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Presidente do 
rotary international

Temos um ditado em Oklahoma 
que diz que você deve deixar a 
pilha de lenha um pouco maior 
do que quando você a encontrou. 
Para conseguir isso, pedi a todos os 
rotarianos que se envolvessem. Esta 
é a mensagem transmitida pelo meu 
lema – Viver Rotary, Transformar 
Vidas. E é justamente isso o que 
fizemos: arregaçamos as nossas 
mangas, nos engajamos em Rotary e 
transformamos vidas.

Este ano, pedi a cada um de vocês 
que recrutasse um novo associado. 
O Conselho Diretor estabeleceu as 

bases para os 16 Planos Regionais 
para Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, que foram desenvolvidos 
para darmos às pessoas uma razão 
para virem e ficarem na nossa 
organização. Eu acredito que se 
conseguirmos envolver os associados 
potenciais nos nossos projetos, seja 
lendo para crianças, servindo sopa 
ou recolhendo lixo nas estradas, a 
associação deles aos clubes poderá 
acontecer naturalmente quando 
perceberem que podem mais com o 
Rotary.

Eu também pedi para que cada um 
de vocês fizesse uma contribuição à 
Fundação Rotária, e em resposta, os 
nossos governadores se tornaram a 
primeira turma em que todos doaram.

 Muitas vezes nos acomodamos 
no Rotary, talvez por não sermos 
convidados a trabalhar nos nossos 
clubes. Mas se você quiser se sentir 
motivado, precisa se envolver em 
projetos. Quando as pessoas estão 

servindo juntas, existe um espírito 
de camaradagem que as mantém 
envolvidas.

Muitas vezes, os rotarianos 
não percebem tudo o que a nossa 
organização está fazendo e é capaz de 
fazer. Se eles pudessem testemunhar 
o impacto dos projetos que eu vi este 
ano, as suas vidas mudariam. Eles 
entenderiam que pertencem a uma 
organização cujos associados têm um 
desejo comum de fazer algo bom, e, 
juntos, realizam coisas incríveis.

Eu continuo me admirando 
com o bem que os rotarianos são 
capazes de fazer. Estou firmemente 
convencido de que a pilha de lenha 
está um pouco maior por causa de 
seus esforços. Espero que todos 
os rotarianos continuem Vivendo 
Rotary, Transformando Vidas.

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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Mensagem da Diretora do rotary international
Um dos cinco valores fundamentais do Rotary envolve a diversidade de cultura, língua, tradição, credo, raça e 

gênero, o que não somente privilegia aquilo que nos diferencia como pessoas, mas também dá força à organização 
da qual fazemos parte.

Em 2014 celebramos 25 anos da maior mudança histórica já ocorrida no Rotary com relação à diversidade. Foi 
em 1989, quando o Conselho de Legislação realizado em Singapura aprovou a admissão de uma mulher como asso-
ciada a um Rotary Club. Essa foi uma decisão revolucionária, porque, depois de 84 anos de existência, o Rotary abria 
um espaço que até então era reservado somente aos homens.

Se a incorporação da mulher inicialmente foi lenta, logo tomou força até alcançar o número de 222.410 rota-
rianas em 1º de junho de 2013, o que representa 18,40% do total de associados. É bastante provável que, se essa 
tendência continuar, tal porcentagem aumente para 20% ainda este ano, e que a associada número 250.000 seja 
admitida em um futuro próximo.

Pessoalmente, penso que a mulher chegou ao Rotary para colaborar, analisar a realidade a partir de uma pers-
pectiva diferente, complementar e contribuir com as trocas necessárias à sociedade. A constante capacitação, a 
compreensão e um alto grau de sensibilidade são elementos que a mulher incorporou à organização, e sua rápida 
ascensão a posições de liderança é prova dessa realidade.

As primeiras oito governadoras distritais surgiram em 1995-96 e até hoje aproximadamente mil já ocuparam 
esta posição. Destas, três serviram como curadoras da Fundação Rotária e sete foram eleitas diretoras do Rotary In-
ternational, chegando à vice-presidência, tesouraria e ao comitê executivo, importantes cargos dentro do Conselho 
Diretor.

De certa forma, todos somos diferentes; são essas pequenas diferenças que nos tornam especiais e nos per-
mitem formar organizações com tais características. Aceitar a diversidade significa querer e honrar o que nos faz 
distintos e, a partir dessa diversidade, construir a igualdade.

Portanto, celebremos o fato de que o Rotary é uma organização onde a diversidade está presente. Vamos contri-
buir para que homens e mulheres continuem trabalhando juntos com o propósito de transformar vidas em todos os 
cantos da Terra.

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Queridos companheiros, companheiras e 
familiares,

Viver Rotary, transformar vidas. Essa 
foi nossa motivação em todo o ano rotário 
2013-2014.

Quantas vidas nós transformamos, mui-
tas vezes mesmo sem saber. 

Aquela sua contribuição, que foi feita 
num evento beneficente onde gastamos al-
guns poucos reais, acabou representando o 
que faltava para o clube doar uma cadeira de 
rodas a alguém que se arrastava pelo chão 
por deficiência física. Esse alguém, anôni-
mo, começou a ver o mundo de um plano 
superior, pode locomover-se com mais li-
berdade, pode exercer sua cidadania.

Em outras ocasiões sua ajuda serviu para 
dar a luz a alguém que não enxergava por 
meio das nossas Casas da Visão, permitiu 
cuidar de pacientes com deficiências men-
tais profundas e até fazer andar novamente 
quem precisava de fisioterapia e não tinha 
acesso a ela. Não dá para relacionar aqui to-
dos os exemplos do bem que fazemos.

Essa sua contribuição transformou vi-
das. Essa sua presença no evento, vivendo 
Rotary, possibilitou esse milagre. 

Você rotariano fez isso espontaneamen-
te. Deu de si antes de pensar em si. Quando 
lhe contaram a alegria do deficiente ao rece-
ber sua cadeira de rodas você sorriu e ficou 
contente. Quando visitou nossos projetos 
ficou alegre com nossa atividade.

Quanto mais ajudamos aos outros mais 
felizes ficamos e mais vivemos Rotary e mais 

transformamos vidas num ciclo virtuoso.
Vivendo Rotary nos transformamos em 

pessoas melhores e somos mais felizes. 
Essa é a mágica do Rotary.
Gostaria agora de relembrar alguns fa-

tos para todos, sobre a maravilhosa oportu-
nidade de trabalhar com esse nosso querido 
Distrito 4420.

O primeiro desafio que nos apareceu foi 
o processo seletivo para a indicação do go-
vernador. A comissão de indicação é muito 
exigente na entrevista. É um interrogatório 
completo sobre sua vida, suas intenções, 
seu comprometimento rotário, seu projeto 
de vida.

Depois dessa prova duríssima sendo in-
dicado para governador começou a marato-
na de preparação para a governadoria. Isso 
foi em dezembro de 2010.

Visitas a clubes, formação da equipe dis-
trital, planejamento e estabelecimento de 
metas, avaliação das alternativas e muitas 
outras providências.

Os treinamentos GETS em Vitória e a 
Assembleia Internacional em San Diego fo-
ram marcos importantes dessa preparação. 
O GETS tecnicamente impecável e San Die-
go uma experiência imperdível, mantendo 
relacionamento com rotarianos do mundo 
todo. Dessas reuniões por inspiração da Cé-
lia saiu o refrão adotado no Brasil todo: 

“13-14, SUCESSO TOTAL”.
Ex-governadores, mais experientes, 

sempre que solicitados nos davam valiosas 
sugestões.

