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Mensagem
do Presidente de R.I.

No início deste ano, pedi para os rotarianos Fazerem o Rotary Brilhar 
com a realização de um Rotary Day. O formato do evento fica a critério 
de cada um: pode durar o dia todo ou apenas algumas horas; ser orga-

nizado por clubes, distritos ou em âmbito nacional; e ser um projeto, festival 
ou qualquer outro tipo de atividade. Se for aberto à comunidade, envolver a 
família rotária e for divertido, ele será considerado um Rotary Day.

 O objetivo do evento é colocar a nossa organização em evidência. Por 
muitos anos, sentimos que não era apropriado nos vangloriarmos do bom 
trabalho do Rotary. Achávamos que era melhor prestar nossos serviços silen-
ciosamente e deixar que nosso trabalho falasse por si só. Mas hoje, muitas 
pessoas nem sabem que há Rotary Clubs em suas comunidades. Não porque 
os clubes não sejam fortes ou porque não estejam atuando de forma efici-
ente, mas porque os rotarianos não falam sobre o seu trabalho. Se não divul-
garmos o que fazemos, as pessoas jamais nos conhecerão!

 É hora de Fazermos o Rotary Brilhar e divulgarmos o nosso trabalho. Na 
primeira metade deste ano rotário, fiquei muito entusiasmado em ver como 
os rotarianos aceitaram o meu desafio do Rotary Day. Participei destes dias 
especiais em muitos lugares, como Filipinas, Coreia, China, Estados Unidos, 
Turquia, Índia, Taiwan, Sri Lanka e Bangladesh. Cada um deles foi diferente e 
Fez o Rotary Brilhar de sua própria maneira.

 Se você organizou um evento em sua cidade, conte-nos como foi. En-
vie detalhes e fotos para rotarian@rotary.org, escrevendo “Rotary Day” no 
assunto. Faremos o possível para divulgar o maior número de Rotary Days 
nos próximos meses.

 Caso contrário, ainda dá tempo. Os Rotary Days são ótimas maneiras de 
compartilhar o amor que sente pela nossa organização com a sua comuni-
dade. Quando contamos aos outros sobre o Rotary e como ele enriquece as 
nossas vidas, compartilhamos um presente que nos foi dado quando fomos 
convidados a entrar para os nossos clubes. Ao passar este presente adiante, 
ajudamos a garantir que nossa organização e seus serviços perdurem por 
muitas e muitas gerações.

Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem
da Diretora de R.I.

Há algum tempo tive a oportunidade de escutar o jornalista argenti-
no Nelson Castro falar sobre “Os valores do Rotary na construção das 
comunidades do futuro”. Ele disse aos rotarianos presentes: “O Ro-

tary representa um magnífico exemplo de que a força de uma sociedade e 
de uma instituição é a de preparar caminhos de ação comum para os que 
têm pensamentos diferentes. Nisso está uma das mais importantes fontes 
de riqueza de uma comunidade. O pensamento sempre enriquece e eleva 
todos. Mas quando o objetivo é o bem comum e quando há honestidade in-
telectual, moral e cívica, todos convergem para esse objetivo, e ao contribuir 
com visões, pessoas fazem com que o sucesso no alcance do objetivo seja 
muito mais factível. Por isso acredito piamente na necessidade de estimular 
a ação de instituições como o Rotary, já que, junto com a concreta e muito 
necessária tarefa de atender às necessidades de uma comunidade, tornam-se 
formadores de dirigentes honestos e comprometidos com as sociedades que 
clamam, aos gritos, por eles”.

 Acredito que essas palavras têm um grande alcance, porque demonstram 
a relevância do Rotary como organização formadora de dirigentes honestos 
e comprometidos capazes de mudar o rumo de nossa sociedade e o valor que 
é dado — na visão de um pensador não rotariano — à “transparência nos 
atos individuais” nos níveis familiar, profissional e rotário.

 Essa afirmação, feita por um profissional de destaque, deve nos fazer re-
fletir também sobre nossa atitude diante do valor que têm os direitos hu-
manos, a corrupção, a transparência, a justiça, a moral e o bem comum. So-
mos autênticos e fiéis seguidores dos valores e dos ideais rotários? Estamos 
conscientes de nossa grande e permanente responsabilidade?

 A resposta para essas perguntas está em cada um de nós. Se nossa propos-
ta é que as coisas melhorem, podemos fazer com que isso aconteça. Há pou-
cas organizações no mundo atual com o potencial que o Rotary tem para 
contribuir na construção de uma sociedade com valores e de uma civilização 
que proteja a dignidade de cada pessoa e respeite os direitos individuais e os 
coletivos.

 A força do Rotary está em nossas ações — e não em nossas palavras — e 
delas dependem o cumprimento da missão e o alcance do glorioso destino de 
nossa centenária organização.
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Saudações rotárias,

Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International

Período Rotário 2013-2015

Tradução: Ana Luiza Libânio

❝
❞

É mais fácil ser um 
exemplo de virtude 
do que ensiná-la.

Theodore Hesburgh



Mensagem
do Governador

Gosto sempre de lembrar que fazer parte de Rotary é uma satisfação e 
orgulho. Trata-se de uma organização respeitada e lembrada por 
sua brilhante atuação e projetos pelo mundo. Em janeiro, o mês da 

Conscientização Rotária, após nosso festivo período de fim de ano, espero 
que todos tenham aproveitado o tempo extra para refletir sobre o nosso pa-
pel como rotariano(a)s. É época de fazer um balanço do que fizemos em 2014 
e adequar nossos planejamentos para o novo ano.

 Embora muitos possam pensar que a questão de conscientização já tenha 
sido abordada em suas vidas rotárias ou não, destaco que um de seus princi-
pais pontos se refere à constante busca por aperfeiçoamento. Quando faze-
mos uma autoanálise de nossas ideias e ações, temos uma oportunidade úni-
ca de encontrar obstáculos que são produzidos por nós mesmos. 

 O perigo reside no fato de que muitas vezes não percebemos como isso 
pode afetar nosso desempenho e vontade para servir. Como rotariano(a)s, 
somos privilegiados. Somos uma força constituída por pessoas de bem e 
destaque em suas respectivas áreas de atuação. Somos uma rede de atuação 
global regida pelos mesmos ideais e princípios seguindo uma missão comum. 

 O apoio que oferecemos em nossas comunidades pode servir de exemplo 
em outros países. As contribuições que fazemos no Brasil se transformam em 
projetos que ajudam pessoas em todo o mundo. 

 Somente quando percebemos a dimensão de nossa organização nós te-
mos a noção da importância de cada associado para a perenidade de Rota-
ry. Afinal, para construir um grupo relevante, necessitamos que cada um 
reconheça o próprio papel, além claro, do papel do RI como um todo. 

 Quanto mais fizermos, mais seremos lembrados. É um círculo que se en-
quadra muito bem com nosso atual lema de Fazer o Rotary Brilhar. Afinal, se 
promovemos o Rotary como uma organização que atua em prol dos mais ne-
cessitados e é composta por voluntários que se preocupam com o bem-estar 
de suas comunidades, o resultado é benéfico a todas as partes. 

 Vamos aproveitar este tempo para nos conscientizar da importância de 
cada um para nossos grupos de atuação, seja pelo clube, distrito, país. Com 
base em nosso histórico e projetos, podemos engajar mais pessoas a 
conhecerem e reconhecerem o Rotary e até mesmo incentivar a nós mesmos 
atuar ainda mais pela organização.

 Ótimo ano a todos! 
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Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar

❝

❞

Ganhamos a 
confiança de nossas 

comunidades 
e do mundo. 

Levamos muito 
a sério as nossas 

responsabilidades.
Dong Kurn Lee

Chair da Fundação Rotária e 
Ex-presidente de RI 2008-2009
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 Um interessante programa de com-
panheirismo do Rotary é o Intercâmbio 
Rotário da Amizade. Esta atividade tem 
por finalidade incentivar os rotarianos e 
seus cônjuges a visitarem as famílias de 
rotarianos de outras partes do mundo.

