
Carta Mensal
Boletim Mensal do Distrito 4420 - Gestão 2010-2011  n.º 8 Fevereiro 2011

Distrito faz a doação de R$ 10 mil 
para vítimas de tragédia no Rio

Página 2 

Página 2 

Página 4 

Mensagem do Governador
“106 anos de ações”

Mensagem do Presidente de RI
  “DNA Rotário”

Nova Orleans: convenção 
internacional em maio

Conferência Distrital a 
bordo tem grande adesão

Encontro das 
Asfar, expectativa
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Tão logo ocorreu a tragédia nas 
cidades serranas do Rio de Janeiro, 
o governador Marcos Franco pediu a 
colaboração dos clubes do distrito 
para o envio de mantimentos e 
vários itens de primeira necessidade 
às vítimas e fez a doação de R$ 10 
mil do Fundo Distrital, na conta do 
Distrito 4750.
A resposta ao chamado veio em 
seguida. Muitos clubes atenderam ao 
apelo e enviaram gêneros 
alimentícios, água e outros produtos 
por diferentes meios, desde o uso de 
um caminhão, em carros e até por 
meio de uma fragata da Marinha do 
Brasil que esteve no Porto de Santos.
Uma verdadeira ação de
solidariedade observada pelo 
governador: “Temos certeza que esse 
gesto, de todos os rotarianos do 
nosso distrito, irá incentivar outras 
doações e ajudas”.

Notícias diárias no site do Distrito: www.rotary4420.org.br
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

Parabéns! Muitos anos de 
vida!
Continue buscando a paz e a 
compreensão mundial.
O que mais podemos 
desejar para quem completa 
106 anos de vida realizando 
excelentes serviços 
prestados à humanidade?
Podemos esperar a 
Erradicação da Pólio, o que 
seria um presente 
magnífico. Aliás, o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
nos quatro países endêmicos vem 
produzindo bons resultados e 
diminuindo a incidência de casos.
Podemos esperar um crescimento 

do nosso exército de voluntários. 
Esse presente dependerá do 
esforço de todos os rotarianos na 
busca de jovens profissionais e 
líderes em sua área de atuação, na 

formação de mais clubes em 
comunidades onde o Rotary 
não atua e no investimento 
de clubes Fortes, Vibrantes 
e Inovadores, para manter e 
motivar os novos sócios.
Podemos ainda esperar uma 
expansão em nossos 
projetos, com mais parceiros 
internacionais e um 
crescimento de imagem com 
a evolução do Plano Visão 
de Futuro, da Fundação 
Rotária.
Tenho certeza que teremos 
muito mais para 
comemorar, afinal quem 

tem por objetivo o Ideal de Servir 
conseguirá sempre FORTALECER 
COMUNIDADES E UNIR 
CONTINENTES.

106 anos de ações

Encontro das Asfar: expectativa

Mensagem do Governador

Um encontro inovador, em local 
com novo cenário. Assim será o 
encontro das Associações de 
Famílias de Rotarianos (Asfar) e 
Casas de Amizade, no dia 23 de 
março, no moderno Palácio das 
Artes, em Praia Grande, SP. O 
encontro já está gerando grande 
expectativa e está sendo 
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, avisa Adela Russo, 
esposa do governador Marcos 
Franco. As atividades terão início 
no período da manhã, sendo 
realizado um café, seguido de 
almoço, quando acontecerá um 
desfile de moda e acessórios. Já no 
período da tarde acontecerá um 

chá com bingo. Na programação 
estão previstas duas palestras as 
quais estão sendo confirmadas, 
além da exposição de trabalhos 
voluntários realizados por Asfar e 
Casas de Amizade escolhidas para 
representar as ações asfarianas. 
“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.

O seminário de treinamento dos 
presidentes eleitos para os clubes 
do Distrito (Pets) acontecerá entre 
os dias 18 e 20 de março no hotel 
Majestic, em Águas de Lindóia e 
contará com a presença do 
presidente de Rotary 
International, Ray Klinginsmith. O 
seminário será realizado em 
conjunto com o Distrito 4430.

Sob a liderança do companheiro 
Mário Schroeder (RC de São Paulo 
Chácara Flora) haverá em maio o 
treinamento para os quatro 
profissionais que realizarão o 
intercâmbio de um mês, no Distrito 
1850, na Alemanha. O grupo de 
alemães chegará em 19 de março e 
ficará até 19 de abril, participando 
de nossa Conferência Distrital.

IGE

Pets
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RC Santos Vila Belmiro: Moisés Elias RC S. Vicente Praia: Maria Regina de A. Travassos

Visita a clubes e homenagem a educadores

Conferência Distrital tem grande adesão
Estão sendo bastante procuradas 
as cabinas do navio MSC Ópera 
onde será realizada de forma 
inovadora a XX Conferência 
Distrital “Todos a Bordo”, entre 
14 e 17 de abril.
Para animar os participantes 
haverá boas surpresas como a 
bateria da Escola de Samba Beija-
Flor, do carnaval carioca, que este 
ano vai homenagear o cantor 
Roberto Carlos.
E ainda a presença do ex-ponta 
esquerda do Santos FC, José 
Macia, o Pepe, o “Canhão da 
Vila”, o comediante Beto Hora, da 
rádio Bandeirantes, e o maior 
ídolo da torcida do Palmeiras, o 
ex-meio campista Ademir da 
Guia, o “Divino Mestre”. 
O roteiro é Santos, Rio de Janeiro 

e Búzios. Aproveite as promoções. 
Mais informações no site oficial 
da Conferência, 
www.4420abordo.com.br onde há 
dados sobre o navio, um tour 

virtual, programação, valores das 
cabinas e outras dicas de 
interesse de todos. Ou ainda pelo 
tel. 13-3321.9850 ou pelo e-mail 
reservas@4420abordo.com.br

