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 Estamos na contagem regressiva dos preparativos para a nossa 
108ª Convenção Internacional, que acontecerá de 10 a 14 de junho em 
Atlanta. O evento é sempre aguardado com ansiedade e expectativa, 
e este ano ele certamente será inesquecível com a grande celebração 
do centenário da Fundação Rotária. Festejaremos animados pelo 
lema do nosso ano, Rotary a Serviço da Humanidade, e pelos 100 
anos de excelentes ações da Fundação Rotária mundialmente.

 Ainda há tempo de se inscrever pelo site riconvention.org/
pt. Não há forma mais adequada de encerrar um ano rotário do que 
ao lado de 40.000 pessoas unidas no mesmo propósito, com as quais 
você pode conversar, se divertir e até planejar futuras parcerias. Um 
bom motivo de ir a Atlanta é para assistir à apresentação de Bill 
Gates, amigo querido e parceiro nosso de peso. Recomendo também 
a Conferência Presidencial da Paz, realizada nos dias 9 e 10 de junho, 
que terá a presença de Bernice King, filha de Martin Luther King Jr. 
e Coretta Scott King.

 Tenho orgulho de ser o anfitrião de uma Convenção que 
acontece praticamente no meu quintal. Atlanta, cidade moderna 
que resume a essência e hospitalidade do sul dos Estados Unidos, fica 
somente a duas horas da minha casa. A Comissão Anfitriã planejou 
uma semana cheia de atividades, começando com o evento musical 
de sábado à noite: "Blue Jeans and Bluegrass".

 Dance ao som do ganhador do Grammy Ricky Skaggs e sua 
banda Kentucky Thunder, no Centennial Olympic Park. Encontre 
amigos no Centennial Celebration Block Party e também no Peace 
Tour. Arregace as mangas para ajudar no projeto Habitat Home Build 
e amarre os cadarços para a corrida/caminhada 3K. Ah, e antes de 
você partir, retorne à Casa da Amizade para um dos momentos mais 
aguardados: a festança dos 100 anos da Fundação, com direito a 
bolo e sorvete. Razões não faltam para todo rotariano celebrar com 
a Judy e eu em Atlanta.

John F. Germ   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do PRESIDENtE
- John F. Germ -

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420 

Sentimentos movidos  
por um ideal

 Neste mês, desenvolvemos uma edição 
especial da Revista Rotary 4420, com foco 100% 
exclusivo na realização da 26ª Conferência do Distrito 
4420, organizada de 25 a 28 de maio de 2017, no 
Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/SP. 
Uma das principais perguntas que fazíamos quando 
chegamos para cobrir jornalisticamente o evento, era 
justamente saber os motivos capazes de reunir mais 
de 1700 pessoas durante os dias do encontro. Na 
programação destes participantes, estava diversas 
reuniões de trabalho, palestras, deliberações, sessões 
planárias e muito companheirismo. Em nossa pauta 
jornalística, tínhamos a missão de registrar estes 
momentos em textos, fotos e recordações.

 Nos primeiros registros que fizemos durante 
a Sessão Solene de Abertura, na noite de quinta-feira 
(25), começamos a ter uma visão ampliada de tudo que 
estava por vir. Aa boas-vindas do Casal Governador 
Ronaldo Varella e Monica, ao lado da importante 
participação de Frederick Lin, Representante do 
Presidente do Rotary International John Germ, nos 
deram uma noção da grandiosidade da causa rotária. 
Capturar o máximo de detalhes e fazer com que estes 
momentos fossem registrados na história do nosso 
Distrito passaram a ser a principal missão nos dias e 
noites que estavam por vir. As emoções que moviam 
os participantes, teriam que ser as mesmas que iam 
alimentar nossa força de trabalho.

 Cintes dos desafios, não tínhamos outro 
caminho a não ser colocar a mão na massa e 
produzir. Mas como não se motivar ao ver ao 
nosso lado, madrugadas a dentro, o próprio 
Governador trabalhando incansavelmente? A 
liderança e o bom exemplo surgiram como fontes 
de inspiração para o trabalho editorial, fotográfico 
e jornalístico. Ao mesmo tempo que tínhamos 
que registrar belas imagens, coletar depoimentos 
e filtrar boas entrevistas, tínhamos o desafio de 
atender o imediatismo da internet. Na medida que 
produzíamos os materiais, os submetíamos à rápida 
edição e compartilhávamos logo em seguida nas 
mídias sociais. Foi uma forma de dividir o evento 
com aqueles que lá não estavam.

 No âmbito editorial, muitos assuntos 
nutriram o olhar jornalístico. O evento apresentou 
uma programação repleta de assuntos rotários, 
mas equilibrada com atrações que serviram para 
enriquecer o conhecimento pessoal de todas 
as pessoas que lá estavam. Apresentações com 
palestrantes de renome nacional, shows musicais 
e muita descontração enriqueceram a agenda 
oficial do encontro. No meio deste turbilhão de 
atividades, tínhamos que registrar os melhores 
risos, as sinceras expressões e a gratidão contida 
no olhar de cada um, especialmente de todos que 
colocaram o ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE. 
No final, entendemos que todos que ali estavam 
eram movidos pelo mesmo ideal de servir.

Abraços e boa leitura!
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- Ronaldo tadeu Caro Varella -

Ronaldo tadeu 
Caro Varella 

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2016-2017

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

Salve, rotarianos do Distrito 4420! 

 Desde que fui Governador Designado, comecei a pensar em 
todas as etapas do nosso trabalho, pois o planejamento é uma ferramenta 
essencial para colocar nossos projetos em prática. Por mais que tenhamos 
inúmeras metas ao liderar o Distrito, o que requer muita atenção, carinho 
e pragmatismo da nossa parte, tem um desafio que acaba retendo a nossa 
atenção desde o início desta jornada. Trata-se da Conferência Distrital, 
um momento que serve para exercitar a filosofia rotária, deliberarmos 
importantes assuntos, fomentar o companheirismo e fechar com chave 
de ouro um ano rotário de muito trabalho e realizações. Mas para que 
este encontro seja um total sucesso, ele depende do apoio de todos nós.

 Organizar um evento deste tipo requer muita criatividade e 
inovação. Para minha felicidade, depois do apoio que recebi de todos os 
rotarianos que convivem conosco, a Conferência da Gestão Humanitária 
2016-2017 foi surpreendente. Eu e minha esposa Monica não temos como 
agradecer por toda a energia positiva que recebemos durante os dias do 
encontro. Vivemos o ponto alto das amizades que colecionamos durante 
o nosso ciclo rotário à frente da Governadoria. A Conferencia do All Star 
Team, como carinhosamente batizamos os companheiros que tinham a 
missão de colocar o ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE neste período, 
jamais sairá das boas lembranças que temos em nossas vidas.

 Foi assim que tudo aconteceu, no melhor estilo TODOS JUNTOS E 
MISTURADOS, como gostamos de invocar desde o PETS. Ter as pessoas ao 
nosso lado, trocando conhecimento, boas vontades e nos inspirando no 
ideal de servir, era tudo que poderia acontecer de bom neste memorável 
encontro. Ainda recebemos o carinho do nosso amigo John Germ, 
Presidente do Rotary International, que nos presenteou com o envio 
de seu representante Frederick Lin, uma pessoa com rica sensibilidade 
humanitária. Também tivemos a honra de celebrar os 25 anos de fundação 
do Distrito 4420, com uma apresentação especial do companheiro Flávio 
Farah, nosso primeiro Governador na Gestão 1991-1992.

 Foram inúmeras atrações, colaboradores e o prestígio da presença 
de tantas lideranças que ajudaram a construir a história de sucesso do 
Distrito 4420. Seriam necessárias várias outras páginas para citar um a 
um e, mesmo assim, correríamos o risco de cometer injustiças. Também 
tentamos promover uma programação versátil aos rotarianos, amigos 
e familiares. Para isso, promovemos a vinda de palestrantes de renome 
nacional, realizamos encontro de negócios, fomentamos a Conferência 
da Juventude e diversificamos os momentos de companheirismo com 
coquetéis, shows e atrações musicais. Nesta revista, tentamos trazer à 
tona essas emoções, pois não há palavras para agradecer todos vocês.

Valeu demais, All Star 4420!

- José Ubiracy Silva -

Um mês para pensar a juventude

 É assim desde o início: cada geração de rotarianos carrega o 
compromisso fundamental de formar a geração seguinte de homens 
e mulheres que farão prosseguir o trabalho de nossa mais do que 
centenária e estimada organização. Esses companheiros que nos 
sucederão podem, em grande parte, já estar na Família do Rotary, 
entre os milhares de jovens que todos os anos participam dos nossos 
programas voltados a desenvolver seu potencial – como o Interact e o 
Rotaract; o Prêmio Rotário de Liderança Juvenil, conhecido como Ryla; 
e o Intercâmbio de Jovens. Ou entre aqueles jovens entusiastas que se 
envolvem em atividades dos Rotary Clubs nos diferentes distritos.

 Lembro que o presidente 1996-97 do Rotary International, 
Luis Vicente Giay, com sua vasta experiência e clarividência, certa vez 
falou que o futuro do Rotary dependia do envolvimento dos jovens 
nos programas e atividades da nossa organização. Na Convenção 
Internacional de 1996, em Calgary, Canadá, ele disse: “A visão 
que tivermos do futuro fará a diferença entre o nosso sucesso ou 
fracasso. A juventude é o nosso investimento no futuro. Portanto, 
vamos começar a construir esse futuro”.

 O Rotary tem reconhecido a importante contribuição trazida 
pelos jovens com seus programas pró-juventude, que incentivam 
atividades de desenvolvimento de liderança, o engajamento 
comunitário, a prestação internacional de serviços e as experiências 
de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e a compreensão 
mundial. Os Rotary Clubs, por seu turno, devem se comprometer a 
envolver os jovens nas iniciativas de serviços que realizam - sejam 
elas profissionais, à comunidade ou internacionais -, e oferecer 
programas e recursos que os apoiem. Suas comissões precisam 
garantir a continuidade dos Serviços à Juventude por meio do 
plano de liderança do clube. Uma prática importante é incorporar 
em comissões existentes o apoio a esse segmento, ou considerar a 
criação de uma comissão específica para a juventude.

 Peça ajuda aos membros da comissão para estabelecer metas 
de longo prazo para esta Avenida de Serviços. Os rotarianos vêm 
servindo aos jovens há muito tempo. O Plano Estratégico do Rotary 
International incentiva os clubes a distribuírem suas atividades entre as 
cinco Avenidas de Serviços, reconhecendo que algumas ações podem 
se encaixar em mais de uma delas. A Avenida de Serviços à Juventude 
reconhece o trabalho excepcional que os rotarianos desempenham 
com esse segmento e nos incentiva a ampliar ainda mais o escopo de 
nossa atuação, apoiando o sucesso pessoal e profissional dos jovens 
e reconhecendo a diversidade de suas necessidades. 

José Ubiracy Silva  
Diretor do Rotary 

International

Gestão 2015-2017  
Zonas 22 e 23

MENSaGEM Do DIREtoR
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Dr. Luiz Claudio prepara paciente para 
receber intervenção emergencial no coração

Os presidentes desfilavam e suas fotos 
eram projetadas em grande formato

A cada novo abraço, a emoção tomava conta  
das lembranças vividas na gestão

Casais de presidentes e governadores  
assistentes desfilaram na abertura

"Declaro aberta a 26ª Conferência 
do Distrito 4420”

Agradecimento, entusiasmo e emoção foram as principais marcas do Governador 
Ronaldo Varella durante a sessão solene de abertura do evento

 Motivos não faltaram para justificar a 
importância da 26ª Conferência do Distrito 4420, 
realizada pela Gestão Humanitária 2016-2017. O 
jubileu de prata pelos 25 de anos de fundação 
do Distrito, o centenário da Fundação Rotária e a 
presença de Frederick Lin, Tesoureiro e Representante 
de John F. Germ, Presidente do Rotary International, 
foram algumas das atrações que engrandeceram 
a “Conferência do All Star Team 4420”, como foi 
carinhosamente batizado o evento. Ele também 
foi repleto de companheirismo, palestrantes de 
renome nacional, reuniões de planejamento rotário, 
apresentação de metas e reconhecimentos. O 
encontro ocorreu de 25 a 28 de maio de 2017, Hotel 
Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/SP.