 A intenção é fazer com que vários 
casais de rotarianos viajem para um 
outro país como parte de um Inter-
câmbio Rotário da Amizade, posterior-
mente, a hospitalidade é retribuída aos 
anfitriões, que passam a ser os visi-
tantes. Dessa forma relações (culturais, 
educacionais etc.), são desenvolvidas 
de modo recíproco entre nações, ade-
mais, através deste programa, são aber-
tas portas de amizade que só o podem 
ser através do Rotary.

 O programa aproxima pessoas, serve 
como ferramenta para vivenciarmos as 
diversas culturas, sensibiliza as pessoas 
que passam a ter uma visão de futuro e 
mundo diferente, mais social e humano. 

 As atividades desenvolvidas são 
muito mais que a participação em 
reuniões, são verdadeiras trocas de 
energias positivas.

 O Rotary Club de Santos-Porto teve 
a grata satisfação de participar deste 
programa mais de uma vez.  A última foi 
em Milão/Itália em junho de 2014. Em 
janeiro de 2015 hospedamos os com-
panheiros milaneses. Foram inúmeras 
atividades, tanto na Itália quanto no 
Brasil.

 Os rotarianos que desejam uma ex-
periência diferente, devem procurar fi-
car mais familiarizados com o programa 
de Intercâmbio Rotário da Amizade.

 Algumas experiências rotárias úni-
cas estão à sua espera!

Sylvia Regina Storte
Presidente 2014-15 do RC de Santos-Porto

Team Leader do Intercâmbio da amizade

VISITA À BOLSA DO CAFÉ NO CENTRO HISTÓRICO
DA CIDADE DE SANTOS VISITA À TRIBO INDÍGENA GUARANI EM SILVEIRAS - 

PRAIA DE BORACÉIA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO

DELICIOSO PASSEIO NO ORQUIDÁRIO
DA CIDADE DE SANTOS

UM DIA ENSOLARADO CONHECENDO O PARQUE
DO IBIRAPUERA NA CIDADE DE SÃO PAULO

NOITE NA QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA UNIÃO 
IMPERIAL NA CIDADE DE SANTOS

PRAIA DE GUAIUBA NA CIDADE DO GUARUjÁ





ACONTECE NOS CLUBES

RC DE GUARUJÁ -
VICENTE DE CARVALHO

REALIzA CONFRATERNIzAçÃO DOS INTERCAMBISTAS

A Comissão do YEP-Distrito 4420, coordenou a já tradicional 
festa de confraternização dos jovens intercambistas que estão 

em intercâmbio de longa duração no Brasil no Distrito 4420.  

 O encontro teve todo apoio e organização dos companheiros 
do Rotary Club de Guarujá Vicente de Carvalho. Depois de cur-

tirem a bela praia do Guaiúba, os jovens tiveram a oportunidade 
de experimentar a tradicional feijoada e um delicioso churrasco.  

 Após uma divertida troca de presentes de amigo secreto, os 
jovens ouviram as palavras de agradecimento do chairman da 
Comissão do YEP-Distrito 4420, companheiro Tarcísio Siqueira. 

RC DE CUBATÃO

ENTREGA BRINQUEDOS E SACOLINHAS DE
NATAL À CASA DA ESPERANçA

O Rotary Club de Cubatão em parceria com a empresa 
de Construção e Montagens Consórcio Tomé Technip 
entregaram 100 brinquedos para as crianças da Casa 
da Esperança, com a presença de companheiros do 
clube, representantes da Casa da Esperança e diri-
gentes da empresa patrocinadora. Foram entregues 
também Sacolinhas de Natal, onde cada companheiro 
do clube adota e veste uma ou mais crianças no Natal. 

RC DE SANTOS

REALIzA NATAL EM CRECHES

Nos últimos dias 09, 10, 11 e 12 aconteceram as 
entregas de sacolinhas e brinquedos nas creches 

assistidas pelo Clube. 
Os dias foram marcados pela alegria da criançada, 
pelas participações voluntárias de Papai Noel, pelo 

envolvimento de intercambistas, rotaractianos,
interactianos e kidianos do clube. 
Um verdadeiro Natal de União!! 



RC DE ITARIRI
ROTARy DAy TRANSFORMANDO A
MAGIA DO NATAL EM REALIDADE  

O Rotary Club Itariri Pedro de Toledo promoveu o 
tradicional Festival “Natal Feliz”,  com a participação 

de centenas de crianças de diversos bairros.  Todos 
que apareceram, receberam presente das mãos do 

Papai Noel e Mamãe Noel, que estiveram presentes 
durante todo o evento, distribuindo brinquedos 

e tirando fotos com a criançada. Houve também 
distribuição de algodão doce, pipoca e lanche.

RC DE ITARIRI-PEDRO 
DE TOLEDO

REALIzA CARAVANA SOLIDÁRIA

O RC Itariri Pedro de Toledo promoveu Caravana 
Solidária, com distribuição de cestas básicas, panetones 

e brinquedos à população dos bairros São Lourenço,
São Lourencinho e Bracinho em Pedro de Toledo. 

A caravana levou alegria a cerca de 100 famílias, que 
receberam as cestas básicas para celebrar o Natal.

O “bom velhinho” não esqueceu das crianças,que
ganharam brinquedos e muita diversão.

RC DE S. CAETANO DO SUL
FUNDADOR DO RC SÃO CAETANO DO SUL
RECEBE HOMENAGEM

Em sessão solene, realizada na Câmara Municipal
de São Caetano do Sul, o companheiro Mário Porfírio
Rodrigues, um dos fundadores do Clube, recebeu
merecidas homenagens.
O reconhecimento foi feito ao rotariano, pelos inúmeros 
serviços prestados à comunidade sulsancaetanense, em 
especial por ter sido um dos líderes autonomistas,
que conseguiram a autonomia política e administrativa
de São Caetano do Sul em outubro de 1948.
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FESTA PARA CRIANçAS NO ANO BRILHANTE

RC  DE MONGAGUÁ

O RC de Mongaguá desenvolveu suas atividades, 
buscando alcançar metas propostas pela governa-
doria, motivados pelo ano brilhante, que vem sendo 
conduzido pelo casal presidente Claudio Roberto da 
Silva Curac e Elaine Cristina. 

 Uma das atividades de destaque, foi a festa das
crianças em conjunto com a escola da família. 

 Foram 250 crianças beneficiadas com bolo, saquinho 
de doces, maçã do amor e brincadeiras. 
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RC DE SP-AEROPORTO

FORMATURA DOS ALUNOS DA ALFABETIzAçÃO

No dia 11 de Dezembro ocorreu a Formatura dos Alunos 
do Curso de Alfabetização de Adultos, parceria do

RCSP-Aeroporto com o Colégio Santa Maria, em São 
Paulo. No evento receberam o diploma de primeiro e 
segudo graus alunos do curso, resultado de parceria

que atende a mais de 700 alunos.

RC DE SÃO VICENTE-
ANTONIO EMMERICH

FESTIVA DE NATAL

 Em homenagem ao lema rotário deste ano, o clube 
presenteou sócios e convidados com uma árvore natalina 

iluminada para que cada um tenha seu brilho próprio.  

 Um maravilhosa lembrança, ideia da companheira
Simone, para que a gestão 2014-2015 do presidente 

Douglas e Rose, seja marcada pelo lema rotário:
Faça o Rotary Brilhar. 

RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO
ENTREGA CESTAS DE NATAL

RC  DE SP - NOVAS GERAÇÕES
ENTREGA DE SACOLINHAS DE NATAL

Os membros do Rotary Club São Paulo Novas Gerações 
realizaram o tradicional projeto “Sacolinhas de Natal” como 
encerramento do 1o. semestre rotário - gestão 2014-2015. 

O evento é uma ação permanente dos companheiros do 
clube, que consegue agregar parceiros para apoiar a causa 
e colaborar com o bem estar de várias famílias, agraciadas 
com os presentes.

O RC de Santos-Boqueirão entregou 50 Cestas de Natal para 
as meninas do Projeto Menina-Mãe da APM Associação Pau-
lista de Medicina-Santos, juntamente com as fraldas arreca-
dadas no Recital, oferecido pelo intercambista do clube, o 
suíço Laurent, na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos-SP.

