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Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

Meus queridos irmãos e irmãs em Rotary
Quando falamos em crescimento do
quadro associativo, reconhecemos que
receber um novo associado em um Rotary Club é apenas o início de nossa tarefa.
Para transformar um novo associado em
um rotariano dedicado muito mais é necessário, e o primeiro passo é ajudar esse
associado a se envolver na vida do clube.
Todo rotariano deve saber que ele é
necessário e tem que desempenhar uma
função dentro do clube. Afinal, por que
estamos em Rotary? Estamos aqui para
fazer a diferença. Desfrutar de nosso
serviço rotário é bom, mas isso não é
o suficiente se quisermos fazer disso
uma prioridade. Ser consciente de que
estamos tendo impacto, que estamos
melhorando a vida das pessoas é o fator
que nos impulsiona a trabalhar duro,
apesar dos nossos outros compromissos. E é por isso que cada um de nós, não
importa o tempo que estejamos em Rotary, devemos sempre nos esforçar para
crescermos como rotarianos – para encontrarmos novas maneiras de ajudar os

outros, e fazer toda a mudança positiva
que pudermos. E isso é que faz o serviço
do Rotary valer a pena.
Quer sejamos associados novos ou
não, cada um de nós pode encontrar formas de se envolver no serviço rotário,
no âmbito de clube, distrito ou internacional. Os Grupos Rotarianos em Ação
são uma excelente oportunidade para
colocar suas competências ou interesses
específicos em prática, de uma maneira
que congrega rotarianos de todas as partes do mundo em um objetivo comum.
Não importa se sua paixão é água e saneamento, microcrédito ou prevenção
da cegueira – se você quer ser voluntário
com suas habilidades odontológicas ou
ajudar a organizar as unidades de sangue – as chances são de que há um Grupo
Rotarianos em Ação para você. Se não,
funde seu próprio grupo. Aprenda mais
sobre os Grupos Rotarianos em Ação em
www.rotary.org/actiongroups.
O Rotary é, e sempre tem sido, uma
organização baseada em seus clubes.

O objetivo do Rotary International não é direcionar os clubes, mas
conecta-los, informá-los e apoiá-los.
Onde e como cada clube e rotariano escolhe servir, é decisão de cada um, que deven seguir sua própria ambição e visão.
Abra seus olhos para os desafios do mundo e use sua força através do Rotary para
encontrar maneiras de superar os desafios. Cada um de nós tem potencial, que
pode ser atingido quando Conhecemos a
Si Mesmos para Envolver a Humanidade.

Queridos Rotarianos
Estamos nos aproximando do final de
mais um ciclo rotário e, com certeza, podemos afirmar que amadurecemos.
A maturidade pode ser definida de
várias formas: é a capacidade de controlar a raiva e resolver os conflitos
sem destruição; é ter paciência para
obter o sucesso a médio ou longo prazo; é ter perseverança e empenhar-se a
fundo em um programa; é administrar
bem os contratempos desalentadores;
é encarar os que decepcionam sem se
tornar amargo; é ser mais simples e
humilde. Também podemos afirmar

que maturidade é alcançar estabilidade espiritual, emocional e relacional.
A maturidade faz com que sejamos vistos como pessoas íntegras e em quem se
pode confiar. Todos possuem o seu tempo
de amadurecimento e muitos levam anos
para tomar consciência que são responsáveis pelas suas escolhas e resultados.
Cada um de nós deve se esforçar para
dominar o seu lado imaturo, já que os imaturos encontram pretexto para tudo: são os
retardatários crônicos, os contadores de
vantagens; os que falham nos momentos
difíceis. A vida dos imaturos é um emara-

“O homem chega à sua maturidade quando
encara a vida com a mesma seriedade que
uma criança encara uma brincadeira.”
Friedrich Nietzsche

“A maturidade começa a manifestar-se
quando sentimos que nossa preocupação é
maior pelos demais que por nós mesmos.”
Albert Einstein

nhado de promessas não cumpridas, assuntos inacabados e amizades desfeitas.
A frase “conheça a si mesmo”, encontrada no alto do templo de Delfos, nos indica que o autoconhecimento é fundamental
para que possamos conhecer e respeitar
nossos semelhantes. Além de indicar o caminho para o nosso amadurecimento, está
presente no lema que nos orientou nos últimos meses e ficará para sempre registrado na memória daqueles que vivenciaram
intensamente o ano rotário que está se
encerrando.
Sejamos agregadores!

