronunciamento apresentando 
seus objetivos e algumas metas para o 
ano rotário que se iniciará em 01/07. 

Concluindo a etapa formal, o Presi-
dente do Rotary International no ano 
rotário 2012-2013, Sakuji Tanaka, 
efetuou seu discurso de encerramento, 
reforçando a sua mensagem de paz, que 
centrou as prioridades durante o ano, e 

agradecendo a colaboração de todos os 
rotarianos pelo magnífico trabalho rea-
lizado em prol dos que mais necessitam. 

O entretenimento de encerramento 
começou com a exímia apresentação 
da dupla 2Cellos, da Ucrânia. O gran-
de show da noite foi a exibição da Or-
questra Metropolitana de Lisboa que 
acompanhou a cantora neo-zelandeza 
Hayley Westenra, que empolgou e im-

pressionou os presentes, e do 
tenor Fernando Varela, que efe-
tuou solos variados entre líricos 
e populares e dois duetos com 
Hayley Westenra. O coral Gospel 
St. Dominic's acompanhou o gru-
po ao final da apresentação. 

A centésima-quarta Con-
venção Internacional do Rotary 
terminou deixando em todos os 
participantes a felicidade de um 

evento fantástico, que trouxe compa-
nheirismo, informações rotárias e de 
natureza inspiradora, e troca de expe-
riências com pessoas de todo o mundo, 
e deixando a expectativa para o breve 
reencontro na Convenção de Sydney, a 
realizar-se em 2014. 

Reportagem: Marcelo Carvalho
Correspondente em Lisboa
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Este ano rotário registrou o tão aguardado 
Conselho de Legislação, realizado na cidade 
de Chicago. O Governador 2001-2002 Samir 
Nakhle Khoury representou o Distrito 4420 
como Delegado Votante, e desempenhou um 
trabalho de destaque. Nesta entrevista Samir 
conta um pouco das regras e resultados que 
irão reger nossas leis nos próximos anos.
C.M. - De modo geral, como você avalia o tra-
balho do Conselho de 2013?
Samir - Toda consideração genérica traz um 
pouco de exageros, mas tivemos certo con-
senso sobre a visível modernidade e maturi-
dade nas propostas apresentadas para análi-
se e isso facilitou o nível dos nossos debates. 
Quanto às leis aprovadas, houve um passo 
adiante em termos de macro visão mundial 
e esse arrojo de ideias trouxe ao Rotary um 
formato bem adequado à manutenção de sua 
pujança entre as demais Instituições. Notei 
mais pontos positivos que negativos.
C.M. - Seu trabalho foi muito elogiado. A que 
se deve isso?
Samir - Pude implementar uma fórmula dis-
trital que considero fundamental para todo 
Delegado. Como o próprio nome já diz, ele 
recebe a incumbência de representar os an-
seios dos Delgados dos Clubes, que por sua 
vez transmitem a voz dos associados. Nas 
Conferências Distritais, em sala específica 
para esses representantes, tenho promovi-
do grandes debates rotários. Nesses grupos 
organizamos simulações, desenvolvemos 
lideranças e ali nascem ótimas sugestões, 
sempre pautadas na responsabilidade ine-
rente ao Delegado do Clube. Em todo inicio 
dessas reuniões friso a importância deles no 
contexto legislativo; mas o benefício tem um 
custo, pois torna-se difícil escolher as melho-
res propostas!
C.M. - E foram muitas?
Samir - Surgiram dezenas de excelentes pro-
postas que ainda poderão ser utilizadas nos 
próximos Conselhos de Legislação. Há uma 
constante solicitação ao representante de 
que tenha bom senso e não encaminhe ideias 
inócuas. Muito antes da votação em Chicago, 
a Secretaria Geral de RI recebe e examina as 
proposituras. Sempre chegam milhares des-
ses documentos que são filtrados com crité-
rios técnicos, grande parte é reprovada antes 

da apresentação; alguns se as-
semelham e são compilados em 
texto único, sobra uma peque-
na parte incólume. Se encami-
nhássemos só duas por Distrito 
já daria quase 1.100 documen-
tos. Considerando que 173 
foram aprovadas para análise, 
houve uma média de 0,33 
propostas por Distrito. Assim, 
fomos quem mais apresen-
tou ideias sensatas, algumas 
delas com perspectiva pouco 
otimista de sucesso, como 
aquela do reconhecimento ao 
Instituto Rotary de Liderança 
ou da opção pela revista virtual 
(ambas do RC de Santos); mas 
negociamos bem e obtivemos 
pleno êxito em todos os nossos objetivos. Foi 
a primeira vez na história em que o Distrito 
4420 teve propostas aprovadas no Conselho 
de Legislação.
C.M. - Há negociações?
Samir - Sem dúvida! Aliás, ao votar nossa 
visão sobre rotarismo pode ficar limitada. 
Entre você e o telão do voto está uma placa 
com a bandeira de seu país e isso dificulta o 
raciocínio lógico de quem não percebe que o 
Delegado precisa estar bem preparado e tam-
bém ouvir muito seus colegas estrangeiros. 
Nem sempre o que é bom para o Brasil será 
bom para outra região mundial. A lei rotária é 
universal, tal como o Rotary.
C.M. - O Conselho não costuma detalhar suas 
decisões polêmicas. Porém, agora houve até 
matéria no site de RI sobre uma postura ofi-
cial diante das associações de jovens entre 5 
e 12 anos.
Samir - Creio que esta foi nossa maior vitó-
ria, sobretudo porque a meta principal era 
impedir aquilo que eles já haviam pré aprova-
do no Conselho de 2010: o uso do EarlyAct. 
Tentaram transferir um movimento rotário 
mundial, que é o Rotary Kids, para uma asso-
ciação educacional americana com objetivos 
diferentes. Tive o prazer de conhecer o já cen-
tenário EarlyAct e seu bom desempenho em 
alguns locais dos EUA, mas que são trabalhos 
específicos para alunos e escolas, enquanto 
o Rotary Kids é mais abrangente e voltado 