Anteriormente a este evento, as associadas do clube tam-
bém participaram do “Dia da Solidariedade” arrecadando 
2 toneladas e meia de alimentos para três instituições de 
Santos, dentre elas o Lar Mensageiros da Luz.
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Rotary Club Guarujá-Ilha de Sto. Amaro

Rotary Club de Santos-Gonzaga

Visitas Oficiais
O casal brilhante Giovanni Di Clemente e Célia, recebeu 

visita do governador Hiroshi Shimuta. O presidente Giovan-
ni falou do prazer em servir a comunidade, colaborando com 
entidades como a APAGE e o projeto permanente Programa 

Brasil Alfabetizado, que honra os companheiros por 
representar o Rotary tendo a oportunidade de ajudar 

muitas pessoas, fazendo o Rotary brilhar.  O Projeto 
“Vida e Saber”, em parceria com a Escola Walter Scheppis, 

também foi beneficiado com a compra de instrumentos
musicais para os alunos do curso, que durante a festiva,

fizeram apresentação especial para o governador. 

Rotary Club de SBC-Rudge Ramos
Em Visita Oficial ao RC de São Bernardo do Campo 
Rudge Ramos, o governador Hiroshi Shimuta esteve na 
Santa Casa de São Bernardo do Campo, onde a comiti-
va foi recebida pelo provedor da instituição, o médico 
Conrado Zambrini, que discutiu com os rotarianos a 
possibilidade de parcerias que ampliarão a estrutura do 
atendimento do hospital, graças a um projeto global que 
vem sendo elaborado pelos companheiros. O governador 
esteve na loja do presidente Ferruccio Marco Giorgini, 
onde conheceu o projeto Arte Viva, mantido pelo
presidente brilhante. Na festiva, o governador deu as 
boas vindas à nova sócia, a advogada Elyze Filliettaz.

O presidente brilhante do RC de Santos Gonzaga, Vitor 
Vitório do Espírito Santo, recebeu Visita Oficial do

governador que conheceu a Associação dos Cortiços do
Centro de Santos, onde é mantida uma Escola de

Panificação fundada em 2004.  As responsáveis pela
manutenção do projeto apresentaram toda a estrutura da 

associação e os serviços prestados. Representantes da
Pastoral Social do Morro do São Bento, também deram

depoimentos sobre o apoio que recebem dos rotarianos do 
clube em suas ações sociais, algo que elas consideram

muito importante para a comunidade assistida pela
entidade, que atende hoje, 62 crianças carentes.

Rotary Club de São Paulo-Centenário
Companheiros do RC de São Paulo Centenário receberam Visita 
Oficial do governador, que se reuniu em Assembleia na
Churrascaria South’s Place, onde também aconteceu o jantar 
festivo. O presidente brilhante Carlos Rioji Tominaga e Sirlei, 
sua esposa, apresentaram as ações do clube e celebraram com os 
convidados, o Certificado de Participação Empresa Cidadã ao 
Grupo Meta RH. A posse dos novos sócios Sirlei Pinto da Fon-
seca, esposa do presidente e Gleidi Oliveira da Silva foi o ponto 
alto da reunião. O presidente deixou sua mensagem, ressaltando 
a importância de exercer o rotarismo com senso de justiça,
ética e credibilidade. 



Rotary Club São Paulo-Anchieta

Rotary Club de SP-Chácara Flora

Rotary Club de Santos-Boqueirão

O RC de São Paulo Anchieta apresentou um de seus projetos
ao governador Hiroshi Shimuta, durante Visita Oficial ao
clube presidido pelo casal Nicanor Ferrante e Elisabete. 
A Inauguração da Sala de Leitura - Projeto Ágape em Ação,
agora instalada no bairro Jardim da Saúde, fruto de subsídio
da Fundação Rotária e emparceiramento com clubes do
exterior, atende várias crianças da região. Na festiva, o
companheiro José Carlos L.S. Campos outorgou um Título
Paul Harris à Daniel Souza Campos Miziara, seu sobrinho,
e aproveitou a ocasião para receber a sua 2ª Safira.
O companheiro Oswaldo Takata (RCSP-Sudeste),
também foi homenageado

O RC de São Paulo Chácara Flora recebeu o governador,
que esteve em Visita Oficial ao clube presidido pela

presidente brilhante Fernanda Cristina de Oliveira Leme.
O almoço festivo aconteceu no Club Transatlântico, onde 

houve apresentação de vídeos institucionais que
mostraram dois projetos apoiados pelos rotarianos.

O Programa Comunitário da Reconciliação, localizado na 
Vila São José, atende crianças e jovens que vivem de

maneira precária, em estado de vulnerabilidade social
e o projeto Operação Sorriso, que pode beneficiar mais

pessoas através de uma organização médica-humanitária
dedicada a melhorar a saúde e a vida de crianças e

adultos portadores de deformidades faciais. 

O RC de Santos Boqueirão, presidido pelo casal
brilhante Marinilza Monteiro Pereira e Eustázio, recebeu 
o governador durante Visita Oficial que registrou as
posses de Adela Russo Franco, Eliane Vogelaar, Maria 
Silvia Bastos Martins Haick, Ruth Maria Couto e
Therezinha A. Cazerta. Já Maria da Graça Aulicino,
recebeu um Título Paul Harris e Lia Renata Fernandes,
1ª Safira. A 2ª Safira para Dulcinéia dos Santos e Sandra 
Pereira. A 4 ª Safira para Cristina Campos, Rosimeire 
Sant’Anna e Rosângela Greghi dos Santos. A 5ª Safi-
ra para a presidente Marinilza, o 1º Rubi para Cláudia 
Valério, e o 3º Rubi para Valeria Garcia. 

Visitas Oficiais

Rotary Club de Guarujá
O casal presidente brilhante do RC de Guarujá, Carlos

Henrique Christianini e Elaine, receberam Visita Oficial
do governador, que conheceu as obras de um dos principais

projetos do clube, a Casa da Visão de Guarujá.
Com um extenso terreno e uma construção em fase de

conclusão, a casa tem sido prioridade para os
companheiros que vêm se dedicando a conseguir novas

parceiras que possam contribuir para a continuidade dessa 
importante obra. O governador conheceu o

Aquário Municipal de Guarujá e visitou a Igreja Matriz
da cidade. Na festiva, Guaraci Reis foi empossado pelo

presidente e recebido pelo governador.



 A Conferência Nacional de Rotaracts 
Clubs - CONARC do Descobrimento - abor-
dou o tema “Explore o passado, viva o 
presente e transforme o futuro” e teve o 
Distrito 4420 como anfitrião dos jovens que 
participaram ativamente dos treinamentos, 

dinâmicas, atividades esportivas e festas, durante todo o evento realizado de 28 à 01 de fevereiro, na Colônia de Férias dos 
Vendedores da Estância Balneária de Praia Grande - SP, superando as expectativas e promovendo significativas mu-
danças na vida dos participantes.
 O governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta, esteve na abertura do evento para deixar sua mensagem de boas vindas aos 
jovens rotaractianos, demonstrando todo seu entusiasmo e incentivando os participantes para que continuem realizando proje-
tos brilhantes para beneficiar a comunidade assistida pelo Rotary, em todos os lugares do país. No decorrer do evento, Leonardo 
Weissmann representou a governadoria, além de integrar a equipe distrital como Presidente da Comissão Pró-Juventude.
 A reportagem da Carta Mensal esteve no evento e conversou com os organizadores, palestrantes e participantes, que 
deram seus depoimentos, demosntrando todo o entusiasmo e energia positiva que envolveram a organização, rotaractianos e 

parceiros do evento.
 A presidente da Omir Brasil, Raphaella Cassapava Santos de Castro, falou 
que a conferência mostrou que os trabalhos desenvolvidos têm gerado bons frutos e aos 
avanços, no que se refere à divulgação da marca Rotaract, as novas parcerias conquistadas 
e ao envolvimento de mais jovens nesse movimento, apontam às maiores conquistas. 
 “A Omir Brasil é a Organização Multidistrital de Informação de Rotaracts Clubs do 
Brasil. Ela congrega os 38 distritos nessa troca de informação, no repasse de treinamentos 
e de unificação da marca Rotaract no país, e a Conferência Nacional  (CONARC) é o evento 
mais importante do calendário brasileiro do Rotaract. Nesta gestão ainda temos cinco 
meses para conduzir muitos projetos, registramos um recorde de 833 projetos cadastra-
dos e no concurso de oratória tivemos 27 participantes representando seus distritos. Na 
CONARC lançamos parcerias com a Fundação Estudar e com a STB, empresa de inter-

câmbio. Estamos trabalhando na conscientização da importância do rotaractiano para a sua passagem ao Rotary e para isso, 
buscamos estreitar cada vez mais os laços e até a nossa comunicação com o Rotary International, que está muito ativa nesse 
ano rotário.”