Como nos aproximarmos de nossos pre-

sidentes? A receita foi abrirmos nossa casa 
para eles onde debatemos as metas e méto-
dos de trabalho.

Foram 14 reuniões de debates entu-
siasmados que terminavam em um delicioso 
jantar preparado pela Célia com direito a 
sobremesa de mousse de uvaia colhida em 
nosso quintal em São Paulo.

Alinhamos nossos pensamentos e parti-
mos para o grande evento que precede a go-
vernadoria,  que é o PETS. A escolha do local 
foi muito difícil. Queríamos um local só para 
nós, perto,  aconchegante e com infraestru-
tura impecável.

O nosso PETS, sem falsa modéstia, foi 
um sucesso; e digo nosso, pois é um evento 
que só é um sucesso se é de todos...

Treinamento de alto nível, entrosamen-
to da equipe, entretenimento e alegria com-
partilhada. 

Saímos todos muito motivados. 
Passos seguintes, GATS, treinamento da 

Fundação Rotária, Assembleia Distrital.
O pontapé inicial oficial, a festa de 

transmissão e posse, foi um evento memorá-
vel no Círculo Militar de São Paulo. Com mais 
de 600 companheiros prestigiando, música, 
comes e bebes à vontade, baile e muita ale-
gria. Um sucesso total.

Momento de só alegria e confraterniza-
ção. Mal sabíamos o que nos esperava.

Na fase de preparação definimos com os 
presidentes transformadores algumas dire-
trizes e metas.

Foram consensadas as metas de cresci-
mento de DQA, um desafio, pois o Rotary e 
o Distrito apresentavam uma tendência de 
queda no quadro associativo e de contribui-
ção à Fundação Rotária.

Além das metas numéricas foram apre-
sentadas diretrizes para a mudança na for-
ma de gerirmos nossos clubes e Distrito:

-Incentivo à visitação. O Rotary é um 
livro maravilhoso. Se você só frequenta seu 
clube e nunca visita os outros, só leu uma 
página desse livro (parafraseando Santo 
Agostinho);

-Incentivo ao relacionamento profis-
sional em Rotary, uma das pedras funda-
mentais de nossa organização e que valoriza 
muito nosso distintivo;

-Gestão moderna de clubes, um desafio 
quando tratamos de voluntários;

-Inovação - vamos nos divertir criando 
coisas novas;

-Comprometimento e doação pessoal;
-Cooperação entre clubes e áreas;
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conjuntos e distritais;
- a governadoria sempre a serviço dos 

clubes;
- a Fundação Rotária é nossa ferramenta 

de gestão financeira. As doações revertem 
para o Distrito;

- o crescimento dos clubes é em beneficio 
do próprio clube.  Unidos somos mais fortes.

Foi uma maratona. Foram 65 posses e 77 
clubes em visitas oficiais. 

Uma alegria imensa ao conhecer tantas 
pessoas boas e imbuídas do ideal de servir. 
O carinho com que fomos recebidos em todos 
os clubes nos deu forças para completarmos 
a jornada.

As posses, festas ma-
ravilhosas com o casal go-
vernador vendo a grandeza 
desse Distrito e aplaudindo 
os nossos presidentes trans-
formadores.

A primeira visita ofi-
cial foi cheia de incertezas, 
como toda primeira vez. O 
clube também estava muito 
curioso para ver o que esse 
casal governador traria. 

A surpresa: a posse de 7 
novos companheiros, mos-
trando a todos que a meta 
de crescimento do DQA era 
possível.

E assim foram todas as 
visitas, cada clube diferen-
te dos demais com projetos 
distintos, sempre emocio-
nantes, muito carinho e muita consideração 
pelo casal governador.

Ao mesmo tempo aconteciam as decisões 
sobre os projetos de subsídios distritais e 
subsídios globais, bolsas de estudo, inter-
cambio de jovens, VTT, os projetos distritais 
e a evolução do DQA, reuniões do colégio de 
governadores, instituto rotário e outras fun-
ções.

Mas o tempo foi passando fomos vencen-
do as tarefas e obstáculos e os projetos acon-
tecendo, as metas sendo buscadas e as visitas 
chegando ao fim.

O nosso DQA parou de cair e invertemos 
a tendência. Rompemos a barreira dos 2000 
associados, chegando, nos números dispo-
níveis, a mais de 2050 associados, segundo 
R.I., o que não acontecia há vários anos. 
Isso foi conseguido sem focar na fundação 
de novos clubes e sim no fortalecimento dos 
existentes. Mas demos boas vindas a com-
panheiros de dois clubes novos, o R.C. Praia 
Grande Boqueirão, fundado na área 13, Praia 

Grande e o R.C. São Bernardo do Campo Terra 
Nova, fundado na área 7, de São Bernardo do 
Campo e Diadema.

Na Fundação Rotária, no EREY o reco-
nhecimento com o cristal foi um sucesso, 
iniciativa criativa da Equipe da CDFR. A ar-
recadação para a Fundação Rotária também 
manteve sua trajetória de crescimento em 
relação ao passado, com uma arrecadação de 
mais de US$630.000,00 e per capita de US$ 
309,00, apesar da alta do dólar e da situação 
econômica menos favorável. Com isso conti-
nuamos como Distrito líder no Brasil.

Tivemos a apresentação e aprovação de 
86 projetos de subsídios distritais e de 8 pro-

jetos de subsídios globais.  Além disso foram 
feitos projetos com os clubes que atingiram 
metas de DQA como reconhecimento ao es-
forço dos companheiros.

Uma grande conquista foram os projetos 
distritais e projetos onde houve a cooperação 
entre clubes. Nesses casos, o conhecimento 
gerado em um clube foi disseminado por todo 
o Distrito para uso comum e fazendo valer a 
nossa capilaridade na sociedade. Exemplos 
desses projetos são o HPV desenvolvido 
pelo R.C. Santos Boqueirão e o Sol Amigo da 
Infância, projeto conjunto dos 12 clubes de 
Santos. Temos ainda o projeto de deficiências 
da aprendizagem em fase de desenvolvimen-
to no R.C. São Paulo Sul .

Outro exemplo de cooperação entre clu-
bes foi o projeto de arrecadação de alimentos 
no dia da solidariedade liderado pelo R.C. de 
São Paulo Independência, quando numa mo-
bilização quase instantânea, de sexta-feira 
para sábado, arrecadamos mais de 15 tonela-
das de alimentos envolvendo vários Distritos 

do estado de São Paulo
Inovação é sempre um desafio. O R.C. São 

Paulo Ipiranga aceitou a missão inovadora de 
ser o primeiro clube de Rotary do mundo com 
certificação de sistema de gestão ISO 9001, 
recebendo seu certificado internacional, com 
validade em todo o mundo, ao final de Junho.

Na parte profissional tivemos, além da 
valorização tradicional dos profissionais de 
destaque na sociedade, as três rodadas de 
negócios onde as empresas de rotarianos 
e não rotarianos se apresentam para gerar 
oportunidades de negócios, imagem pública 
e DQA. Além disso, tivemos a admissão do 
primeiro associado corporativo do Distrito 

pelo R.C. São Paulo Sul, a renomada empresa 
de auditoria, tax e advisory, a  KPMG.

Eventos de grande sucesso promoveram 
e valorizaram as nossas Asfars e Casas da 
Amizade. 

Atividades com a juventude, Rotaract, 
Intercâmbio de jovens, RYLA, ILR e Rotary 
Kids, que já destacam nosso Distrito no mun-
do rotário, foram continuadas.