MENSAGEM DO GOVERNADOR DISTRITAL

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420

“À medida que vou amadurecendo, presto
menos atenção ao que os homens dizem.
Simplesmente vejo o que fazem.”
Andrew Carnegie

“Raros são aqueles que decidem após
madura reflexão; os outros andam ao
sabor das ondas e, longe de se conduzirem,
deixam-se levar pelos primeiros.”
Sêneca
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Abertura da conferÊncia

A abertura da conferência ocorreu com
o hasteamento das bandeiras à frente do
Hotel Majestic de Águas de Lindóia, local
do encontro. Após esta solenidade foi realizada a primeira plenária, com a execução
dos hinos nacionais americano e brasileiro,
realizado pela banda da Polícia Militar de
Campinas. No início da sessão, o casal governador do Distrito 4420 Fernando Dias
Sobrinho e Sonia apresentou sua mensagem de agradecimento. O governador
destacou de forma especial os presidentes
e governadores assistentes agregadores.
Sua esposa Sonia também agradeceu a presença dos companheiros e seus familiares e
convidou a todos para se cumprimentarem.
Ela ressaltou a importância do apoio recebido durante todo o ano rotário e o espírito
acolhedor dos rotarianos.
Na sequência, o governador solicitou
que Mário César Martins de Camargo, governador 1999-2000 do nosso distrito,
apresentasse o representante do Presidente de RI, o americano Theodore D
Griley II, diretor 1995-1997 do Rotary
International, curador 2000-2004 da Fundação Rotária e assistente pessoal do presidente 2012-2013 do RI, Sakuji Tanaka.
T D, como gosta de ser chamado, fez seu
discurso de abertura destacando a necessidade de se entender a importância e responsabilidade de estar no Rotary e buscar

respostas dentro de si mesmo, buscando a
estabilidade entre o lado interior e exterior
da vida. Comentou também e de maneira
simpática o crescimento que observou na
cidade de São Paulo, já que não visitava a
cidade desde a Convenção do RI em 1981.
Salientou que espera um grande evento na
Convenção de 2015 que será realizada na
capital do nosso estado.
Em sua última manifestação na abertura, Fernando Dias Sobrinho discorreu sobre
a infância e adolescência de Paul Percy Harris, destacando as lições recebidas por Paul
de seus avós, principalmente a tolerância,
que é a lei de ouro do comportamento, já
que nunca pensaremos todos da mesma

maneira nem veremos senão uma parte da
verdade e sob ângulos diversos. Seguindo
sua linha reflexiva e agregadora, o governador conseguiu transmitir em seu discurso a
necessidade de continuarmos a escrever
história que foi iniciada nos primeiros anos
de vida do idealizador do Rotary.
Após o encerramento da plenária os
Três Tenores Brasileiros, com sua simpatia
e talento, enriqueceram o encontro cantando grandes sucessos, entre eles “Amigos para Siempre”. A noite da abertura foi
encerrada com um grande coquetel para
as mais de 1300 pessoas que participaram da cerimônia.
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A manhã da sexta-feira

