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presidente do 
rotary international

Prezados Rotarianos,

Em 2013-14 Viveremos Rotary, Trans-
formaremos Vidas, convertendo nosso vas-
to potencial em realidade. Isto pode ser al-
cançado pelo envolvimento dos rotarianos 
e a conscientização de que eles pertencem 
a uma organização única e capaz de mudar 
o mundo. 

Cabe a nós garantir que nosso trabalho 
seja sólido e sustentável, com o alcance 

da meta de 1,3 milhão de rotarianos até 
2015. Esta é uma meta diferente das an-
teriores, pois não trata somente de trazer 
novos associados aos clubes, mas, sim, 
motivar os rotarianos a se envolverem 
mais com a organização e permanecerem 
engajados, o que se traduz em crescimento 
do nosso Rotary agora e no futuro.

Cada um de nós teve sua razão para vir 
ao Rotary, mas certamente todos viemos 
para fazer a diferença, algo significativo. É 
importante lembrarmos disto quando fala-
mos a outros para se juntarem a nós. 

Não quero dizer que devemos convidar 
qualquer pessoa para nossas fileiras. Que-
remos, sim, gente motivada e bem sucedi-
da que se importe com os outros. Precisa-
mos do tempo e talento de gente assim, e 
estas pessoas só virão e ficarão nos clubes 
se tiverem certeza de que seu tempo é bem 

empregado em atividades rotárias. 
Temos que nos certificar de que todo 

rotariano, em todo clube, exerça uma 
função relevante, que faça uma diferença 
substancial no clube e na comunidade. Só 
quando fazemos algo relevante no Rotary é 
que o Rotary se torna importante para nós. 

Em qualquer estágio de nossas vidas e 
carreiras o Rotary tem algo a nos dar, que 
nos faz crescer em conhecimento, com-
petência e generosidade. O Rotary injeta 
significado em nossas vidas, aumentando 
nosso senso de propósito e trazendo satis-
fação. E quanto mais ofertamos através do 
Rotary, mais ele nos dá em recompensas. 

 

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International 

no Ano Rotário 2013-2014
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mensagem da diretora do rotary international
Querida Família Rotária, nosso presidente 2013-14, Ron Burton, tem sido muito claro ao anunciar suas três metas do ano: 

aumento do quadro associativo, apoio à Fundação Rotária e aprimoramento da imagem pública por meio da Família Rotária.
Gostaria de analisar com vocês o primeiro objetivo presidencial. Como bem sabem, o Conselho Diretor do Rotary International 

aprovou a meta de alcançar 1,3 milhão de rotarianos até o dia 30 de junho de 2015, o que representa um crescimento de 3% em 
três anos a partir de 2012-13. Para isso, o Conselho dividiu o mundo rotário em 22 regiões e solicitou a cada uma delas que elabo-
rem seus próprios planos tendo em conta os desafios que enfrentam e as oportunidades de que dispõem. Nossas Zonas Rotárias 
determinarão suas metas, e agora nossa responsabilidade é cumprir o objetivo de alcançar e superar esses 3% que o Conselho nos 
solicitou.

Quem sabe, uma forma de alcançá-la seja evocando as palavras do grande piloto de corrida Malcom Campbell, que em uma 
reportagem disse que a decisão mais destemida que teve que tomar em sua vida foi dizer à sua equipe: “Comecemos!”

E isso aplicado ao Rotary significa: comecemos a sacudir a apatia que geralmente só conduz a uma interminável postergação e, 
finalmente, a nada. Comecemos a captar novos associados para que, por meio deles, e com a participação comprometida dos rota-
rianos existentes, possamos apoiar e fortalecer nossos clubes. Comecemos a fazer entender aos presidentes dos clubes que hoje 
não se pode permanecer na inércia: ou se vai adiante ou se retrocede; ou cresce ou morre. É muito melhor assumir um compromisso 
do que dar as costas a um problema. É melhor acender uma vela do que se queixar da escuridão, é melhor fazer o bem, mesmo que 
seja de forma modesta, do que se queixar dos males que existem sobre a Terra.

Quando me perguntam por que sou rotariana, sempre respondo que eu o sou porque anos atrás um rotariano pensou que eu 
reunia as qualidades para ser rotariana. Ou seja, devo a meu padrinho de clube o privilégio de fazer parte dessa organização, e essa 
confiança que ele depositou em mim foi o começo de uma missão de serviços e companheirismo que hoje me une aos homens e 
mulheres de boa vontade ao redor do mundo para compartilhar ideias e propósitos para ajudar a cobrir as necessidades das pessoas 
que me rodeiam, e para alcançar o que todos, consciente ou inconscientemente, buscamos, que é a paz interior.

