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Presidente do 
rotary international

Prezados Rotarianos,

Este é um momento extremamente 
emocionante para ser rotariano. Estamos 
na reta final da luta contra a pólio e, em-
bora este tenha sido um caminho longo e 
difícil, aprendemos valiosas lições. Apren-
demos que, em grupo, podemos mover 
montanhas, mudar a vida das pessoas para 
melhor e fazer a diferença no mundo. Tal-
vez a maior lição aprendida tenha sido que 
quanto mais desafiamos a nós mesmos, 
mais podemos alcançar.

Estamos começando um novo capítulo 
na história de nossa Fundação Rotária. Te-
mos o privilégio de lançar uma nova estru-
tura de subsídios: o Visão de Futuro, que 
aumentará nossa eficácia. 

Temos que reconhecer, de uma vez 
por todas, que o nosso maior desafio não 
é trazer novos associados ao Rotary, mas, 
sim, transformar todos os associados em 
verdadeiros rotarianos. É hora de ajudar-
mos os associados a participarem 100% 
em Rotary, fazendo com que percebam seu 
verdadeiro potencial e como podem mudar 
vidas. Precisamos garantir que cada rota-
riano contribua ativamente, porque quan-
do fazemos a diferença através do Rotary, 
ele assume um significado mais especial 
para nós. 

Quando nos damos conta do que po-
demos conquistar através do Rotary – 
quando realmente vivemos Rotary – nós 
transformamos vidas. Mudamos a vida de 

pessoas que precisam de nós e, ao longo do 
caminho, nossas vidas também se trans-
formam. Por isso, nosso Lema de 2013-14 
é: Viver Rotary, Transformar Vidas.

Abramos os olhos para nosso potencial 
em Rotary. Através do Rotary podemos nos 
superar e fazer parte de algo maior que nós 
mesmos. Recebemos mais em troca do que 
damos. Em 2013-14, vamos dar tudo de 
nós. Tudo depende de nós. E podemos fa-
zer isso se nos comprometermos aos servi-
ços rotários, se participarmos, se nos man-
tivermos inspirados e lembrarmos todos 
os dias do presente que temos em Rotary. 
Se trabalharmos juntos, tudo é possível. 
Juntos, iremos Viver Rotary, Transformar 
Vidas.

 

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary International
Minhas Amigas e meus Amigos de Rotary: 

Estamos no início de um novo ano rotário com a expectativa para todos nós que teremos um profícuo período de trabalhos e 
realizações em seu Distrito. 

Tenho certeza que o caro Governador Joaquim é um rotariano dedicado e comprometido que inspirará toda a família rotária para 
alcançar as metas projetadas pelos clubes do Distrito. 

A escolha do Lema “Viver Rotary - Transformar Vidas”, para o ano rotário 2013-2014, registra o profundo desejo de que nosso 
presidente Ron Burton tem em inspirar e motivar a todos nós rotarianos para trabalharmos concretamente em projetos que apoiem 
a educação, melhorem a saúdem e diminuam a pobreza de nossas comunidades.

A Madre Teresa de Calcutá disse: “Cada um de nós tem uma Missão a cumprir. Após nossa morte, quando estivermos diante 
de Deus seremos julgados não por quanto fizemos, mas, sim pelo amor que dedicamos e pusemos em cada uma de nossas ações”.

Eu quero, portanto, motivá-los a estimular a cada rotariano para que expressemos todo o amor que Rotary representa e sirva-
mos com o melhor de nós mesmos para ajudar aqueles que muito necessitam de nossa ajuda e trabalho.

Como Diretora de Rotary International, juntamente com meu marido Luis, lhes darei todo o apoio necessário para que o go-
vernador Joaquim tenha um ano de muitas realizações e, com sua liderança, os Rotary Clubs do Distrito 4420 sejam cada vez mais 
fortes, eficientes e eficazes e eles possam aumentar o número de seus associados e ter cada vez mais representatividade em suas 
respectivas comunidades.

Faço votos para que através do compromisso pessoal de cada um de nós se realizem os ideais de Rotary e desejo para o Governa-
dor Joaquim e sua querida esposa Célia muito êxito no sentido de motivar a todos os companheiros rotarianos de seus Rotary Clubs 
para que todos nós transformemos em realidade o lema “Viver Rotary - Transformar Vidas”.

Juntamente com Luís envio nossos votos de afeto e amizade.
Celia Elena Cruz de Giay

Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Um novo ano rotário.  Estranho falar em 
ano novo em Julho, mas no Rotary é assim 
mesmo. Somos diferentes das pessoas co-
muns.  Somos especiais.. Somos ROTARIA-
NOS.

Nosso ideal é "DAR DE SI ANTES DE PEN-
SAR EM SI". Quando abraçamos esse ideal 
estamos prontos a nos doarmos sem pensar 
em receber nada em troca.

A cada ano novo rotário temos novos 
presidentes de R. I. , novos governadores de 
Distrito e novos presidentes de Clubes, além 
de uma renovação nos conselhos dirigentes.

Há também sempre um lema rotário da-
quele ano. Qual a razão de tantas mudanças?

Somos como a água correndo  em um 
riacho de águas cristalinas. Por mais fresca 
e pura que seja, se essa água ficar parada em 
pouco tempo deixará de ser potável. 