aos ideais rotários de 
servir a humanidade 
de forma cidadã e vo-
luntária. Entre ambas 
não há incompatibili-
dade alguma e, após 
várias reuniões com os 
Delegados america-
nos, concordamos em 
adotar o Rotary Kids 
como associação pré-
-Interact.
C.M. - E qual foi a posi-
ção de RI?
Samir - Aquela que 
nós desejávamos: 
cada clube rotário será 
responsável por seu 

próprio Kids. Não se tornando um programa 
oficial de RI evita que a organização arque 
com eventuais despesas ou consequências 
jurídicas oriundas de atividades infanto-
-juvenis. A única coisa que me incomoda foi a 
demora de muitos anos do board do Conselho 
Diretor de RI para revelar o motivo que os 
levava a não legitimar esse movimento de jo-
vens. Em declaração feita por um desses diri-
gentes ao microfone oficial, disse que se isen-
tam da responsabilidade de coordenar novas 
associações com menores de idade. Mas isso 
é tudo o que queremos! Os Clubes são muito 
mais ágeis para organizar e decidir as ativida-
des dos kidianos. Ao longo desses vários triê-
nios legislativos, o mundo ficou sem saber o 
real motivo que impedia o rejuvenescimento 
rotário, e olha que houve muitas tentativas... 
Foi necessária minha ida ao Conselho, como 
fundador e defensor do movimento, para ou-
vir tal revelação óbvia. Assim, diante dessa 
boa notícia, da amplitude do programa e sua 
capilaridade, posso falar com segurança: O 
Rotary Kids é, definitivamente, um sucesso 
mundial.
C.M. - Quais foram as principais propostas 
aprovadas?
Samir - Por ser muito relativo, é impossível 
mensurar o que é principal. Todas as altera-
ções são importantes, cada uma a seu modo. 
De forma sucinta, as decisões foram as se-
guintes:
- Os relatórios do clube ao RI deverão tam-
bém circular entre os sócios do clube.
- O Secretário também fará parte do Conse-
lho Diretor do Clube.
- O Conselho do Clube será composto por: 
presidente e vices, past presidente e presi-
dente eleito, tesoureiro, secretário e proto-
colo (opcional).
- O candidato à presidente do Clube também 
deverá ter sido sócio por pelo menos 1 ano 
antes da indicação, exceto se com a anuência 
do Governador.
- O ex-sócio que volta ao mesmo Clube está 
dispensado de pagar a jóia de admissão.
- Haverá crédito de freqüência ao sócio que se 
envolver com projetos humanitários por pelo 
menos 12 horas. 
- Haverá maior autonomia ao Conselho Dire-

as novidades do conselho de legislação
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das e impedir punições ao sócio.
- O Conselho do Clube poderá prorrogar o pe-
dido de ausência do sócio por razões médicas.
 - Foi retirada a idade de 65 anos ou mais para 
dispensa de frequência e mantida a soma de 
85 anos, somando a idade e o tempo como 
rotariano.
- Ausências de Parceiros de dirigentes do RI 
também serão abonadas. 
- A ausência do sócio, justificada e aceita pelo 
Conselho do Clube, não constará no relatório 
de freqüência.
- Formação de Clubes Satélite, cujos sócios 
também poderão pertencer ao Clube Patro-
cinador, sem a punição da duplicidade asso-
ciativa.
- Permissão para pessoas que não trabalham, 
ou que interromperam suas carreiras, pos-
sam se tornar sócios representativos. 
- A votação para cancelar um título de sócio 
do Clube deverá ter a presença de pelo menos 
2/3 do Conselho Diretor, presentes e votan-
tes.
- Serão evitadas (não proibidas) transferên-
cias de sócios e ex-sócios, que continuam no 
mesmo endereço e profissão, para clubes 
vizinhos.
- Se um sócio deixar de pertencer ao clube 
por razões diferentes do Manual de Proce-
dimento, sua readmissão será considerada 
como Admissão de Novo Sócio.
- Para mudar de clube, o sócio, ou ex-sócio, 
deverá portar uma Carta de Recomendação 
do clube anterior. 
- O prazo será de 30 dias para que o clube an-
terior forneça a Carta de Recomendação (ou 
o sócio será considerado apto para a transfe-
rência).
- O Sócio Honorário terá direito de portar em-
blema, crachá ou qualquer insígnia rotária, 
desde que tenha o título de Sócio Honorário.
- Os Distritos poderão ter quantos e-clubs 
quiserem.
- O termo Assembléia Distrital foi alterado 
para “Assembléia Distrital de Treinamento”.
- No caso de votação em Conferências Distri-
tais, os votos de Delegados Votantes do mes-
mo clube deverão indicar um só candidato 
escolhido.
- A 5ª Avenida de Serviços passará a se cha-
mar: “Serviços à Juventude”.
- No caso de uma vacância na função de Cura-
dor da Fundação Rotária, um novo nome será 
indicado pelo Presidente de RI e eleito pelo 
Conselho Diretor para concluir o mandato. 
- Nenhum rotariano poderá ser membro da 
Comissão de Indicação para Presidente do 
RI por mais de 3 anos, a menos que não haja 
mais de 2 candidatos dispostos a servir neste 
comitê. 
- Por maioria dos votos da Conferência Dis-
trital, poderão ser dispensadas as exigências 
estatutárias na indicação do Representante 
e seu suplente na Comissão de Indicação do 
Diretor. 
- Exigir que documentos estatutários dos 
clubes sigam as regras pós Conselho de Le-
gislação.
- O Distrito deverá indicar um Governador 
Designado entre 2 e 3 anos antes do manda-
to. 

