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Distrito contribui com US$ 111 mil 
para a erradicação da pólio
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DQS: padrinhos concorrem à cabine da Conferência

Mensagem do Governador

“Fundação Rotária”
Mensagem do Presidente de RI 

“Iniciativa Ajuda à África”

Governador visita
clubes e faz

homenagens
Página 3

Os clubes do Distrito 
4420 arrecadaram US$ 
111.404,10 em apenas 
uma semana  para 
distinguir o Dia 
Mundial de Combate à 
Poliomielite. Os clubes 
foram motivados a 
colaborar com doações 
na campanha 2 por 1, 
em que para cada dólar 
doado o clube 
receberia o dobro de 
pontos para 
reconhecimento ao 
título Paul Harris.

O ator Jackie Chan e o arcebispo Desmond Tutu estão em campanha

Além dos clubes casal governador visita entidades

Escola de samba 
vai animar navio na
Conferência Distrital
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

Caro Rotariano, 
Você conhece a Fundação 
Rotária? Você já 
acompanhou um grupo de 
intercambistas 
profissionais, aqui ou em 
outro país patrocinado 
pela Fundação Rotária? 
Você já participou de 
algum projeto financiado 
pela Fundação Rotária? 
Você já doou ou obteve doação 
para Fundação Rotária?
A Fundação Rotária é o nosso 
banco de fomento. Todo dinheiro 
obtido por ela é aplicado quase 
que integralmente em projetos, 
bolsas educacionais ou em 
intercâmbio profissional.
Nos últimos 10 anos, a Fundação 
Rotária tem usado uma média de 
87% de sua verba com programas 
e operações. Ela financia as 
seguintes áreas principais de 
programas: Subsídios 
Humanitários,  Programas 
Educacionais e Pólio Plus. Em 
2008-09, a Fundação 
desembolsou US$ 187,8 milhões, 
dos quais US$ 167,6 milhões com 
programas. Sendo que 48% desse 

valor foi destinado à Erradicação 
da Pólio.
A Fundação, nos últimos 3 anos 
contou com um apoio financeiro, 
fundamental, da Fundação Bill e 
Melinda Gates, no valor de U$ 355 
milhões, sendo que a 
contrapartida é a doação de U$ 
200 milhões pelos rotarianos. Até 
o momento atingimos U$ 145 
milhões e com o incentivo 
realizado na penúltima semana de 
outubro a expectativa é que esse 
número tenha aumentado muito, 
somente o Brasil arrecadou U$ 
500 mil. Ainda temos o que fazer 
para cumprir esse desafio. A 
doação feita pelo maior filantropo 
mundial Bill Gates, credencia a 
nossa instituição e a reconhece 
como uma das mais confiáveis do 

mundo.
10.404 projetos 
humanitários foram 
financiados pela 
Fundação entre 2004 
e 2009.
O nosso distrito, no 
Brasil, tem liderado a 
arrecadação, 
representando em 
média 12% do total. 
Somente em 2009-10 
nossa arrecadação 
chegou a U$ 1,5 

milhões, sendo 21% de toda 
arrecadação do Brasil. 
Os rotarianos têm se mobilizado 
para obter doações de não 
rotarianos, como as empresas, 
para isso em 2004 foi fundada a 
ABTRF - Associação Brasileira da 
The Rotarian Fundation, uma 
Oscip - Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, que 
possibilita às empresas um 
benefício fiscal. O convênio com a 
Porto Seguro, o programa de 
Empresas Cidadãs, a realização de 
eventos e outras ações, viabiliza 
uma boa arrecadação.
Conto com vocês para, através e 
com a Fundação Rotária
FORTALECER COMUNIDADES E 
UNIR CONTINENTES.

Fundação Rotária: o futuro
Mensagem do Governador

A representação Distrital de 
Rotaract Clubs preparou mais dois 
treinamentos de cargos como 
presidente, protocolo e tesoureiro. 
O treino foi dividido em duas 
etapas: a clubes da Baixada e a 
clubes de SP, Ribeirão Pires e 
ABCD. O primeiro foi 17 de 
outubro em Praia Grande. O 

próximo será no planalto, em 
novembro. Para Eduardo G. 
Barreiro Jr. (Duda), representante 
Distrital de Rotaract o evento é 
uma grande chance. “Com os 
treinamentos, queremos alcançar 
mais jovens preparados para 
assumir cargos de grande 
responsabilidade em seus clubes”.