Nosso sincero agradecimento, meu e da 
Célia, à competente e amiga Equipe Distrital, 
que sempre nos apoiou em todos os momen-
tos, mesmo os mais difíceis.

Enfim, não dá tempo para enumerar tudo 
o que aconteceu, mas temos certeza de que 
a nossa gestão (como sempre digo, de todos) 
foi um  SUCESSO TOTAL !

    José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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A Convenção Internacional em Sidney 
começou muito bem, com o governo da 
Austrália se comprometendo a doar $100 
milhões nos próximos cinco anos para aju-
dar a eliminar a paralisia infantil.

Tony Abbott, primeiro-ministro aus-
traliano; e Mike Baird, premiê do Estado 
de Nova Gales do Sul, confirmaram o com-
promisso do país ao combate da doença. 
Abbott tem sido alvo de críticas por conta 
do orçamento proposto, mas na Convenção  
ele foi aplaudido de pé. "Obrigado, mas 
não é o governo que deve ser aplaudido. 
São vocês quem merecem palmas pelo tra-
balho que fazem."

Antes de seu discurso, Abbott teve uma 
reunião com o presidente Ron Burton do 
RI, o secretário-geral John Hewko, e outros 
líderes da nossa organização, que lhe pe-
diram encarecidamente o apoio contínuo 
da Austrália à causa, principalmente nos 
países endêmicos. O primeiro-ministro foi 
bastante receptivo e disse ser totalmente 
a favor de abrir caminhos que conduzam a 
um mundo mais saudável.

Em seu discurso, Ron Burton foi enfáti-
co ao falar sobre a dificuldade do Rotary de 
conseguir um retorno justo do investimen-
to que faz nos programas Intercâmbio de 
Jovens, RYLA, Rotaract e Interact. "Nosso 
fracasso nesta área deve-se somente a nós 
mesmos. Temos que atrair estes jovens aos 
Rotary Clubs antes de perdê-los. Cabe a 
nós fazermos o futuro do Rotary." O pre-
sidente concluiu parabenizando todos os 
rotarianos pelo magnífico trabalho para 
eliminar a pólio na Índia.

Tara Pullen, do Rotaract Club de Gu-
nargarang, Austrália, gostou muito do dis-
curso. "As palavras do presidente Burton 
me inspiraram. Tem vezes que o stress é 
grande demais, mas temos sempre que 
repensar nossas prioridades." Donald 
Young, do Rotary Club de Cromwell, Nova 

Zelândia, gostou da sinceridade do nosso 
presidente. "Acho que todos nós sabemos 
do problema que temos com um quadro 
associativo estagnado. Fiquei contente de 
ouvir o presidente falar tão abertamente 
sobre onde nos encontramos e o que deve-
mos fazer para prosperar."

Muitos participantes expressaram seu 
contentamento com o anúncio da doação 
do governo australiano. "Fiquei emocio-
nado quando ouvi que o governo encami-
nhará este dinheiro todo para combater 
a paralisia infantil", disse Bernd Egger, do 
Rotary Club de Halberstatd, Alemanha.

O quarteto pop australiano Human 
Nature, que se apresenta em Las Vegas, 
garantiu o entretenimento do evento. A 
plenária de abertura foi encerrada com a 
apresentação das 213 bandeiras que com-
põem o mundo rotário. Por sinal, Mianmar 
foi acolhido como o mais novo país rotário.

No segundo dia da Convenção do Ro-
tary o assunto foi liderança, com os pales-
trantes contando histórias sobre sacrifí-
cios e triunfos. 

Os palestrantes da sessão plenária fo-
ram:  Jack Sim, fundador da World Toilet 
Organization; Martin Silink, presidente 
da International Diabetes Federation; 
Tommy Spaulding, ex-bolsista do Rotary e 
especialista mundial em liderança; e Brett 
Lee, jogador de críquete australiano.

Jack Sim disse à plateia que há mais 
telefones celulares no mundo do que ba-
nheiros. Segundo ele, apesar de aproxima-
damente 4 bilhões de pessoas não terem 
acesso a água limpa e saneamento, nós 
podemos ajudá-las através de empreen-
dedorismo social. A  organização dele en-
sina as pessoas a construírem e venderem 
banheiros.

Na apresentação seguinte, Martin Si-
link falou dos seus esforços para fazer com 
que a ONU dê mais destaque à conscienti-

zação sobre o diabetes. Depois de vários 
"nãos", as Nações Unidas declararam 14 de 
novembro como o Dia Mundial do Comba-
te ao Diabetes. A ajuda de Sylvan Barnet, 
representante do Rotary junto à ONU du-
rante 25 anos, foi importantíssima para 
fazer com que o sonho de Silink se tornasse 
realidade.

O Grupo Rotarianos em Ação pela Pre-
venção do Diabetes está conscientizando 
o público sobre o assunto, e gostaria que 
a prevenção e tratamento de doenças crô-
nicas fossem inclusos no próximo grupo de 
Objetivos do Milênio. A estimativa é que 
382 milhões de pessoas em todo o mundo 
tenham diabetes tipo 2, número que au-
menta em mais de 7 milhões todos os anos.

Tommy Spaulding,  autor de best sel-
ler, falou sobre as dificuldades de crescer 
com dislexia e como o Rotary o ajudou a 
encontrar suas habilidades de liderança. O 
ex-participante de RYLA e bolsista do Ro-
tary disse que seu coração está voltado aos 
serviços humanitários por influência dos 
rotarianos que conheceu.

Brett Lee, o último palestrante da noi-
te, é fundador da Mewsic India Founda-
tion, entidade que oferece terapia musical 
a mais de 1.200 crianças na Índia. A inspi-
ração dele veio da época em que era atleta 
profissional e a música era seu refúgio de-
pois de um dia difícil. Hoje, sua fundação 
recebe apoio de Rotary Clubs para levar 
música  e motivar crianças em áreas remo-
tas da Índia. 

Segundo o Dr. Bruce Aylward, chefe do 
programa de erradicação da poliomielite 
na Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a maior parte do mundo, ou 80%, está 
certificada como livre da paralisia infan-
til, e resta somente um tipo de vírus para 
erradicarmos. Apesar de termos muitos 
motivos para comemorar, ainda existem 
muitos desafios a serem enfrentados. Ain-
da temos que lidar com o alastramento da 
doença, a insegurança nos países endêmi-
cos e as tensões geopolíticas. 

"A comunidade internacional decidiu 
que fará de tudo para continuar o progres-
so conquistado pelo Pólio Plus", afirmou 
Aylward, que veio especialmente da Suíça 
para fazer o discurso principal da segunda-
-feira em nossa Convenção em Sidney.

Antes do discurso de Aylward, o me-
dalhista paraolímpico nigeriano Ade Ade-
pitan fez sua apresentação. Acometido 
pela doença quando criança, aos 12 anos 
de idade ele descobriu que poderia jogar 
basquete mesmo estando numa cadeira de 
rodas. Deste dia em diante ele passou a so-

convenção internacional em sidney
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pela primeira vez do mundial em 2000, nos 
Jogos de Sidney, e ganhando medalha de 
bronze nos Jogos de 2004 em Atenas. Ade-
pitan dedica muito de sua vida ajudando 
outros sobreviventes da pólio a lutar por 
seus direitos e por mudanças.