- Para votações postais, cada clube terá uma 
só cédula, com o nº de votos equivalente.
- Para votações em Conferência Distrital, 
cada clube terá um só eleitor para emitir o nº 
de votos equivalente.
- No caso de oposição à indicação do Gover-
nador, cada clube do Distrito deverá nominar 
apenas um candidato opositor. 
- Está criado o cargo de Vice Governador. 
- O Conselho Diretor de RI intervirá nas 
eleições distritais onde houver duas ou mais 
reclamações eleitorais nos últimos 5 anos e 
dissolver o Distrito em caso de 3 ou mais re-
clamações neste período.
- O Conselho Diretor de RI desqualificará 
candidatos e clubes que não obedecerem as 
normas de verificação eleitoral. 
- O nº de clubes que podem participar do Pro-
jeto Piloto passou de 200 para 1.000 clubes.
- A localidade de um e-club será global ou 
conforme determinar seu Conselho Diretor.
- Em caso de medida disciplinar a um Clube, o 
GD ou EGD selecionado poderá presenciar a 
audiência, custeado pelo Distrito. 
- O Conselho Diretor de RI não poderá modi-

ficar Distritos com mais de 33 clubes e mais 
de 1.100 sócios.
- Haverá incentivo para consolidar ou fundar 
novos Distritos.
- O Conselho Diretor ou o Presidente de RI 
deverá examinar aspectos operacionais da 
Comissão de Revisão das Operações.
- Curadores da Fundação Rotária farão parte 
da Comissão de Planejamento Estratégico. 
- O Diretor de RI supervisionará a implemen-
tação do Plano Estratégico na zona em que foi 
eleito e na alternativa.
- Os Clubes poderão escolher o formato das 
revistas rotárias: versão impressa ou digital.
- Foram retiradas todas as normas de viagens 
a serviço do RI ou Fundação Rotária.
- Cotas per capita para RI, por semestre, em 
US$, 2013/14: 26,50. Em 2014/15: 27,00     
2015/16: 27,50. De 2016/17 em diante: 
28,00.
- Não haverá cotas mínimas semestrais a se-
rem pagas pelos Clubes.
- Clubes enfrentando desastres naturais po-
derão ter a cobrança da cota per capita redu-
zida ou suspensa. 
- As cotas pagas pelo RIBI serão revisadas. 

Serão eliminadas as contribuições do RIBI ao 
patrimônio líquido não vinculado ao RI.
- Foram abolidas as Conferências Regionais 
de RI.
- Os Distritos poderão promover reuniões 
para considerar resoluções em qualquer épo-
ca do ano.
- Não mais serão consideradas defeituosas as 
propostas ao Conselho de Legislação que ne-
cessitam de decisões administrativas de RI.
- Na eleição para Delegado Votante no Con-
selho de Legislação, os votos do Clube com 
direito a mais de um voto deverão ser para o 
mesmo candidato.
- O Governador deverá indicar um sócio qua-
lificado do seu Distrito para ser Suplente do 
Delegado Votante. 
- O Conselho Diretor do RI proporá ao pró-
ximo Conselho de Legislação que introduza 
uma nova categoria de associação: Associa-
ção Adjunta (sócio paga 50% das taxas do 
clube, não tem direito a voto, não pode com-
por o Conselho do Clube. O Clube poderá ter, 
no máximo, 25% de sócios adjuntos).
- O Conselho Diretor do RI incentivará a 

adoção do 2º Objetivo do Rotary (o reco-
nhecimento do mérito de toda ocupação útil 
e a difusão das normas de ética profissional) 
como o princípio orientador dos Serviços 
Profissionais.
- O Conselho Diretor do RI acrescentará Ati-
vidades de Paz e Resolução de Conflitos às 
áreas de Serviços Internacionais.
- O Conselho Diretor do RI estabelecerá o Dia 
do RI para Prestação de Serviços às Novas 
Gerações.
- O Conselho Diretor do RI oficializará o Insti-
tuto Rotary de Liderança (ILR) como progra-
ma associado ou estruturado do RI.
- O Conselho Diretor de RI agilizará os subsí-
dios para famílias afetadas por catástrofes.
- O Conselho Diretor de RI deverá revisar o  
cálculo do excedente do fundo geral de inves-
timentos de RI e valores não vinculados.

No site do Rotary International na inter-
net, em www.rotary.org, no tópico Conselho 
de Legislação, há mais detalhes sobre as re-
soluções. O Governador Samir também fica 
à disposição para dúvidas através do e-mail 
samir.psicologia@uol.com.br .
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RC de SP Sudeste realiza projeto “Cuidados Neonatais” 

Com o objetivo de oferecer mais condições de internação e suprir neces-
sidades da comunidade foi criado o projeto “Cuidados Neonatais”, parceria 
entre o Rotary Club SP Sudeste e o Hospital São Francisco de Assis de Jaca-
reí. O projeto consiste em equipar 01 leito de UTI Neonatal e promover uma 
campanha educativa para prevenção e tratamento em gestação de alto risco, 
o que contribui para a queda da mortalidade infantil do município. O hospital 
é referência SUS para a Diretoria Regional de Saúde, que abrange 39 cidades, 
no atendimento de gestantes de alto risco, ou seja, mães e recém-nascidos que 
podem precisar de tratamento intensivo (UTI). O RCSP Sudeste sistematica-
mente doa  cadeiras de roda e participa de eventos em prol do hospital.

