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Quadro Social dos clubes cresce
 41 sócios nos primeiros 6 meses
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Mensagem do Governador
“Conscientização”

Mensagem do Presidente de RI
  “Vamos avaliar!”

Endirc comemora 
ações do Rotaract

Indicado

Governador visita clubes e 
homenageia educadores

Convenção

Asfar terá encontro
em março em PG
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O Distrito 4420 cresceu 2%, 
desde 1º. de julho de 2010 até 
31 de dezembro de 2010, o que 
equivale à criação de dois 
clubes, graças à conscientização 
dos presidentes em querer que 
seus clubes sejam mais fortes, 
com mais profissionais para 
servir e sobretudo, preocupados 
que os clubes tenham vida 
longa. Clubes com mais sócios 
podem manter uma 
administração semiprofissional, 
realizam reuniões mais 
vibrantes, utilizam a diversidade 
dos seus sócios em projetos que 
atendem mais pessoas, podem 
participar mais ativamente do 

Distrito e possibilitam uma 
alternância maior de lideranças.

Inscreva-se para a 102a. 
Convenção Rotary 
International, em New 
Orleans, no site
www.convencao2011.com.br

José Joaquim do 
Amaral Ferreira, do 
RC São Paulo Sul, 
foi indicado como 
governador, gestão 
2013-2014.

Incentivo do governador Marcos 
Franco é fundamental para 

crescimento

Franco participa da inauguração do Viaduto Rotary
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

Passados 6 meses de nossa gestão, 
é muito oportuno refletir sobre a 
Conscientização Rotária, tema 
deste mês em Rotary. Foi um 
período maravilhoso, de muito 
conhecimento e troca de 
experiências com todos os clubes 
do Distrito.
O que é a Conscientização 
Rotária?
É muito interessante refletirmos 
sobre essa questão, pois, quanto 
mais experiências em Rotary, mais 
abrangente é a nossa definição. 
Em cada situação experimentada 
percebemos que aprendemos 
mais. Desde que passamos a 
integrar o Rotary sabemos que o 
Ideal de Servir é o grande objetivo, 
mas somente o tempo nos faz 
perceber a dimensão de cada 
pequena atitude. Apoiar um 
projeto, propor um sócio, doar 
para Fundação Rotária, ocupar 
uma função no Conselho Diretor 

do clube, ser Presidente, auxiliar 
no distrito, liderar os mais novos, 
liderar o mais velhos, apoiar os 
líderes rotários, enfim, oferecer-se 
para servir ao Rotary, doar o que 
temos de melhor, seja 
trabalhando, influenciando a 
sociedade ou obtendo recursos 
financeiros.
Talvez uma boa definição de 
Conscientização Rotária seja “o 
exercício pleno de servir, 
incentivando e motivando os mais 
novos, mostrando o caminho e 
sendo muito ativo nas demandas 
rotárias”. Assim estaremos 
construindo um mundo melhor e 
realizando a ajuda humanitária 
que tantos necessitam.
Fomos aceitos para ser um 
rotariano, porque detectaram que 
temos potencial para contribuir 
para o desenvolvimento do 
Rotary. Costumo dizer que Rotary 
é: Motivação e Liderança. 
Motivação porque é o estado de 
espírito necessário para ser 
voluntário e assumir os desafios 

que surgirão; e Liderança, para 
inspirar e motivar os 
companheiros a realizarem 
projetos e ações para as 
comunidades.
E você, está motivado para 
liderar?
Conto com sua liderança para
FORTALECER COMUNIDADES E 
UNIR CONTINENTES.

Conscientização Rotária

Rotaract comemora sucesso de ações no Endirc

Mensagem do Governador

O Encontro Distrital de 
Rotaract Clubs (Endirc), 
confraternização de final 
de ano dos jovens do 
Distrito 4420, ocorreu em 
Juquitiba/SP, dias 3, 4 e 5 
de dezembro e reuniu mais 
de 100 pessoas entre 
rotaractianos, rotarianos, 
convidados e jovens do 
nosso e de outros distritos. 
Realizado pelo Rotaract 
Club de Santos Monte 
Serrat, envolveu festas temáticas e 
atividades esportivas, com bons 

momentos de amizade, união e 
companheirismo, além de troca de 

ideias e experiências sobre 
projetos. “No Rotaract, os 
jovens estão reunidos com o 
mesmo objetivo de ajudar o 
próximo. O Endirc é um evento 
que cresce a cada ano e é muito 
importante ver a união e 
motivação dos clubes para fazer 
cada vez mais pela nossa 
comunidade. O apoio que 
recebemos das empresas foi 
fundamental para o sucesso”, 
ressalta Bruno Diniz Ramos, 

presidente do Rotaract Club de 
Santos Monte Serrat.
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Guarujá - Alice Mazzini Santos Santo André Campestre - Pedro Cia