Realizada no dia 25 de maio pela manhã, a segunda plenária da Conferência do
Ano do Caleidoscópio teve início com uma
homenagem aos companheiros que nos
deixaram no ano rotário. Ela foi apresentada por Marisa Margarete Dascenzi, esposa
do saudoso Renato Kubota, companheiro
do Rotary Club de São Paulo Aeroporto. Na
sequência, Jorge Thadeu Rogas, do Rotary
Club de Santos Praia, apresentou o projeto
Cuidado ao Mergulhar, iniciativa do distrito que busca prevenir traumas na coluna
cervical durante mergulhos. Em seguida,
Adriano Valente, do Rotary Club de Santo
André, falou sobre a Associação Projeto
Crescer do ABC.
O governador Fernando Dias Sobrinho apresentou o Programa ATO, projeto de orientação sexual para jovens,
mantido pelo laboratório Bayer Schering Pharma, e que foi disponibilizado

aos clubes do distrito tendo Lenice Mateus Oliveira do Rotary Club de Santo
André Alvorada como coordenadora. A
Dra. Giselle Martins Cid Perez, do Rotary
Club de Santos Boqueirão, apresentou e
colocou ao alcance dos clubes do distrito
o premiado Programa de Educação para
a Prevenção do Câncer por HPV, iniciado
em 2008 pelo seu clube. Thais Faria Coelho, do Rotary Club de Santo André Alvorada relatou histórias e mostrou estatísticas do Projeto Vô-Di Leitores de Luz.
Henrique Camilo de Lellis, GD 20002001, apresentou o concurso Meu Clube
em Ação, informando que 31 vídeos de até
dois minutos foram enviados pelos clubes
do distrito e que 12 deles seriam apresentados na conferência. Foi então a vez de Charles Ferreira Dias, presidente do Rotary Club
de Santos, que subiu à tribuna e presenteou
o Governador com uma cópia de rara foto

autografada de Paul Percy Harris, relíquia
da Casa da Esperança de Santos e entregue
à entidade durante a visita do idealizador do
Rotary International no ano de 1936.
Após o governador saudar os novos
rotarianos e aqueles que compareceram
a uma conferência pela primeira vez, os
futuros casais governadores José Joaquim
do Amaral Ferreira e Célia (2013-2014) e
Marcos Luiz Zanardo e Maria Laiz (20122013) se apresentaram. Seguindo, Maria
Lúcia Oliveira Moita dissertou sobre o
caleidoscópio, o objeto representativo do
ano rotário.
Em sua mensagem, o representante
do presidente Kalyan Banerjee, T D Griley
II, destacou as conquistas e o importante
papel do Distrito 4420 no rotarismo mundial, bem como a importância do Brasil,
hoje o 5º país em número de sócios e 3º em
número de clubes.

A partir do poema medieval Sir Gawain
e o Cavaleiro Verde, de autor anônimo e escrito na Inglaterra por volta de 1400, Fernando Dias Sobrinho encerrou a plenária
discorrendo sobre ética, a quem se referiu
com o bem mais precioso que o Rotary
possui e que deve nortear as ações de
todas as pessoas.
No final, Hiroshi Shimuta, presidente
do Rotary Club de São Paulo Aeroporto e
governador indicado 2014-2015, apresentou Milton Neves, o convidado especial
da manhã. O jornalista destacou a importância do trabalho do Rotary na sociedade
e falou sobre a necessidade da nossa organização divulgar o trabalho que realiza.
Além de contar um pouco da sua vida, Milton também respondeu a diversas perguntas feitas pela plateia, em uma divertida e
descontraída integração.
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A tarde da sexta feira

A sexta-feira à tarde teve intensa e
diversificada programação. Foi inovadora
a sessão aberta de perguntas e respostas com os convidados internacionais T D
Griley II e Dave McSpadden. Com o apoio
dos Rotary Club de Santos e Rotary E-Club
4420, a iniciativa possibilitou um agradável contato entre os participantes.
A Olimpíada Rotária, coordenada pelo
Rotary Club de São Paulo Parque do Ibira-

puera, reuniu várias duplas que responderam 40 testes de múltipla escolha. 500,
300 e 200 dólares rotários foram distribuídos aos três primeiros colocados, respectivamente, Rotary Clubs de São Paulo
Anchieta, São Paulo Aeroporto e Santo
André Norte.
Os Delegados Votantes realizaram a
tradicional reunião. O X Torneio de Futebol Society teve inìcio e os adolescentes

do Intercâmbio de Jovens realizaram a
Feira das Nações.
No final da tarde, uma concorrida Tarde Caribenha empolgou os presentes. Com
animação da cantora Kelly Moore e a banda
do Bar Rey Castro de São Paulo, os participantes cantaram, dançaram e beberam à
vontade chopp e drinks típicos do caribe.