 Marciano Rodrigues Gomes junior, que presidiu o evento, está encerrando sua participação em Rotaract, já que com-
pletou 30 anos durante o evento, ressaltou que, realizar a conferência em Praia Grande foi maravilhoso e o apoio recebido da 
equipe organizadora foi fundamental para que tudo desse certo.
 “A importância desse evento, como ele é nacional,  exige nossa dedicação e a equipe está de parabéns. No ano retrasado 
conseguimos trazer o evento paulista para a Praia Grande e agora a CONARC, através do Rotary Praia Grande-Forte Itaipu e 
Distrito 4420. Mais de um milhão de jovens no país estão engajados nestes projetos através do Rotaract e com certeza po-
demos crescer mais. Agradeço a participação e envolvimento  de cada um da equipe que fez desse evento um sucesso.”

 O governador  2009-2010, Roberto Luiz Barroso Filho participou de um bate papo 
sobre “Bolsas de Mestrado e Especialização Pró Paz” e lançamento do Programa Em-
baixador do Mundo. Durante sua exposição realizada no sábado (31), ele parabenizou a 
organização e todos os jovens rotaractianos por seus projetos e por representarem Ro-
tary, fazendo a diferença na sociedade. Como um dos colaboradores do evento, Barroso 
expressou sua satisfação em poder interagir com a juventude e representar os rotarianos 
do Distrito 4420, que na opinião dele, devem participar mais das ações rotaractianas.
 “Esse evento é muito importante e fico muito feliz em poder colaborar com mais 
uma bela ação dos Rotaractianos. Pude colaborar na parte de patrocínio, nas palestras, 
atuei como jurado no concurso de oratória, além de ter um momento para divulgar a 
Convenção Internacional que é um evento grandioso e de extrema importância para o Rotary. Sinto não ter participado de 
todos os dias do evento, porque achei os projetos maravilhosos. Vale a pena conhecer esses trabahos e por isso, se for possível, 
vou me preparar para embarcar para Natal/ RN, na próxima CONARC”,  afirmou Barroso.
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Com o objetivo de reunir todos os 
rotaractianos do Brasil e promover 
integração, através da apresentação 

de projetos, concurso de oratória, troca de 
conhecimento e experiência entre todos os 
distritos, a 41ª CONARC reuniu 438 jovens 
rotaractianos em Praia Grande, um evento 
organizado pelo Rotaract Club de Praia Grande 
Forte Itaipu.

 O evento teve programação repleta 
de palestras, concursos, workshops 
e bate-papos que buscavam motivar 
e inspirar os jovens de todo o Bra-
sil para trabalharem em busca do 
seu auto-conhecimento, do trabalho 
voluntário, da liderança e amor ao 
próximo.
 Foi o primeiro evento a receber a 
palestra de um presidenciável, como 
Eduardo Jorge, que concorreu ao cargo 
de Presidente do Brasil nas últimas 

eleições. Con-
vidado por um 
dos rotaractia-
nos, Eduardo 
falou sobre 
a Conscien-
tização Am-
biental,  uma 
análise do Bra-
sil e do Mundo. 
Além dele, Tião, 
protagonista do 
Documentário 
brasileiro “Lixo 
Extraordinário” 

também abrilhantou esse importante 
evento.
 No sábado, 30 rotaractianos pré 
inscritos participaram de uma ação 
social em uma comunidade carente de 
Itanhaém. Os jovens foram convida-
dos pela Instituição Elos, que também 
palestrou no evento, para uma ação de 
campo. Visitaram um condomínio da 
CDHU e com tintas doadas pelo pro-
jeto da Coral “Tudo de cor pra você”, 
passaram 4 horas pintando as entradas 
dos prédios e realizando o sonho dos 
moradores de diferenciar os blocos.
 Foram realizados os Concursos 
Nacionais de Oratória e de Projetos que 
premiaram os melhores do país!

 No seu encerramento, foram 
homenageados os rotaractianos com 
5, 8 ou 12 anos de serviços presta-
dos na organização!
 No domingo, através de um pro-
jeto do Rotaract Club de Santos, mais 
de dez jovens cortaram ao menos 10 
cm. de seus cabelos e doaram para a 
confecção de perucas a serem doadas a 
pessoas em tratamento contra o câncer.

 Saiba mais: https://www.facebook.
com/RotaractBrasilOficial

  “O CONARC é a maior experiência  de integração do Brasil todo. Eu particularmente sou 
apaixonado por essa ideia de trocar informações 
com gente de outros lugares do Brasil, treinamen-
tos, reciclar propostas, conhecer projetos. É  a oportunidade máxima de ver a força do programa 
no Brasil. As vezes nós estamos só no nosso clube 
e não imaginamos a magnitude desse trabalho. A 
integração é realmente a base de tudo, porque pos-
sibilita novas amizades, novos projetos e parcerias 
que podem ser realizadas. Quando nos juntamos 
os trabalhos se tornam maiores. Ver a equipe do 
Rotaract trabalhando em todo o país é gratificante 
porque percebemos o  envolvimento de todos e isso 
nos fortalece cada vez mais”. - Lucas Vital - Rota-
ract Club Vila Galvão - Distrito 4430

  “O evento foi espetacular 

e muito além da expectativa. 

Desfrutamos de um energia 

muito boa, fortalecendo amizades 

já existentes e fazendo novos 

amigos. É a segunda CONARC 

que participo nestes três anos de 

clube. As palestras sobre meio 

ambiente, lideranças, isso tudo 

será levado para a comunidade 

em que atuamos, com certeza.

O foco hoje é a preservação do 

meio ambiente e isso foi perfeito 

para nos auxiliar nesse trabalho 

multiplicador. Estamos prontos 

para a próxima!” - Marcos Vini-

cius Canelutti Rotaract Santo 

Angelo Rio Grande do Sul - 

Distrito 4660

juliana Amorim
Jornalista Responsável - Carta Mensal do D-4420
Barbara Silvestre
Diretora de Relações Públicas e 
Representante Distrital Assistente - Área 3 
Ano Rotário 2014-2015

  “Participar da CONARC foi uma 

das melhores experiências que tive em 

Rotaract. Sempre ouvi falar muito bem do 

evento, mas até então, não havia tido a 

oportunidade de participar. Acredito que, 

participar desse tipo de evento nos motiva 

a continuar trabalhando nos projetos que 

envolvem o Rotaract. Poder participar do 

concurso de oradores foi uma das experiên-

cias mais ricas que tive na vida e isso é 

incrível, porque nunca imaginei que tivesse 

esse tipo de habilidade, mas descobri den-

tro do Rotaract que poderia desenvolvê-la 

e para mim foi maravilhoso participar. 

Muito mais que vencer, participar, já me 

permitiu perceber o quanto posso desen-

volver muito mais coisas, participando de 

uma atividade. Essa experiência é trans-

formadora!” -  Bruno César - Rotaract 

Itapevi - Distrito 4610
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Todos os anos os clubes 
trazem novos associados 
para fazer parte de seu 
quadro e cumprir as metas 

referentes ao DQA (Desenvolvimento 
do Quadro Associativo) e com isso, 
aumentar sua força de trabalho para 
atender aos seus projetos junto à co-
munidade além de outros motivos que 
não iremos discutir agora.