 Quando Rogerio Guzenski, Diretor de 
Protocolo da Conferência, deu as boas-vindas ao 
público e anunciou a entrada dos Governadores 
Assistentes e dos Presidentes Humanitários, foi 
possível perceber que seria um evento inesquecível 
para rotarianos, convidados e familiares presentes. 
Ao lado de seus respectivos cônjuges, os presidentes e 
GAs eram chamados individualmente e desfilavam de 
uma extremidade à outra do palco, indo de encontro 
ao Casal Governador Ronaldo Varella e Monica, onde 
trocavam abraços e agradecimentos pelas experiências 
vividas durante os meses de gestão. Simultaneamente, 
o telão mostrava o nome e a foto oficial do casal 
presidente de cada clube do Distrito 4420.

 Ao bater no sino, Varella declarou “aberta 
a 26ª Conferência do Distrito 4420 do Ano Rotário 
2016-2017”. Ele solicitou a atenção de todos para 
ouvirem o hino de Taiwan e o Hino Nacional do Brasil, 
executado pela banda do Interact Club de Peruíbe. 
Logo em seguida, todos saudaram o Pavilhão Nacional 
e demais bandeiras fixadas na panóplia oficial do 
evento. Em suas palavras de boas-vindas, ele questão 
de agradecer as pessoas que estavam pela primeira 
vez num evento deste tipo, as equipes de trabalho 
que ajudaram a Governadoria, os rotarianos pelo 
empenho oferecido no dia-a-dia de seus clubes e a 
todos os familiares que apoiaram as causas rotárias ao 
longo de um ano repleto de desafios.

 O representante do Rotary International 
e demais personalidades também receberam 
reconhecimento nas palavras do Governador. “Caro 
Frederick Lin, você não pode imaginar a alegria de 
tê-lo em nossa Conferência Distrital, representando o 
nosso Presidente John Germ. Queridos membros do 
Colégio de Governadores do Distrito 4420, meu muito 
obrigado por estarem aqui hoje. Isto demonstra 
a importância de fazermos parte de um grupo de 
pessoas imbuídas no ideal de servir. Gostaria de saudar 
todos os rotarianos, rotaractianos, interactianos, kids, 
familiares e convidados. A nossa maior recompensa 
é poder compartilhar com cada um de vocês este 
momento tão especial para nós. Muito obrigado”.

“A nossa maior recompensa é poder compartilhar 
com cada um de vocês este momento tão 

especial para nós. Muito obrigado”.

- Ronaldo Varella -

Ronaldo Varella e Monica deram as boas-vindas  
a todos os participantes do evento
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Frederick Lin surpreendeu o público  
com um discurso generoso e motivador

apresentação de Frederick Lin

 Antes dele fazer seu discurso inicial, a 
companheira Alessandra Dematei, Governadora 
Assistente do Distrito 4590 e representante do Rotary 
Club de Águas de Lindoia, fez seu pronunciamento 
em gratidão e boas-vindas a todos os companheiros 
do Distrito 4420. Na sequência, Hiroshi Shimuta. 
Governador 2014-2015 do Distrito 4420, fez a leitura 
do currículo pessoal de Lin, e o apresentou oficialmente 
ao público presente. “É um prazer participar do evento 
que reúne os principais líderes e rotarianos do Distrito 
4420 e demais regiões. Agradeceu o Presidente Joh 
Germ pela sensibilidade de me enviar aqui, sabendo 
que eu queria voltar ao Brasil, um lugar que tinha 
tantas saudades”, disse Lin em suas palavras iniciais. 

 Essa foi sua quinta visita ao Brasil. A primeira 
ocorreu há 20 anos para reuniões de negócios. Em 2013, 
2014 e 2015, ele voltou por causa dos preparativos 
da Convenção Internacional do Rotary em São Paulo/
SP. Ele não teve muitas oportunidades de explorar o 
País, pois passou a maior parte do tempo no hotel 
para reuniões rotárias. “Agora, tive uma maravilhosa 
recepção do Past RI Director José Alfredo Pretoni 
e do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto durante 
sua reunião. Agradeço por eles terem me oferecido 
um caloroso abraço de boas-vindas. O companheiro 
Shimuta me levou para conhecer projetos de Subsídio 
Global entre distritos do Brasil e do Taiwan. Estou 
muito feliz pelo esforço em conjunto”.

 Ele ainda disse que vai levar boas lembranças 
dos projetos locais, compartilhando com os rotarianos 
de Taiwan todas as fotos que fez durante suas visitas. 
“É importante que todos os companheiros em meu país 
saibam que os recursos direcionados e a nossa parceria 
estão fazendo o bem no Brasil. É por isso que compartilho 
com vocês os números que preocupam a nossa realidade 
dentro do Rotary. No período de um ano, por exemplo, 
cerca de 15% dos rotarianos não estão mais entre nós. Se 
não nos esforçarmos para recrutarmos novos membros e 
reter os existentes, em menos de dez anos não veremos 
mais nenhum clube de Rotary servindo as nossas 
comunidades pelo mundo”, alertou Lin.

 Boas notícias também fizeram parte de seu 
discurso, quando disse que apenas cinco novos casos 
de poliomielite foram registrados recentemente. 
“Foram três no Afeganistão e dois no Paquistão. A 
erradicação está próxima. A Organização Mundial da 
Saúde diz que são necessários mais US$ 1,5 bilhão para 
que a doença não volte e seja erradicada de qualquer 
canto do mundo até 2021. Como parte da celebração 
de seu centenário, a Fundação Rotária estabeleceu 
uma arrecadação de US$ 300 milhões no Ano Rotário 
2016-2017 para doar às campanhas de combate à 
pólio. Já atingimos 85% dessa meta. Temos uma 
diferença de US$ 40 milhões para alcançar até o final 
de junho deste ano. Convoco os rotarianos do Distrito 
4420 para doarem US$ 100,00 nesta causa. Boa noite 
e uma ótima Conferência a todos”, finalizou

“É importante que todos os companheiros em meu 
país saibam que os recursos direcionados e a nossa 

parceria estão fazendo o bem no Brasil”.

- Frederick Lin -

Ao lado de lideranças do Distrito 4420, Frederick Lin 
acompanhou outras apresentações
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Ao martelar o Sino Rotário, Varella declarou 
aberta a 26ª Conferência Distrital 2016-2017

Mensagem do 
Governador

 Ao retomar a palavra na sessão solene de 
abertura do encontro, Varella enfatizou ser uma 
noite especial a todos os rotarianos. “Estamos aqui 
reunidos para valorizar as conquistas e desafios 
de mais um ciclo rotário. Temos o orgulho de 
comemorar o centenário da Fundação Rotária. São 
100 anos fazendo o bem no mundo. Também vamos 
celebrar os 25 anos do Distrito 4420, com a honra de 
receber Flávio Farah e Regina, nosso primeiro Casal 
Governador 1991-1992. Peço uma vibrante saudação 
rotária a eles. Está sendo um ano desafiador, pois 
estamos com muitas dificuldades em nosso País, seja 
na política ou na economia. Mas temos que, acima de 
tudo, valorizar o esforço de todos nós”.

 Ele ainda disse que superar desafios é algo 
que os rotarianos estão acostumados a fazer. Ainda 
revelou que em sua gestão foi possível observar como 
os clubes se mobilizaram para resolver problemas em 
suas comunidades e buscar recursos para a Fundação 
Rotária. “Isso nos permite fazer projetos que 
transformam a vida das pessoas. Nestes dias, onde 
estaremos todos juntos e misturados neste vento, 
vamos viver Rotary por meio de palestras, reuniões de 
trabalho e muito companheirismo. Antes de encerrar, 
gostaria de convidá-los para o nosso coquetel 
de abertura logo em seguida. Está encerrada a 
solenidade de abertura da 26ª Conferência do Distrito 
4420. Sejam bem-vindos”, declarou o Governador.

O Colégio de Governadores e outras lideranças rotárias 
prestigiaram a abertura do entontro

““Estamos aqui reunidos para valorizar as 
conquistas e desafios de mais um ciclo rotário. 

Temos o orgulho de comemorar o centenário da 
Fundação Rotária”.

Alessandra Dematei representou oficialmente o  
Distrito 4590 e o Rotary Club de Águas de Lindoia

O EGD Hiroshi Shimuta foi o anfitrião de Frederick Lin e o 
apresentou ao público da Conferência Distrital

Ao lado da esposa Monica, Varella deu as boas vindas e 
agradeceu a presença de todos no evento

O público lotou o auditório para prestigiar a abertura 
oficial da Conferência do All Star 4420
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

animada noite de companheirismo
No agradável clima que tomou conta da cerimônia de abertura do importante encontro 
rotário, Ronaldo Varella e Monica tiveram os primeiros momentos de descontração ao 
lado daqueles que prestigiaram o evento. Com muita alegria e emoção, eles encerraram 
a noite de 25 de maio ao som de Fred Mercury, com o show ao vivo da banda 
cover, em tributo ao saudoso astro da música internacional. Confiram algumas fotos!
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Governador Ronaldo Varella prestigiou 
pessoalmente as festividades de aniversárioSilvana Giannini fez reconhecimentos e o 
balanço do Projeto Dia da Solidariedade

Valorização e versatilidade para 
todos os públicos

Homenagens de reconhecimento, premiações e palestrantes de sucesso nacional 
marcam o segundo dia de trabalho na 26ª Conferência do Distrito 4420

 Depois da inesquecível sessão solene de 
abertura e do coquetel de boas-vindas na noite 
de quinta-feira (25), a 26ª Conferência do Distrito 
4420 teve sequência na manhã de sexta-feira (26), 
quando foi realizada a 1ª Sessão Plenária do evento. 
O Governador Ronaldo Varella fez uso da palavra 
e abriu oficialmente os trabalhos do dia. Logo em 
seguida, o protocolo oficial promoveu homenagens 
póstumas aos rotarianos falecidos durante a Gestão 
Humanitária 2016-2017. Também foi apresentado um 
vídeo promocional sobre Convenção Internacional do 
Rotary, realizada de 10 a 14 de junho de 2017, em 
Atlanta (EUA). Várias lideranças rotárias representaram 
o Distrito 4420 durante o evento mundial do Rotary.

 Depois foi a vez de Silvana Giannini subir ao palco. 
Associada do Rotary Club de São Paulo-Independência e 
Coordenadora Distrital do Projeto Dia da Solidariedade, 
ela fez um balanço final sobre a última edição do “Dia 
de Solidariedade”, desenvolvido em parceria com o 
Grupo Pão de Açúcar. A inciativa arrecadou toneladas 
de alimentos em prol de diversas entidades assistenciais. 
Os clubes que participaram do projeto e aqueles que 
bateram recordes na arrecadação e doação de alimentos 
foram homenageados oficialmente pelo Distrito 4420, 
recebendo os respectivos certificados de reconhecimento. 
Um dos destaques deste momento foi a leitura de uma 
carta de agradecimento de clubes do Distrito 4590.