CARTA MENSAL
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uma noite inesquecível

Uma sexta-feira intensa e cheia de atividades e informações precisas, só podia
ser concluída de maneira espetacular.
A noite foi aberta com a participação
dos intercambiados do Distrito 4420. Os
jovens desfilaram pelo salão e o palco com
a habitual alegria e descontração.
Foram apresentados mais 4 dos 12 vídeos selecionados no concurso Meu Clube
em Ação.
Na sequência, Jô Furlan, médico
e pesquisador na área de neurociência cognitivo-comportamental, apresentou-se com toda a sua dinâmica e
simpatia. Através de uma abordagem
pragmática, direta, e uma visão completamente diferente da tradicional,
Furlan descreveu um modelo inovador de inteligência. Ele falou sobre a
importância da atitude que devemos
ter com a vida e como podemos mudar nosso comportamento diante dos

conflitos do cotidiano, trabalhando a
nossa mente com mais otimismo.
Seguindo numa vibração contagiante
deixada por Furlan, foi a vez de Fábio Puentes, hipnólogo clínico, colaborador em cursos, palestras e seminários do grupo de dor
LER/DORT do Instituto de Neurologia e
Cirurgia de Trauma do Hospital de Clínicas
da FMUSP, showman nacional e internacional com mais de 530 apresentações na
TV brasileira e 85 em TVs internacionais,
surpreender a plateia com sua técnica de

hipnose. Puentes iniciou falando sobre o
funcionamento da nossa mente e interagiu
com muitos participantes. Depois, hipnotizou alguns rotarianos e eles, entre outras
coisas, constituíram uma orquestra bem
entrosada e participaram de uma festa de
peão de boiadeiro. Foi inacreditável!
Sem dúvida, a noite da sexta-feira ficará marcada na memória pela alegria e espírito agregador que contagiou a todos em
mais um dia inesquecível da Conferência
do Ano do Caleidoscópio.

MEU CLUBE EM AÇÃO
VEJA OS CLUBES QUE APRESENTARAM OS 12 MELHORES VÍDEOS

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

12

Peruíbe, Santo André Norte, Santos, Santos Oeste, Santos Porto, Santos Vila Belmiro, São Bernardo do Campo, São Paulo Aeroporto (2 vídeos)
São Paulo Anchieta, São Paulo Ponte Estaiada e São Vicente Praia.

Puentes iniciou falando
sobre o funcionamento da
nossa mente e interagiu
com muitos participantes.
Depois, hipnotizou alguns
rotarianos e eles, entre
outras coisas, constituíram uma orquestra bem
entrosada e participaram
de uma festa de peão de
boiadeiro.
Foi inacreditável!
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Dia intenso

O sábado da conferência começou
com o café da manhã organizado pela
Casa da Amizade do Rotary Club de São
Paulo Aeroporto. Suas associadas, junto
com Sonia Maria Roncon Dias, receberam em clima de companheirismo diversas participantes da conferência.
A plenária teve as apresentações de
Mário César Martins de Camargo, que falou sobre tendências do quadro associativo mundial, e Dave McSpadden, escritor e
governador 2009-2010 do Distrito 5810,
EUA, que falou sobre a Fundação Rotária.
Os Rotary E-Club 4420 e São Paulo
Vila Carioca, através de seus presidentes Elza Damasi Pinto e Marco Antonio
Zanucelli, receberam os respectivos
certificados de admissão emitidos pelo
Rotary International.
T D Griley II apresentou a sua mensagem final e elogiou muito o formato
do encontro.
O casal Fernando Dias Sobrinho e
Sonia, após homenagearem a equipe
responsável pela conferência, apresentaram os seus agradecimentos e
anteciparam a sua mensagem de des-