A cada ano novas equipes de rotarianos 
assumem o Distrito para continuar o traba-
lho humanitário que está sendo desenvolvi-
do pelos seus antecessores.

O lema de nosso ano 2013-2014 é " VI-
VER ROTARY, TRANSFORMAR VIDAS". 

Refletindo sobre esse lema encontramos 
aí os verbos viver e transformar. São pala-
vras ligadas a ação, movimento, realização, 
transformação. 

Um novo rotariano ao entrar em Rotary 
logo começa a Viver Rotary intensamente, 
desfrutando da companhia de nossos com-
panheiros de clube e suas famílias, partici-
pando de eventos, festivas, almoços e jan-
tares, viagens de companheirismo e tantas 
outras formas de relacionamento. Mas logo 
percebe que Viver Rotary é muito mais que 
isso. Há um relacionamento profissional 
intenso e que agrega valor. O contato com 
a juventude em seu clube e nos Rotaracts e 
Interacts é mais um fator de motivação para 
mergulhar fundo nessa organização maravi-
lhosa que é o Rotary. Visitar outros clubes 
para perceber a dimensão e grandeza do 
Distrito 4420. Parafraseando Santo Agosti-
nho, o Rotary é como um livro maravilhoso, 
mas se você só conhece seu clube, só leu uma 
página desse livro.

Mas Viver Rotary pede mais que isso. 
O novo rotariano pede ação social. Pede 

que saiamos de nosso círculo e procuremos 
ajudar as pessoas que necessitam de nosso 
apoio. Não podemos ficar passivamente 
assistindo ao infortúnio daqueles que não 
recebem de seus governantes o apoio que 
precisam.

Podemos fazer a diferença e TRANS-
FORMAR AS VIDAS daqueles que estão 
desassistidos e sem esperança. Basta que 
nos unamos e utilizemos adequadamente a 
organização que nos pertence.

Para isso a criatividade é essencial. Va-
mos inovar e criar novas formas de agir, sem 
descuidar daquilo que já estamos fazendo 
bem. Passar das idéias e planos para a ação 
rapidamente é fundamental pois o nosso 
ano rotário é único e o tempo passa muito 
depressa.

Como fazer isso, pergunta o novo rotaria-
no? Vamos usar a estrutura do clube. Cada 
um tem a sua função e se a fizermos bem fei-
ta as coisas acontecem. O Distrito tem uma 
governadoria que dá as grandes diretrizes e 
está a serviço dos rotarianos do Distrito. Va-
mos trabalhar em conjunto com ela.

O novo companheiro depois de se engajar 
em projetos passa a perceber que transfor-
mar vidas tem um retorno imenso na trans-
formação de sua própria vida. Ele se percebe 
uma pessoa melhor, ele se transformou, ele 
está mais próximo de cumprir a missão para 
a qual foi colocado aqui neste mundo.

Não sei se perceberam, mas a cada ano 
novo o novo companheiro é você. Nós nos re-
novamos e a cada gestão somos como a água 
cristalina que desce rio abaixo espalhando 
vida e pureza por onde passa.

Eu e a Célia desejamos que a nossa (de 
todos nós) gestão seja:

13-14 SUCESSO TOTAL
Grande abraço a todos. 

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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toum ano para viver e transformar

O lema escolhido para esse ano rotário pelo presidente Ron Burton é muito forte. Não só em sua mensagem, Viver Rotary, Transformar 
Vidas, mas também no aspecto visual, com a imagem das duas mãos "se ajudando", e fazendo o Rotary "funcionar". E com cores fortes e bo-
nitas. Com essa inspiração renovamos a Carta Mensal trazendo predominantemente as cores do novo lema, em identidade visual coordena-
da com o site do Distrito 4420 e com o boletim distrital. Mas trazemos também o NOVO LOGO do Rotary, apresentado durante a Convenção 
Internacional em Lisboa, que apresenta a palavra "Rotary" grafada ao lado de nossa tradicional roda, de forma a deixar claro qual é o nome 
pela qual a organização deseja ser conhecida dentro e fora de seus quadros: simplesmente "Rotary". 

Nesta edição começamos o ano rotário cobrindo dois eventos importantes na transição, a Festiva de Transmissão e Posse da Governado-
ria, e o treinamento dos presidentes eleitos (PETS). E voltamos com as colunas escritas pela competente equipe distrital que acompanha 
o Governador Joaquim, além da seção Acontece nos Clubes que conta com a participação dos clubes e Presidentes Transformadores em 
divulgarem suas ações! Que seja um ano de Sucesso Total a todos! Marcelo R. S. Carvalho

Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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O Distrito 4420 promoveu no dia 
14 de Junho de 2013 a Cerimônia de 
Transmissão e Posse da Governadoria, 
quando o casal governador da Paz Mar-
cos e Maria Laiz Zanardo transmitiu o 
cargo para o casal governador Trans-
formador Joaquim e Célia Ferreira.

A noite festiva reuniu representan-
tes de todo o distrito, entre eles os ca-
sais presidentes, governadores assis-
tentes e membros da equipe distrital, 
que darão continuidade às importan-
tes ações realizadas pelo governador 
Zanardo durante a gestão da Paz. 