 Parte do que foi arrecadado pelos rotarianos 
do Distrito 4420 no Dia da Solidariedade foi enviada 
para dois clubes do Distrito 4590. Foram doados 
4.806 quilos de alimentos não perecíveis. “A atuação 
deste Distrito tem sido essencial para que consigamos 
amenizar as dificuldades das entidades assistenciais 
de nossas cidades. Com nosso carinho e amizade, 
agradecemos mais uma vez o apoio e auxílio 
dispensado em prol destes clubes. Na oportunidade, 
renovamos nossos protestos de estima e consideração, 
agradecendo sua generosidade em prol da população 
carente de Serra Negra e de Águas de Lindóia”, 
assinam Leandro Affonso Tomazi; Presidente do 
Rotary Club de Serra Negra, e Patrícia Pinotti; 
Presidente do Rotary Club de Águas de Lindóia, em 
trecho da carta apresentada na Conferência Distrital.
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 A plenária ainda reservava uma extensa 
programação no período da manhã. Uma lúdica 
apresentação sobre a Fundação Rotária, a divulgação 
dos melhores vídeos do concurso Meu Clube em 
Ação, a apresentação dos Casais Governadores 
2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, palestra sobre 
Doações Extraordinárias, mensagem de Frederick Lin; 
Representante do Presidente do Rotary International, 
e a mensagem do Governador Distrital estavam 
entre as principais atrações. Além disso tudo, as tão 
esperadas palestras do conferencista Cesar Romão e 
do empreendedor Marcos Scaldelai entusiasmaram 
o público presente, com conteúdos repletos de 
conhecimento, liderança pessoal e motivação.

Nas fotos a seguir, os clubes são reconhecidos 
pela participação de destaque no  

Dia da Solidariedade:
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Ao lado de Frederick Lin e do Governador Varella, os 
atores foram exautados pelo público

Shimuta aproveitou para relembrar as experiências do 
trágico incêncio do Edifício Joelma

“Ainda tivemos 19 projetos globais, entre 
inciativas no Brasil e parcerias em outros 

dez países, totalizando US$ 482.000,00 em 
recursos aplicados”.

- Marcos Franco -

 Como homenagear os 100 de existência e o papel 
da Fundação Rotária junto à humanidade? Este foi um 
dos desafios de Marcos Franco, Presidente da Comissão 
Distrital da Fundação Rotária. Além de prestar contas 
sobre os projetos realizados, investimentos e o atual 
cenário financeiro da entidade durante sua apresentação, 
ele inovou ao compor um roteiro teatral para interpretar 
algumas personalidades que fizeram parte da história da 
instituição. Franco contou com a ajuda de colegas rotarianos 
que atuaram como atores de um agradável bate-papo 
sobre o Rotary. Em formato de diálogo, Franco conversava 
individualmente com cada um destes personagens, numa 
espécie de viagem no tempo bem informativa.

 Os atores escolhidos por ele representaram 
rotarianos que colaboraram muito com o desenvolvimento 
da Fundação, como Osvaldo Aranha; interpretado por Aldo 
Gaspar (Rotary Club de Guarujá-Vicente de Carvalho), Carlos 
Canseco; interpretado por Pedro Baptista (Rotary Club de 
São Paulo-Ponte Estaiada), Bill Gates; interpretado por 
Carlos Torci (Rotary Club de São Vicente) e Arch Klumph, 
interpretado por Marco Fernandes - Quito (Rotary Club de 
Santos-Oeste). Com pitadas de informalidade, história e 
bom humor, o formato da apresentação foi surpreendente. 
Entre rotarianos e não rotarianos, a performance agradou 
demais o púbico presente na plenária, pois evidenciou o 
lado lúdico dos fatos.

 Pedro Baptista incorporou o personagem do 
médico Carlos Canseco (in memoriam), mexicano que 
presidiu o Rotary International em 1984-1985, sendo o 
responsável pelo lançamento do Pólio Plus, programa pela 
erradicação da poliomielite no mundo. “Canseco abriu 
a nossa luta contra a doença e foi um grande rotariano. 
Quando fui convocado pelo Marcos Franco, me senti na 
obrigação de conhecer a sua história. Vestimos a camisa 
do End Polio Now, mas as vezes não sabemos como tudo 
começou. Os rotarianos são fenomenais, mas algumas 
lideranças estão acima da média. Temos que nos espelhar 
nestas histórias de sucesso. Este personagem me tocou e foi 
um orgulho exercer o seu papel”.

 Marcos Franco enfatizou que a Gestão 2016-2017 
do Distrito 4420 foi um período de muito trabalho, parcerias 
e projetos ao lado da Fundação Rotária. “Tivemos ótimas 
experiências, como o 1º Prêmio Excelência em Rotary, que 
teve como objetivo premiar os projetos realizados pelos 
clubes. Iniciamos a implantação do aplicativo PROPTER para 
análise, arquivo e prestação de contas dos projetos distritais, 
devido à grande participação dos clubes do Distrito. 
Totalizamos 93 projetos deste tipo, entre US$ 100,00 e US$ 
5.600,00 de subsídios. Ainda tivemos 19 projetos globais, 
entre inciativas no Brasil e parcerias em outros dez países, 
totalizando US$ 482.000,00 em recursos aplicados”.

Fundação Rotária na 
máquina do tempo

 Para encerrar o painel dedicado à Fundação Rotária, 
Franco sorteou brindes e fez reconhecimentos aos clubes por 
suas participações no Programa Seguro Solidário, projeto 
desenvolvido em parceria com as seguradoras do grupo 
Porto Seguro e a ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary 
Foundation). “A nossa iniciativa da Semana Seguro Solidário 
foi positiva. Tivemos a formalização de 216 seguros, divididos 
entre 32 clubes de Rotary e a participação de 109 rotarianos. 
Nada mais justo que premiar e reconhecer oficialmente o 
esforço de todos. Aproveito para parabenizar o Governador 
Varella, os presidentes humanitários e a equipe distrital pelo 
brilhante trabalho em prol da nossa Fundação”.

Carlos Canseco foi interpretado por Pedro Baptista (à dir.)

Osvaldo Aranha foi interpretado por Aldo Gaspar (à dir.)

Governador Ronaldo Varella prestigiou 
pessoalmente as festividades de aniversárioArch Klumph foi interpretado por Marco 
Fernandes, conhecido como Quito (à dir.)
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Governador Ronaldo Varella prestigiou 
pessoalmente as festividades de aniversárioMarcos Franco em diálogo com Bill Gates, 

interpretado por Carlos Torci (à dir.)

“Essa foi nossa preocupação ao organizar 
a Conferência. Tivemos instrução rotária, 
mas também promovemos conteúdos de 

interesse geral”.

- Ronaldo Varella -

 Depois de uma manhã recheada de atrações, a 
sexta-feira ainda reservava muitas atividades dentro da 26º 
Conferência Distrital. A programação só terminou no fim da 
noite. Exposição de compras de produtos, atrações locais, 
apresentação da Banda do Interact Club de Peruíbe, Olímpiada 
Rotária, Reunião dos Delegados Votantes, Encontro de Negócios, 
companheirismo no Boteco do Governador com show de Kelly 
Moore e banda, Encontro AKS, MD e PHS, Show de Talentos, 
apresentação do YEP 4420 e o musical ao vivo com Helvis by 
helder Moreira agitaram a agendas dos rotarianos, familiares e 
convidados. O Governador Varella avaliou positivamente toda a 
intensidade da plenária e demais eventos.

 Ele disse que é muito gratificante ver a plenária lotada 
e saber que tudo saiu conforme planejado. “Quando inovamos, 
o público acaba gostando. Foi isso que ocorreu na apresentação 
sobre a Fundação Rotária. Em sua palestra, o companheiro 
Cesar Romão fez um link interessante com os desafios dentro 
do Rotary. A trajetória de vida do Marcos Scaldelai também 
é sensacional. Sempre que ouvimos histórias de sucesso como 
a dele, carregamos motivação extra para o dia-a-dia. Essa 
foi nossa preocupação ao organizar a Conferência. Tivemos 
instrução rotária, mas também promovemos conteúdos de 
interesse geral. Ainda teremos outras atividades que prometem 
coisas boas até o final do encontro”. 

 Varella também valorizou as apresentações sobre as 
Doações Extraordinária à Fundação Rotária, ministrada pelo 
EGD Hiroshi Shimuta, e a do Dia da Solidariedade, a cargo 
de Silvana Giannini. “O Shimuta é um grande colaborador 
da nossa Fundação. Ele tem uma linda história de vida. É 
motivador ouvir sua biografia. Sempre que ele fala dela, tenho 
a certeza de que as pessoas ficam emocionadas. Ele superou 
as dificuldades da vida e agora doa bondade ao mundo. 
O Dia da Solidariedade também é um projeto de sucesso. 
Ao lado do Grupo Pão de Açúcar, conquistamos cada vez 
mais doações de alimentos às entidades assistências. É uma 
parceria que deu certo e vai continuar em nosso Distrito”.

Maratona de atividades
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

Homenagem aos novos rotarianos
Depois de uma intensa manhã de trabalho na 1ª Sessão Plenária e outras atividades 
rotárias logo após o almoço, o fim de tarde foi marcado pelo tradicional Boteco 
do Governador. O descontraído momento reuniu rotarianos, amigos e familiares 
para celebrarem juntos o companheirismo. A alegria tomou conta do ambiente, 
ao som de Kelly Moore, bailarinas e banda. Foi sensacional. Confira algumas fotos!
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Os representantes fizeram o uso da palavra 
para colocarem sugestões em votação

“Aqueles que já possuem um 
Rotary Kids sabem que ele é 
o nosso futuro. Eu costumo 

chamá-lo de oxigênio da 
nossa instituição”.

- Samir Khoury -

Reunião aprova formalização 
do Rotary Kids e delibera outras 
reivindicações para envio ao RI

Além das demandas que serão levadas ao Conselho de Legislação do Rotary 
International, grupo também aprovou as contas da Gestão 2015-2016

 Na tarde de sexta-feira (26), a programação da 
Conferência Distrital reservou espaço para a Reunião dos 
Delegados Votantes. No encontro, lideranças distritais 
e representantes dos clubes de Rotary do Distrito 4420 
votaram importantes demandas que serão colocadas à 
apreciação dos órgãos legisladores do Rotary International 
(RI). A reunião foi coordenada pelo EGD Samir Khoury. 
Dentro da extensa pauta, ele colocou em debate a 
aprovação das contas da Gestão 2015-2016, deliberações 
a respeito da formalização do Rotary Kids, subsídios ao 
Rotaract, criação do Delegado Ouvinte, modificação do 
prazo de registro dos eleitos, entre outras propostas que 
serão enviadas ao Conselho de Legislação do RI.

 Sob o ponto de vista administrativo, contábil e 
financeiro, Khoury enfatizou a importância do encontro. 
“A sala dos Delegados Votantes talvez seja o momento 
mais importante de uma conferência distrital. Hoje, o 
tesoureiro da Gestão 2015-2016 elaborou uma ótima 
projeção com todos os detalhes da parte contábil e fiscal, 
além de submeter à uma auditoria independente. As suas 
contas foram aprovadas com louvor. Vamos elaborar o 
detalhamento de tudo que decidimos aqui. Votamos 
excelentes propostas. Em uma delas, vamos reencaminhar 
ao RI o pedido de formalização do Rotary Kids. Vamos 
redigir com todos os cuidados para que ela não seja 
rejeitada. É fundamental que o RI aprove essa proposta”.

 Khoury explica que a proposta do Rotary Kids 
será complementar às demais que foram enviadas em 
outras oportunidades, mas que não foram aprovadas. 
“O movimento de Rotary Kids já existe em vários países. 
Para o orgulho do Distrito 4420, essa ideia nasceu 
conosco e se tornou mundial. Já temos mais de 200 
grupos de Rotary Kids em funcionamento no mundo. 
A nossa proposta visa permitir que os clubes rotários 
adotem um Rotary Kids. Quem não quiser, não será 
obrigado. Hoje, existe muito incentivo por parte do 
Rotary ao Interact e Rotaract. Também temos que 
manter esta linha de apoio ao Rotary Kids. Na prática, 
os clubes que adotam o Kids têm muito sucesso com a 
iniciativa. Precisamos formalizá-la”.