Casa da Amizade do RCSP Aeroporto auxilia cinco entidades

A Casa da Amizade do RCSP Aeroporto realizou evento para colaborar com 
cinco entidades beneficentes. O evento, realizado no Zahle Club do Brasil, na 
região do Ibirapuera, em São Paulo, contou com a presença de mais de 200 
convidados que através da participação nos sorteios puderam colaborar com a 
arrecadação de recursos. A presidente da Casa da Amizade Maria Cecília Belli 
abriu o evento agradecendo a participação de todos, desde participantes, pa-
trocinadores, doadores que colaboraram com prendas para os sorteios e às 
companheiras da Casa da Amizade e do Rotary Club de São Paulo Aeroporto 
que participaram da organização do evento. O presidente do RC SP Aeroporto 
Mauro Ligere Filho, integrantes do Interact e o Rotary Kids, marcaram presen-
ça e auxiliaram na condução do evento.

Rotary Club de Cubatão faz doações a Entidades Sociais
Na 37ª reunião ordinária do Ano da Paz Através do Servir, os companhei-

ros do Rotary Club de Cubatão promoveram a entrega de doações para duas 
Entidades Sociais do Município. Estas doações são parte dos resultados ob-
tidos durante a realização da 22ª Festa Alemã, que possibilitou significativa 
arrecadação. As Entidades contempladas foram: Abrigo Lar Fraterno de Cuba-
tão, representado pela diretora Izabel Forti e a Casa da Esperança "Dr. Leão 
de Moura" representada pela presidente Maria Aparecida Pieruzi.  Ambas as 
entidades são assistidas pelo clube que costuma atuar de forma permanente 
em diversas ações. A presidente da Paz, Marilda Canelas e o Coordenador da 
22ª Festa Alemã Antônio Araújo, ficaram satisfeitos com o sucesso de mais um 
evento do Distrito 4420.

Clubes da Área 13 realizam 1º Fórum das Profissões e Empresas
Os Clubes de Rotary da Área 13 - RC Praia Grande, RC Praia Grande Caiça-

ra, RC Praia Grande Forte Itaipu, RC Praia Grande Novo Tempo, RC Praia Gran-
de Pedro Taques, com apoio da ACE-PG realizaram o "1º Fórum das Profissões 
e Empresas". O evento promoveu palestras para empresários, comerciantes, 
lojistas, profissionais de todas as áreas, que estiveram prestigiando os clubes 
na sede da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. As palestras 
foram: “As MPEs no Brasil e os serviços disponíveis pelo SEBRAE-SP na região”, 
por Paulo Sergio Brito Franzosi - Diretor Regional do SEBRAE e, “Ética nas Pro-
fissões”, pelo professor Dr. Marcelo Marsaiolli.  Foram apresentados vídeos 
institucionais do Rotary, projetos realizados pelos clubes da cidade, em clima 
de companheirismo.

RC de Santos realiza entrega de 18 Títulos Paul Harris
O Rotary Club de Santos realizou reunião dedicada exclusivamente à ou-

torga de títulos Paul Harris, fazendo merecido reconhecimento ao trabalho e 
contribuições feitas por companheiros junto às ações rotárias. Ao todo, foram 
18 títulos de reconhecimento da Fundação Rotária, pela doação espontânea 
da importância de US$ 1.000,00, cujos recursos contribuem para o desenvol-
vimento de diversos programas humanitários. O companheiro Marcelo Vallejo 
Marsaiolli foi orador da noite. Após breve introdução sobre o significado do 
título e peculiaridades da história de Paul Harris, exibiu uma apresentação 
com projetos realizados pela Fundação Rotária, em todo o mundo, consideran-
do as várias contribuições de US$ l.000,00 recebidas. A contribuição de seus 
associados tem promovido melhorias na qualidade de vida de muitas pessoas, 
assistidas pelo clube.
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O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte deu início aos trabalhos e 
prestigiou a cerimônia de posse do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comu-
nitário (NRDC), instalado na comunidade do DER, em São Bernardo do Campo 
SP. O objetivo do clube é realizar projetos que possam beneficiar a comunidade 
lá assistida, estreitando a parceria que já existe, para promover melhorias e 
mobilizar mais pessoas junto às ações rotárias. Um Núcleo Rotary de Desenvol-
vimento Comunitário (NRDC) é um clube de homens e mulheres não rotarianos 
que compartilham o compromisso do Rotary com o serviço e a preocupação 
com o desenvolvimento sustentável de longo prazo de sua comunidade. Assim 
como, Interact e Rotaract Clubs, os NRDCs são parceiros do Rotary no servir.  

RC de SBC Norte inicia NRDC na comunidade do DER ac
on

te
ce
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sBrinquedotecas do RC Santos Ponta da Praia

O Rotary Club Santos Ponta da Praia mantém duas brinquedotecas na San-
ta Casa de Santos: uma na ala pediátrica do SUS e outra na ala de queimados. 
O objetivo é garantir, no momento de maior fragilidade física e emocional dos 
pequenos, o direito de sorrir e esquecer, ainda que por alguns instantes, a dor 
e os inconvenientes de estar doente. A iniciativa surgiu com a proposta de pos-
sibilitar às crianças internadas um espaço lúdico e acolhedor, com o desenvol-
vimento de atividades interativas e socializadoras que auxiliam na integração 
desses pacientes no espaço hospitalar e no tratamento médico.  Em 1999, o 
clube montou e inaugurou a primeira brinquedoteca hospitalar da região na 
Santa Casa. Cerca de 15 crianças são atendidas diariamente.

RC de SBC Rudge Ramos doa Freezers a Banco de Leite Materno
Dando continuidade ao programa de Apoio à Saúde e atendendo necessida-

des da comunidade no propósito de Redução da Mortalidade Infantil (Metas da 
ONU-OMS), o Rotary Club de São Bernardo do Campo Rudge Ramos oficializou 
a entrega de Freezers para conservação do Leite Materno doado por mães vo-
luntárias que podem colaborar com o "Banco de Leite". Essa importante ação 
dos rotarianos do clube pode ampliar a qualidade do atendimento e suprir as 
necessidades do Hospital Municipal que mantém o programa de aleitamen-
to materno, visando a oferecer melhores condições de desenvolvimento das 
crianças da comunidade, atendidas no local. O momento da entrega foi oficiali-
zado por companheiros do clube, junto aos responsáveis do HMU, que mantém 
o programa de Aleitamento Materno, para a comunidade. 