Para o governador Joaquim, a 

mensagem do Presidente de Rotary 
Internacional Ron Burton é grandiosa 
e inspiradora, o que motiva ele e Cé-
lia a realizarem uma gestão realmente 
transformadora. Para Ron Burton, o 
envolvimento dos rotarianos junto às 
diversas causas abraçadas pelo Rotary 
é que gera essa transformação. “Quan-
do os rotarianos se envolvem e vivem o 
Rotary, eles transformam vidas. É por 
isso que o lema da gestão 2013-2014 
é Transformar Vidas", disse Burton.  

Ele também ressalta que, "todo ro-
tariano é diferente e por isso se asso-
cia ao Rotary por motivos diferentes, 

com base na grande diversidade que 
existe entre as pessoas". Agora é a 
hora de transformar! 

A cerimônia foi realizada no salão 
social do Círculo Militar, em São Paulo. 
A apresentação foi realizada pelo Di-
retor de Protocolo do Distrito Sérgio 
Giglioli, que passou a palavra para o 
Governador da Paz Marcos Luiz Za-
nardo. O governador em suas palavras 
agradeceu à maravilhosa participação 
dos presidentes da paz, do ano rotário 
2012-2013, à sua equipe distrital, e 
desejou ao casal Joaquim e Célia muito 
sucesso em sua governadoria. Em se-
guida os casais governadores trocaram 
presentes, e os governadores Marcos e 
Joaquim badalaram juntos o sino rotá-
rio, simbolizando a transição do cargo.

Em seu pronunciamento o governa-
dor 2013-2014 José Joaquim do Ama-
ral Ferreira destacou a importânca de 
se trabalhar em conjunto e de sempre 
se tentar traçar e superar metas. Du-
rante seu pronunciamento o governa-
dor Joaquim apresentou sua família 
aos presentes.

Simbolicamente o novo governador 
efetuou a posse de sua equipe distri-
tal, através da posse da secretária 
distrital Carmem Leonor Marchione 
Monteiro, e do Instrutor Distrital Ro-
naldo Tadeu Caro Varella. A gestão dos 
governadores assistentes, dos presi-
dentes dos Rotary Clubs do distrito e 
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dos novos membros da equipe distrital 
teve início oficialmente em primeiro 
de julho. 

O Governador Joaquim e sua es-

posa Célia receberam os casais presi-
dentes e governadores assistentes de 
cada uma das 14 áreas do Distrito, e 
também convidaram os membros da 

equipe distrital para uma apresenta-
ção e uma foto. 

O Governador Joaquim Ferrei-
ra terminou as atividades formais 

bradando  em coro com os presiden-
tes o bordão que inspira sua gestão:                             
"SUCESSO TOTAL!!"

Ao final das atividades formais, a 

reunião seguiu com um agradável com-
panheirismo distrital, e terminou com 
show dançante que colocou os presen-
tes em movimento na pista.

Você pode conferir mais fotos da 
Festiva de Transmissão e Posse da Go-
vernadoria no site do Distrito 4420, 
em www.rotary4420.org.br.
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Um dos mais importantes eventos prepa-
ratórios para um novo ano rotário é o PETS - 
President Elect Training Seminar, na sigla em 
inglês. É um  treinamento de imersão, onde 
os presidentes eleitos, o governador, os go-
vernadores assistentes e membros da equipe 
distrital participam de sessões de motivação 
e também de instrução rotária.

O PETS do ano rotário 2013-2014 foi 
realizado no Hotel Fazenda Rancho Silvestre, 
em Embu, na Grande São Paulo, entre 22 e 24 
de março de 2013. 

O evento, apresentado pelo Diretor de 
Protocolo do Distrito Sérgio Giglioli, foi aber-
to pelo Governador 2012-2013 do Distrito 
4420, Marcos Luiz Zanardo, que após sua 
mensagem passou o comando do evento ao 

Governador, ainda eleito na ocasição, José 
Joaquim do Amaral Ferreira. Durante a ses-
são de abertura, o Governador Joaquim deu 
as boas vindas aos presentes, e apresentou 
o lema e as ênfases para o novo ano rotário.

A noite da sexta-feira 22 terminou com 
show musical e companheirismo. Os casais 
presidentes e membros da equipe também 
puderam tirar fotos para o guia e site distri-
tal.

No sábado, dia 23, foram intensas as 
atividades. O Diretor de RI 1995-1997 e 
chairman para a Convenção Internacional do 
Rotary de 2015, José Alfredo Pretoni, apre-
sentou informações sobre o evento. 

Após a primeira sessão plenária os pre-
sidentes seguiram para as salas dos grupos 

de trabalho, que contaram com membros do 
Colégio de Governadores do Distrito 4420 
como facilitadores: Fernando Dias Sobrinho 
sobre Administração do Clube, Octávio Lei-
te Vallejo sobre o Impacto na Comunidade, 
Mário César Martins de Camargo sobre o En-
gajamento de Associados, Marcelo Demétrio 
Haick sobre Fundação Rotária, e Altimar Fer-
nandes sobre Imagem Pública.

Paralelamente os cônjuges dos presiden-
tes, ou "parceiros" na nova designação oficial 
pelo RI, participaram de painéis apresen-
tados pelas ex-primeiras damas do Distrito 
Maria Magnólia Pretoni, Maria Silvia Haick 
e Lívia Vallejo, e de palestras proferidas por 
Regina Célia Giória e Edda Maffei.