O objetivo deste artigo se refere 
ao novo associado que geralmente in-
gressa no clube e sem ainda conhecer 
como funciona a Instituição Rotary e 
os demais membros do clube, se sente 
desorientado, até mesmo deslocado 
e cheio de dúvidas. O novo associa-
do se pergunta: “Será 
que serei aceito pelo gru-
po?”, “Qual será minha 
verdadeira função, serei 
útil?” e por outro lado, 
os membros do clube ao 
perceberem uma pessoa 
diferente perguntam aos 
demais: “Quem é aque-
la pessoa?”, “Quem a 
trouxe?” 

Apesar dos objetivos 
do Rotary serem os mes-
mos, cada clube possui 
sua própria característica, 
cada um apresenta sua 
peculiaridade, não existe um clube 
igual ao outro por isso, se o novo 
sócio escolheu este clube é porque 
ele se identificou com os projetos e as 
propostas oferecidas.

Então, o que fazer diante de um 
novo associado? Como citei acima, 
cada clube tem a sua característi-
ca e muitos possuem comissões de 
boas-vindas, engajamento de proje-
tos, entrosamento do cônjuge e etc. 
assim como existem outros, não tão 
bem estruturados em que o novo as-
sociado fica deslocado e após algum 
tempo ele deixa o clube por não ter se 
sentido útil e nem mesmo saber o que 
realmente o Rotary faz. Existe também 

aquele que vai buscar informações 
por si próprio e acaba conhecendo a 
grandiosidade da nossa instituição.

Se o seu clube pertencer aos que 
são bem estruturados, sabemos que 
o novo associado estará sempre bem 
informado e sempre engajado nos 
ideais do clube mas, se o seu faz par-
te daqueles que não possuem esta 
estrutura, não se preocupe e nem se 
desanime, siga as dicas abaixo porque 
se você está no Rotary certamente é 
um líder naquilo que faz e tem muita 
experiência para trocar com os outros 
líderes do seu clube, do seu distrito 
e.... de todo o mundo!

Em primeiro lugar converse com 

a liderança do seu clube e coloque 
suas dúvidas, seus anseios, aquilo que 
você espera e gostaria de fazer no 
Rotary. Peça para fazer parte de uma 
comissão na qual você tenha maior 
afinidade; veja alguma necessidade 
de sua comunidade e traga ideias 
para novos projetos e ainda, se você 
gosta de trabalhar junto a jovens e 
adolescentes e o seu clube tem um 
Rotaract ou Interact, ofereça ajuda 
nos projetos que eles desenvolvem.

Como rotariano, em qualquer lugar 
do mundo você poderá participar das 
reuniões ordinárias dos clubes; é uma 
excelente oportunidade para se fazer 
networking, novos vínculos e novas 

Entrei para o Rotary, e agora?

RotáriaInstrução

Carta Mensal    17

amizades. Aqui vai uma dica, existe 
um programa gratuito para smart-
phone que localiza os clubes do mun-
do todo e informa o dia e horário de 
suas reuniões, é o “Club Locator”.

Se você ainda não estiver satis-
feito, o Rotary tem uma gigantesca 
fonte de informação sobre qualquer 
assunto referente a instituição. Se 
quiser se manter atualizado, visite 
com frequência o site do Rotary In-
ternational www.rotary.org, o site do 
nosso Distrito www.rotary4420.org.
br, leia as nossas publicações: Carta 
Mensal e Revista Brasil Rotário, par-
ticipe dos seminários, treinamentos, 
assembleias e tudo mais que o Rotary 

ou o Distrito vier a ofere-
cer. 

Hoje fala-se muito em 
ter um bom currículo en-
tão, para finalizar, gostaria 
de falar sobre dois even-
tos do Rotary e que todo 
rotariano deveria tê-lo 
em seu currículo: a Con-
ferência Distrital onde os 
rotarianos do Distrito se 
reúnem para comemo-
rar as realizações do ano, 
participar de palestras 
informativas e assuntos 
rotários, reencontrar com-

panheiros e fazer muito companheiris-
mo e a Convenção Internacional que 
este ano será realizada no Brasil, na 
cidade de São Paulo e contará com ro-
tarianos do mundo todo. Esta é a sua 
oportunidade de fazer novas amiza-
des e se manter informado sobre as 
ações positivas do Rotary ao redor do 
mundo. Eu já me inscrevi e espero en-
contrar todos vocês lá.

Vamos fazer o Rotary brilhar.

Ronaldo Tadeu Varella
Instrutor Distrital 2014-2015

Governador Indicado 2016-2017

FOTO: MONIKA LOzINSKA





Carta Mensal    19Fu
nd

aç
ão

 R
ot

ár
ia

G
ilb

er
to

 O
rs

i M
ac

ha
do

 J
r. 

  |
Pr

es
id

en
te

 d
a 

Su
b-

C
om

is
sã

o 
de

 G
es

tã
o 

R
es

po
ns

áv
el

 d
a 

FR
 d

o 
D

-4
42

0  A Fundação Rotária, desde que a adoção 
do Plano Visão de Futuro, tornou-se uma 
prática para todos os Rotary´s,  recomen-
dou  que as Comissões de Fundação Rotária 
dos Distritos tenham uma Sub-Comissão 
denominada - Sub-Comissão de Gerencia-
mento de Fundos, também conhecida de 
Sub-Comissão de Gestão Responsável.

As atribuições desta Comissão, são:

 1º Favorecer o atendimento dos requisitos 
apresentados no Memorando de Entendi-
mento, inclusive o desenvolvimento de um 
plano de gerenciamento financeiro. 

 2º Contribuir à qualificação dos clubes, in-
clusive ajudando na realização de seminários 
sobre gerenciamento de subsídios. 

 3º Garantir que sejam aplicadas boas 
práticas de gerenciamen-
to financeiro em todos 
os projetos de subsídios 
desenvolvidos por clubes 
ou pelo distrito, inclusive 
o envio de relatórios à 
Fundação Rotária. 

 4º Supervisionar e 
avaliar as práticas de ge-
renciamento financeiro 
usadas em todos os pro-
jetos de subsídios desen-
volvidos por clubes ou pelo distrito, inclusive 
o envio de relatórios à Fundação Rotária. 

 5º Assegurar que as pessoas envolvidas 
nos projetos de subsídios evitem a ocorrência 
ou suspeita de conflito de interesses. 

 6º Criar um sistema para resolver ale-
gações de uso inapropriado de fundos de 
subsídio, informar à Fundação Rotária sobre 
qualquer irregularidade e conduzir investi-
gações iniciais localmente. 

 7º Ratificar a avaliação financeira anual 
do plano de gerenciamento financeiro e ga-
rantir que esta seja devidamente encaminha-
da aos clubes do distrito.

 Ao longo de 01 ano e meio, no comando 
dessa Sub-Comissão, temos participado de 
diversos seminários, treinamentos de Presi-
dentes e Reuniões de Clubes com o propósito 
de difundir esses conceitos, para que pos-
samos manter nossa Fundação Rotária na 
vanguarda dos conceitos de administração e 
gestão dos recursos arrecadados.

 Nesse atual estágio já participamos ativamente 
da prestação de contas do Subsidio Distrital de 
2013 / 2014 e temos acompanhado as prestações 
de contas dos Subsídios Globais que estão em an-
damento.

 Com o propósito de alertar todos os rotarianos 
do Distrito, enfatizamos que a Fundação Rotária 
somente libera os recursos para o Subsidio Distrital 
quando a Prestação de Contas DO ANO ANTERIOR 
está encerrada pelo Distrito e isso somente ocorre 
quando TODOS os clubes mandam o relatório final.

 Ao término da Gestão anterior mais de 40% dos 
Clubes não tinham prestado contas até 30 de junho 
de 2014. 

 Isso causou um desgaste grande e um atraso 
imenso no encerramento dessas contas. Por isso, o 
grande ítem da Gestão Responsável é o mais sim-

ples ou seja RES-
PEITAR OS PRAZOS, 
PRESTAR CONTAS 
NA DATA CERTA, 
senão o prejuízo é 
coletivo.

 O mesmo se 
aplica, ao Subsí-
dio Global. De 11 
Projetos em anda-
mento em nosso 
Distrito, temos 04 
atrasados, ou seja, 

36,36% de atrasos, que prejudicam a liberação dos 
novos subsídios globais.