Sul-Americano do ITFR rende US seis mil para Pólio
O Rotary Club de Natal Alecrim promoveu, entre os dias 1 e 4 de maio de 

2013, a primeira edição do Sul-Americano do ITFR - Grupo Internacional de 
Companheirismo de Tênis de Rotarianos, na cidade de Natal, nas quadras do 
aeroclube local. A solenidade de abertura foi realizada em conjunto com a reu-
nião do RC de Natal Alecrim, contou com a presença de 106 pessoas, dentre 
elas o atual governador do Distrito 4500 – Luiz Mario C. Calheiros, o governa-
dor eleito do Distrito 4500 – Alexandre de A. Inojosa, o GD 2010-11 Distrito 
4420 - Marcos A. F. Franco, também diretor do ITFR para América do Sul, o 
diretor técnico do ITFR para região norte e nordeste Emanuele Romitti, res-
ponsável pelo evento. 

RC Santos Noroeste recebe Banner de Clube 100% Paul Harris

O Rotary Club de Santos Noroeste recebeu das mãos do governador do Dis-
trito 4420 Marcos Luiz Zanardo, o Banner de Clube 100% Paul Harris. O clube, 
que na gestão do Presidente da Paz Paulo Ibrahin Cançon conquistou a posição 
de ter todos os seus associados como Companheiros Paul Harris, comemorou 
com festiva o momento de grande importância na história do clube. O Compa-
nheiro Paul Harris é a pessoa (homem, mulher ou criança) que contribuiu, ou 
em nome da qual contribuíram com U$1.000 para a Fundação Rotária. O reco-
nhecimento através do título Companheiro Paul Harris serve a três propósitos: 
presta homenagem a uma pessoa merecedora, apoia os programas da Fundação 
e divulga o Rotary de maneira positiva, merecendo o reconhecimento.
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Chegamos ao final do ano rotário 2012-

2013, um período com muitos desafios, ale-
grias e atividades enriquecedoras.

Procuramos dar uma nova visão de Ro-
tary aos rotarianos, estimulando-os para 
que nossos clubes se tornassem mais fortes 
e vibrantes, que aceitassem a diversidade 

no quadro associativo, que reconhecessem a 
importância de contar com mais de 20 asso-
ciados, a importância do clima organizacio-
nal. É claro que nem tudo foi possível realizar, 
mas foi plantada a semente. Quanto mais 
envolvidos em atividades rotárias, mais com-
prometidos e conectados os rotarianos ficam 
em relação a seus clubes e à organização. Doe 
seu tempo e talento em benefício daquilo que 

é importante para você e para a sociedade. 
Mostre o que o Rotary faz. 

Lembre-se sempre do lema: “CADA RO-
TARIANO: ADMITA UM, RETENHA UM”. O 
que mais você pode fazer para buscar líderes 
de excelência para nossa organização? Reúna 
as pessoas, fale com os amigos, fale em sua 

empresa, faça as pessoas sentirem o quão 
importante é se dedicar ao crescimento da 
sociedade, viver Rotary hoje e sempre!Defina 
metas! Não tenha medo de ousar e criar! So-
mente desta maneira estaremos sempre mo-
tivados.

Agradeço ao casal governador Marcos 
e Maria Laiz pela confiança depositada, aos 
governadores assistentes e presidentes por 

permitirem nosso trabalho e a todos os ro-
tarianos pelo empenho contínuo na respon-
sabilidade pelo desenvolvimento do quadro 
associativo.

A roda denteada não para. Todos somos 
essenciais à organização. Um país, um estado, 
uma cidade, uma rua, uma casa melhor sem-

pre começa conosco, a transformação está 
vindo, e nós somos os portadores do brasão 
dessa esperança. Tenham a certeza disso. 
Com a paz no servir, viva Rotary e transforme 
vidas! 

Leonardo Weissmann
Presidente da Comissão Distrital do Desen-

volvimento do Quadro Associativo 2012-13

o desenvolvimento do quadro associativo é missão de todos
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O governador Marcos Luiz Zanardo visitou o Rotary Club de São Paulo-Santo Amaro, onde foi 
recebido pelo casal presidente Thomas e Bárbara Koblinsky, e juntos estiveram na sede do Centro 
Rotário, Educacional, Social, Cultural e Recreativo de Santo Amaro C.R.E.S.C.E.R, entidade fun-
dada em 1986 pelos rotarianos do RC de SP – Santo Amaro, que atende jovens de 15 a 19 anos. 
O governador também conheceu o Centro para Juventude - Panificação e Confeitaria "Rainha da 
Paz", Padaria-Escola que recebeu doação de equipamentos e apoio na manutenção dos serviços 
prestados por seus colaboradores, contando com significativa contribuição do RC de SP-Santo 
Amaro, junto aos moradores do Jardim Fim de Semana. 

 Rotary Club de Santo André Bela Vista
O Rotary Club de Santo André Bela Vista recebeu visita do casal governador Marcos Luiz 

Zanardo e Maria Laiz, que foi recebido pelo presidente da Paz Wagner Rodrigues Fernandes. A 
reunião festiva reservou momento de homenagens, após Assembleia produtiva, onde foram apre-
sentadas ações do clube e diversas ideias de crescimento, promovendo o ideal de servir. O ponto 
alto da reunião ficou pelo reconhecimento de clube 100% Paul Harris, um gesto que deixou os 
rotarianos muito orgulhosos, pois desenvolvem trabalhos como o banco de cadeiras de rodas com 
516 doadas e mais de 3.000 pessoas atendidas direta e indiretamente pelo projeto.