 Ele defende que a continuidade cronológica 
entre Rotary Kids, Interact e Rotaract visa formar 
excelentes rotarianos. O EGD revela que muitas pessoas 
ingressam em Rotary por que seus filhos já frequentam 
um Rotary Kids. “Na teoria, ele não é reconhecido pelo 
RI, mas o seu sucesso é evidente na prática. Além de 
despertar a consciência social nas crianças, seus méritos 
são qualitativos para o desenvolvimento associativo dos 
clubes de Rotary. As famílias estão se envolvendo mais, 
mesmo aquelas que não são rotarianas. Aqueles que já 
possuem um Rotary Kids sabem que ele é o nosso futuro. 
Eu costumo chamá-lo de oxigênio da nossa instituição. 
Em algum momento, o RI aceitará essa proposta”.

Nas fotos a seguir, os clubes e seus 
representantes participam com sugestões da 

Reunião dos Delegados Votantes:
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O Governador Varella participou do encontro 
e colaborou com as deliberações do grupo

outras propostas 
aprovadas

 Elaborada de forma pioneira pelo Distrito 
4420, a proposta do “Delegado Ouvinte” também será 
encaminhada ao Conselho de Legislação. O Delegado 
Votante é o representante do clube e tem poder de voto. 
“O Delegado Ouvinte seria um sucessor dele no futuro. 
Ao participar de algumas reuniões como ouvinte, ele iria 
adquirir experiência para quando exercer a função votante. 
Ele não terá poder de voto, mas irá se familiarizar com todos 
os trâmites de uma reunião deste tipo. Em outra excelente 
decisão, vamos solicitar ao RI que o Rotaract também 
possa requerer subsídios à Fundação Rotária. O mesmo 
direto que um clube rotário tem, o Rotaract passaria a ter 
com a devida anuência de seu clube padrinho”.

 Com a experiência de ter sido um dos participantes 
do último Conselho de Legislação do RI, em Chicago (EUA), 
Khoury valoriza algumas outras propostas apresentadas 
pelo Distrito 4420 ao órgão regulador. Na oportunidade, 
ele já achava incoerente o prazo dado aos clubes para 
divulgação rotária e registro de suas diretorias eleitas junto 
ao cartório de notas. “Em Chicago, sentimos falta de uma 
proposta deste tipo. E agora, pra nossa felicidade, um 
delegado votante propôs isso de forma muito coerente 
aqui na Conferência Distrital. O companheiro Celio Maciel, 
do Rotary Club do Guarujá, teve uma visão rotária impar 
ao fazer o uso da palavra e indicar essa proposta. Vamos 
levá-la de forma pertinente ao RI”.

 Os clubes não teriam mais que indicar seus futuros 
dirigentes com tanto tempo de antecedência, evitando 
decisões prematuras ou inconsistência documental na 
escolha de seus gestores eleitos e indicados. “Boa parte 
dos clubes no mundo não consegue divulgar estes nomes 
com a antecedência prevista legalmente. Não será uma 
resolução comum. Entraremos no RI com uma proposta 
de emenda à legislação já existente. Foi uma excelente 
ideia, talvez a melhor dos últimos anos. Hoje, o prazo 
para indicar os novos dirigentes é de até dois anos antes 
deles assumirem os cargos. A proposta vai pedir a redução 
para até um ano de antecedência. Acredito que será uma 
proposta aprovada no Conselho”.

 O Distrito 4420 tem o direito de indicar com 
antecedência um delegado votante junto ao RI. Quando 
ocupou este cargo, o EGD defendeu importantes 
modificações em relação ao Instituto de Liderança 
Rotária, entre outras conquistas. “Essa participação junto 
ao RI é muito importante. Estaremos bem posicionados 
na próxima reunião, onde seremos representados pelo 
EGD Dirceu Vieira. Agora que o elegemos e concluímos a 
reunião distrital de Delegados Votantes aqui em Águas de 
Lindóia/SP, vamos organizar tudo que aprovamos. O Vieira 
terá uma extensa lição de casa antes de nos defender em 
Chicago, no próximo Conselho de Legislação de 2019. O 
órgão se reúne a cada três anos”, conclui Khoury.
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O RCSP Aeroporto arrecadou 6,9 toneladas 
de alimentos no Extra Hipermercados

A EGD Maria Luiza agradeceu sua equipe e 
ficou feliz com a aprovação das contas

Gestão 2015-2016 tem 
contas aprovadas

 “Fiquei muito feliz em saber que não tivemos 
nenhum questionamento. Trabalhamos dentro de 
princípios transparentes, em conjunto com a Equipe 
Distrital, que considero uma verdadeira família ao lado 
de todos do Rotary. A nossa gestão foi repleta de união, 
e nada melhor que sermos aprovados por unanimidade 
nos quesitos financeiros, fiscais e contábeis”. As palavras 
são de Maria Luiza Mendaçolli Zago, Governadora do 
Distrito 4420 na Gestão 2015-2016. Durante a Reunião 
dos Delegados Votantes, ela apresentou todos os detalhes 
de sua administração. Ela aproveitou para agradecer a 
tesouraria e a secretaria distrital pelo empenho e dedicação 
no trabalho desenvolvido.

 Ela ressalta que gerir o Distrito requer equilíbrio 
emocional, engenharia financeira e atenção. Maria Luiza 
dedicou tempo para que tudo você negociado dentro 
das melhores práticas de aplicação dos recursos. “Não 
sou especialista em finanças e não poderia me iludir ao 
ver o orçamento distrital no começo da gestão. Se você 
não sabe os custos que terá pela frente, jamais poderá 
assumir gastos de forma antecipada. Temos demandas 
com os nossos programas, eventos e a própria Conferência 
Distrital que requer muito jogo de cintura para viabilizar 
financeiramente. Tudo isso deve ser administrado em 
equipe para evitar prejuízos. Sou muito grata a todos que 
ajudaram neste êxito. Graças a Deus deu tudo certo”.

 Além de toda a satisfação pela aprovação 
unânime das contas de sua gestão, Maria Luiza aproveitou 
para elogiar o trabalho do Governador Ronaldo Varella e 
a organização da Conferência Distrital 2016-2017. “Estou 
muito satisfeita desde da cerimônia oficial de abertura, 
onde tudo foi realizado de forma leve e objetiva. Não 
tivemos um protocolo cansativo, como geralmente ocorre 
em eventos deste tipo. As palestras que assisti foram 
interessantes demais. O Marcos Scaldelai foi brilhante em 
sua apresentação, quando nos contou um pouco da sua 
experiência de vida e como obteve resultados tão positivos 
ao presidir o grupo Bombril com apenas 36 anos de idade. 
Estamos vivendo um maravilhoso evento”.

“Fiquei muito feliz em saber que não tivemos 
nenhum questionamento. Trabalhamos 
dentro de princípios transparentes, em 

conjunto com a Equipe Distrital”.

- Maria Luiza Mendaçolli Zago -
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Todos os participantes tiveram a chance de 
divulgar suas atividades profissionais

“Além de promover o lado 
empresarial, conseguimos levar 

conhecimento a respeito do 
tempo, algo tão precioso na vida”.

- Marcio Kumada -

Companheiros trocam 
experiências profissionais e 
prestigiam workshop sobre 

gestão do tempo
Com enfoque no relacionamento profissional e na prospecção de novos negócios 

entre rotarianos, encontro reuniu mais de 50 participantes

 Negócios e serviços profissionais também estiveram 
na pauta da Conferência Distrital 2016-2017. Na tarde de 
sexta-feira (26), os associados de diversos clubes se reuniram 
para um descontraído Encontro de Negócios, realizado no Salão 
Rubi, do Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/SP. 
Na oportunidade, cerca de 50 rotarianos puderam fazer uma 
breve apresentação individual sobre suas experiências pessoais, 
currículo profissional e atividades comerciais. A organização do 
encontro também promoveu um workshop sobre gestão do 
tempo, ministrado pelo consultor Marcio Kumada, associado 
do Rotary Club de São Paulo-Interlagos. No final do evento, 
vários brindes foram sorteados aos participantes.

 Como fundador da Kumada Assessoria Pessoal e 
Treinamentos, ele promove mentoria de pessoas, palestras 
e consultorias. Segundo ele, além de divulgar as atividades 
empresariais, o encontro permitiu conhecer as rotinas 
pessoais de cada um. “Conseguimos alinhar estes dois lados 
dos participantes, viabilizando reflexões sobre gestão do 
tempo. Além de promover o lado empresarial, conseguimos 
levar conhecimento a respeito do tempo, algo tão precioso 
na vida. Usamos as principias metodologias sobre o tema para 
levar informação de qualidade aos colegas que prestigiaram 
o encontro. A vivência cotidiana em Rotary também requer 
muita habilidade sobre o tempo. O evento teve tudo haver”.

 Do ponto de vista das experiências empresarias, 
Kumada destaca que o relacionamento interpessoal 
foi muito importante na reunião. Ele enfatizou que não 
tem como fazer bons negócios com um colega rotariano 
quando nem mesmo sabemos qual é a sua profissão. “O 
mais bacana foi que aconteceu esse tipo de interação, 
onde todos puderam enxergar na atividade profissional 
dos colegas uma possível oportunidade de negócios, seja 
para indicar a terceiros ou para consumo direto. Estou na 
minha primeira Conferência Distrital. Fui executivo de RH 
por muitos anos e me sinto feliz com tudo que vivenciei 
aqui. Estou muito satisfeito com o espaço que foi dado ao 
relacionamento empresarial durante o evento”.

 Lene Lopes, associada do Rotary Club de São 
Paulo-Distrito São Luiz, foi outra empreendedora que 
aprovou a dinâmica do encontro. “Vou participar da 
comissão de serviços profissionais do meu clube. Além 
de servir à humanidade, acho que podemos promover 
negócios entre nós mesmos e atrair novos membros ao 
Rotary. Achei excelente a ideia de trazer este tipo de evento 
para a Conferência Distrital. Por se tratar da primeira vez, 
acredito que os objetivos foram alcançados. Tudo isso serve 
de estímulos para melhorarmos nos próximos anos. O EGD 
Hiroshi Shimuta disse que está há quase 30 anos em Rotary 
e não para de aprender. Estou há apenas seis anos e espero 
aprender cada vez mais”.

Nas fotos a seguir, os participantes interagem 
com os demais companheiros e divulgam suas 

atividades profissionais:
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Kumada (à esq.) interagiu com o público e 
sorteou brindes no final do econtroPor que ser um mentor 

de pessoas?
 Kumada responde de forma simples, pois 
acredita que sua missão de vida é desenvolver pessoas. 
Mas para isso, ele conta que foi preciso muita experiência. 
Ele acumula conhecimento desde 1990, quando trabalhou 
em engenharia e sistemas da qualidade. “Foram áreas 
que me deram base para me transformar num gerente 
de RH e qualidade numa multinacional. Foi a porta de 
entrada nesse mundo. De 2004 a 2015, canalizei energias 
para me tornar o melhor profissional possível nessa 
área, que tem como base o cuidado e o respeito com os 
colaboradores. Durante a trajetória, ainda passei por um 
grande laboratório farmacêutico, onde dei conta de que 
tinha conseguido desenvolver muitas pessoas”.

 Diante dos resultados positivos do seu trabalho, 
Kumada só havia esquecido de cuidar de si próprio. Divido 
às viagens a trabalho, ele ficou distante da família e amigos, 
além de ganhar sobrepeso e problemas de saúde. “O sinal 
vermelho acendeu. Comecei a me exercitar, emagreci e me 
tornei um triatleta. Consegui superar as próprias expectativas, 
além de estar mais próximo da família e dos amigos. Hoje, me 
dedico exclusivamente para que os meus mentorados atinjam 
seus objetivos de vida, passando todos os conhecimentos que 
adquiri. Somente aqueles que possuem autoconhecimento, 
propósito e pessoas certas ao redor poderão viver seus sonhos 
de forma verdadeira”, conclui o mentor.