Em segunda sessão plenária os presiden-
tes assistiram às palestras sobre Imagem Pú-
blica, site distrital e Rotary Club Central, por 
Marcelo Carvalho, e sobre Desenvolvimento 
do Quadro Associativo, por Dirceu Vieira, 
ambos os titulares das comissões distritais 
correspondentes aos seus assuntos.

Após às palestras, Suzana Valente co-
mendou apresentação e atividade interativa 
que colocou todos os presentes em movimen-
to, ensacando e preparando kits de alimentos 
para serem doados para entidade na região. 
A atividade, destinada a aprimorar o traba-
lho em equipe, divertiu a todos. A plenária 
foi encerrada com um brinde entre todos os 
participantes.

A noite de sábado foi concluída com mais 
companheirismo, na "noite do flashback", 
onde músicas e trajes dos anos 60 movimen-
taram a todos.

O domingo pela manhã começou com 

o seminário de treinamento dos presidentes
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um café da manhã relacionado à Fundação 
Rotária, com apresentações do presidente 
da comissão Marcelo Haick e de membros de 
sua equipe, Adriano Valente, Claudio Takata 
e Dorival Martins. O Governador 1999-2000 
Mário César de Camargo apresentou pales-
tra sobre Planejamento, e foi seguido pela 

apresentação do Governador Joaquim Fer-
reira sobre o ano rotário vindouro. A sessão 
seguiu com palestra de Wimer Bottura, e com 
apresentação do sumário do evento pelo Pre-
sidente da Comissão de Capacitação e Instru-
tor Distrital Ronaldo Tadeu Caro Varella. A 
plenária foi encerrada com as considerações 

de Célia Maria Corrêa Ferreira, esposa do Go-
vernador, e do Governador Joaquim Ferreira. 
O eventou foi encerrado com um almoço de 
companheirismo.

Veja mais fotos do PETS na seção de Fo-
tos do Distrito, no site do Distrito 4420 na 
internet: www.rotary4420.org.br .
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O companheirismo é parte essencial do 
rotarismo. Junto com a Avenida de Serviços 
Profissionais, onde o relacionamento pro-
fissional e ético entre os rotarianos é esti-
mulado, o companheirismo forma a base de 
relacionamento e amizade que fortalece um 
clube.

Através de ações de companheirismo 
forma-se a amizade verdadeira entre os asso-
ciados de um clube, ou "companheiros" como 
carinhosamente se tratam. A convivência, 
somada à oportunidade de confraternizarem, 
aproxima as pessoas, e os eventos realizados 
fora do ambiente das reuniões colabora para 
este fotalecimento - sejam jantares, encon-
tros informais ou viagens.

E no Distrito não é diferente. Muitos ro-
tarianos já descobriram a satisfação de co-
nhecer pessoas além dos limites de seu clube, 
e visitam e participam de reuniões de outros 
clubes frequentemente. E os diversos even-
tos distritais acabam sendo um ótimo ponto 
de encontro para esse relacionamento. Mas 
há um evento especial, voltado somente para 
o companheirismo distrital, que é a Viagem 

da Amizade, que 
como o nome su-
gere é uma viagem 
que possibilita mo-
mentos agradáveis 
para os rotarianos 
e suas famílias e 
muito companhei-
rismo descontraí-
do com rotarianos 
de todo o Distrito.

Duas Viagens da Amizade

Neste ano rotário o Governador Joaquim 
Ferreira e a sua esposa Célia prepararam 
DUAS Viagens da Amizade, sendo que ambas 
contarão com a presença do casal - uma para 
Gramado, no fim de Novembro, e um Cruzeiro 
para o Nordeste, em Janeiro. 

A primeira viagem, para Gramado, será 
entre 28 de Novembro e 01 de Dezembro, 
onde os participantes poderão conhecer a 
decoração do Natal Luz da Serra Gaúcha. A 

acomodação será no Hotel Serrano.
A segunda viagem será um Cruzeiro para 

o Nordeste, a bordo do navio Costa Facinosa, 
a ser realizado entre 19 e 25 de Janeiro. 

São duas oportunidades de encontrar 
amigos, fazer novos e confraternizar com o 
casal governador Joaquim e Célia.

Veja nos anúncios abaixo algumas infor-
mações sobre as viagens, e no site do Distrito 
em www.rotary4420.org.br você encontrará 
mais informações e outras opções para ad-
quirir seus pacotes.

as viagens da amizade e o companheirismo
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Tivemos nestes meses de junho e julho a 
posse dos novos presidentes de clubes, mas 
para assumirem seus postos passaram por 
um treinamento que começou muito tempo 
antes.

Estes treinamentos foram passados 
através dos diversos encontros ainda no ano 
rotário 2012-2013, e é justamente aí que 
entra a Comissão de Capacitação Distrital li-
derada pelo instrutor distrital, que também 
passou por treinamento no Instituto Rotary 
de Vitória em setembro de 2012, onde foram 
discutidas as novidades e tendências da nos-
sa organização.