Mais para o fim da plenária foi a vez de 
Sir Emeka Offor, do Rotary Club de Awka 
GRA, surpreender a plateia anunciando 
sua doação de US$1 milhão ao Pólio Plus, 
com palavras de incentivo aos rotarianos. 
"Quando ainda jovem, eu prometi que um 
dia faria algo para livrar a Nigéria desta do-
ença tão cruel", lembra Sir Emeka. "Estou 
comprometido a fazer tudo o que estiver 
ao meu alcance para apoiar as atividades 
de erradicação na Nigéria e em outros 
países." Como embaixador do Pólio Plus 
na Nigéria, Sir Emeka abriu um escritório 
em Abuja sem ônus para o RI, para melhor 
conduzir suas atividades e para ajudar a 
Comissão Pólio Plus do país.

A paralisia infantil não foi o único tó-
pico desta terça-feira. Mwila Chigaga, ex-
-bolsista pela paz na Duke University que 
agora é especialista em assuntos de gênero 
sexual nas regiões africanas para a Organi-
zação Internacional do Trabalho, se dedica 
a promover trabalho decente e oportuni-
dades iguais para homens e mulheres afri-
canos. 

Maya Ajmera, bolsista do Rotary em 
1989, aceitou o Prêmio por Serviços à Hu-
manidade e falou sobre a Global Fund for 
Children, entidade sem fins lucrativos do 
ramo da alfabetização que ela fundou em 
1993.

O chair do Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária, Dong Kurn Lee, pediu 
aos rotarianos para fazerem o que fazem 
de melhor, que é arrecadar verbas. Ele 
agradeceu à Fundação Bill e Melinda Gates 
por equiparar em 2 para 1 cada dólar do-
ado à erradicação da pólio pelos próximos 
cinco anos, até um máximo de US$35 mi-
lhões por ano. 

Na sessão administrativa da tarde, o 
presidente Ron Burton e o secretário-geral 
John Hewko presidiram a eleição dos dire-
tores de 2015-17 e dos governadores de 
2015-16. O presidente indicado Ravindran 
foi aprovado em unanimidade para liderar 
o Rotary International em 2015.

John Hewko falou sobre aumentar a 
conscientização pública e sobre a erradi-
cação da paralisia infantil, mencionando 
inclusive o Maior Comercial do Mundo, que 
entrou para o Guinness como a maior cam-
panha de conscientização com fotos. "Re-
cebemos uma cobertura sem precedentes 
da mídia pelo nosso papel na luta contra a 
pólio, com mais de 400 artigos positivos."

O tesoureiro do Rotary International, 

Andy Smallwood, mencionou que pelo fato 
do Rotary estar tendo dificuldades em al-
cançar o número de associados que preci-
sa, a receita com cotas per capita está pro-
jetada para ficar US$700.000 abaixo do 
valor orçado. Entretanto, um declínio da 
receita com cotas per capita é compensado 
pelo forte retorno de investimentos que 
temos tido até agora este ano. "Nenhum de 
nós tem o poder de controlar a inflação e 
os mercados", enfatizou Smallwood. "Mas 
quero enfatizar que temos controle sobre o 
crescimento da nossa base de associados."

"Esta foi a melhor sessão plenária da 
Convenção", disse Gertrude Akpalu, dire-
tora de atividades pró-juventude do Ro-
tary Club de Accra Leste, Gana. "Todos os 
oradores sobre Novas Gerações passaram 
a mensagem clara de que devemos engajar 
os jovens para mantermos nossa organiza-
ção viva."

A quarta sessão plenária, realizada em 
4 de junho, teve enfoque no futuro da nos-
sa organização e contou com a participa-
ção de jovens oradores que falaram sobre 
nossos programas educacionais e para as 
Novas Gerações.

Ramkumar Raju, representante do Ro-

taract do Distrito 3230 (Índia), teve um 
papel fundamental no planejamento da 
Conferência Presidencial das Novas Gera-
ções de Chennai, em outubro, que atraiu 
cerca de 3.000 participantes. 

Ronald Kawaddwa tem 33 anos de 
idade e é associado do Rotary Club de Ka-
sangati. Ele disse que seu trabalho como 
presidente de Comissão das Novas Gera-
ções do Distrito 9211 (Uganda) fez dele 
um otimista sobre o que os jovens podem 
alcançar, e que o futuro do Rotary depende 
da capacitação de seus associados jovens.

A bolsista Kelsi Lopatecki Cox é um 
excelente exemplo do que pode acontecer 
quando você cultiva os contatos com os jo-
vens. Em seu discurso, ela defendeu a tec-
nologia e a educação como formas de com-
bater a pobreza e o subdesenvolvimento 

em comunidades rurais. Ela é coordenado-
ra do programa Digital Learning Room, um 
projeto que leva tecnologia para as escolas 
no sul do Pacífico.

No encerramento da quarta sessão 
plenária, os participantes tiveram a opor-
tunidade de ver uma prévia da nossa Con-
venção de 2015 em São Paulo, Brasil, apre-
sentada pelo Chairman da Comissão da 
Convenção, José Alfredo Pretoni, do Distri-
to 4420. A Comissão Anfitriã compartilhou 
um pouco da cultura brasileira, incluindo 
uma apresentação de dança e um vídeo do 
prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 
convidando todos para a Convenção.

O presidente do RI, Ron Burton, en-
cerrou a Convenção do Rotary de 2014 em 
Sidney lembrando os participantes que 
lotaram o Allphones Arena do motivo pelo 
qual eles se associaram ao Rotary.

"Não somos rotarianos por causa de 
conquistas na nossa vida particular ou pro-
fissional, mas sim por causa das pessoas 
que ajudamos", disse Ron.

A Convenção foi encerrada no dia 4 de 
junho, depois de quatro dias de atividades 
que atraíram 18.000 participantes de 153 
países. O presidente Burton incentivou 

todos a trabalharem mais em benefício 
do bem comum. "Juntos podemos alcan-
çar nossos sonhos, independentemente 
de quão grandes. Podemos transformar 
comunidades através de impacto positivo 
e duradouro."

Ron ressaltou que os rotarianos aju-
dam a transformar vidas através de apoio 
à alfabetização, suprimento de água limpa, 
atendimento médico a mães e filhos e erra-
dicação da pólio, mas que devemos cuidar 
para que a complacência não nos prejudi-
que. "Não basta simplesmente comparecer 
às reuniões ou fazer somente o mínimo 
necessário", disse ele. "Temos que cons-
tantemente lembrar da responsabilidade 
que nos cabe."

Fonte: Rotay International 9
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O Rotary Club de São Paulo Ipiranga, 
presidido por Álvaro Domingos Sanches, 
durante a reunião do dia 26 de junho foi 
agraciado com a Certificação ISO 9001, 
entregue pelo governador José Joaquim do 
Amaral Ferreira. 

A reunião aconteceu na Churrascaria 
Esteio, local onde os companheiros se re-
únem e onde rotarianos de outros clubes, 
amigos e familiares, puderam participar 
do ato solene que reconheceu todo o pro-
cesso feito pela Fundação Carlos Alberto 
Vanzolini, que concedeu a certificação. 

A Fundação Vanzolini é acreditada nos 
esquemas de certificação das normas: ISO 
9001, ISO 14001, NBR 16001, NBR 15100 
e SiAC, além de ser membro pleno da IQ-
Net.  

A certificação pode ser aplicada nas 
áreas de Qualidade, Sustentabilidade, 
Tecnologia da Informação, Produtos, 
Construção Civil, Logística e Transportes, 
Gestão de Negócios e Saúde. 

O clube passou por intenso processo 
de Auditoria que o preparou para a certifi-
cação, processo esse feito pelo engenheiro 
Leopoldo Santana Luz, que foi homenage-
ado pelo clube, recebendo o título de Sócio 

Honorário e um troféu especial, por sua 
colaboração para o reconhecimento hon-
roso pela norma ABNT NBR ISO 9001. 