“Somente aqueles que possuem autoconhecimento, 
propósito e pessoas certas ao redor poderão viver 

seus sonhos de forma verdadeira”.
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“Temos que nos acostumar com isso 
no dia-a-dia dos clubes, pois gerar 

negócios entre nós também faz parte do 
nosso ideal de servir”.

- Pedro Baptista -

avaliações sobre  
o encontro

 Pedro Baptista, Governador Assistente da Área 
14, foi um dos organizadores do encontro. Ele explica que 
a inciativa, apesar da correria existente numa conferência 
distrital, tinha como objetivo promover relacionamento 
comercial, institucional e corporativo entre os participantes. 
“Temos que nos acostumar com isso no dia-a-dia dos clubes, 
pois gerar negócios entre nós também faz parte do nosso ideal 
de servir. Nas reuniões, temos que divulgar melhor as empresas 
e profissões dos rotarianos. Ao procurarmos um palestrante, 
um profissional ou uma empresa para fornecer algo, temos 
que ver primeiro se não temos a solução ao nosso lado. Temos 
rotarianos competentes em diversas áreas”. 

 Ele usou o próprio caso para exemplificar como 
as pessoas acabam convivendo anos dentro do Rotary, 
mas que na maioria das vezes não sabem o que os próprios 
companheiros fazem profissionalmente. “Muitos não sabiam 
que sou advogado e que empreendo de forma paralela na 
indústria de cosméticos. Elas desconheciam minhas habilidades 
profissionais ou sabiam somente que eu era advogado. Hoje 
tivemos uma dinâmica aqui no encontro que as pessoas falavam 
sobre suas famílias, hobbies e trabalho. Com isso, vamos nos 
familiarizando com os colegas. Agradeço o Governador Varella 
por ter confiado a mim esta tarefa aqui na Conferência Distrital. 
Acho que atingimos os objetivos desejados”.

 Batista lembra que o Rotary reúne profissionais para 
juntos promoverem o bem. Mas para isso ocorrer, estas pessoas 
precisam estar bem do ponto de vista profissional. “Na próxima 
gestão do Governador Takata, eu terei a missão de ser diretor 
de serviços profissionais. Já conversamos com o Sebrae-SP para 
promovermos juntos um evento de negócios durante o Ano 
Rotário 2017-2018. Também pretendemos desenvolver um 
aplicativo para fazer a pesquisa de profissionais. Estes dados 
serão buscados no site do Rotary International, dentro do 
painel do Meu Rotary. Por isso será muito importante que 
todos mantenham suas informações atualizadas. Temos que 
fazer o bem, gerar negócios e ser felizes”.

O entusiasmo e o espírito de união tomaram 
conta do grupo no final do evento
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

Embaixadores do mundo no Brasil
Por meio da Comissão do YEP 4420 (Youth Exchange Program), o Programa de 
Intercâmbio de Jovens do Rotary International também ganhou espaço merecido 
na 26ª Conferência Distrital. Na oportunidade, uma linda apresentação foi realizada 
com a presença dos jovens estrangeiros (inbounds) que escolheram o Brasil para 
viverem suas experiências longe de casa por um ano. Boa sorte a todos. Veja as fotos!
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Casal Governador 2018-2019

CARLOS TORCI E SÔNIA  - ROTARY CLUB DE SÃO VICENTE

Casal Governador 2017-2018

CLAUDIO TAKATA E MARIE - ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-AEROPORTO

Lideranças e planejamento futuro
A 1ª Sessão Plenária da 26ª Conferência do Distrital também reservou um painel especial 
para a apresentação dos Casais Governadores, responsáveis em liderar os rotarianos do 
Distrito 4420 nos próximos três anos rotários. Ao lado dos respectivos cônjuges, Adriano 
Valente, Governador Designado; Carlos Torci Governador Indicado; e Claudio Takata, 

Governador Eleito; saudaram o público presente: 

Casal Governador 2019-2020

ADRIANO VALENTE E ALICE - ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ

Os futuros líderes do Distrito 4420 saudaram os  
pavilhões oficiais da Conferência
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O EGD Samir Khoury trouxe ao público as 
deliberações da reunião do Delegados Votantes
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Gratidão pelo trabalho  
coletivo em Rotary

Além do reconhecimento do Casal Governador, plenária foi marcada pelas 
homenagens que clubes e rotarianos receberam pelas conquistas ao longo do tempo

 Depois do sucesso nos dois primeiros dias da 26ª 
Conferência do Distrito 4420, sua 2ª Sessão Plenária foi 
iniciada na manhã de sábado (27). Repleta de atividades 
intensas, a agenda do dia estava recheada de momentos 
marcantes. O Governador Ronaldo Varella abriu o 
evento com um breve discurso e passou a palavra para o 
companheiro José Geraldo Barbosa, associado do Rotary 
Club de Santos. Ele fez uma brilhante apresentação em 
homenagem à biografia visionária de José Bonifácio de 
Andrada e Silva, o Patriarca da Independência do Brasil. 
Nascido em 13 de junho de 1763, na cidade de Santos/SP, 
ele obteve vários títulos acadêmicos e foi considerado Herói 
Nacional ao longo de sua trajetória de vida.

 Em seguida, subiu ao palco o pelo EGD Samir 
Khoury, que presidiu a reunião do Delegados Votantes 
do Distrito 4420 no dia anterior. Ele apresentou todas as 
deliberações ocorridas durante o encontro ao público da 
plenária. Ele ainda explicou sobre a metodologia deste 
tipo de reunião e como as decisões votadas de forma 
colegiada no Distrito 4420 são reivindicadas junto ao 
Rotary International. Na sequência foi a vez de Luiz Coelho 
de Oliveira, Presidente da ABTRF (Associação Brasileira da 
The Rotary Foundation), falar aos rotarianos presentes. 
Projeto Seguro Solidário, programa Empresa Cidadã e 
reconhecimentos aos companheiros Paul Harris e Major 
Donor foram os principias temas de sua palestra.

 A homenagem aos 25 do Distrito 4420 não ficou 
de fora. José Alfredo Pretoni, Governador do Distrito 461 
no Ano Rotário 1985-1986, fez um testemunho sobre a 
época que antecedeu a consolidação do Distrito 4420. O 
companheiro Flávio Farah, que foi o primeiro Governador 
do Distrito 4420, durante a Gestão 1991-1992, também 
fez um discurso repleto de recordações. O Lema do Rotary 
International naquele ano era o “Olhe Mais Além de Si 
Mesmo”. Sob sua liderança, a primeira Conferência do 
Distrito 4420 ocorreu de 14 a 16 de maio de 1992, no Hotel 
Majestic, em Águas de Lindóia/SP. Carinhosamente, Farah 
ainda guarda o plano de atividades daquele evento e o guia 
distrital divulgado em sua gestão.

 Fernando Dias Sobrinho, Presidente da Comissão 
Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA), 
fez uma esclarecedora palestra sobre os temas que envolvem 
a chegada e a saída de rotarianos aos clubes de Rotary. Ele 

aproveitou para homenagear os clubes que alcançaram 
metas de DQA durante a Gestão Humanitária 2016-2017. 
Todos receberam certificados de reconhecimento pelo 
trabalho realizado. A 2ª Sessão Plenária ainda reservou 
espaço para entregar os prêmios aos vencedores do 
concurso de vídeos Meu Clube de Ação. Marcos Buim, 
Presidente da Comissão da Conferência Distrital, também 
aproveitou a oportunidade para apresentar ao público os 
números oficiais do grandioso evento distrital.

Nas fotos a seguir, reconhecimentos foram 
prestados aos clubes em destaque e aos 

rotarianos que construíram a  
história do Distrito 4420:
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agradecimento do  
Casal Governador

 O Casal Governador Ronaldo Varella e Monica 
fez questão de agradecer todos os membros do All Star 
Team, como for carinhosamente batizada a Equipe 
Distrital da Gestão Humanitária 2016-2017, pelo brilhante 
desempenho ao longo do período que trabalharam 
juntos no Distrito 4420. “Não merecemos nenhum mérito 
sozinhos. Vocês são as grandes estrelas e os verdadeiros 
responsáveis por tudo de bom que aconteceu no Distrito 
4420. Fomos tratados bem demais em cada clube, nos 
projetos que visitamos e nos eventos que representamos 
o ideal de servir. Ganhamos uma nova família”, discursou 
Monica, com seus olhos lacrimejando e aplaudida de pé 
pelo público da plenária.

 De forma muito emocionada, Varella também 
fez agradecimentos a todos que participaram da 
Conferência Distrital 2016-2017. Ele entregou certificados 
de reconhecimento aos companheiros que ajudaram a 
organizar o evento, para alguns ex-governadores que o 
antecederam no cargo e aos futuros governadores Claudio 
Takata, Carlos Torci e Adriano Valente. “Todos juntos e 
misturados. Só assim que foi possível chegar até aqui e 
conquistarmos tudo de maravilhoso que presenciei em 
cada canto do nosso Distrito. Agradeço cada um de vocês 
e o Presidente John Germ, especialmente por ter enviado o 
amigo Frederick Lin ao evento. Jamais esqueceremos tudo 
isso. Obrigado por tudo, All Star 4420”, encerrou.

Frederick Lin (à esq.) recebe reconhecimento 
especial do Casal Governador

“Fomos tratados bem demais 
em cada clube, nos projetos 

que visitamos e nos eventos que 
representamos o ideal de servir. 
Ganhamos uma nova família”.

- Monica Varella -
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atrações do último dia 
do evento

 Logo após o encerramento por parte do 
Casal Governador, a 2ª Sessão Plenária deu passagem 
a outra grande atração. O final da manhã de sábado 
foi premiado com a presença de Luiz Felipe Pondé, 
professor universitário, filósofo, escritor e um dos 
principais palestrantes brasileiros da atualidade. 
Em sua apresentação, ele falou sobre as relações 
contemporâneas, reputação e ética pública no Brasil. 
A próxima edição da Revista Rotary 4420 trará fotos 
da palestra e uma entrevista exclusiva com o Pondé. 
Compras nos estandes em exposição e visitas às atrações 
locais do Hotel Monte Real Resort foram opções para 
descontrair. O trabalho rotário também continuou com 
extensa programação até o final do dia.

 Parte do período da tarde foi reservado para a 
“Conferência dos Serviços à Juventude”, com as participações 
do Casal Governador, Frederick Lin, Rotary Kids, Interact, 
Rotaract, RYLA, premiações e a palestra “Superando 
Desafios”, ministrada pelo fisioterapeuta e triatleta Paulo 
Eduardo Chieffi Aagaard, o Pauê. Uma reportagem especial 
sobre o evento será publicada na próxima edição da Revista 
Rotary 4420. Reunião do Colégio de Governadores e reuniões 
dos governadores 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 com suas 
respectivas equipes completaram as atividades formais do 
dia. A noite de sábado foi para celebrar o final da Conferência 
no animado Baile das Estrelas. Veja as fotos nesta edição.

O Governador Varella agradeceu o público 
que prestigou a 2ª Sessão Plenária
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Premiações do Baile da Estrelas

1. Caravana Mais Animada: Rotary Club de Praia 
Grande-Pedro Taques.

2. Maior Caravana (Convites Vendidos): Rotary Club de 
Santos e Rotary Club de Mauá.

3. Melhor Fantasia Masculina: Sargento Garcia.

4. Melhor Fantasia Feminina: Cleópatra.

Mais sobre a  
Conferência Distrital

A próxima edição da Revista Rotary 4420 trará mais 
fotos e reportagens inéditas da 26ª Conferência 
Distrital 2016-2017. Não perca as coberturas, conteúdos 
exclusivos e outros assuntos:

• Palestra com Cesar Romão. 
• Palestra com Marcos Scaldelai. 
• Palestra com Luiz Felipe Pondé. 
• Palestra Superando Desafios (Pauê). 
• Conferência dos Serviços à Juventude.