Vamos falar um pouco sobre o papel do 
instrutor e a Comissão de Capacitação Distri-
tal definidas nos manuais do Rotary Interna-
tional:

O instrutor distrital é responsável por 
auxiliar o governador e o governador eleito 
na realização de treinamentos para líderes 
de clube e distrito e por oferecer orientação 
contínua a rotarianos.

A Comissão de Capacitação Distrital 
apoia o governador e o governador eleito 
no treinamento de líderes de clube e dis-
trito e coordena o planejamento geral das 

atividades de capacitação no distrito. Como 
presidente da comissão, o instrutor distrital 
delega responsabilidades relacionadas aos 
treinamentos sempre que necessário.

Como vimos, o Instrutor e a Comissão de 
Capacitação treinaram não só os presidentes 
mas também os governadores assistentes e 
presidentes das comissões distritais e dos 
clubes, em eventos que aconteceram nos en-
contros dos presidentes com o governador, 
bem como PETS, GATS e Assembleia Distrital.
Também teremos os Seminários de Desen-
volvimento do Quadro Associativo, Fundação 
Rotária, os Institutos de Liderança Rotária, 
bem como a disponibilização do banco de 
palestrantes do distrito aos clubes que requi-
sitarem.

Além de treinar e capacitar, temos um 
ingrediente muito importante que não pode 
ser deixado de lado, que é tornar esse grande 
grupo unido, formando uma grande força de 
trabalho, motivada a fazer o bem.

E é justamente isso que temos visto nas 
posses em que tivemos o privilégio de parti-
cipar, muitos presidentes motivados batendo 
recordes estabelecidos para o ano no quadro 
associativo, trazendo novas forças de traba-

lho. Tudo isso aliado ao grande número de 
presidentes de outros clubes prestigiando as 
posses nas diversas cidades de nosso distrito, 
demonstrando que nosso governador José 
Joaquim do Amaral Ferreira está no caminho 
certo para que o Distrito 4420 continue sen-
do referência no Rotary International.

Contem conosco!

Membros da Equipe de Capacitação Distrital: 

Antonio Carlos Dueñas – RC Santos-P. Praia
(acsilvaduenas@uol.com.br)
Carlos E. Torci – RC São Vicente
(torci@terra.com.br)
Leonardo Weissmann – RC SP-Anchieta
(leoweis@gmail.com)
Luiz Carlos João – RC S.B. do Campo-Norte
(lcj@terra.com.br)
Marcos Buim – E-Club
(marcosbuim.rotary@gmail.com)

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de Capacitação

e Instrução Distrital
(ronaldovarella@supertrans.com.br)

a capacitação distrital e a preparação de um ano rotário
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Rotarianos do RC SP Novas Gerações e RC SP Sul fazem doação

O Rotary Club de São Paulo - Novas Gerações e o Rotary Club de São Paulo - 
Sul realizaram importante doação de equipamento e mobiliário para o setor de 
Hemodiálise Pediátrica da Fanepe (Fundação de Amparo à Nefrologia Pediátri-
ca) em São Paulo-SP. Foram entregues cadeiras para hemodiálise da pediatria, 
bebê conforto, computador e prateleiras para sala das crianças, lá assistidas. 
Essa ação foi possível graças à parceria dos dois clubes que se mobilizaram em 
mais um gesto solidário dos associados dos Rotary Clubs do Distrito 4420. 

RC de Santos-Porto faz doação a entidade

O Rotary Club de Santos-Porto promoveu evento beneficente em prol ao 
Lar Espírita Mensageiros da Luz, em comemoração aos 50 anos de fundação da 
entidade, com a presença de cerca de 550 pessoas, no Educandário Santista 
em Santos. O evento contou com o patrocínio de várias empresas e entidades 
locais. Foram repassados à entidade R$ 23.000,00. O Lar Espírita Mensagei-
ros da Luz atende crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, com 
deficiência, especificamente paralisia cerebral, e também possui um trabalho 
extensivo às famílias. Atualmente estão abrigados 38 pessoas procedentes de 
toda a Baixada Santista, realidade que coloca a entidade como referência única 
em nossa região. A reunião festiva também reservou o momento especial da 
posse de uma nova associada, a advogada Claudia Ferreira Cruz.

RC de SP Sul inaugura sala de fisioterapia de projeto permanente
Entre as diversas ações realizadas pelo Rotary Club de São Paulo Sul, clube 

da atual governadoria, está o Projeto Distrital da Associação Beneficente “A 
Mão Branca” de amparo aos idosos, que é assistida pelos rotarianos. O clube, 
que é presidido por Marcos Totoli, tem promovido significativas melhorias nos 
serviços prestados pela entidade, que recebeu apoio na inauguração da Sala de 
Fisioterapia. Os rotarianos presentes à entrega dos aparelhos puderam saber 
um pouco mais sobre como irão funcionar os aparelhos doados e que benefí-
cios podem trazer aos pacientes atendidos pela fisioterapeuta Simoni Cunha e 
sua equipe, que fez questão de orientar os rotarianos e agradecer pelo apoio 
recebido, gesto que promoverá melhores condições de vida para as pessoas lá 
assistidas. 