O governador Joaquim Ferreira expla-
nou sobre o funcionamento do processo 
de maneira clara e com uma linguagem 
simples, reforçando a importância de um 
clube do Distrito 4420 receber esse tipo 
de certificação, que avaliou o Sistema de 

Gestão da Qualidade 
desenvolvido pelo clube 
em suas reuniões rotá-
rias. 

A certificação será 
válida até 2017, mas o 
clube entrou para a his-
tória do Distrito 4420, 
como o primeiro a ser 
certificado pela qualida-
de de seus serviços bem 
planejados, discutidos 
e consequentemente 
aplicados, promovendo 
resultados e essa magní-
fica certificação. 

Durante a reunião 
os certificados foram 
entregues ao Comitê do 
SGQ, composto pelos se-
guintes associados e as-
sociadas: Cloris Hernán-
dez, Gerson Donizete 
de Faria, Horacio Yoshio 
Asanuma Misawa, Pau-

lo de Moura Resende Costa, o presidente 
Álvaro Sanchez e Dalton Suares Pires, que 
também foi homenageado com um Título 
Paul Harris 1ª Safira, por sua permanente 
contribuição durante todo o processo de 
reconhecimento e certificação do clube 
rotário. Na ocasião, o companheiro Mário 
Rodrigues também recebeu um Cristal 
Erey.

rc sp ipiranga obtém certificação iso 9001
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Após vários anos de declínio no DQA, os lí-
deres transformadores reverteram positi-
vamente o quadro social, retornando para 
mais de 2.000 membros no distrito.
 
33 CLUBES DO DISTRITO ULTRAPASSA-
RAM O OBJETIVO DE +15% DE DQA, re-
presentando 43% do distrito, e 48 clubes 
aumentaram o quadro associativo.
 
RC PRAIA GRANDE - BOQUEIRÃO, FUN-
DADO NA AREA 13, INICIOU COM 35 
MEMBROS E FINALIZOU A GESTÃO COM 
42 ASSOCIADOS
 
RC SBC-RUDGE RAMOS FOI O CLUBE COM 
O MAIOR AUMENTO PERCENTUAL DE 
COMPANHEIROS NA GESTÃO (+127% !)

RC SANTOS-PORTO TERMINA GESTÃO 
COM O MAIOR AUMENTO EM Nº DE ASSO-
CIADOS (+ 16 NOVOS MEMBROS) 

RC SBC - TERRA NOVA, FUNDADO NA ÁREA 
7, INICIOU COM 26 MEMBROS E COM MAIS 
5 MEMBROS EM PROCESSO DE ADMISSÃO
 

A todos os líderes distritais e companhei-
ros do Distrito, cumprimentos efusivos 
pelo brilhantismo e pela dedicação aos 
objetivos rotários.
 

Dirceu Vieira
Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

do Quadro Associativo 2013-2014

DQ
a

Clubes que Aumentaram o Quadro Associativo em 2013-2014
 RC S. B. do Campo Rudge Ramos 127%  RC Peruíbe 19%
 RC Praia Grande Boqueirão 110%  RC São Paulo Cidade Dutra 18%
 RC Praia Grande Novo Tempo 82%  RC São Paulo Ipiranga 17%
 RC São Vicente Antonio Emmerich 67%  RC S. Caetano do Sul Olímpico 17%
 RC São Paulo Nove de Julho 58%  RC Diadema Floreat 17%
 RC Mauá Barão de Mauá 53%  RC São Paulo Sul 17%
 RC São Paulo Saúde 47%  RC Santo André Campestre 16%
 RC Santos Aparecida 45%  RC Santos Noroeste 15%
 RC Guarujá Vicente de Carvalho 36%  RC São Caetano do Sul 15%
 Rotary E-Club 4420 33%  RC Santos Gonzaga 14%
 RC S. Caetano do Sul Oeste 29%  RC S. B. Campo Riacho Grande 13%
 RC Praia Grande 29%  RC São Paulo Vila Carioca 12%
 RC Santos Porto 28%  RC Bertioga Riviera S. Lourenço 9%
 RC São Paulo Independência 27%  RC São Paulo Santo Amaro 9%
 RC Guarujá Ilha de S. Amaro 25%  RC S. Caetano do Sul Leste 9%
 RC Rio Grande da Serra 25%  RC São Paulo Interlagos 9%
 RC Itariri 25%  RC São Paulo Sudeste 9%
 RC São Paulo Pq. do Ibirapuera 24%  RC Santo André 8 de Abril 8%
 RC São Paulo Manancial Manacás 23%  RC Santos Boqueirão 8%
 RC Bertioga Canal 23%  RC Cubatão 6%
 RC Praia Grande Pedro Taques 22%  RC Santos Ponta da Praia 4%
 RC S. B. do Campo Jardim do Mar 22%  RC Santo André 3%
 RC Santos Praia 20%  RC São Vicente Praia 3%
 RC São Paulo Chácara Flora 19%  RC São Vicente 3%

desenvolvimento do quadro associativo
GESTÃO FECHA O ANO COM 2051 SÓCIOS EM 30/JUNHO
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OBRIGADO ROTARIANOS
DO DISTRITO 4420! 

Ao finalizarmos o ano 2013-2014 nosso 
maior desejo é de agradecimento à genero-
sidade de todos os rotarianos de nosso dis-
trito.

Iniciamos com a formatação da Comis-
são Distrital da Fundação Rotária (CDFR), 
que atualmente está constituída por mais de 
30 voluntários com atividades em cada uma 
das subcomissões de subsídios, gerencia-
mento, arrecadação, poliomielite e progra-
mas humanitários e educacionais.

Lançamos o CADRE D-4420, grupo de 
consultores para facilitar o desejo dos clu-
bes em desenvolver projetos de subsídios 
globais, tendo sido realizado o Seminário 
de Gerenciamento de 
Subsídios (SGS) e a I 
Oficina de Projetos.

Estas atividades 
tiveram como conse-
quência a formação de 
novas lideranças rela-
cionadas à temática 
da Fundação Rotária 
junto aos clubes e um 
grande interesse no 
conceito do VISÃO DE 
FUTURO.

Nossos números 
são muito promisso-
res, com a elaboração 
de 80 projetos de 
Subsídios Distritais e 
a realização de Subsídios Globais em proje-
tos internacionais no Chile, Argentina, Méxi-
co e Botswana.

Exemplos como a parceria com o Insti-
tuto de Filantropia do Hospital Sírio Libanês 
em um subsidio global para a aquisição de 
um equipamento de unitização farmacológi-
ca para os pacientes internados no Hospital 
Geral do Grajau (HGG), pelo Rotary Club de 
São Paulo Cidade Dutra.

Ou, por exemplo, o registro de projetos 
como o de apoio odontológico na Casa da Es-
perança em Santos (Rotary Club de Santos), 
de reabilitação de hemofílicos no Hospital 
Guilherme Álvaro (Rotary Club de Santos 
Porto), Desenvolvimento Comunitário (Ro-
tary Club de Santo André Campestre).

Depois de muitos anos financiamos uma 

bolsa educacional para o jovem Yuri Hazz, na 
Universidade de Chicago, e inscrição de uma 
candidata para a bolsa pró-paz (Rotary Club 
de Santos) .

Financiamos uma equipe de treinamento 
vocacional (VTT) especializada em recursos 
hídricos para Honduras, dando apoio em um 
projeto de subsidio global de 2012-2013 em 
parceria com o Distrito 5780.