 A Fundação Rotária é considerada uma das 
melhores entidades para se doar e gerenciar re-
cursos ao redor do mundo. Para manter esse con-
ceito, a Fundação Rotária adota critérios modernos, 
dinâmicos e objetivos de gerenciamento, fornece 
inúmeras ferramentas para treinamento e conta 
com a dedicação de vários voluntários ao redor do 
mundo, mas no final cabe aos rotarianos zelarem 
pela transparência e pelo bom uso dos recursos 
que ela repassa aos clubes.

 Para tanto, pedimos a todos que apliquem em 
seus Rotary Clubs, a GESTÃO RESPONSÁVEL. Leiam 
e releiam os manuais, participem, perguntem e 
adotem o que é transmitido nos Seminários e nos 
Fóruns. Contem conosco.

GESTÃO RESPONSÁVEL
ALGO SIMPLES MAS ESQUECIDO MUITAS VEZES.

Gilberto Orsi Machado jr.
Presidente da Sub-Comissão de Gestão Responsável

Fundação Rotária / 2013-2016
tel. com. 11-2182.2601



O Rotary Kids e o Interact do clube, fizeram uma
surpresa às crianças do abrigo COR Don Paulo

Evaristo Arns. O Papai Noel entregou os presentes que 
cada criança havia pedido em uma cartinha. Foi um 

momento festivo, celebrando a importância do Natal. 
Atividades como essa, motivam crianças e jovens a 

vivenciar a importância de dar de si, antes de pensar 
em si, fazendo o Rotary brilhar.

Apoiando o Projeto Pits Ales e desmistificando o pre-
conceito com a raça Pitbull, foi lançado oficialmente o 
calendário 2015. Cada mês terá a foto e a história de 
um cão resgatado pelo projeto.  Toda a arrecadação 

com a venda dos calendários será doada. Após a 
divulgação do projeto, a página dos rotaractianos no 

Facebook teve mais de 20 mil acessos em todo o Brasil. 
Todos aqueles que compram, postaram uma foto do 

seu cachorro ou uma selfie, com o calendário.

Comemorando o Natal, os jovens do Rotaract ofere-
ceram às crianças do Lar Assistencial Mãos Pequenas, 
uma manhã de diversão com café da manhã e os de-
liciosos Chocotones do Bem. Entregaram brinquedos 
com o Papai Noel e ofereceram muitas brincadeiras. 

Esse evento mostra o espírito solidário dos jovens que 
vem contribuindo com as atividades do clube e visam 
ampliar as ações do grupo no ano rotário brilhante. 

PRESENTES PARA AS CRIANçAS DO ABRIGO COR

DIA A DIA CONTRA O PRECONCEITO

INTERACT CLUB DE SP-AEROPORTO

ROTARACT CLUB DE SANTO ANDRÉ

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
NATAL SOLIDÁRIO

ROTARACT CLUB-DIADEMA FLOREAT

COMEMORA ANIVERSÁRIO
ROTARY KIDS DE SP-AEROPORTO

Dia 09 de dezembro, o Rotary Kids comemorou o 7º 
aniversário, com uma festiva muito animada! O clube 
presidido por Paula Priore, outorgou o título de Sócio 
Honorário ao EGD Samir Khoury e homenageou Erci 
Nishida, por sua dedicação ao clube. Samir, idealiza-
dor do Rotary Kids, incentiva rotarianos a criarem e 

valorizarem os kidianos, despertando neles, o servir e 
mostrando a importância da instituição.

Parabéns aos kidianos do RCSP Aeroporto!
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O Interact fez a tradicional visita ao Lar Luz, em São 
Caetano. Além de celebrar com muito entusiasmo o 

espírito de Natal, os interactianos levaram um delicio-
so lanche e Kits de higiene pessoal como presente de 
Natal, colaborando com a entidade e seus assistidos.

A presidente do Interact Club Carolina Ferraz e as
Interactianas Soquel Keelean e Giulia Priore,

participaram do evento levando muita alegria para 
todos e fazendo do evento solidário, uma tarde muito 

gostosa e produtiva para os beneficiados,
que agradeceram pela colaboração e carinho. 

NOVAS GERAÇÕES NOTÍCIAS
VISITA AO LAR LUz

INTERACT CLUB DE SP-AEROPOTO

INTERACT CLUB DE SP-AEROPOTO ROTARY KIDS-SV ANTONIO EMMERICH

ROTARACT CLUB DE SANTOS-OESTE
ENTREGA DE PRESENTES NA CRECHE DO CARMO

PRESENTES PARA AS CRIANçAS DO ABRIGO COR APRESENTA O MAIS NOVO SÓCIO

Foi uma tarde deliciosa para as 185 crianças
carentes da Creche do Carmo.  Uma Festa de Natal 

com muitas brincadeiras, pinturas nos rostos, bexigas 
de gás, barraquinha de pipoca e algodão doce. Foram 
1.500 salgadinhos e 11 bolos, além de 50 garrafas de 
refrigerantes. Ao final da tarde, cada criança recebeu 
um presente de Natal do Papai Noel do Rotaract San-
tos-Oeste, o presidente Flávio. Voluntários, aspirantes 

e sócios do Rotaract contribuíram com o evento.

O Rotary Kids SP Aeroporto e o Interact do clube, 
juntos fizeram uma surpresa às crianças do abrigo 

COR Don Paulo Evaristo Arns. O Papai Noel entregou 
presentes pedidos em uma cartinha. Os kidianos e 
interactianos divertiram as crianças, celebrando a 

importância do Natal. Essas atividades motivam cri-
anças e jovens a vivenciar a importância de dar de si, 

antes de pensar em si, fazendo o Rotary brilhar

O jovem Lucas Servinsckins recebeu do Rotary
Club São Vicente-Antonio Emmerich, através do

companheiro Roberto, o pin de associado do Rotary 
Kids e seus pais, companheiros Adelio e Luciana,
ficaram orgulhosos com a participação do jovem.
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O Conselho Diretor concordou em 
criar um novo programa de benefícios 
para os associados. Através da par-
ticipação, eles receberão descontos 
ou pontos para uma variedade de pro-
dutos e serviços. Começaremos imedi-
atamente a fazer pesquisas e desen-
volver o programa, cujo lançamento 
está previsto para julho de 2015. 

O calendário do Rotary foi modifi-
cado para que tenhamos meses dedi-
cados a cada uma das nossas áreas de 
enfoque. Veja a seguir:
• Setembro: educação básica e al-
fabetização
• Outubro: desenvolvimento 
econômico e comunitário
• Dezembro: prevenção e tratamen-
to de doenças
• Janeiro: Serviços Profissionais
• Fevereiro: paz e prevenção / 
resolução de conflitos
• Março: recursos hídricos e sanea-
mento
• Abril: saúde materno-infantil
• Maio: Serviços à Juventude

www.rotary4420.org.br Rotary International, Janeiro de 2015

A segunda reunião do Conselho Diretor de 2014-15 foi realizada 
de 27 a 30 de outubro de 2014 em Evanston, EUA. Na ocasião 
foram analisados 15 relatórios de comissões e registradas 82 
decisões. 

Rotary anuncia contribuição de 
US$34,8 milhões para atividades 
de imunização no mundo

Ravindran anuncia seu lema 
na Assembleia Internacional

Clubes e Distritos 

DELIBERAçÕES DOS DIRETORES 

Programas e Prêmios Administração e Finanças 

Os alumni foram acrescentados 
à lista de responsabilidades dos co-
ordenadores do Rotary e da imagem 
pública e, para incentivar ainda mais 
sua participação na nossa Convenção, 
o Conselho Diretor definiu uma taxa 
de inscrição fixa para todos os alumni 
não rotarianos, independente do ano 
em que participaram de nossos pro-
gramas. A taxa será a mesma cobrada 
de rotaractianos e este novo procedi-
mento começará a ser implementado 
na Convenção de Seul, em 2016. 

Foram selecionados 145 ganha-
dores para o Prêmio Dar de Si Antes de 
Pensar em Si de 2014-15. Seus nomes 
serão publicados aqui no nosso site 
em 1º de julho de 2015 e na edição de 
agosto de 2015 da The Rotarian. 