RC de São Bernardo do Campo Norte realiza Projeto Rumo
O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte realizou o Projeto Rumo, 

na Escola Estadual Antonio Caputo, no Bairro Riacho Grande em São Bernar-
do do Campo-SP. O evento contou com a presença do presidente da Paz Carlos 
Sadao Shiratsu, rotarianos e colaboradores, que se empenharam muito na or-
ganização do projeto. Os jovens estudantes participaram de várias atividades 
educativas, orientação profissional e conheceram um pouco mais do trabalho 
do Rotary na comunidade. A ação promoveu sorteios de prêmios aos alunos 
que puderam ser agraciados por essa iniciativa dos rotarianos e ouviram de-
poimentos de vários profissionais que abrilhantaram o evento com palestras e 
bons exemplos de sucesso em suas carreiras para motivar os jovens.

RC SP Ponte Estaiada participa de festa com arrecadação

O Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada, em parceria com a A&G So-
luções, participou da Festa Junina “Casamento do Jumento”, na entidade so-
cial Capão Cidadão, promovendo a arrecadação de prendas para a barraca de 
brincadeiras. O evento registra a mobilização dos rotarianos no início do ano 
rotário 2013-2014 que tem como lema "Viver Rotary, Transformar Vidas", 
mensagem que tem motivado cada vez mais companheiros e seus clubes, para 
servir e levar o Rotary para a comunidade. 
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O Rotary Club de São Bernardo do Campo Norte deu início aos trabalhos e 
presO Rotary Club de Cubatão, através do presidente Transformador Dilerman-
do Mendes Galdino, esteve presente no Bazar do Fundo Social de Solidariedade 
de Cubatão (FSSC), para oficializar a entrega de 40 cobertores a serem repas-
sados para pessoas já cadastradas por este setor. Estiveram também presen-
tes nessa entrega a presidente do Fundo Social, Darcy Chumbo de Mendonça e 
os associados Sergio Roberto e Marilda Canelas. Criado em 21 de outubro de 
1983, o FSSC tem como principal meta, a mobilização da comunidade por meio 
de campanhas, parcerias e eventos, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população carente.  Ao receber doações diversas, o Fundo Social faz o encami-
nhamento do material para populares e entidades assistenciais, de acordo com 
suas necessidades. 

Rotary Club de Cubatão faz doações a entidades sociais ac
on
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sRC de SBC Riacho Grande faz doação de computador

O Rotary Club de São Bernardo do Campo Riacho Grande realizou a entrega 
de um computador para a Comunidade da Pastoral, no Areião. A Pastoral tra-
balha com recém nascidos e crianças até seis anos, oferecendo os cuidados ne-
cessários para proporcionar melhor qualidade de vida aos pequenos assistidos 
na comunidade. O clube trabalha nessa comunidade há três anos e conseguiu 
acompanhar de perto a necessidade de informatizar as informações que pre-
cisam ser devidamente cadastradas pelas senhoras da Pastoral, tendo melhor 
controle e organização dos trabalhos voltados para as crianças. Para isso, o clu-
be também colaborou com o desenvolvimento de uma planilha, que facilitará o 
registro destes dados. 

RC de SP Cidade Dutra realiza 5ª Balada Ser Diferente é Normal

O Rotary Club e o Rotaract de São Paulo Cidade Dutra, realizaram a 5ª 
Balada "Ser Diferente é Normal" - Especial Festa Junina, evento em prol das 
crianças com síndrome de Down e mobilidade reduzida assistidas pelo clube. 
A festa promoveu a integração de companheiros, familiares e amigos dos rota-
rianos, que desfrutaram de comidas típicas e apresentação de grupo de dança. 
Organizada duas vezes por ano, essa edição, por ser realizada no mês de ju-
nho, abordou o tema "Festa Junina". O clube reuniu cerca de 60 pessoas com 
necessidades especiais. Todo o alimento arrecadado é doado para instituições 
sociais. O evento foi um sucesso graças ao apoio de empresas parceiras, rota-
rianos e rotaractianos do Distrito 4420. 

RC de Praia Grande Novo Tempo realiza 8ª Festa Junina Beneficente

Em plena época de comemorações típicas do mês de junho e julho, o Rotary 
Club de Praia Grande Novo Tempo promoveu divertida Festa Junina, mais uma 
ocasião para reunir a família rotária. Essa foi a 8ª confraternização do clube, 
que aproveita o momento de companheirismo para arrecadar fundos com a 
venda de convites, somando resultados e valores que serão empregados em 
seus projetos. O evento reuniu 80 pessoas e foi um sucesso, graças à parti-
cipação de associados e amigos convidados, que prestigiaram a cerimônia de 
casamento caipira e dançaram quadrilha. 

Clubes de São Paulo promovem Projeto Rumo para 450 jovens

Cerca de 450 alunos da Escola Estadual Ministro Costa Manso participaram 
do Projeto Rumo realizado em conjunto por clubes da Área 7 (no ano 2012-
2013) do Distrito 4420. O governador assistente da área no ano 2012-13, 
Gilberto Orsi Machado Jr., falou a todos sobre o que é o Rotary, e o associado do 
RCSP-Sudeste, Marco Aurélio de Oliveira, falou sobre “Um rumo na vida”. Logo 
depois os alunos foram encaminhados às salas de trabalho. O projeto contou 
com a participação do SENAI e a realização coube à comissão do Projeto Rumo 
da Área.  Entre os clubes que integraram a ação estão: RCSP-Aeroporto, RCSP-
-Novas Gerações, RCSP- Nove de Julho, RCSP-Parque do Ibirapuera, RCSP-
-Saúde, RCSP-Sudeste, RCSP-Sul e E-Club 4420. 
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A gestão "transformadora" 2013-2014 
iniciou o período com um engajamento nunca 
visto no Desenvolvimento do Quadro Social. 
A meta mínima de +15%, que aparentava 
um enorme desafio, está sendo continua-
mente ultrapassada pelos Clubes e mais de 
20% dos clubes do Distrito superaram o 
objetivo já em suas posses!