Cubatão J. Casqueiro - Catolina L. F. de OliveiraGuarujá Ilha de Santo Amaro - Rosilene C. Gadi

Cubatão - Nilza Bretas de CarvalhoSantos Noroeste - Benvindo Alves

S. Bernardo do Campo - Pedro T. Minamidami

Visita a clubes e homenagem a educadores

Muitas novidades para a XX Conferência 
Distrital Todos a Bordo, no navio MSC Ópera, 
entre os dias 14 e 17 de abril. Estão confirmados: 
a Escola de Samba Beija-Flor, do Rio; o 
humorista e radialista Beto Hora; os craques 
Pepe e Ademir da Guia. O roteiro é Santos-
Búzios-Rio-Santos, com muita animação, 
palestras e companheirismo. Inscreva-se no site 
oficial, http://www.4420abordo.com.br
Todos a bordo!

Conferência Distrital
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

Estamos no meio do ano rotário, 
momento de avaliar os pontos 
fortes e fracos de nossos clubes. 
Isto talvez soe estranho para 
alguns rotarianos, mas de que 
outra forma podemos saber como 
as atividades e programas dos 
nossos respectivos clubes se 
alinham com as de outros clubes 
do distrito e até de outras partes 
do mundo? Pensando assim peço 
que todos os rotarianos, não 
somente os dirigentes de clube se 
reúnam para avaliar seus clubes 
no mês de janeiro.
O programa da Menção 
Presidencial de 2010-11 inclui 
todas as Avenidas de Serviços e 
usa um sistema de pontuação e 
lista de verificação para avaliar as 
atividades e programas 
empreendidos pelos clubes. Os 

presidentes têm até 31 
de março de 2011 para 
entregar o formulário 
completo ao governador. 
Os resultados devem ser 
comunicados aos demais 
associados do clube em 
reunião ou por escrito.
Se a avaliação for feita 
até janeiro haverá tempo 
de descobrir e corrigir 
algum problema no 
clube e ainda assim 
entregar o formulário 
dentro do prazo. Os 
líderes do clube se 
sentirão mais motivados sabendo 
que este ano será dada uma 
Menção Presidencial de Destaque 
para os clubes com um bom 
equilíbrio de atividades em todas 
as Avenidas de Serviços.
Recomendo a todos os clubes que 
revejam seus procedimentos para 
ver se são realmente melhores 

práticas ou simplesmente práticas 
tradicionais. A avaliação anual do 
clube está certamente na lista de 
melhores práticas, e é preciso que 
mais rotarianos participem desta 
avaliação. A Menção Presidencial 
é um bom começo para tal, pois 
nos permitirá saber se nossos 
clubes estão verdadeiramente 
Maiores, Melhores e Mais Fortes.

Vamos avaliar!
Mensagem do Presidente do RI

Uma grande expectativa 
marca o encontro das Asfars 
e Casas de Amizade que será 
realizado no dia 23 de março 
de 2011, no Palácio das Artes 
(foto), em Praia Grande - SP, 
mudando o cenário de 
eventos anteriores, o que 
torna o encontro inovador, 
como a proposta da gestão 
do casal governador Marcos 
Franco e Adela.
A proposta foi discutida com 
o secretário de Cultura e 
Turismo de Praia Grande, 
Carlos Ananias Lobão que 
intermediou o contato com o 
prefeito Roberto Francisco. A ideia 
foi reforçada na visita oficial do 
governador ao RC Praia Grande 
Caiçara, quando o casal esteve no 
gabinete do prefeito, que recebeu 
bem a proposta e liberou o espaço 
para o evento. As atividades terão 

início no período da manhã, com 
café, seguido de almoço e desfile 
de moda e acessórios. À tarde 
haverá um chá com bingo. Na 
programação estão previstas duas 
palestras, além da exposição de 
trabalhos voluntários realizados 
por Asfars e Casas de Amizade. O 
encontro é organizado pela Asfar 
de Santos e Casa da Amizade de 

Praia Grande e 
representa um momento 
importante para que 
todas as mulheres se 
integrem e mostrem seus 
trabalhos. 
“Nossa equipe 
organizadora está bem 
unida e preocupada com 
todos os detalhes, 
definindo inclusive as 
lembrancinhas que serão 
entregues no final do 
evento. Já realizamos 
duas reuniões muito 

produtivas que ajudam a acertar 
detalhes de um evento grandioso e 
especial como esse. O mais 
importante é a participação das 
mulheres nesse dia que será muito 
gostoso e divertido, por isso 
contamos com a presença de 
todas”, ressaltou Adela, confiante 
no êxito do encontro.

Encontro das Asfar acontece em março de 2011
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