Erradicando a Pólio

Em relação a Poliomielite, demos visibi-
lidade ao Plano Estratégico ENDGAME de-
senvolvendo um projeto de advocacia junto 
ao Ministério da Saúde, realizamos um Sim-
pósio para Erradicação da Pólio, no Hospital 
Sírio Libanês, em novembro de 2013, com a 
participação de Rotary International, Minis-

tério da Saúde e OPAS (OMS). 
O evento contou com a presença de 

nosso curador da Fundação Rotária Antonio 
Hallage e da  diretora do Programa PolioPlus 
do Rotary International,  Carol Pandak, sen-
do emitido uma declaração de compromisso 
com o plano estratégico ENDGAME.

Uma grande iniciativa deste ano foi a 
doação de USD 50.000 de nosso FDUC para 
o Fundo da Pólio, que com o complemento 
oferecido pela Fundação Bill e Melinda Gates 
veio a atingir um total de USD 250.000.

Gerenciamento Responsável

Este ano esta subcomissão desenvolve 
uma atividade a partir do processo de qua-
lificação do Distrito e dos clubes, através 

de um ciclo envolvendo o PETS, Assembleia 
Distrital e o Seminário de Gerenciamento de 
Subsídios e a orientação e acompanhamento 
junto aos clubes na elaboração de relatórios 
dentro das conformidades da Fundação Ro-
tária. 

A Decisão de Doar

Nosso distrito, que sempre foi muito ge-
neroso em doações para a nossa Fundação 
Rotária,  neste ano adotou uma estratégia 
de arrecadação estratificada, com diversas 
oportunidades aos nossos associados.

Uma iniciativa foi relacionada à PAUL 
HARRIS SOCIETY (PHS) e nossos grandes 
colaboradores, tendo sido realizado um 
evento de agradecimento no Hotel Hilton 
Morumbi e um evento de reconhecimento na 

nossa Conferência 
Distrital.

Outro foco foi 
o lançamento do 
cristal para mo-
tivar o programa 
TODO ROTARIANO 
TODOS OS ANOS 
(EREY), condição 
que mobilizou to-
dos os clubes na 
busca desta marca.

Desenvolvemos 
ações de arrecada-
ção para a Associa-
ção Brasileira da 
The Rotary Foun-
dation (ABTRF), 

com melhorias nos programas da Empresa 
Cidadã e do Seguro Solidário.

Nossos resultados atingiram um total de 
USD 630.000, com uma per capita de USD 
309, sendo garantido um cenário sustentá-
vel para o ano rotário 2016-2017, quando 
os recursos se reverterão em projetos.

Neste sentido, como presidente da 
CDFR, venho a agradecer à liderança do go-
vernador José Joaquim do Amaral Ferreira, 
da equipe distrital da CDFR, dos presidentes 
e governadores assistentes 2013-2014, do 
colégio de governadores e de TODOS os as-
sociados de nosso distrito.

   Marcelo D. Haick
Presidente da Comissão Distrital

de Fundação Rotária 2013-2016

um ano de inovações na fundação rotária
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No âmbito do Distrito 4420, foi consti-
tuída a CADRE D-4420, com o objetivo de 
apoiar nossos clubes na elaboração de proje-
tos de subsídios globais da Fundação Rotária.

A CADRE de consultores técnicos do Dis-
trito 4420 (São Paulo, ABCDMRR e Baixada 
Santista) é uma iniciativa inédita e pioneira, 
visando facilitar a elaboração e redução das 
não conformidades de projetos apresenta-
dos para solicitar os subsídios da Fundação 
Rotária. 

Uma das iniciativas da CADRE D-4420, 
foi a realização da OFICINA DE PROJETOS, 
em 14 de setembro de 2014, onde foram 
apresentados 31 pro-
postas. Atualmente 
podemos conside-
rar 07 projetos que 
estão plenamente 
qualificados para 
serem consolidados. 

Além disso, a 
CADRE D-4420 ins-
pirou outros distri-
tos rotários no Bra-
sil, tais como 4310 e 
4630; com os quais 
tivemos a oportuni-
dade de cooperar na 
adoção da iniciativa.

O caminho para 
apoiar nossos clubes 
passa pela identificação e formação de novas 
lideranças nos clubes e no distrito, engaja-
das com a temática relacionada à Fundação 
Rotária, sendo o presidente da Comissão da 
Fundação Rotária do clube figura fundamen-
tal neste processo.

O desenvolvimento de um projeto de 

subsídio global deve ser um desejo natural 
e espontâneo de cada Rotary Club, sendo 
um reflexo de sua motivação em participar, 
e de sua maturidade organizacional. O clube 
deve ter acesso e ser esclarecido em relação 
aos requisitos definidos pela Visão de Futuro 
da Fundação Rotária, para aceitação de um 
projeto e seus deveres e responsabilidades. 

O processo deve ser didático e conse-
quente ao envolvimento das lideranças dos 
clubes nos diversos eventos distritais, acesso 
a conteúdos e eventos na Internet e ao varia-
do material fornecido por nossa instituição.

O resultado da nossa entrega deverá 

ser projetos consistentes, de acordo com as 
conformidades da Visão de Futuro. O sucesso 
deste processo depende fundamentalmente 
do grau de envolvimento e contrapartidas do 
clube participante.

A CADRE D-4420 é constituída por um 
coordenador técnico e um gerencial, con-

sultores de apoio e 
consultores no nível 
do clube (por regiões 
geográficas ou espe-
cialidade).

O membro e/ou 
consultor da CADRE 
D-4420 atua como 
um orientador no pro-
cesso de elaboração 
do projeto, sendo um 
facilitador para escla-
recimentos técnicos e 
operacionais, e não se 
envolve em atividades 
inerentes ao clube 
no “Ciclo de Projeto”, 
nem tampouco em 
assuntos internos de 

cada clube, papel que deve ser exercido pelos 
próprios associados.

No âmbito de cada clube, é solicitado  
que as principais lideranças participem do 
processo de capacitação, para utilizar ade-
quadamente o Programa de Subsídios da 
Fundação Rotária.

A cada ano, são promovidos os Semi-
nários Distritais, que tem como objetivo a 
qualificação dos Rotary Clubs para estarem 
aptos a receber os subsídios da Fundação 
Rotária. 

O próximo seminário, de uma série de 
eventos previstos no ano, será o Seminário 

Distrital de Gerenciamento de Subsídios da 
Fundação Rotária, que será realizado no dia 
23 de agosto de 2014, na Faculdade UNIA-
BC em Santo André, SP. Faça sua inscrição no 
site do Distrito 4420!

Yoiti Fujiwara
Coordenador da CADRE D4420

a iniciativa cadre do distrito 4420
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O governador José Joaquim do Amaral 
Ferreira participou da reunião solene de 
fundação do Rotary Club de São Bernardo 

do Campo Terra Nova, que será presidido 
por Sueli Silene Tessarini da Silva. 

O clube padrinho é o RC de São Bernar-
do do Campo Norte, que através do apoio 
do companheiro Cleodilson Sforzin e do 
presidente Transformador José Macedo, 
que compuseram a mesa dos trabalhos, 
conseguiram motivar 29 novos compa-
nheiros que passam a integrar mais um clu-
be do Distrito 4420. A perspectiva é de que 
o clube alcance o número de 45 associados. 

Durante a cerimônia de posse do Con-
selho Diretor e apresentação de todos os 
companheiros, o Presidente do DQA 2013-
2014 EGD Dirceu Vieira, reconheceu o clu-
be com a fita para o banner e o pin rotário, 
entregues à presidente, que conseguiu, já 
na formação do clube, alcançar a meta de 

mais 15% de sócios para o distrito. 
O casal governador Joaquim e Célia 

efetuou a entrega do kit da gestão trans-

formadora à nova presidente, recebendo-a 
com muito carinho, assim como seus novos 
companheiros. 