O Plano de DQA 2013-14 foi plena-
mente abraçado por todos os líderes 
distritais, que entenderam rapida-
mente a importância e a necessidade 
do FORTALECIMENTO DOS CLUBES, 
para o engrandecimento dos pro-
jetos comunitários e a projeção da 
imagem de RI.

O Seminário Distrital de DQA 
está sendo feito por área, durante 
a semana, com palestra curta e 
objetiva, permitindo uma total 
interação com os companheiros, 
e mais de 10 edições já foram 
programadas para agosto e 
início de setembro, sendo que 
os dois primeiros realizados 
já superaram o número usu-
al de presentes nos eventos 

anteriormente realizados em sábados.
Todos os líderes, sem exceção, estão extre-

mamente motivados e comprometidos com o 
DQA e dentro das características individuais 
do Clubes, focados numa plena retenção do 

quadro associativo.
Vários Clubes já ostentam nos seus 

banners as fitas de outorga de DQA e 
padrinhos e presidentes carregam, or-
gulhosos, os pins amarelos e azuis de 

participação no plano.
A tabela abaixo contempla as 

movimentações no Desenvolvi-
mento do Quadro  Associativo no 
primeiro mês do ano rotário.

PARABÉNS A TODOS OS 
PRESIDENTES E LÍDE-

RES DISTRITAIS PELO                        
"ENGAJAMENTO" E PELA 

"TRANSFORMAÇÃO" !!!!!

Dirceu Vieira
Presidente da 

Comissão Distrital 
do Desenvolvimen-

to do Quadro
Associativo

 Clubes Aumento  Clubes Aumento
 São Vicente-Antonio Emmerich 67 %  Peruibe 15 %
 Praia Grande-Novo Tempo 45 %  Santos-Praia 15 %
 Itariri 42 %  São Paulo-Independencia 13 %
 Santos-Aparecida 36 %  São Paulo-Vila Carioca 12 %
 Santos-Gonzaga 29 %  Santos-Boqueirão 9 %
 Guarujá-Vicente de Carvalho 29 %  São Paulo-Santo Amaro 9 %
 Bertioga-Canal 23 %  E-Club 7 %
 Praia Grande-Pedro Taques 22 %  Itanhaém 6 %
 Praia Grande 22 %  Santo André-Campestre 5 %
 Santos-Noroeste 21 %  Santo André-Sul 4 %
 São Paulo-Saúde 20 %  São Paulo-Ipiranga 4 %
 Santos-Porto 19 %  Santo André 3 %
 Santo André-8 de Abril 19 %  São Vicente-Praia 3 %
 Bertioga-Riviera de S,Lourenço 18 %  São Paulo-Sudeste  2 %
 Santos-José Bonifácio 17 %
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A Comissão Distrital da Fundação Rotaria (CDFR) é formada por 
companheiros que auxiliam o Governador do Distrito a capacitar e mo-
tivar os associados a participar dos programas da Fundação Rotária. 

Iniciamos nossas atividades em outubro de 2012, através da 
formação de uma equipe de trabalho, combinando-se a experiência 
acumulada pela gestão anterior somada a uma renovação natural e 
energizada.

Nosso pressuposto está baseado na formação de novas lideranças, 
inovação, criatividade e desenvolvimento de parcerias consistentes. A 
estrutura funcional e operacional está demonstrada no organograma 
apresentado nesta página.

Um grande desafio é, sem dúvida, que esta estrutura facilite que 
os programas humanitários e educacionais cheguem à base dos Clubes 
de nosso Distrito, mantendo-se o entusiasmo, o compromisso e as re-
alizações.

Os clubes através do conhecimento e da capacitação de suas pró-
prias comissões da Fundação Rotária voltam-se ao sentido da plena 

fUndaçÃo rotÁrIa: os desafIos de Um dIstrIto lÍder!

utilização do subsídio distrital e global, das bolsas 
educacionais e das equipes de treinamento vocacional 
(VTT).

Uma inovação que ora se torna uma realidade 
em nosso distrito é o lançamento do CADRE D-4420, 
constituído por uma equipe técnica motivada e capa-
citada para dar suporte aos Clubes para desenvolver 
projetos, em especial subsídios globais. O fluxo de tra-
balho está representado acima.

Solicitamos que os Rotary Clubs com propostas de 
projetos enviem para cadre@rotary4420.org.br.

Convidamos a todos no distrito para usufruírem 
e experimentarem a comissão da nossa Fundação 
Rotária, que vem a ser um agente facilitador. Porém 
os grandes atores serão os clubes, para que possamos 
VIVER ROTARY e MUDAR VIDAS!