Uma escola de samba vai animar a 
XX Conferência Distrital do 4420, 
"Todos a Bordo", no navio MSC 
Ópera, em abril de 2011. O roteiro 
é entre Santos, Rio de Janeiro e 
Búzios. Aproveite a bonificação de 
10%. Faça sua reserva. Tel. 
13-3321.9850 ou e-mail 
reservas@4420abordo.com.br

Rotaract: treinamentoSamba
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SP Chácara Flora – com o presidente Ernest SBC Rudge Ramos – Gilda Pena de Rezende

São Vicente – Sonia Maria Rodrigues EstrellaPG Forte Itaipú – Adriano-Vanessa e Luiz-Cátia

Diadema – Maria Carmem de Paula Freitas

Visitas a clubes e homenagem a educadores

SP Nove de Julho – Suma Imura Shimuta

SA 8 de Abril – Clovis Roberto dos Santos SBC Norte – Cleuza Rodrigues Repulho
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

Em 1961, fui um bolsista do 
Rotary na Universidade da 
Cidade do Cabo e durante 
esse período, viajei cerca de 
10.000 quilômetros na África 
do Sul e nos países hoje 
conhecidos como  Zimbábue, 
Zâmbia e Namíbia.  Visitei 35 
Rotary Clubs, conheci vários 
rotarianos e me imergi na 
rica cultura do Sul da África. 
Durante minha visita inicial, 
desenvolvi uma grande 
apreciação tanto pelas 
tradições como pelos desafios de 
vida da África. Meu respeito e 
admiração pelos lugares e pelas 
pessoas de lá me fizeram voltar  ao 
continente várias vezes. Agora - 
surpreendentemente - tenho uma 
oportunidade única de utilizar 
minhas experiências como bolsista 
do Rotary para reforçar o papel do 
Rotary na África! Neste quarto 
ano da Iniciativa Ajuda à África 
(ROTA), a Comissão ROTA foi 
simplificada para atingir suas 

metas de forma mais rápida e 
eficaz. Precisamos aumentar o 
número de rotarianos e de 
projetos humanitários 
internacionais na África, 
principalmente aqueles que 
contam com o apoio da Fundação 
Rotária. A Comissão ROTA tem 
um excelente website e eu 
incentivo todos os rotarianos a 
visitarem-no em www.
reachouttoafrica.org 
Elaborei duas novas atividades 
este ano para tornar mais fácil 

para os rotarianos visitarem a 
África e aumentarem seu 
envolvimento com projetos 
internacionais: Ray's Rotary 
Reunions, que acontecerá na 
Cidade do Cabo de 3 a 5 de 
fevereiro, e Safáris de Projetos 
do Rotary, que facilitará o 
deslocamento de rotarianos 
para áreas do mundo onde a 
pobreza é predominante e onde 
rotarianos locais têm 
desenvolvido vários projetos 
que precisam de assistência 
financeira. Para saber mais 
sobre o assunto, acesse http://
www.rotary.org/pt/

RIPresident. Contate elsa.
sanabria@rotary.org se houver 
dúvidas. Tenho orgulho de ter 
feito parte de um programa da 
Fundação Rotária e seria ótimo 
poder servir como  catalisador 
para promover o Rotary na África. 
Portanto, junte-se a mim para os 
encontros Ray's Rotary Reunions 
e os Safáris de Projetos do Rotary. 
Ajude-me a tornar o Rotary na 
África Maior, Melhor e Mais 
Forte!

Iniciativa Ajuda à África
Mensagem do Presidente do RI

Os clubes do Distrito 4420 
atenderam a solicitação da 
Fundação Rotária, para distinguir 
o Dia Mundial de Combate à 
Poliomielite, 24 de outubro, e em 
apenas uma semana, que 
antecedia a data, arrecadaram 
US$ 111.404,10 em favor do 
programa de erradicação. "Os 
clubes do nosso distrito deram 
uma demonstração de que estão 
firmes na busca pela erradicação 
da pólio já", comemorou o 
governador Marcos Franco.
Em todo o Brasil foram 
arrecadados mais de US$ 710 mil 
destinados à Fundação Rotária, 

que motivou os clubes a colaborar 
com doações na campanha 2 por 
1, em que para cada dólar doado o 
clube receberia o dobro de pontos 
para reconhecimento ao título 
Paul Harris. A Fundação Rotária 
também deu início à campanha 
"Falta só isto para acabar com a 
pólio", de Imagem Pública, 
difundindo anúncios de utilidade 
pública feitos com personalidades 
internacionais e regionais. Mais de 
20 pessoas de destaque fazem 
parte da campanha como o 
arcebispo emérito Desmond Tutu, 
o ator de filmes de ação Jackie 
Chan e outros. Todos eles 

mostram um pequeno espaço 
entre o polegar e o indicador para 
demonstrar que falta pouco para 
acabar com a pólio no mundo.

Distrito 4420 arrecada
US$ 111 mil contra a pólio