Números da  
Conferência Distrital

• Rotarianos inscritos: 827 pessoas. 
• Convidados presentes: 958 pessoas. 
• Representação do YEP: 35 pessoas. 
• Representação do Interact: 65 pessoas. 
• Representação do Rotaract: 55 pessoas. 
• Presença de 12 clubes de outros distritos. 
• Participação de 21 governadores distritais. 
• Público 47% de homens e 53% de mulheres. 
• Total de participantes no evento: 1786 pessoas.

Caravana Absoluta

1. Rotary Club de Santos-Oeste. 
2. Rotary Club de Santos. 
3. Rotary Club de Cubatão. 
4. Rotary Club de Mauá. 
5. Rotary Club de Praia Grande.

Caravana Proporcional

1. Rotary Club de São Paulo-Independência. 
2. Rotary Club de Mauá. 
3. Rotary Club de Praia Grande-Forte Itaipu. 
4. Rotary Club de Bertioga-Canal. 
5. Rotary Club de Ribeirão Pires-Estância.
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

aplausos e sorrisos também  
fazem bem

O Show de Talentos da 26ª Conferência Distrital foi um sucesso. Clubes e associados 
demonstraram toda a criatividade existente no rotariano, desde os mais jovens 
até aqueles com toda a experiência. Música, teatro, comédia e improviso foram as 
marcas registradas de uma noite repleta de descontração. No final, a lição de fazer o 
bem com bom humor contagiou a todos. Parabéns aos artistas. Confira as imagens!
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O EGD Flávio Farah foi o primeiro Governador 
do Distrito 4420 no Ano Rotário 1991-1992

“Assumimos com 33 clubes 
e conseguimos motivar o 

nosso espírito de realização 
com muitos projetos e 

contribuições em prol da 
Fundação Rotária”.

- Flávio Farah -

Homenagem pelos 25 anos de 
fundação do Distrito 4420

Em apresentação especial ao público, Flávio Farah fala dos desafios, metas e 
realizações em ter sido o primeiro Governador Distrital no Ano Rotário 1991-1992 

 Ronaldo Varella é o 26º rotariano que teve a 
missão de liderar o Distrito 4420 do Rotary International 
(RI). Antes dele, outros companheiros também foram 
responsáveis em solidificar essa história de sucesso. De 
tempos em tempos, os distritos são reorganizados, 
redistribuindo os clubes de acordo com o número de 
associados em cada região. Os distritos 72, 28, 119 e 
461 foram antecessores do Distrito 4420, criado na 
reorganização de 1991. Paulo Viriato Correa da Costa 
(in memoriam), do Rotary Club de Santos, foi um destes 
exemplos. Ele governou o antigo Distrito 461 (1972-1973). 
Sua brilhante trajetória rotária foi coroada anos depois, 
quando ele exerceu brilhantemente a presidência do RI 
na Gestão 1990-1991.

 Associado do Rotary Club de São Paulo-Interlagos, 
Flávio Farah foi o primeiro Governador do Distrito 4420. 
Durante o Ano Rotário 1991-1992, o Lema da sua gestão 
era o “Olhe Mais Além de Si Mesmo”. Com muito orgulho, 
ele conta um pouco dos desafios daquela época. “Foi uma 
responsabilidade assumir no primeiro ano de existência 
do Distrito. Todos se preparam dois anos antes ao longo 
do nosso processo de seleção. Mas no meu caso, não fui 
selecionado, eu fui escolhido e tive que assumir seis meses 
depois. Me preparei da melhor forma e encarei com 
muito trabalho. Assumimos com 33 clubes e conseguimos 
motivar o nosso espírito de realização com muitos projetos 
e contribuições em prol da Fundação Rotária”.

 Durante sua apresentação na 26ª Conferência 
do Distrito 4420, Farah ressaltou que o esforço dos 
rotarianos em sua gestão criou uma marca registrada em 
torno da Fundação Rotária. “Graças a este trabalho inicial, 
somos um dos principais distritos nessa luta e batemos 
recordes sucessivos. Este reconhecimento me levou a 
ser coordenador da Fundação Rotária no Brasil àquela 
época. Tive a oportunidade de fazer 44 seminários sobre 
o tema em diversos estados brasileiros. Conseguimos 
alavancar a entidade no País com este trabalho, pois 
sempre defendemos que este modo de agir seria uma 
das formas para desenvolver o quadro associativo e atrair 
novos companheiros ao Rotary”.

 Quando Farah assumiu a Governadoria 
do Distrito 4420, a quantidade de clubes estava 
proporcionalmente dividida entre as regiões paulistas da 
Baixada Santista, Grande ABCDMR e Zonal Sul da cidade 
de São Paulo. “Hoje, graças a Deus, formamos uma 
equipe com quase dois mil associados e cerca de 80 clubes 
de Rotary em pleno funcionamento em 18 municípios. 
Essa magnífica contribuição à sociedade começou há 25 
anos atrás, no momento que realizamos a conferência 
da nossa gestão. Foi um encontro repleto de motivação, 
com a presença não somente dos rotarianos, mas de seus 
amigos e familiares também. Esse envolvimento de todos 
em torno da causa rotária foi muito empolgante”.
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Separados por 25 anos de história, os governadores 
Farah e Varella trocam congratulações

Flávio Farah foi homenageado por sua 
apresentação na Conferência Distrital 2016-2017Lembranças da 1ª 

Conferência Distrital
 A 1ª Conferência Distrital do Dsitrito 4420 do Rotary 
International (Gestão 1991-1992) foi realizada de 14 a 16 de maio 
de 1992, no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia/SP. Farah conta 
que o evento chamou muito a atenção pela grande adesão dos 
rotarianos. “Temos muitas fotos dessa época. O representante no 
evento do indiano Rajendra Sabao, que era o nosso Presidente 
do Rotary International, foi uruguaio Aquiles Guerra. Ele era 
Diretor do RI e ficou surpreso com mais de mil pessoas e nossa 
plenária. Isso motivou ainda mais o nosso trabalho. Sentimos que 
o encontro foi o término de uma missão bem iniciada quando 
aceitei o convite para ser Governador. É uma glória que devo a 
todos os presidentes da época”.

 Farah também fez questão de lembrar que parte 
da motivação que culminou na realização da majestosa 1ª 
Conferência do Distrito 4420 veio de Paulo Viriato Correa da 
Costa, que havia presidido o RI um ano antes. “Quando realizei a 
primeira reunião do Colégio de Governadores, eu tinha o hábito 
hierárquico de consultar por várias vezes a opinião do Viriato. 
Numa delas, num tom que me passava muito apoio, respeito e 
confiança em meu trabalho, ele meu deu lindos exemplos. Ele 
disse que eu era o Governador do Distrito, e que ele estava ao 
meu lado como mais um soldado disposto a ajudar. Percebi que 
era para esquecer que ele havia presidido o RI tão recentemente. 
Viriato estava ali simplesmente para ajudar”.

 O evento também serviu para celebrar as 
conquistas daquela gestão. Farah fechou o Ano 
Rotário 1991-1992 com 36 clubes em funcionamento. 
Foram fundados três novos clubes em sua gestão, o 
Rotary Club de Santos-Porto, o Rotary Club de Santo 
André-Campestre e o Rotary Club de São Paulo-Chácara 
Flora. “Isso foi muito importante para mim, pois quando 
assumi tínhamos uma perspectiva de que o Distrito não 
tinha mais para onde crescer. Mas este panorama me 
motivou a trabalhar em prol do quadro associativo. Isso 
aconteceu de forma surpreendente, não só com os novos 
clubes, mas com a entrada de novos rotarianos nos clubes 
que já existiam. Conseguimos tudo isso juntos”.

Farah preserva o Guia Distrital da Gestão 1991-1992

Convite à  
irrecusável missão

 Um velho ditado popular diz que “missão dada 
é missão cumprida”. Neste contexto, Farah lembra dos 
momentos que antecederam o convite que recebeu 
para conduzir o Distrito 4420. “O rotariano só tem a 
possibilidade de dizer não uma única vez, quando é 
convidado a ingressar em Rotary. Daí pra frente, todos os 
desafios fazem parte do ideal de servir que existe dentro 
de cada um de nós. Estava trabalhando na minha empresa, 
quando recebi um telefonema do companheiro Otavio 
Leite Vallejo. Ele me convidou para ser o Governador, 
mas isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu era 
um rotariano que atuava no âmbito da comunidade, não 
imaginava projeções fora do meu clube”.

 Ele conta que pediu um tempo para pensar, mas 
que também não teve como rejeitar o convite, justamente 
por causas das circunstâncias que reforçaram esta missão. 
“Eu tinha que consultar a minha família, o meu sócio na 
empresa e pensar com calma. Mas cinco minutos depois 
da ligação do Vallejo, foi a vez do José Alfredo Pretoni me 
telefonar e fazer o mesmo convite. Fiquei de responder no 
dia seguinte. Todos à minha volta apoiaram a decisão de 
aceitar. Tive muito incentivo e tranquilidade para vencer 
este desafio. Hoje, depois de 25 anos de trajetória, eu 
tenho muito orgulho de todos os governadores e de tudo 
que realizamos juntos. Foi uma das melhores decisões que 
tomei ao longo de toda a minha vida”.

“Hoje, depois de 25 anos de trajetória, eu tenho 
muito orgulho de todos os governadores e de 

tudo que realizamos juntos”.

O Governador 1991-1992 recebe a gratidão do Governador Varella
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Membros do Colégio de Governadores marcaram 
presença na Conferência Distrital 2016-2017, numa linda 
homenagem aos 25 anos de fundação do Distrito 4420

1 - FLÁVIO FARAH:

• ANO ROTÁRIO 1991-1992. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-INTERLAGOS. 
• LEMA: OLHE MAIS ALÉM DE SI MESMO.

Governadores do Distrito 4420

2 - CLOVIS CAITANO MIQUELAZZO:

• ANO ROTÁRIO 1992-1993. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-IPIRANGA. 
• LEMA: A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ EM AJUDAR     
  O PRÓXIMO.

3 - SEBASTIÃO MARQUES ZANFORLIN: 

• ANO ROTÁRIO 1993-1994. 
• ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ-SUL. 
• LEMA: ACREDITE NO QUE FAZ. FAÇA AQUILO EM    
   QUE ACREDITA.

4 - ANTONIO FRANCISCO SMOLKA  
(in memoriam):

• ANO ROTÁRIO 1994-1995 
• ROTARY CLUB DE SANTOS-PRAIA 
• LEMA: SEJA AMIGO 

7 - CONSTANTINO M. CONDE  
(in memoriam):

• ANO ROTÁRIO 1997-1998. 
• ROTARY CLUB DE SANTOS. 
• LEMA: MOSTRE QUE ROTARY SE INTERESSA.

9 - MÁRIO CÉSAR DE CAMARGO: 

• ANO ROTÁRIO 1999-2000. 
• ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ. 
• LEMA: ROTARY 2000: AJA COM COERÊNCIA,   
   CONFIANÇA, CONTINUIDADE.

10 - HENRIQUE CAMILO DE LELLIS:

• ANO ROTÁRIO 2000-2001. 
• ROTARY CLUB DE SANTOS. 
• LEMA: CRIAR CONSCIÊNCIA SER ATUANTE.

8 - ENÉLCIO BONAFÉ  
(in memoriam):

• ANO ROTÁRIO 1998-1999. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-IPIRANGA. 
• LEMA: TORNE REAL SEU SONHO DE ROTARY.

15 - ROBERTO HERRERA: 

• ANO ROTÁRIO 2005-2006. 
• ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ-CAMPESTRE. 
• LEMA: DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI.