pedida do ano rotário.
A manhã foi magistralmente encerrada
por um dos melhores palestrantes da atualidade: Clóvis Tavares. Associando mágica
com motivação e interagindo com diversos
rotarianos, Tavares teve uma performance
que dificilmente será esquecida por aqueles que puderam assisti-la.
A programação da tarde começou
com a entrega de mais de 7 toneladas de
alimentos para o Lar São Camilo de Lelis,
de Águas de Lindóia, e o Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, de Serra
Negra. A coordenação das doações foi
do Rotary Club de São Paulo Ipiranga. O
clube ficou em primeiro lugar na quantidade de alimentos doados, seguido do
Rotary Club de São Paulo Cidade Dutra.
Ambos receberam um Título Paul Harris.
O Leilão 4420 - uma novidade na
conferência - foi organizado pelo Rotary
Club de São Paulo Novas Gerações e arrecadou mais de R$ 9.000,00 que foram
assim distribuídos: 65% para a Fundação
Rotária em nome do clube doador, 25%
para o próprio clube usar em seus projetos, e 10% para a Fundação Rotária em

nome do clube organizador.
Outra novidade da conferência foi a
Rodada de Negócios do Distrito 4420.
Ela reuniu 49 empresários, principalmente rotarianos, para contatos profissionais. A organização ficou por conta
da área 7 do nosso distrito e o Rotaract
Club de São Paulo Liberdade, que colaborou com a experiência acumulada ao
longo de 6 edições de eventos similares
que coordenou.
Também foi realizada na tarde de sábado a V Conferência Distrital de Rotary
Kids. Coordenada por Marcelo R S Carvalho, ela reuniu rotarianos e kidianos para
apresentação de projetos e atividades
interativas.
Quase ao final da tarde os associados
do Rotaract do distrito se reuniram.
No início da noite foi realizado o encontro dos Major Donors e membros da
Paul Harris Society e Arch Klumph Society do distrito. A iniciativa teve a liderança do presidente da Comissão Distrital
da Fundação Rotária, José Luiz Fonseca,
e coordenação de Daniel Clemenc Aguiar
Leite e sua esposa Mariângela.

CARTA MENSAL
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uma noite na índia
A XXI Conferência Distrital foi encerrada com o baile Uma Noite na Índia. O tema foi inspirado no país do presidente do RI, Kalyan Banerjee. Fernando Dias Sobrinho e Sonia confraternizaram com os rotarianos do distrito e todos se divertiram dançando e praticando um agradável
companheirismo. O Rotary Club de Santo André Alvorada foi o clube anfitrião. Os trajes típicos indianos fizeram um show à parte. A festa invadiu
a madrugada e completou a Conferência do Ano do Caleidoscópio como não poderia deixar de ser: com muita cor e alegria!

1942, último ano de seu mandato, a posição passou a ter o título de secretário geral.
Em 1940 Perry anunciou que iria se
aposentar, mas concordou em continuar
na posição até que Philip C. Lovejoy fosse treinado para assumir o cargo. Vários
clubes quiseram indicar Perry a presidente do RI em 1942-43, mas ele recusou,
agradecendo pela grande honra de ter
sido indicado.
Após se aposentar, Perry continuou
como associado do Rotary Club de Chicago e serviu como seu presidente em
1944-1945. Em 1945, o Rotary lhe ofereceu o título de "secretário emérito" em
reconhecimento a todos os anos em que
serviu à organização, mas ele recusou a
oferta mais uma vez preferindo continuar
sendo apenas um rotariano comum.
Perry faleceu em 21 de fevereiro de
1960, aos 87 anos de idade.