O Rotary International anunciou, 
no dia 20 de janeiro, a doação de 
mais US$34,8 milhões em subsídios 
para apoiar atividades de vacinação 
contra a poliomielite em 10 países, 
incluindo Afeganistão, Nigéria e 
Paquistão, os únicos ainda endêmicos. 
Os fundos serão utilizados pela Orga-
nização Mundial da Saúde e o Unicef 
para imunização contra a doença, 
atividades de vigilância e assistência 
técnica a vários outros países africa-
nos.

O presidente eleito, K.R. “Ravi” 
Ravindran, anunciou, durante a As-
sembleia Internacional em San Diego, 
o seu Lema para 2015-16 “Seja um 
Presente para o Mundo”.

“Vocês têm um ano para constru-
ir monumentos que irão durar para 
sempre. Eles não serão esculpidos em 
granito ou 
mármore, e 
sim na vida 
e no coração 
de gerações. 
Este é o nos-
so momento. 
Vamos agarrar esta oportunidade com 
unhas e dentes”, finalizou Ravi.

Os seguintes distritos foram reor-
ganizados:
• 3010 (Índia): a partir de 1º de julho 
de 2015 ele se transformará nos Dis-
tritos 3011 e 3012
• 3140 (Índia): a partir de 1º de julho 
de 2016 ele se transformará nos Dis-
tritos 3141 e 3142 
• 3180 (Índia): a partir de 1º de julho 
de 2016 ele se transformará nos Dis-
tritos 3181 e 3182
O Distrito 2060 (Itália) foi transferido 
da Zona 19 para a 12. A mudança en-
trará em vigor a partir de 1º de julho 
de 2015.

 O Conselho Diretor elegeu Ron 
Burton, Örsçelik Balkan, Mario César 
de Camargo e Thomas M. Thorfinnson 
como curadores da Fundação Rotária. 
Seus mandatos começarão em 1º de 
julho de 2015. 
 O número de participantes do 
Programa Piloto Inovação e Flexibili-
dade foi ampliado de 200 para 1.000 
clubes. 
 O mandarim foi adicionado à lista 
de idiomas oficiais nas quais oferece-
mos traduções de informações essen-
ciais para clubes e distritos. 
 O Conselho Diretor aprovou uma 
mudança nas “cotas per capita adi-
cionais”, conforme estipulado no 
Regimento Interno, para cobrir as des-
pesas projetadas para o Conselho de 
Legislação. A partir de 1º de julho de 
2015, o valor subirá de US$1,00 para 
US$1,50. 
 O Conselho Diretor aceitou os 
relatórios e demonstrativos finan-
ceiros auditados de 2013-14. Um 
Relatório Anual será publicado de 
acordo com o estipulado no Regimen-
to Interno.
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Em meados de 2014, estudantes 
palestinos e israelenses passaram um 
dia em Encinitas, na Califórnia, de-
senhando retratos uns dos outros e 
aprendendo a conviver em paz.

Kelly Mellos, do Rotary Club de 
Encinitas Coastal, diz que desenhar 
alguém que está perto de você ajuda 
a quebrar barreiras sociais. “Eles pas-
sam a ver que têm mais semelhanças 
entre si do que pensavam e, no pro-
cesso, vêm o respeito e a confiança.”

Anualmente, o Hands of Peace con-
grega jovens muçulmanos e judeus 
de Israel e da Palestina com pessoas 
da mesma faixa etária de diferentes 
religiões que vivem na Califórnia. Os 
participantes passam 18 dias conver-
sando, fazendo dinâmica de grupo e 
exercícios de integração de equipe. O 
Hands of Peace foi criado em Chicago 
há 12 anos, e em 2014 passou a fazer 
atividades na região de San Diego.

Facilitadores profissionais lideram 
as sessões, nas quais os adolescentes 
aprendem sobre diferentes culturas e 

As escolas destruídas em Peja, ci-
dade no oeste de Kosovo, são uma 
lembrança dos conflitos e guerras que 
devastaram a região na década de 90.

Assim, rotarianos do Colorado, 
EUA, e de Kosovo se uniram para rees-
tabelecer o saneamento em escolas da 
região. Embora os moradores estejam 

Programa visa aproximação entre Adolescentes Palestinos e
Israelenses

Rotarianos se unem para restaurar saneamento em escolas em Kosovo

Notícias de R.i.

religiões e são expostos a uma varie-
dade de perspectivas quanto ao con-
flito no Oriente Médio. O objetivo do 
programa é fazer com que os par-
ticipantes apliquem o que aprenderam 
para se engajarem em trabalhos de 
instauração da paz diariamente em 
sua vida pessoal e comunitária.

ENVOLVIMENTO DO ROTARy

Os jovens são hospedados em casas 
de família, inclusive de rotarianos, os 
quais ajudam em fóruns comunitários, 
seminários, etc. Os Rotary Clubs de 
Encinitas Coastal e de La Jolla Golden 
Triangle, na Califórnia, e o Rotary Club 
de Glenview-Sunrise, no Estado do 
Illinois, dão o suporte financeiro 
para o Hands of Peace.

Por Arnold Grahl
Rotary News

Por Ryan Hyland
Rotary News

Kelly se envolveu com o programa 
depois que Scott Silk, atual diretor da 
Hands of Peace em San Diego, visitou 
seu clube dois anos atrás. Ela criou o 
workshop de artes por acreditar no 
poder desta disciplina em estabelecer 
laços entre as pessoas.

Jim e Gail Tatsuda começaram a 
hospedar os participantes do Hands of 
Peace após assistirem a uma palestra 
no Rotary Club de Glenview-Sunrise, 
perto de Chicago. Eles já hospeda-
ram quatro jovens. Gail, que é judia, 
lembra-se que ficou emocionada com 
a preocupação da mãe do muçulma-
no Mohammed, o segundo estudante 
que hospedou, quando ficou sabendo 
que ela estava com gripe forte.

“Ela ligava todas as manhãs para 
falar com seu filho, e de repente as 
ligações passaram a ser para mim, 
ocasiões em que ela perguntava se eu 
estava tomando o suco de limão e mel 
três vezes ao dia como ela recomen-
dou. Eu me pus a pensar, como judia, 
que pelo telefone eu tinha me tornado 
amiga de uma muçulmana que vive do 
outro lado do mundo. Se isto aconte-
ceu comigo, imagino o grau de amiza-
de que estes adolescentes do Hands 
of Peace formam, depois de passarem 
tantos dias juntos.”
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A iniciativa também inclui edu-
cação sobre água e saneamento.

Os alunos das seis escolas benefi-
ciadas terão aulas sobre práticas de hi-
giene e doenças transmitidas por falta 
de saneamento, e criarão pôsteres 
para divulgar o que aprenderem.

O clube de Peja estabelecerá 
comitês de saúde com professores e 
estudantes de cada escola, supervi-
sionará a manutenção dos sanitários 
e realizará campanhas de conscien-
tização pública sobre higiene.

recuperando a cidade 
lentamente, a maior par-
te dos recursos é usada 
para melhorar estradas, 
reconstruir casas e criar 
novos empreendimen-
tos, deixando poucos 
fundos disponíveis para 
a reforma das escolas.  

No ano passado, o 
Rotary Club de Peja, Kosovo, se jun-
tou ao Rotary Club de Edwards, EUA, 
para fornecer água limpa e construir 
banheiros modernos em seis das es-
colas mais devastadas da região.

O projeto custou US$50.000 e foi 
financiado por um Subsídio Global da 
Fundação Rotária.
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS ROTÁRIOS!