Em seu pronunciamento o governador 
Joaquim falou da felicidade de poder fun-
dar mais um clube que, ele acredita, está 
no caminho certo, entendendo a importân-
cia do principal lema de Rotary que é "Dar 
de Si, Antes de Pensar em Si", o que os mo-
tiva a transformar vidas e realizar muitas 
ações, fortalecendo o Distrito 4420. 

Durante a parte formal da reunião o 
companheiro Rubens Infanti recebeu um 
título Paul Harris e junto com os demais 
sócios, companheiros rotarianos de clubes 
da área e autoridades presentes, desfru-
taram de um coquetel que celebrou o mo-
mento festivo.

fundação do rotary club de 
são Bernardo do campo terra nova
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Rotary Club de São Paulo Sul

O casal governador do Distrito 4420 José Joaquim do Amaral 
Ferreira e Célia finalizou a extensa programação de visitas oficiais 
aos 76 clubes de Rotary do Distrito (número de clubes na ocasião), 
no Rotary Club de São Paulo Sul, clube da governadoria, presidido 
por Marcos Totoli e Lydia Saieg. 

A visita começou na AHIMSA, entidade apoiada pelo clube, que 
realiza atendimento educacional para crianças, jovens e adultos 
com deficiência múltipla sensorial e surdocegueira, visando a sua 
inclusão na sociedade, oferecendo qualidade de vida a essas pesso-
as. Lá são oferecidos vários programas, incluindo apoio pedagógico 
aos alunos que estão inseridos no ensino regular, reabilitação para 
pessoas que adquiriram a surdocegueira, avaliação funcional visan-
do o atendimento inicial com as famílias que procuram o programa 
ou encaminhamentos (saúde, equipamentos e etc..) para seus filhos com surdocegueira e ou com deficiência múltipla sensorial. 

A entidade recebeu a doação de instrumentos musicais especialmente utilizados nesse processo de reabilitação de alunos, como 
Pedro Henrique, que está há 21 anos na escola, tendo ingressado aos 3, assim como vários outros assistidos que terão a possibilidade 
de desenvolver mais habilidades através da música. 

Após conhecer todas as instalações da casa e como são desenvolvidas as atividades, os rotarianos inauguraram a sala de música 
com uma placa que menciona a doação dos instrumentos para a AHIMSA. 
O clube já doou duas máquinas de costura que são utilizadas nas oficinas 
desenvolvidas pela entidade.  

Após conhecer a entidade, os rotarianos seguiram para a sede do 
clube, em Higienópolis, no salão principal do Colégio Rio Branco, local 
que foi cenário da Assembleia, em sala reservada mantida pelo clube, e a 
festiva, que contou com a presença de muitos companheiros, presidentes 
transformadores e convidados. 

Durante a parte solene, o companheiro Dino Samaja apresentou a in-
tercambista Larissa Palazon, que através do clube permaneceu 40 dias na 
Alemanha e viveu uma experiência maravilhosa, como uma família muito 
receptiva. 

A companheira Carmem Monteiro apresentou vários projetos desen-
volvidos pelo clube, ao longo dos 62 anos desde sua fundação, tendo o 
ideal de servir e a vontade de transformar vidas como lemas, atuando de 

forma definitiva em prol das causas rotárias. 
O clube também recebeu a outorga de Cristais EREY, confirmando o envolvimento dos companheiros 100% que contribuíram com o 

programa "Todos os Rotarianos, Todos os Anos". Já o companheiro Wimer Bottura Junior foi homenageado com a outorga do Título Paul 
Harris, entregue pelo governador Joaquim Ferreira. 

A posse dos dois novos sócios, Maria Luiza Salomé e Manoel Martins, ambos apadrinhados pelo governador Joaquim Ferreira, foi o 
ponto alto da solenidade. Ambos foram agraciados com o Cristal EREY, uma homenagem de boas vindas, feita pelo clube.  

Dessa maneira, o clube alcançou a meta dos 15% de novos associados 
para o ano rotário, proposta do DQA feita pelo GD 2003-2004 Dirceu 
Vieira, que neste ano está à frente desse trabalho, e anunciou mais um 
reconhecimento que será feito aos presidentes transformadores por este 
grande feito. 

O presidente Marcos Totoli agradeceu a presença de todos os convi-
dados e toda parceria e apoio dos companheiros ao longo de sua gestão, 
ressaltando que o clube foi o primeiro a conseguir ter um sócio corporati-
vo, a empresa KPMG, que vem somar esforços junto às importantes ações 
rotárias. 

Manifestando toda sua emoção, o governador Joaquim Ferreira agra-
deceu a presença de todos os presidentes transformadores e o apoio de 
seu clube durante o ano rotário transformador, considerando que a parti-
cipação de todos foi determinante para tornar sua gestão algo realmente 
inesquecível. 

"Esse distrito é nosso, não pertence ao governador. Ele é de todos nós, e devemos ter orgulho de suas conquistas, seus projetos 
vitoriosos e tudo o que temos feito pela Fundação Rotária, promovendo mudanças e grandes transformações nas vidas de muitas pes-
soas, apoiadas por nós. O aumento do Quadro Associativo representa os esforços de todos e merece um reconhecimento especial. Os 
rotarianos são a alma, a cor, o calor e o amor que dão forma ao Distrito 4420. Eu e Célia pudemos perceber que todos nós do distrito 
realmente damos sempre um pouco de nós, antes de pensar em nós mesmos. E devemos ser sempre movidos pela tolerância, paciência 
e algo que nos impulsione a fazer o bem, nos deixando assim, mais iluminados", definiu o governador transformador. 
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RC Bertioga Riviera de São Lourenço doa instrumentos 

O Rotary Club de Bertioga Riviera de São Lourenço, que tem 
como presidente transformador Clóvis José Knorst, realizou a en-
trega de 03 violinos, 01 Saxofone, 01 Timbal e 03 computadores 
para Fundação 10 de Agosto, entidade apoiada pelo clube. O pro-
jeto de instrumentos para musicalização das crianças da Fundação 
10 de agosto realiza um excelente trabalho assistido pelos associa-
dos do clube que participaram da solenidade de entrega dos ins-
trumentos doados, manifestando grande satisfação e alegria por 
mais uma vez o Rotary poder transformar e fazer brilhar a vida de 
pessoas da comunidade. 

RC Guarujá V. Carvalho transforma Prêmio em Subsídio

No dia 04 de junho de 2014, o casal presidente Transformador 

Aldo Gaspar e Anacélia, fizeram a entrega de equipamentos para a 

cozinha experimental do CRPI (Centro de Recuperação de Paralisia 

Infantil e Cerebral de Guarujá), que além das atividades normais 

poderá dar suporte aos eventos da entidade. O Subsídio Distrital 

foi resultado da premiação do clube por estar na relação dos 10 

Clubes com maior doação per capita para Fundos Anuais da Fun-

dação Rotária.

RC Guarujá I. S. Amaro faz doação para Posto de Saúde

Os associados do Rotary Club de Guarujá - Ilha de Santo Amaro 

estiveram no PAM da Rodoviária, no final de abril, para entregar 

uma cadeira de banho especial, reforçada. Os rotarianos do clube 

presidido pelo casal transformador Giovanni Di Clemente e Célia 

Regina, foram recebidos por Welba Pinheiro, chefe do posto de saú-

de. O companheiro Antonio Mariano, que também é GA da área 12, 

prestigiou o casal, representando a governadoria. 