Rotary Club de Praia Grande Pedro Taques 
Acompanhado de Maria Laiz, sua esposa, o governador foi recebido pelo casal presidente da 

Paz, José Carlos Barea e Cláudia, na sede da Sociedade Amigos do Bairro da Vila Caiçara, durante 
Visita Oficial. Os casais seguiram a agenda programada, que contou com uma visita à Associação 
Assistencial da Cidade da Criança, onde são aplicadas aulas do projeto "Curso Profissionalizante 
de Corte e Costura", mantido pelo clube, que conseguiu adquirir máquinas de costura, sendo duas 
Overloques, uma Reta, uma Galoneira e uma Máquina de Corte de tecidos, graças a recursos obti-
dos através de Subsídio Distrital.  Na ocasião foi inaugurado o Marco Rotário do clube. 

 Rotary Club de Praia Grande Caiçara
O casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz esteve em Visita Oficial ao Rotary Club 

de Praia Grande Caiçara onde foram recepcionados pelo casal presidente da Paz, Darcy de Lima e 
Gilmar Hernandez, além de companheiros do clube. Os rotarianos estiveram no Centro de Atenção 
Psicossocial para dependentes químicos - infantil e adulto - CAPS AD - de Praia Grande-SP, unidade 
que cuida de dependentes de álcool e drogas, onde o apoio do clube foi formalizado com a doação de 
brinquedos, jogos e alguns eletrodomésticos que servirão para equipar a unidade, facilitar os servi-
ços prestados e a integração entre crianças e adolescentes vítimas de violência e de vulnerabilidade 
social. 

Rotary Club de São Vicente Antonio Emmerich
O casal governador Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz visitou o Rotary Club de São Vicente Antô-

nio Emmerich, clube presidido por Roberto Mitsuo Hanada, que realizou reunião festiva nas depen-
dências do Restaurante Torre Praia, em São Vicente-SP. O governador Zanardo ficou muito satisfeito 
em poder visitar o clube, conhecer suas ações e poder motivar os companheiros a seguirem traba-
lhando para o crescimento do clube e manter importantes projetos que podem beneficiar cada vez 
mais a comunidade. Ele também aproveitou a ocasião para parabenizar o trabalho desenvolvido pelo 
governador assistente Carlos E. Torci, por sua efetiva participação auxiliando os clubes da Área 11. 

Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipú
Comemorando 15 anos de fundação, o Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipu recebeu Visita 

Oficial do casal governador, Marcos Luiz Zanardo e Maria Laíz, nas dependências do Palácio das Ar-
tes, sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande-SP, onde juntos com o casal presidente 
da Paz, Leandro Vinicius Bailon e Erika, visitaram o secretário Carlos Ananias Lobão. O casal esteve 
na Fortaleza de Itaipu, também conhecida como Forte do Itaipu, que tem mais de 100 anos, sendo 
recebido pelo Coronel Marcio Roberto Bezerra Morgado. Também conheceram o projeto PLIM - Pri-
meiras Letras na Maturidade - que é mantido pelos companheiros, desde 2008.

Rotary Club de São Caetano do Sul Olímpico
Concluindo uma longa jornada de Visitas Oficiais, o casal governador Marcos Luiz Zanardo 

e Maria Laiz encerrou esse ciclo em casa, no Rotary Club de São Caetano do Sul Olímpico, clu-
be da governadoria, conduzido pelo casal presidente da Paz, Mario Luiz Gasparino e Roseli.  O 
governador Marcos Zanardo agradeceu o trabalho de Maria Luiza Zago, por todo desempenho 
junto à equipe distrital e toda contribuição e apoio dado pelos companheiros durante sua gestão. 
"Sinto-me lisonjeado por estar em meu clube com a família rotária reunida, a qual eu e Laiz nos 
orgulhamos muito de fazer parte”, concluiu e considerou a participação dos sócios na Assembleia, 
como fantástica e proveitosa.
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Vamos exercitar um pouco o conhe-

cimento rotário? A Carta Mensal traz 
para você a prova que foi aplicada nas 
Olimpíadas Rotárias, durante a última 
Conferência Distrital. Divirta-se!

1 - É preciso comparecer a pelo me-
nos 50% das reuniões semestrais do clu-
be para manter a condição de associado 
representativo.

(     ) VERDADEIRO    (     ) FALSO

2 - A Semana Mundial do Interact é 
comemorada todo ano durante a sema-
na de 5 de novembro.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

3 - Na reunião do Conselho de Legis-
lação realizada em 2013, foi aprovada a 
proposta para que os associados de clu-
bes localizados fora dos Estados Unidos 
e Canadá tenham a opção de receber 
cópia impressa de Revistas Rotárias por 
correio ou digital pela internet.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

4 - O Conselho de Legislação é o ór-
gão legislativo do Rotary International 
que tem o poder de alterar os documen-
tos estatutários da organização e reúne-
-se a cada 2 (dois) anos.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

5 - Contribuições para a ABTRF po-
dem ser feitas por pessoas físicas e Ju-
rídicas.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

6 - O principal lema do Rotary, es-
tabelecido pela reunião do Conselho de 
Legislação em 1989, possui 10 (dez) 
vogais.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

7 - Os clubes que não pagam as co-
tas devidas ao RI dentro de seis meses 
do prazo regulamentar são desativados. 
Para reativação, os clubes têm o prazo 
de um ano para cumprir os requisitos 
estabelecidos. Após tal período, a desa-
tivação do clube será considerada per-
manente e este perderá o direito a seu 
nome, histórico e data de fundação.

(     ) VERDADEIRO      (     ) FALSO

8 - A sede mundial do Rotary Inter-
national está localizada na cidade de 
Chicago, no estado americano de Illi-
nois.