8.  Quem foi escolhido como o primeiro presidente do Rotary 
Club de Chicago?
a  Hiram E. Shorey
b  Paul P. Harris
c   Gustavus Loehr
d  Silvester Schiele

9.  Qual clube fez o Rotary ser internacional a partir de 1910?
a  Rotary Club de Havana, Cuba
b  Rotary Club de Winnipeg, Canadá
c   Rotary Club de Manila, Filipinas
d  Rotary Club de São Paulo, Brasil

10.  Qual tradição iniciou-se em 1984 quando Carlos Canseco 
foi presidente do Rotary International?
a  O uso de sino e martelo
b  Uso do paletó, cuja cor muda a cada ano
c   Simbolizar o ano rotário por um lema presidencial
d  Incentivar a troca de flâmulas ao visitar um Rotary Club

11.  O Intercâmbio de Jovens é um programa de sucesso do 
Rotary International para pessoas de qual faixa etária?
a  15 a 19 anos
b  12 a 18 anos
c   14 a 18 anos
d  15 a 17 anos

12.  Quantos distritos rotários existem no Brasil atualmente?
a  28
b  32
c  34
d  38

13.  Quantos brasileiros ocuparam o cargo de Presidente do 
Rotary International até o presente momento?
a  Zero
b  Um
c  Dois
d  Três

14.  “Se eu posso verdadeiramente ser chamado o arquiteto, 
com igual justiça, ____________ pode ser chamado o 
construtor do Rotary International”. Nesta citação, Paul 
Harris referiu-se a quem?
a  Glenn C. Mead
b  Herbert J. Taylor
c  Arch C. Klumph
d Chesley R. Perry

1.  No dia 23 de fevereiro de 1905, o advogado Paul P. Harris 
reuniu-se com três amigos em um pequeno escritório no 
centro de Chicago, para o que mais tarde ficaria conhecido 
como a primeira reunião de Rotary Club. Qual destes não 
estava presente a esta reunião?
a   Harry L. Ruggles
b   Gustavus Loehr
c   Silvester Schiele
d   Hiram E. Shorey

2. Qual destes representa o uso correto do emblema do 
Rotary?

3.  A cidade de Chicago foi sede de quantas Convenções na 
história do Rotary?
a   Duas
b   Três
c   Quatro
d  Cinco

4.  Repórter de jornal, professor de administração, ator de 
teatro, cowboy, vendedor de mármore e granito. O que estas 
ocupações têm em comum?
a   Ocupação do quinto ao décimo membro do Rotary Club de 
Chicago
b  Classificações não existentes até a Convenção de 1922
c   Ocupações de Paul Harris antes de exercer a advocacia
d  Ocupações mal vistas para admissão em Rotary

5.  Qual proporção das cotas per capita pagas pelos Rotary 
Clubs é destinada à Fundação Rotária?
a  0%
b  3%
c   7%
d  10%

6.  São idiomas oficiais do Rotary, EXCETO:
a  Português
b  Inglês
c   Mandarim
d  Hindi

7.  O presidente eleito do Rotary International para o ano 
rotário 2015-16 é K.R. “Ravi” Ravindran. De qual país ele é?
a  Paquistão
b  China
c   Sri Lanka
d  Vietnã

a cb d

Respostas:
1. Harry L. Ruggles | 2. D | 3. Cinco | 4. Ocupações de Paul 
Harris antes de exercer a advocacia | 5. 0% | 6. Hindi | 7. 
Sri Lanka | 8. Silvester Schiele | 9. Rotary Club de Winnipeg, 
Canadá | 10. Uso do paletó, cuja cor muda a cada ano | 11. 
15 a 19 anos | 12. 38 | 13. Três | 14. Chesley R. Perry

Quiz elaborado por Leonardo Weissmann
Presidente da Comissão Distrital de Serviços para a 
Juventude 2014-2015
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XXIV CONFERÊNCIA DO DISTRITO 4420
MSC Preziosa - 5 a 8 de Março de 2015
PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

QUINTA-FEIRA - 05-03-2015

SEXTA-FEIRA - 06-03-2015 - MANHÃ

Preziosa Reception 15:00 - 20:00 
Deck 5 - Secretaria Geral
Maya e Inca Buffet 12:00 - 17:00 
Deck 14 - Almoço e ponto de 
encontro
Turquoise-Saphir Bar 12:00 - 17:00
Deck 14 - Interação e 
companheirismo entre todos os 
participantes
Safari Lounge 15:00 - 16:30 
Deck 7 - Reunião do Colégio de 
Governadores com o RPRI
Aqua Park 18:45
Deck 14 - Partida Festiva - Boas 
vindas do Casal Governador
Aqua Park 22:30 - 02:00
Deck 14 - Noite do Branco com a 
Banda Studio 4

Preziosa Reception 09:00 - 12:00
Deck 5 - Secretaria Geral
Platinum Theatre 09:00
Deck 6 - Prelúdio
09:15 - 13:00 - Sessão Solene de 
Abertura da XXIV Conferência do 
Distrito 4420
09:35 Homenagem aos 
Companheiros Falecidos
09:45 Meu Clube em Ação (4 vídeos)
09:55 Apresentação do DRI 2015-17
10:15 Premiação pelo crescimento 
do quadro associativo
10:35 Mensagem de yen-Shen Itsieh 
– PDG Electronics
10:50 Projeto Talento jovem da 
Fundação de Rotarianos de São 
Paulo
11:05 Imagem Pública
11:20 Apresentação dos Casais 
Governadores 2017-2018, 2016-
2017 e 2015-2016
11:35 Encerramento
12:40 Palestra

SÁBADO - 07-03-2015 - TARDE
Platinum Theatre 15:00 - 17:15
Deck 6 - Encontro com Corinne 
Huang, ASFARs, Casas da Amizade, 
Rotarianos e Convidados
- Abertura – Suma Shimuta
- Mensagem de Corinne Huang
- Palestra - César Romão
- Avanços na Cirurgia Plástica – Dr 
Carlos            Bautzer
- Vestindo as Estrelas – João Camargo
- Apresentação YEP – Intercâmbio de
  Jovens do Distrito 4420

Galaxy Lounge 15:30 - 17:30
Deck 7 - Reunião do GD Hiroshi 
Shimuta
Presidentes e Governadores 
Assistentes 2014-2015
Sky e Stars  15:00 - 16:00
Deck 16 - Reunião do GDI Ronaldo 
Tadeu Caro Varella - Presidentes, 
Governadores Assistentes e Equipe 
Distrital 2016-2017
Sky e Stars  16:45 - 17:45
Deck 16 - Reunião da GDE 
Maria Luiza Mendaçolli zago 
- Presidentes, Governadores 
Assistentes e Equipe Distrital 2015-
2016
Safari Lounge 18:00 - 19:00
Deck 7 - Encontro AKS, MD e PHS
Aqua Park 23:00 - 02:00
Deck 14 - Noite Cigana com Sidney 
Magal
- Premiação da Olimpíada Rotária
- Premiação do concurso Meu Clube 
em Ação
- Premiação das maiores caravanas 
/ absoluta e proporcional
- Premiação das caravanas mais 
distantes / distrito e visitante

SÁBADO - 07-03-2015 - MANHÃ

Platinum Theatre 09:00
Deck 6 - Prelúdio
09:15 - Abertura dos trabalhos
09:20 - Apresentação das propostas, 
emendas e moções dos Delegados 
Votantes
09:25 - 09:35 - Apresentação do 
Curador 2015-2019 da Fundação 
Rotária  
09:35 - Fundação Rotária
10:00 - Mensagem do EDRI Mário 
Antonino
10:10 - Meu Clube em Ação (4 
vídeos)
10:20 - Mensagem do Curador da 
Fundação Rotária Antonio Hallage
10:40 - Convenção 2015
10:50 - Mensagem do PRI 1996-
1997 Luis Vicente Giay
11:10 - Mensagem do Presidente da 
Comissão da Conferência Marcos 
Buim
11:15 - Mensagem do PRI Gary C K 
Huang
11:45 - Mensagem de Suma I. 
Shimuta 
11:50 - Mensagem do Governador 
Hiroshi Shimuta
12:10 - Palestra

SEXTA-FEIRA - 06-03-2015 - TARDE

Galaxy Lounge 15:00 - 16:00
Deck 7 - Reunião dos Delegados 
Votantes
Safari Lounge 14:30 - 18:00
Deck 7 - Encontro da juventude do 
Distrito 4420
Sky e Stars  16:30 - 17:30
Deck 16 - Olimpíada Rotária
Aqua Park  23:00 - 24:00
Deck 14 - Noite dos Tenores Thiago 
Arancam e jorge Durian
Aqua Park  23:00 - 01:30
Deck 14 - Diversão com a Banda 
Studio 4

Fernando Dias Sobrinho
Diretor de Protocolo do Distrito 4420
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