MOMENTOS HISTÓRICOS

O primeiro secretário geral do Rotary
International foi Chesley Reynolds Perry,
veterano de guerra e ex-funcionário da biblioteca pública de Chicago.
Em agosto de 1910, a recém formada
Associação Nacional de Rotary Clubs selecionou Perry para ocupar o cargo que

então era apenas de secretário. Ele aceitou a posição de meio período que pagava
US$100 por mês, concordando em deixar o
tempo que dedicaria à posição em aberto.
Em 1912, a posição de meio período
passou para cargo executivo de tempo
integral, e o Conselho Diretor do Rotary
concordou em aumentar o salário de Perry.
O escritório dele, localizado na LaSalle
Street em Chicago, serviu como a primeira
sede do Rotary. Em 1911, o escritório mudou para o prédio do First National Bank, e
durante o mandato de Perry, a sede acabou
mudando de local mais cinco vezes, sempre
ocupando escritórios alugados.
Além de ocupar o cargo de secretário
geral por mais tempo do que qualquer um
dos seus sucessores, Perry serviu também
como editor e gerente administrativo da
The Rotarian de 1911 a 1928, e abriu em
Zurique o primeiro escritório internacional
do Rotary em fevereiro de 1925. Em 1941-

Fernando Dias Sobrinho
Fontes: The Rotarian – Abril de 1960
Site do Rotary International

Chesley Perry
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REUNIÃO DOS DELEGADOS VOTANTES
Em toda conferência distrital, um dos momentos de maior importância é, sem dúvida, a reunião dos delegados votantes. Presidida
pelo EGD Samir Nakhle Khoury e secretariada pelo governador indicado Hiroshi Shimuta, tivemos a seguinte ordem dos trabalhos:
A - Apresentação e exposição na tela do balanço geral do ano rotário 2010 –2011
O balanço foi aprovado por unanimidade.
B - Propostas que serão encaminhadas ao Conselho de Legislação em 2013:
1) Tornar o programa Rotary Leadership Institute em programa estruturado do RI. 2) Tornar o programa Preserve o Planeta Terra em
programa estruturado do RI. 3) Tornar facultativa a obrigatoriedade da revista regional em papel ou substituí-la por versão digital.
4) Nominar KidsAct como programa pré-Interact, unindo Rotary Kids e Rotakids ao conceito Earlyact.
C - Propostas para análise posterior (não aprovadas):
1) Que toda contribuição à Fundação Rotária seja feita em nome do clube e que o retorno volte preferencialmente ao mesmo distrito
(desde que haja projetos). 2) Incentivar os cônjuges a se associarem ao Rotary, com eventuais descontos nas taxas distritais. 3)
Criação do delegado ouvinte, para acompanhar e aprimorar a função de delegado votante e sem poder de voto.
D - Reconhecimentos e agradecimentos
1. Ao casal Fernando Dias Sobrinho e Sonia pela condução do Distrito 4420 e ótima conferência distrital. 2. Ao representante do presidente do RI nesta conferência - T D Griley II. 3. Ao companheiro Dave McSpadden e esposa. 4. A todos os palestrantes e painelistas.
5. Aos componentes da Banda da Polícia Militar de Campinas, na pessoa do companheiro Jorge Ventura Ribeiro Filho. 6. À incansável
equipe de apoio – os companheiros voluntários responsáveis pelo pleno êxito da conferência

Estatísticas da Conferência
2350 participantes – 1250 mulheres – 1100 homens – 1050 rotarianos - 8 distritos nacionais – 2 distritos americanos
CARAVANAS - ABSOLUTAS
1ª Santos Oeste - 2ª Cubatão Jardim Casqueiro - 3ª Santo André - 4ª Praia Grande e Santos.
CARAVANAS – PROPORCIONAIS
1ª Praia Grande – 2ª Peruíbe – 3ª São Vicente Antonio Emmerich – 4ª Praia Grande Pedro Taques – 5ª Cubatão Jardim Casqueiro
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