(     ) VERDADEIRO     (     ) FALSO

9 - A Fundação Rotária reconhece 
como doadores extraordinários (Major 
Donors) casais ou pessoas cujas contri-
buições únicas ou cumulativas atinjam 

US$10.000 (dez mil dólares), ou atra-
vés da transferência de créditos.

(     ) VERDADEIRO       (     ) FALSO

10 - O Instituto Rotary de Liderança 
foi oficializado como um programa es-
truturado do RI em 2004.

(     ) VERDADEIRO       (     ) FALSO

11 - Quem criou a Prova Quádrupla?
a) Herbert J. Taylor
b) Paul P. Harris
c) Herbert T. Brown
d) Jonh B. Taylor

12 - A sigla ABTRF significa:
a) Associação Brasileira Técnica da 

Rotary Foundation
b) Associação Brasileira da The Ro-

tary Foundation
c) Amigos Brasileiros Todos pela Ro-

tary Foundation
d) Associação Brasil da The Rotary 

Foundation

13 - Em qual ano foi decidida a ad-
missão de mulheres aos Rotary Clubs do 
mundo inteiro na reunião do Conselho 
de Legislação?

a) 1983
b) 1985 
c) 1989
d) 1995

14 - Quais rotarianos brasileiros 
foram presidentes do Rotary Interna-
tional?

a) Armando de Arruda Pereira / Al-
ceu Martins Parreira / Paulo Viriato Cor-
rêa da Costa

b) Ernesto Imbassahy de Mello / 
Amílcar Mendes Gonçalves / Paulo Vi-
riato Corrêa da Costa

c) Amílcar Mendes Gonçalves / Al-
ceu Martins Parreira / Paulo Viriato 
Corrêa da Costa

d) Armando de Arruda Pereira / Er-
nesto Imbassahy de Mello / Paulo Viria-
to Corrêa da Costa

15 - Que artigo representativo do 
Rotary foi colocado na superfície da lua?

a) Um distintivo do Rotary Interna-
tional

b) Um distintivo End Polio Now
c) Um distintivo da Fundação Rotá-

ria
d) Um distintivo da Prova Quádrupla

16 - Em 1907, o Rotary Club de Chi-
cago realizou seu primeiro projeto hu-
manitário. Qual foi?

a) A doação de macas hospitalares 
para um hospital.

b) A doação de alimentos para o Al-
bergue Noturno.

c) A construção de sanitários públi-
cos.

d) A construção de abrigos para a 
chuva.

17 - O que aconteceu com o local dos 
encontros onde o Rotary foi fundado?

a) Encontra-se preservado no mes-
mo prédio, mantido pelos rotarianos e 
aberta para visitação.

b) Foi restaurado na Sede Mundial 
do Rotary International.

c) Foi restaurado na residência de 
Paul Harris.

d) Foi perdido, pois não se dava im-
portância histórica e era motivo de pre-
juízo ao Rotary International.

18 - Em julho de 2012, o Rotary In-
ternational lançou uma ferramenta que 
possibilita que líderes rotários monito-
rem o progresso e as conquistas dos clu-
bes em três áreas muito importantes: 
iniciativas do quadro associativo, servi-
ços e doações à Fundação Rotária. Qual 
o nome deste sistema?

a) Rotary Club Central
b) Rotary Club Future Vision
c) Rotary Convention
d) Rotary Leader

19 - Qual desses famosos não foi ro-
tariano?

a) Pablo Picasso - pintor, escritor e 
desenhista

b) Walt Disney - cineasta
c) Franklin D. Roosevelt – presiden-

te dos EUA
d) Claude Vuitton - proprietário da 

empresa Vuitton

20 - Qual das seguintes cidades 
abriga um escritório do Rotary Interna-
tional?

a) Rio de Janeiro
b) São Paulo
c) Montevidéu
d) Paris

21 - Qual das cidades abaixo sediou 
o primeiro Rotary Club no Brasil?

 22 - Qual dos seguintes desenhos 
não foi feito para Rotary International?

 A  B

 C  D

 A  B

josé 
pre-
toni
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 23 - Qual dos seguintes é o logo do 
programa Intercâmbio Rotário da Ami-
zade?

 

24 - Em qual das seguintes fotos não 
temos um casal governador do Distrito 
4420?

25 - Quem é o autor da frase “O Ro-
tary em particular inspirou meu envol-
vimento pessoal com a erradicação da 
pólio”?

26 - Qual destas é a primeira rota-
riana indicada a ocupar a função de go-
vernadora do distrito 4420?

 27 - Quem foi o primeiro governa-
dor do Distrito 4420 de Rotary Interna-

tional (antigo 461)?
           

28 - Qual destes foi presidente do 
Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária?

 

29 - Qual foto mostra os quatro fun-
dadores do Rotary?

 

30 - Quem é a primeira mulher lati-
no-americana eleita como Diretora do 
Rotary International?

31 - ______________________________ é cele-
brado pelo Rotary International como o 
Mês da Alfabetização.

32 - ________________________________________ é 
a revista oficial do Rotary Internatio-
nal.

33 - O Rotary Club de ___________________
_____________________ (nome oficial) é o mais 
novo do Distrito 4420.

34 - O Rotaract é um programa do 
Rotary que consiste de clubes dedica-
dos a serviços humanitários, integrados 
por jovens de _______a _______ anos, que po-
dem ser sediados na comunidade ou em 
uma universidade.

35 - Uma pessoa que inclui um dis-
positivo em seu testamento em bene-
fício do Fundo Permanente ou faz uma 
contribuição monetária de US$1.000 
(hum mil dólares) ou mais a este fundo 
recebe o reconhecimento de ______________
____________________ pela Fundação Rotária.

36 - O novo sistema da Fundação 
Rotária, anteriormente chamado de Vi-
são de Futuro, possui três tipos de sub-
sídios: Distritais, __________________________ e 
Pré-Definidos.