16 - MARCELO DEMÉTRIO HAICK.

• ANO ROTÁRIO 2006-2007. 
• ROTARY CLUB SANTOS-PRAIA.  
• LEMA: MOSTREMOS O CAMINHO.

17 - JOSÉ LUIZ FONSECA:

• ANO ROTÁRIO 2007-2008. 
• ROTARY CLUB SÃO PAULO-INTERLAGOS. 
• LEMA: ROTARY COMPARTILHA.

18 - SERGIO LAZZARINI:

• ANO ROTÁRIO 2008-2009. 
• ROTARY CLUB SANTO ANDRÉ.  
• LEMA: REALIZEMOS OS SONHOS.

14 - ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES:

• ANO ROTÁRIO 2004-2005 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-ANCHIETA. 
• LEMA: CELEBREMOS ROTARY.

23 - JOSÉ JOAQUIM DO AMARAL FERREIRA: 

• ANO ROTÁRIO 2013-2014. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-SUL 
• LEMA: VIVER ROTARY, TRANSFORMAR VIDAS.

24 - HIROSHI SHIMUTA:

• ANO ROTÁRIO 2014-2015. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-AEROPORTO. 
• LEMA: FAÇA O ROTARY BRILHAR.  

25 - MARIA LUIZA MENDAÇOLLI ZAGO:

• ANO ROTÁRIO 2015-2016. 
• ROTARY CLUB DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-NORTE. 
• LEMA: SEJA UM PRESENTE PARA O MUNDO.

22 - MARCOS LUIZ ZANARDO:

• ANO ROTÁRIO 2012-2013. 
• ROTARY CLUB DE SÃO CAETANO DO SUL-OLÍMPICO. 
• LEMA: PAZ ATRAVÉS DO SERVIR.

26 - RONALDO TADEU CARO VARELLA:

• ANO ROTÁRIO 2016-2017. 
• ROTARY CLUB DE SANTOS-PORTO. 
• LEMA: ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE.

19 - ROBERTO LUIZ BARROSO FILHO:

• ANO ROTÁRIO 2009-2010. 
• ROTARY CUB DE SANTOS. 
• LEMA: O FUTURO DO ROTARY ESTÁ EM SUAS MÃOS.

20 - MARCOS ANSELMO FERREIRA FRANCO:

• ANO ROTÁRIO 2010-2011. 
• ROTARY CLUB DE SANTOS-OESTE. 
• LEMA: FORTALECER COMUNIDADES, UNIR CONTINENTES.

21 - FERNANDO DIAS SOBRINHO:

• ANO ROTÁRIO 2011-2012. 
• ROTARY CLUB DE RIBEIRÃO PIRES. 
• LEMA: CONHEÇA A SI MESMO PARA ENVOLVER A  
   HUMANIDADE.

11 - SAMIR NAKHLE KHOURY:

• ANO ROTÁRIO 2001-2002. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-SAÚDE.  
• LEMA: A HUMANIDADE É NOSSA MISSÃO.

12 - SÍLVIO JOSÉ MAROLA:

• ANO ROTÁRIO 2002-2003. 
• ROTARY CLUB SÃO BERNARDO DO CAMPO. 
• LEMA: PLANTE SEMENTES DE AMOR.

13 - DIRCEU VIEIRA:

• ANO ROTÁRIO 2003-2004. 
• ROTARY CLUB DE SANTOS-PORTO. 
• LEMA: DÊ A MÃO AO PRÓXIMO.

5 - RAMZI SADIK KOURI  
(in memoriam):

• ANO ROTÁRIO 1995-1996. 
• ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-SUL. 
• LEMA: ATUE COM INTEGRIDADE - SIRVA COM AMOR  
   TRABALHE PELA PAZ.   

6 - AMEDIR JOSÉ MONTI MAFFIA:

• ANO ROTÁRIO 1996-1997. 
• ROTARY CLUB DE DIADEMA. 
• LEMA: CONSTRUA O FUTURO COM AÇÃO E VISÃO.
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

Emocionante tributo ao  
“Rei do Rock”

Para encerrar o segundo dia da 26ª Conferência Distrital, o espetáculo musical Helvis 
by Helder Moreira levantou a plateia na noite de sexta-feira. Foi mais do que um 
simples show cover de Elvis Presley. Presenciamos algo personalizado, divertido e 
elegante, que foi capaz de encantar todos os gostos. Além disso, testemunhamos um 
emocionante tributo à imortal “Estrela do Rock” internacional. Veja as belas fotos!
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62 63SHOW HELVIS BY HELDER SHOW HELVIS BY HELDER



Luiz Coelho de Oliveira apresentou ao público 
as formas de parcerias junto à ABTRF

“Somos uma das oito 
organizações filiadas à Fundação 
Rotária que podem receber apoio 
de empresas. Isso ocorre através 

de duas grandes iniciativas”.

- Luiz Coelho de Oliveira -

Liderança em prol da  
Fundação Rotária

Presidente da ABTRF mostra a importância das parcerias, dos programas de 
contribuições e do trabalho do Distrito 4420 em prol das causas humanitárias

 Por meio de uma mensagem especial 
de Luiz Coelho de Oliveira, Presidente da ABTRF 
(Associação Brasileira da The Rotary Foundation), os 
100 anos de existência da Fundação Rotária também 
tiveram presença garantida na programação da 26ª 
Conferência do Distrito 4420. Membro do Rotary 
Club de Limeira-Leste, ele também foi Diretor do 
Rotary International (RI) no período de 2003 a 
2005. Em sua apresentação, realizada durante a 2ª 
Sessão Plenária, Coelho demonstrou ao público a 
importância da ABTRF junto aos clubes de Rotary, 
empresas privadas e pessoas físicas não rotarianas 
que desejam contribuir com os projetos humanitários 
e programas de arrecadação da Fundação Rotária.

 Ele explica que até o ano de 2004, as 
contribuições à Fundação Rotária eram feitas somente 
por pessoas físicas, especialmente os rotarianos. 
“A partir deste ano, passamos a receber doações 
de pessoas jurídicas no Brasil, por meio da ABTRF.  
Somos uma das oito organizações filiadas à Fundação 
Rotária que podem receber apoio de empresas. Isso 
ocorre através de duas grandes iniciativas. A primeira 
é o Seguro Solidário, que envolve um percentual dos 
prêmios das apólices de seguros das seguradoras do 
Grupo Porto Seguro. A outra ocorre por meio do 
programa Empresa Cidadã, que visa contribuições 
mensais e espontâneas de empresas privadas em prol 
dos nossos projetos”.

 Coelho conta que estas parcerias refletem 
diretamente do desenvolvimento de projetos nas seis 
áreas de enfoque do RI, entre elas a Paz e Resolução 
de Conflitos, Prevenção e Tratamento de Doenças, 
Água e Saneamento, Saúde Materno-Infantil, 
Educação Básica e Alfabetização e Desenvolvimento 
Econômico e Comunitário. “Por meio da adesão 
nos programas do Seguro Solidário ou da Empresa 
Cidadã, as empresas ou pessoas físicas participantes 
serão reconhecidas pela própria ABTRF, por meio de 
benefícios, uso da marca, banners ou selos alusivos em 
suas campanhas de divulgação. Os reconhecimentos 
dos títulos Paul Harris, Major Donor e Arch Klumph 
são feitos diretamente pela Fundação Rotária”.

 O Presidente da ABTRF reforça que, quando 
falamos em imagem pública, estes programas são de 
extrema importância para atrair nossos rotarianos à 
causa de servir a humanidade. “Quando temos que 
desenvolver o quadro associativo, estas iniciativas 
são exemplos para mostrar a seriedade das ações do 
Rotary. Isso melhora os níveis de reputação da nossa 
imagem perante à população em geral. Estamos 
viajando pelo nosso País para divulgar as formas 
de contribuição à Fundação Rotária. A ABTRF está 
bem conhecida, mas suas ferramentas ainda não são 
usadas com o potencial que ela tem. Neste sentido, 
parabenizamos o Distrito 4420, pois é o líder sucessivo 
em contribuições à ABTRF em todo Brasil”.
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End Polio Now

 A luta pelo fim da poliomielite no mundo é 
um dos principais objetivos do Rotary, da Fundação 
Rotária e de seus parceiros institucionais. Desde que 
o End Polio Now foi potencializado em 1985, mais 
de 2 bilhões de crianças foram imunizadas contra 
a paralisia infantil em 122 países. Muito recursos já 
foram investidos ao longo destes anos, mas ainda falta 
cerca de US$ 1, 5 bilhão. É por isso que a participação 
de todos é muito importante, seja pessoa física ou 
jurídica, sem a necessidade de serem rotarianos, para 
que o combate seja cada vez mais eficaz e a doença 
seja erradicada do planeta. A seriedade deste projeto 
atraiu importantes parceiros ao longo do tempo, 
como é o caso da Fundação Bill e Melinda Gates.

 Ela se dispõe a equiparar os valores que o 
Rotary arrecada contra a pólio na proporção de dois 
para um. A cada US$ 1,00 doado pelos rotarianos, 
a entidade doa outros US$ 2,00, até o limite anual 
de US$ 35 milhões. De todas as doações oferecidas 
à Fundação Rotária, 91% são investidos em projetos. 
Apenas 9% são gastos com despesas administrativas. 
Segundo a Charity Navigator, organização 
independente que avalia as fundações nos Estados 
Unidos, a Fundação Rotária obteve “quatro estrelas”, 
atingindo a classificação máxima em eficiência no uso 
dos recursos. No mundo, o Rotary possui 1.207.913 
associados e 35.300 clubes em funcionamento, de 
acordo com o último relatório publicado em 2016.

Recursos arrecadados

Os valores doados por meio das pessoas físicas e 
jurídicas já proporcionaram financiar atividades na 
ordem aproximada de US$ 100 milhões por ano, 
sendo US$ 25 milhões em 494 subsídios distritais, 
patrocinados pelos distritos rotários para sanar 
necessidades locais, e US$ 76 milhões em subsídios 
globais que financiam projetos de grande porte 
com resultados sustentáveis e mensuráveis nas seis 
áreas de enfoque do Rotary International. Veja 
abaixo os setores e valores investidos:

• US$ 27 milhões - Prevenção e Tratamento de Doenças. 
• US$ 18,9 milhões - Recursos Hídricos e Saneamento. 
• US$ 10.3 milhões - Educação Básica e Alfabetização. 
• US$ 9.2 milhões - Desenvolvimento Econômico e Saneamento. 
• US$ 6.9 milhões - Saúde Materno Infantil. 
• US$ 3.7 milhões - Paz e Prevenção / Resolução de Conflitos.

Mais informações estão disponíveis no site  
www.abtrf.org.br

“Não obrigamos que façam o seguro, basta apenas informar o número da apólice se a pessoa já for 
uma segurada destas seguradoras. Por meio da gestão da ABTRF, essas contribuições são destinadas 

aos projetos humanitários da Fundação Rotária em várias localidades”.

Seguro Solidário

 É uma parceria da ABTRF com o Grupo Porto 
Seguro, onde parte do prêmio líquido das apólices 
de seguros de rotarianos e seus familiares junto às 
seguradoras Porto Seguro, Azul e Itaú são doados 
à Fundação Rotária, sem acréscimo de valor para o 
segurado ou para o corretor de seguros. O programa 
abrange seguros de rotarianos (inclusive honorários), 
rotaractianos e seus parentes, como cônjuges, filhos, 
genros, noras, pais, mães e sogros. “O programa é 
válido para apólices vigentes. Não obrigamos que 
façam o seguro, basta apenas informar o número 
da apólice se a pessoa já for uma segurada destas 
seguradoras. Na prática é assim, bem simples de 
contribuir conosco”, enfatiza Coelho.