Marcelo Demétrio Haick
Presidente da Comissão Distrital

de Fundação Rotária
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O site de um clube na Internet é um im-
portante instrumento de Imagem Pública. 
Mantém seus sócios informados dos aconteci-
mentos, e mostra à sociedade tudo de bom que 
o Rotary tem feito. 

Cada um dos 76 Rotary Clubs do Distrito 
4420 tem um site exclusivo disponibilizado 
pelo Distrito! Os Mini-Sites são como sites in-
dependentes na Internet, com endereço pró-
prio, que apresentam de forma organizada as 
informações, projetos, notícias, eventos agen-
dados, galerias de fotos e vídeos de cada clube.

Os Mini-Sites podem ser utilizados como 
site oficial dos clubes que não possuem sites 
ou que não tem mantido atualizados seus sites 
existentes. Clubes que possuem sites atualiza-
dos podem (devem) continuar com seus sites 
já estabelecidos, mas podem utilizar os Mini-
-Sites como uma informação complementar. 
O endereço, no formato www.rotary4420.org.
br/nome-do-clube , pode ser divulgado em e-
-mails, boletins, folhetos, banners.

O Mini-Site é gerado automaticamente a 
partir do conteúdo existente nos bancos de 
dados do site do Distrito 4420, e tem um for-
mato padronizado. Quando uma notícia (ou 
galeria de fotos, vídeo, informação sobre o 
clube, evento na agenda, projeto) é enviada 
para a equipe do site do Distrito (pelo e-mail 
noticias@rotary4420.org.br) e é publicada no 
site do Distrito, automaticamente vai também 
para o Mini-Site do clube.

Mas há a possibilidade dos próprios clubes 
inserirem conteúdos em seus Mini-Sites. Como 
o site do Distrito tem algumas regras editoriais 
para os assuntos que podem ser publicados, 
através do cadastro direto de notícias ou de 
eventos na agenda os clubes podem colocar o 
conteúdo que desejarem em seus Mini-Sites, 

sem restrição de assuntos e com mais rapidez. 
Por exemplo, podem incluir notícias de reuni-
ões de companheirismo, reportes das reuniões 
ordinárias, homenagens de diversos tipos, pa-
lestras realizadas, etc. Ao cadastrar a notícia 
ou evento na agenda, utilizando a senha que foi 
enviada ao Presidente do clube, a informação 
vai imediatamente para o Mini-Site. Even-
tualmente a equipe do site do Distrito pode 
aproveitar conteúdos inseridos diretamente 
pelos clubes e publicá-los no site do Distrito 
também, se o assunto estiver na linha editorial 
do Distrito. É muito fácil e rápido inserir suas 
notícias e eventos, e assim manter seu site 

sempre atualizado! 
Em breve uma nova ferramenta será dispo-

nibilziada aos clubes para geração de boletins, 
e novas opções de personalização estarão dis-
poníveis.

Para conhecer mais sobre os sites, e saber 
o endereço do Mini-Site do seu clube, visite o 
site do Distrito 4420 na internet no endereço 
www.rotary4420.org.br , clique no menu “Dis-
trito 4420” e na opção “Mini-Sites dos Clubes”.

Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão Distrital

de Imagem Pública

Como fazer um “release” eficaz?

Ao enviar uma notícia para uma publicação, seja do Distrito ou da mídia em geral, é necessário organizar as informações e fornecer um 
mínimo de dados para que o jornalista possa ter condições de preparar e publicar a notícia. Muitas vezes as notícias são enviadas aos veículos 
de comunicação sem informações suficientes, fazendo com que o profissional precise “tirar leite de pedra” para escrever o texto, o que acaba 
levando a uma notícia superficial - isso se a notícia não for descartada. Não é necessário que o texto vá em sua forma final, pois esta forma é o 
jornalista quem faz, mas será mais eficaz se o texto já estiver bem tratado, sem erros e revisado.

Ao enviar uma notícia, em um texto sucinto de pelo menos um parágrafo, e no máximo 3 ou 4 parágrafos, deve-se procurar sempre responder 
às seguintes perguntas:

  - O quê ? - o que aconteceu    - Onde ? - o local onde ocorreu o fato
  - Quando? - a data do evento    - Quem? - as pessoas e entidades relacionadas ao fato
  - Por quê? - o motivo do acontecimento   - Como? - descrição de acontecimentos

O texto idealmente deve ser escrito em terceira pessoa, como se o narrador estivesse contando o fato, e não participando dele. Comentários 
devem ser incluídos como citação, como por exemplo: em lugar de “agradeço aos companheiros...” utilize: “o presidente agradeceu aos associa-
dos presentes...”.

E completando o texto, deve-se enviar as imagens de forma apropriada. As fotos devem ser enviadas com boa qualidade (não escuras, sem 
estarem desfocadas ou tremidas, e boa resolução para publicação). E devem ser enviadas diretamente em arquivos digitalizados (imagens JPG, 
etc) para preservar a qualidade e facilitar o trabalho do jornalista - não envie as imagens dentro de arquivos Word ou como parte de boletins, 
ou em links para sites ou redes sociais. Lembre-se que na correria de uma redação, a informação mais completa e mais fácil de ser utilizada terá 
sempre mais chances de ser publicada!
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