37 - A próxima Convenção Interna-
cional do Rotary acontecerá na cidade 
de _____________________.

38 - Em maio de 1914, Rotary Clubs 
da Grã-Bretanha e da Irlanda reunidos 
em Londres concordaram em formar a 
Associação Britânica de Rotary Clubs, 
que continua a funcionar até hoje como 
unidade independente do Rotary Inter-
national, sujeita a certas condições es-
tabelecidas nos estatutos do RI e é co-
nhecida pela sigla  __________________________.

39 - A origem do Rotary Kids vem do 
ano de ________________, quando o presiden-
te do Rotary Club de __________________________
____________________ teve a ideia de organizar 
nessa estrutura as crianças que partici-
pavam de uma festiva, atribuindo-lhes 
algumas funções.

40 - O primeiro clube de prestação 
de serviços do mundo, o Rotary Club de 
Chicago, foi formado por Paul P. Harris 
em __________________________________________________
________ (dia, mês e ano).

A organização da competição e prepa-
ração da prova estiveram a cargo dos 
rotarianos Leonardo Weissmann, do RC 
SP Anchieta, e Cinthia Correa da Costa 
Machado, do RC SP Sudeste.

As respostas estão na próxima página!

ERRATA
(edição de Mai/2013)

A classificação e os participantes vencedores da 
Olimpíada Rotária realizada durante a Conferên-
cia Distrital foram os seguintes:

1º - RC SP Aeroporto
Marcelo Carvalho e Yoiti Fujiwara

2º - RC SP Nove de Julho
Emiliana Siqueira

3º - RC SP Parque do Ibirapuera
Nídia Caivano e Olívia Kaidei 

 A  B

 C  D

 A  B

 C  D

 A  B

 C  D  A  B

 C  D

 A  B

 C  D

 A  B

 C  D

 A  B

 C  D

 A  B

 C  D

 C  D
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Nos últimos anos o site do Distrito 4420 
se tornou o ponto de encontro dos rotarianos 
do Distrito. Com diversos novos recursos, atu-
alização dinâmica e principalmente com um 
trabalho conjunto com os clubes tem sido pos-

sível ao Distrito manter um site rico em conte-
údo e que efetivamente mostra as realizações 
de nossos rotarianos. O resultado é uma mé-
dia de visitação acima dos 40.000 visitantes 
a cada mês.

Nada disto seria possível sem a colabora-
ção dos clubes, que enviam notícias de qua-
lidade para o site (e Carta Mensal!), enviam 
seus eventos para a agenda, fotos e vídeos, 
projetos, mensagens, e muito mais! Neste 
ano rotário também os clubes intensificaram 
a utilização de seus mini-sites, cadastrando 
por conta própria notícias e eventos de seu 
dia a dia. Na tabela ao lado destacamos os 20 
clubes que mais colaboraram durante o ano 
rotário 2012-2013.

O site do Distrito tem um papel impor-
tante na Imagem Pública, pois ao mostrar o 
trabalho realizado motiva os associados de 
cada clube e, com seu alcance fora de nossas 
fronteiras, ajuda a divulgar a mensagem do 
Rotary, potencialmente interessando novos 
associados. Também tem um importante pa-

pel na divulgação de mensagens do Distrito e 
entre os clubes, atuando ainda como fonte de 
informação e troca de experiências.

Além do aprimoramento contínuo, com 
a inclusão de novos recursos, como a Carta 
Mensal na primeira página, junto com o vídeo 
do dia e o projeto em destaque, o mecanismo 
de busca de notícias, cadastro de sócios em 
potencial, entre outros adicionados neste 
ano rotário, a participação dos clubes tem 
sido incentivada pela governadoria através 
da divulgação nos treinamentos, como PETS 
e Assembleia Distrital, e através dos contatos 
efetuados pela equipe de Imagem Pública.

Os Presidentes da Paz realizaram um 
magnífico trabalho, e agora é a vez dos Presi-
dentes Transformadores não deixarem a "pe-
teca cair". As senhas de acesso ao painel que 
permite o cadastro de notícias e agenda pelo 
clube já foram distribuídas aos presidentes, e 
novidades estão sendo preparadas!

Maiores Participações

 RC São Paulo Aeroporto

 RC Cubatão

 RC São Paulo Nove de Julho

 RC Santos

 RC São Paulo Saúde

 RC Santos Boqueirão

 RC Praia Grande

 RC São Paulo Novas Gerações

 RC Guarujá Vicente de Carvalho

 RC São Vicente Antônio Emmerich

 RC Cubatão Jardim Casqueiro

 RC Ribeirão Pires Estância Centro

 RC São Vicente Praia

 RC Mongaguá

 RC Santos Vila Belmiro

 RC Praia Grande Forte Itaipu

 RC São Paulo Sul

 RC São Bernardo C. Rudge Ramos 

 RC São Paulo Vila Carioca

 RC São VicenteO Site em Números

 Notícias 1392  

 Eventos na Agenda 1208

 Galerias de Fotos 333

 Fotos 9101

 Vídeos 193

 Páginas de Conteúdo 146

 Mensagens 616

 Profissionais 158

 Palestrantes 41

 Projetos 80

 Mini-sites dos Clubes 76

www.rotary4420.org.br

OLIMPÍADAS ROTÁRIAS - RESPOSTAS
1 V 6 V 11 A 16 C 21 A 26 C 31 Março 36 Globais

2 V 7 V 12 B 17 B 22 A 27 D 32 The Rotarian 37 Lisboa

3 V 8 F 13 C 18 A 23 B 28 D 33 Itariri 38 RIBI

4 F 9 F 14 D 19 A 24 B 29 A 34 18 - 30 39 1996; São Paulo-Saúde

5 F 10 F 15 D 20 B 25 C 30 B 35 Benfeitor 40 23 de Fevereiro de 1905
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