 O programa contempla as modalidades 
de seguros de automóveis das seguradoras Porto 
Seguro, Azul e Itaú (doação de 5% do prêmio líquido), 
seguros de vida da seguradora Porto Seguro (doação 
de 5% do prêmio líquido) e seguros residenciais das 
seguradoras Porto Seguro e Itaú (doação de 3% do 
prêmio líquido). Para que a contribuição seja feita em 
nome de um clube de Rotary, basta enviar os dados 
através do formulário disponível no site da ABTRF 
(www.abtrf.org.br). Assim, além de contar com os 
benefícios que esses seguros oferecem, é possível 
contribuir com a arrecadação dos clubes e com a 
expansão dos projetos do Rotary, sem qualquer custo 
adicional para o segurado.

Empresa Cidadã

 Coelho explica que é um programa de 
contribuições via compromisso contratual, firmado 
entre uma pessoa jurídica e um clube de Rotary ou 
distrito rotário, para realizar contribuição mensal 
mínima de R$ 300,00 até completar um valor 
equivalente a US$ 1.000,00 (mil dólares). “Por meio da 
gestão da ABTRF, essas contribuições são destinadas 
aos projetos humanitários da Fundação Rotária em 
várias localidades, com o oferecimento de divulgação 
da marca ou mensagens publicitárias da empresa 
doadora, conforme definido pela norma. A cada US$ 
1.000,00 doados, a empresa recebe um certificado da 
ABTRF e pode oferecer um título Paul Harris (honraria 
rotária) a uma pessoa de sua livre escolha”.

 Os clubes e distritos de Rotary têm os valores 
de suas doações empresariais computados em seus 
resultados de arrecadação, recebendo subsídios 
ao apresentarem projetos junto à ABTRF. O valor 
doado permite utilizar selos com a marca da ABTRF, 
divulgando a participação da empresa como doadora 
em suas correspondências, sites e outros meios de 
comunicação. Empresas, clubes e distritos também 
podem divulgar o apoio com banners em escritórios, 
congressos e eventos de negócios. Empresas optantes 
pelo lucro real podem lançar o valor de suas doações 
até 2% do seu lucro operacional, computados como 
despesas, obtendo redução na base de cálculo do 
imposto de renda a pagar.

Membros do Colégio de Governadores prestigiaram a 
palestra sobre os mecanismos da ABTRF

O Presidente da ABTRF forneceu detalhes ao público sobre 
os programas Seguro Solidário e Empresa Cidadã
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Na Conferência Distrital, José Geraldo resgatou 
o legado do Patriarca da Independência

Reconhecimento ao  
Herói Nacional

Considerado o Patriarca da Independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva 
teve seu legado homenageado na 26ª Conferência do Distrito 4420

 O ano de 2017 marca os 254 anos do 
nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Natural de Santos/SP, nascido em 13 de junho de 
1763, ele era filho de Bonifácio José de Andrada e 
de dona Maria Bárbara da Silva. Aos 20 aos de idade, 
partiu para Portugal, onde iniciou o curso de Direito 
na Universidade de Coimbra, e matriculou-se também 
em Matemática e Filosofia. Foi sócio-fundador da 
Academia de Ciências de Lisboa. Ainda ganhou do 
governo português uma bolsa de pós-graduação 
na França para se especializar em Mineralogia na 
Universidade de Paris (Sorbone). Fez doutorado 
na Alemanha e outros estudos sobre minérios e 
siderurgia na Suécia, Noruega e Dinamarca.

 Depois de 33 anos de estudos, militância 
acadêmica, política, científica e ecológica pela Europa, 
ele retornou ao Brasil em 1819, aos 57 anos de vida, 
quando aportou em sua cidade natal. “Sua primeira 
atitude foi libertar 200 escravos de propriedade da 
família Andrada. O nobre ato foi exemplo à elite 
santista, culminando em outras libertações, o que fez 
de Santos o primeiro município no Brasil na luta contra 
a escravatura. Patriam Charitatem et Libertatem 
Docui. À Pátria ensinei a Liberdade e a Caridade, 
é isso que está escrito em latim no brasão oficial 
da cidade”, explica José Geraldo Gomes Barbosa, 
associado do Rotary Club de Santos e secretário geral 
do Movimento Pró-Memória de José Bonifácio.

 Barbosa ressalta que Bonifácio foi o primeiro 
grande estadista brasileiro e o detentor do maior 
acervo cultural e intelectual que uma pessoa podia 
ter para sua época no País. Ele também foi pioneiro 
em pregar os primeiros ideais de liberdade em prol 
de melhor qualidade de vida. “O investimento no 
Ensino Fundamental e Médio, o domínio da língua 
nativa e as noções básicas da Matemática eram coisas 
simples, mas que podiam transformar uma nação. Era 
o que ele defendia. Trazer sua filosofia aos dias atuais 
e ver que sua visão de mundo tinha solução para os 
problemas de hoje é a nossa intenção com este tipo 
de palestra. A contribuição dos clubes de Rotary é de 
ajudar a fomentar este ideal”.

 Ele diz que os clubes de Rotary não precisam 
necessariamente focar na figura de José Bonifácio 
para desenvolverem ações em prol da comunidade. 
Basta apenas que estudem sua história para terem 
inspirações sobre Direito, Cidadania, Meio Ambiente e 
Educação. “O legado de Bonifácio é uma ótima fonte 
para levarmos às crianças mais conhecimento sobre 
ecologia, respeito ao próximo, língua portuguesa, 
civilidade, entre outros assuntos que ajudam a 
formar um ser humano melhor. Foi isso que tentamos 
mostrar aqui na Conferência Distrital, numa justa 
homenagem pelos 254 anos do nascimento deste 
grande líder. Agradecemos o apoio do Governador 
Varella à inciativa apresentada por nós”.

“Sua primeira atitude foi libertar 200 escravos de 
propriedade da família Andrada. O nobre ato foi 

exemplo à elite santista”.

- José Geraldo Gomes Barbosa -

O público prestigiou a palestra sobre o Heroi Nacional e 
conheceu detalhes da sua história
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Nas glórias do povo brasileiro

 O Patriarca desenvolveu inúmeras estratégias 
em prol da Independência do Brasil. Numa delas, a 
via monárquica constitucional visa manter a Unidade 
Nacional, em razão dos movimentos separatistas 
de origem republicana em várias províncias. Ele 
confronta-se com as ideias adversas de Gonçalves 
Ledo. O “Dia do Fico” mantém D. Predo I e dá 
continuidade à autoridade monárquica no País, em 
face do risco de voltar a ser colônia portuguesa. Ele 
então apela ao Príncipe Regente para que conteste 
o Rei D. João VI, que desejava destituí-lo. Em 
decorrência disso, é proclamada a Independência do 
Brasil, Este fato histórico, José Bonifácio gostaria que 
tivesse ocorrido na cidade de Santos.

 Bonifácio articulou com o Almirante Cochrane, 
a organização das forças navais brasileiras, de forma a 
torná-las aptas a expulsar as tropas portuguesas dos 
portos do Brasil. Por isso, credita-se a ele o título de 
fundador da Marinha de Guerra do Brasil. Exercendo 
o cargo de 1º Grão-Mestre da Maçonaria do Brasil, 
articulou e obteve dos governos da França, Inglaterra e 
Estados Unidos, o reconhecimento da Independência 
do Brasil. Em seu testamento, afirmava o desejo de 
ser enterrado em Santos. Segundo o poeta Antonio 
Ferreira, José Bonifácio disse: “Eu, porque amei 
a minha terra e a minha gente, ficarei contente 
unicamente com a homenagem de uma pedra tosca 
sobre a minha sepultura”.

 O imperador do Brasil concedeu-lhe o Título 
de Nobreza de Marquês, bem como a maior comenda 
brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. No entanto, 
José Bonifácio não aceitou a honraria e afirmou 
o “desejo de receber apenas as glórias do povo 
brasileiro”. O Herói Nacional faleceu em 6 de abril de 
1838, em Niterói. Seu corpo foi embalsamado e levado 
para Santos, sua terra natal, realizando assim o seu 
desejo. Em 1938, nas homenagens pelo centenário de 
sua morte, foi construído o Phanteon dos Andradas, 
localizado no Centro Histórico de Santos. Lá estão 
depositados os restos mortais de José Bonifácio, ao 
lado das sepulturas de seus irmãos Antônio Carlos e 
Martim Francisco.

“A figura dele tomou conta de mim, da 
mesma forma que ocorre com o ideal 
de servir em Rotary. Seria gratificante 
compartilhar isso com os rotarianos”.

Legado pouco utilizado nos dias atuais

 Barbosa adquiriu interesse pelo legado do 
Patriarca quando foi estudar mestrado em Direito 
Ambiental. Neste período, ele identificou que a 
história de Bonifácio era subutilizada. “Não fosse isso, 
a qualidade de ensino, a inclusão social, os direitos 
dos negros e dos índios estariam em outro patamar. 
Seu conceito sobre Educação estava no mesmo nível 
de importância do saneamento básico, da saúde, da 
construção de estradas, por exemplo. Ele considerava 
Educação um investimento. A criança que estuda hoje 
será o nosso líder no amanhã. Estamos vivendo um 
período onde os agentes públicos não têm a mínima 
noção sobre cidadania e interesse coletivo. É uma 
pena que seu legado seja tão desconhecido”.

 Por intermédio dos clubes Rotary, o 
Movimento Pró-Memória de José Bonifácio visa 
encontrar formas de difundir a história do Herói 
Nacional. Eles fazem este trabalho há alguns anos, 
principalmente nas escolas públicas. “O Rotary tem 
possibilitado um novo espaço para nós. O próximo 
passo seria ministrar palestras deste tipo em cada 
clube. Ficaria muito feliz se conseguíssemos realizar 
este trabalho. Nas pesquisas do meu mestrado, 
encontrei nos primórdios do estudo da ecologia 
coisas sobre Bonifácio. Fiquei curioso e fui estudar sua 
magnífica obra. A figura dele tomou conta de mim, 
da mesma forma que ocorre com o ideal de servir em 
Rotary. Seria gratificante compartilhar isso com os 
rotarianos”.

 De 1783, quando foi estudar na Europa, a 
1838, quando faleceu, ele se dedicou aos estudos 
universitários, defesa do meio ambiente, atividades 
militares, regresso ao Brasil, melhoria da visão de 
estadista e estratégias em prol da Independência. Por 
desentendimentos políticos, foi exilado à França em 
1824. Retorna ao Brasil em 1827 a pedido de D. Pedro 
I, e este solicita que José Bonifácio torne-se educador 
de D. Pedro II. Em 1833, por divergências com o padre 
Feijó, é suspenso da função de tutor de D. Pedro II. 
Foi novamente absolvido em 1835, mas exila-se por 
conta própria na Ilha de Paquetá, no interior da Baía 
da Guanabara. Por insistência de seus familiares, 
muda-se para a cidade de Niterói/RJ.

“Eu, porque amei a minha terra e a minha gente, 
ficarei contente unicamente com a homenagem 
de uma pedra tosca sobre a minha sepultura”.

- José Bonifácio de Andrada e Silva - 
(in memoriam) 

O palestrante enfatizou que Bonifácio obteve 
reconhecimento de governos na Europa
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Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais: 
www.rotary4420.org.br | facebook.com/Rotary4420

todos juntos e misturados
O ritmo intenso da 26ª Conferência Distrital foi muito produtivo. Depois de três dias 
entre reuniões de trabalho, palestras e sessões plenárias, os rotarianos fizeram do 
Baile das Estrelas uma noite de especial de companheirismo, alegria e diversão. Com 
todos os convites vendidos, o evento teve na originalidade das fantasias seu destaque 
principal. O salão lotado completou o clima de felicidade, eixando um gostinho de 
quero mais em todos que participaram da Gestão Humanitária 2016-2017. #AllStar4420
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