O jovem Leandro Borges Taveira foi o único brasileiro e latino 

americano a participar do RYLA Internacional, que aconteceu em 

Istambul, na Turquia, de 17 a 20 de abril de 2014. Leandro é sócio 

do Rotaract Santos e será o próximo Presidente do clube para o pe-

ríodo 2014-2015. 

Rotaractiano do RC Santos no RYLA Internacional
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RC Itariri-Pedro de Toledo doa cobertores e açúcar

O casal Presidente Transformador do Rotary Club de Itariri José 

Carlos Pinto e Lucília, acompanhados de amigos e rotarianos, do-

aram 20 cobertores e 50 Kg de açúcar, para a Associação Projeto 

Respeitar em Pedro de Toledo. Os rotarianos realizaram a entrega 

das doações no último dia 24 de junho e foram recebidos por jovens 

assistidos pela entidade, que através de seus diretores agradeceu a 

colaboração dos companheiros. 

RC Santos Porto doa R$ 31.550, 00 ã entidade

Com a presença de 580 pessoas foi possível a expressiva arre-
cadação feita pelo Rotary Club de Santos Porto, durante churrasco 
feito em prol do "Lar Mensageiros da Luz". A entidade desenvolve 
com muita eficiência e amor atendimento a crianças e adultos com 
"paralisia cerebral", procedentes de toda região metropolitana da 
Baixada Santista. Segundo a presidente transformadora Raquel 
Ferreiro Vieira, a entidade recebe apoio do clube e todo esforço é 
válido, em reconhecimento a esse trabalho. "Como referência única 
na região, a entidade merece todo o nosso apoio e respeito", defi-
niu Raquel. 

RC Santo André Oito de Abril realiza aula de culinária

O Presidente Transformador do Rotary Club de Santo André 
Oito de Abril, Edgard Brandão, acompanhado da Primeira Dama 
Telma Brandão, ministrou aula de culinária para os participantes do 
Projeto Social Permanente "Sapientia", voltado para a Terceira Ida-
de. O tema do dia: "Pudim - a simplicidade na preparação". O even-
to teve também a participação da Coordenadora do Projeto Silvia 
Valente e foi realizado em clima de descontração e brincadeiras. 
Os alunos com faixa etária média acima de 70 anos agradeceram à 
Primeira Dama e a Coordenadora o empenho para implantação do 
Projeto, pedindo para que fosse continuado na gestão 2014-2015.

Empresa Cidadã apoia projeto do RC Santos V. Belmiro 

Ao patrocinar o projeto “Girando Esporte”, por meio do “Promi-
fae”, o SOC, produto da Empresa Cidadã AGE, permite que crianças 
e adolescentes de baixa renda frequentem a escolinha de futsal e 
basquete da entidade. O programa da Prefeitura Municipal de San-
tos (PMS) tem por finalidade captar e canalizar recursos públicos 
provenientes de pessoas jurídicas ou físicas através do abatimento 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do ISSQN (Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza). O “Girando Esporte” 
acontece de segunda à sexta-feira, das 10h30 às 16h30. São 25 
vagas na manhã e mais 25 à tarde para ambas as modalidades, to-
talizando 50 matriculas para o basquete e outras 50 para o futsal. 
O curso é 100% gratuito.
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A Imagem Pública do Distrito e do 
Rotary é feita pelos clubes. Sua par-
ticipação é fundamental, engajando 
os rotarianos na divulgação da orga-
nização. Terminamos mais um ano 
rotário com números excepcionais na 
participação dos clubes junto ao Site 
do Distrito 4420.

O destaque do ano ficou para o 
Rotary Club de Guarujá Vicente de 
Carvalho, que enviou 87 notícias para 
seu site e para o site do Distrito no 
decorrer do ano rotário. Destas, 35 

notícias foram publicadas no site do 
Distrito (que possui alguns critérios) 
e 52  notícias foram publicadas no 
Mini-Site do Clube. E muitas delas fo-
ram publicadas aqui na Carta Mensal 
também! Também merece destaque o 
Rotary Club de São Vicente Antonio 

Emmerich, com 50 notícias, e muitas 
publicações em outros veículos rotá-
rios. O clube esteve frequentemente 
representando o Distrito 4420 na 
revista Brasil Rotário. Mas muitos ou-
tros clubes participaram ativamente 
mostrando seus projetos e eventos 
- no total foram 548 notícas publica-
das só no ano rotário 2013-2014.

Um outro recurso muito importan-
te é a Agenda do site distrital, ponto 
de referência para to-
dos os rotarianos do 
Distrito. Os eventos 
distritais são registra-
dos na agenda do Dis-
trito, e os eventos dos 
clubes são registrados 
na seção "Acontece nos 
Clubes". Somente nes-
te ano rotário foram re-
gistrados 353 eventos 
na agenda do site.

Os Mini-Sites

Um recurso ofereci-
do pelo Distrito 4420 
é o Mini-Site, que é um 
site automatizado que 
apresenta as informa-
ções dos clubes de forma independen-
te e proporciona um site sempre atu-
alizado para cada clube. Pode receber 
notícias enviadas pelos clubes para a 
equipe do Distrito, por e-mail, ou pode 

receber notícias cadastradas direta-
mente pelos clubes, através do painel 
do Presidente. Enquanto no site do 
Distrito há alguns critérios para publi-
cação, com foco nos projetos, eventos 
beneficentes, festivas importantes e 
doações à Fundação Rotária, nos Mini-

-Sites dos clubes podem constar todo 
tipo de notícias, como reuniões ordi-
nárias, reuniões de Conselho Diretor, 
eventos de companheirismo, palestras 
realizadas, e o que mais puder regis-
trar o dia a dia e ações do clube. 

Os Mini-Sites contribuem de forma 
significativa para a Imagem Pública 
de Rotary. Enquanto o site do Distrito 
apresenta projetos e eventos de di-
versas regiões do Distrito, os sites dos 

clubes podem apresentar especifica-
mente as ações locais, que são aque-
las que despertam maior interesse 
em potenciais candidatos que possam 
estar procurando informações sobre o 

Rotary. 
A equipe de 

Imagem Públi-
ca agradece a 
p a r t i c i p a ç ã o 
de todos os 
clubes e desde 
já os convida 
a manterem e 
ampliarem sua 
participação no 
novo ano que 

se inicia. A senha de acesso para ca-
dastro de notícias no site é enviada ao 
presidente no primeiro dia de cada ano 
rotário.

Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de

Imagem Pública do Distrito 4420

CLUBES COM MAIOR PARTICIPAÇÃO NO ENVIO DE NOTÍCIAS NO ANO 2013-14

1º lugar: Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho - 87 notícias
2º lugar: Rotary Club de São Vicente Antônio Emmerich - 50 notícias
3º lugar: Rotary Club de Guarujá - 28 notícias
4º lugar: Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada - 27 notícias
5º lugar: Rotary Club de São Paulo Aeroporto - 26 notícias

ESTATÍSTICAS DO SITE DO DISTRITO

Notícias: 1.834
Eventos na Agenda: 1.387
Mensagens de Visitantes: 560
Galerias de Fotos: 481
Fotos: mais de 10.000
Vídeos: 133
Projetos Cadastrados: 78
Palestrantes Cadastrados: 28
Profissionais Cadastrados: 149
Páginas de Conteúdo Fixo: 118
Mini-Sites dos Clubes: 77
Visitantes por mês: mais de 50.000
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