Nova Orleans: Convenção 
Internacional 2011

A 102ª. Convenção Rotary 
Internacional “Viagem da 
Amizade” será realizada entre 
21 e 25 de maio em Nova 
Orleans, com chegada por Las 
Vegas. Um roteiro todo especial 
espera pelos rotarianos em 
pacotes promocionais a partir 
do dia 16 de maio. Conheça 
mais detalhes no site www.

convencao2011.com.br
A cidade de Nova Orleans é 
internacionalmente conhecida 
por Bourbon Street e o French 
Quarter, conhecidas pela sua 
ativa vida noturna e por 
diversos festivais anuais, tais 
como o Mardi Gras, Ano Novo e 
o New Orleans Jazz & Heritage 
Festival.
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

O movimento de inovação que 
vivemos neste ano rotário nos fará 
avaliar se nossas normas e 
procedimentos podem ser 
modernizados e melhorados. Não 
é de se estranhar em uma 
organização grande e antiga como 
a nossa que estamos identificando 
muitas áreas que precisam ser 
atualizadas.
Ao mesmo tempo, reconheço que 
algumas coisas são tão 
significantes ao sucesso do Rotary 
que assumiram uma roupagem 
sacrossanta. Elas estão no Plano 
Estratégico do RI e constituem 
nossos valores, que eu prefiro 
chamar de nosso DNA. É isso o 
que distingue o Rotary de outras 
organizações e forma a essência de 
todo rotariano.
Esses cinco valores são 
Companheirismo, Serviços 

Humanitários, 
Integridade, Diversidade 
e Liderança. Os jovens 
preferem a palavra 
networking em vez de 
companheirismo, mas, 
na minha opinião, elas 
significam a mesma 
coisa. Estas palavras 
significam amizades 
duradouras nos clubes, 
que nos unem em 
projetos e fazem da 
nossa associação algo 
incomparável. Amizade é 
realmente o elemento 
principal do DNA rotário!
Nossa ênfase atual na 
modernização não afetará nossos 
valores, pois isso iria contra a 
lógica do caubói, que diz “algumas 
coisas não estão à venda” e “saiba 
onde parar”. Quero assegurar aos 
rotarianos que não iremos alterar 
os valores que fizeram com que o 
Rotary se tornasse esta grande 

organização, capaz de criar um 
programa do porte do Pólio Plus! 
Temos muito do que nos orgulhar 
como rotarianos. Este é o nosso 
momento e o melhor está por vir, 
conforme ajudamos nossos clubes 
a serem Maiores, Melhores e Mais 
Fortes. E acrescento ainda que, 
junto com nossos valores, o 
progresso contínuo também faz 
parte de nosso DNA.

DNA Rotário
Mensagem do Presidente do RI

O RCSP Nove de Julho 
conseguiu aprovar um 
subsídio global de US$ 34 mil 
junto à Fundação Rotária na 
área da saúde, beneficiando o 
hospital do Grupo de Apoio à 
Criança e Adolescente com 
Câncer (GRAACC), informa a 
presidente inovadora do 
clube Edite Ribeiro 
Gonçalves.
Para esta conquista, dois 
foram os distritos parceiros: 
o D-3500 de Taiwan e o 
D-1970 de Portugal.  
O projeto trata da aquisição 
de um aparelho que será 
utilizado em neurocirurgia 
em casos de tumor cerebral. 
Cerca de 140 crianças por ano 
serão beneficiadas por tal 

instrumento, pois ele será 
utilizado em toda 
neurocirurgia.
O GRAACC é um hospital 
sustentável que conta com 
campanhas de arrecadação e 
voluntários que doam seu 
tempo e experiência para sua 
administração. Como hospital 
público recebe, na maioria, 
crianças de famílias pobres e 
que são acolhidas durante e 
após o tratamento, recebendo 
assistência psicológica para 
que recuperem sua auto-
estima e esperança. O 
primeiro projeto de subsídio 
aprovado no País foi o do 
Centro de Apoio ao 
Aprendizado Profissional do 
Ipiranga (CAAP-I).

O governador eleito 2011-2012 Fernando 
Dias Sobrinho participou em San Diego, 
Estados Unidos, entre 16 e 22 de janeiro, da 
Assembléia Internacional de 2011, evento de 
treinamento dos governadores eleitos. Na 
sessão de abertura do evento, o presidente 
eleito de Rotary International, Kalyan 
Banerjee, revelou o novo lema da gestão, 
“Conheça a Si Mesmo para Envolver a 
Humanidade”. Banerjee pediu aos 
rotarianos para que usem sua força interior 
para terem sucesso no Rotary. Na foto, 
Fernando, Sonia e o presidente eleito de RI. 

RCSP Nove de Julho tem 
2º. subsídio global

Governador eleito
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