Por isso, estimulo-os a buscarem em suas comunidades homens e mulheres que sejam dignos de pertencer ao Rotary e os con-
videm a desfrutar do mesmo privilégio que nós temos. Apesar de tal tarefa se iniciar nos clubes, saibam que vocês contam com o 
apoio e o estímulo do governador do Distrito, seus governadores assistentes, os coordenadores do Rotary e seus assistentes para 
que, por meio deles, se faça um esforço conjunto para se obter associados comprometidos com o crescimento, que tragam novas 
ideias e ofereçam mais oportunidades de serviço, e desenvolvam-se novos líderes para construir um Rotary vibrante de acordo com 
os tempos que estão por vir.

Celia Elena Cruz de Giay
Diretora do Rotary International no Período 2013-2015
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Uma coisa que ficou muito evidente nas 
posses no nosso ano rotário 2013-2014 
foi a alegria demonstrada por todos nesses 
eventos. Amigos, famílias, adultos e crian-
ças, todos festejando a chegada de um novo 
ano rotário. O nosso Distrito é formado por 
gente feliz.

Para Viver Rotary e Transformar Vidas 
precisamos cultivar essa nossa maravilhosa 
característica de amizade, alegria e compa-
nheirismo que tanto nos fazem bem e nos 
permitem ajudar os necessitados sempre 
com um sorriso nos lábios.

Sempre coloco nos pronunciamentos que 
somos uma grande família. Isso é sentido 
por todos aqueles que visitam os demais 
clubes do Distrito onde são recebidos de 
braços abertos e tratados com toda a consi-

deração que um ente querido merece. Esse 
mesmo fato ocorre quando visitamos outros 
Distritos no Brasil e no exterior. A sensação 
de estarmos em casa fica evidente pelo com-
panheirismo, clima amistoso e protocolo de 
reunião conhecido que encontramos.

Alguns companheiros nos deixam por di-
versos motivos. Mudança de residência, de 
trabalho, problemas financeiros, problemas 
familiares e até por diferenças irreconcili-
áveis com outros companheiros de clube. 
Felizmente esse último motivo tem sido bas-
tante raro em nosso distrito.

Como manter essa nossa grande família 
unida e feliz? Um segredo está no chamado 
DQA, o desenvolvimento do quadro associa-
tivo.

A palavra desenvolvimento traz consigo o 

conceito de crescimento, movimento, trans-
formação.

Uma das dimensões é o crescimento do 
número de companheiros. Precisamos man-
ter e aumentar nossa família para que te-
nhamos condição de melhor servir aos que 
necessitam de nossa ajuda.

Outra dimensão, movimento,  é o engaja-
mento de todos em projetos e nas avenidas 
dos clubes. Só a participação nas atividades 
do clube e do Distrito permitirá manter a 
motivação dos companheiros e a discussão 
saudável das alternativas para a realização 
de projetos e o reconhecimento pelos resul-
tados alcançados. 

A terceira dimensão é a transformação 
pessoal. A grande recompensa que encon-
tramos em Rotary é a nossa transformação 
em pessoas melhores como consequência 
de nossa doação a quem precisa e de nossos 
atos altruístas. Essa transformação é senti-
da no de foro íntimo e não depende de nossa 
vontade. Ela vem como resposta a nossas 
ações de servir e emana das pessoas a quem 
ajudamos. 

É importante realizarmos, de vez em 
quando, uma reflexão sobre a razão de es-
tarmos em Rotary, sobre as alegrias do com-
panheirismo e as ações que fizemos em prol 
dos necessitados sem pensarmos no que ga-
nharíamos em troca. Que tal fazermos uma 
avaliação de nós mesmos?

Vamos verificar que melhoramos como 
seres humanos e que isso nos traz felicidade.

     José Joaquim do Amaral Ferreira
e Célia  Maria Corrêa Ferreira

Governador do Distrito 4420
no Ano Rotário 2013-2014
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No Mês do Desenvolvimento do Quadro Associativo trazemos uma matéria especial do Presidente da Comissão de DQA, o Governador  
2003-2004 Dirceu Vieira, mostrando o resultados do "Plano de DQA", e o sucesso dos Seminários Itinerantes de DQA. O Desenvolvimento 
do Quadro Associativo é essencial para mantermos a força do Rotary, através da ampliação de cabeças e braços que poderão contribuir para 
os inúmeros projetos e ações dos clubes do distrito, e ajudar a perpetuar nossa já centenária organização.

Outra matéria de destaque é sobre o lançamento em Agosto de 2013 do novo site do Rotary International na internet, atendendo às 
solicitações dos rotarianos por melhorias e com muitas novidades, como os dois sites, um para não rotarianos, e outro para rotarianos, e o 
perfil, que funciona como uma rede social para rotarianos.

Apresentamos um panorama atualizado do programa Polio Plus, acrescido de matéria sobre o Simpósio da Polio apresentado pelo Pre-
sidente  da Comissão de Fundação Rotária Marcelo Haick, e o Instrutor Distrital apresenta a Visita Oficial, em conjunto com a estreia, neste 
ano rotário, da seção com a cobertura das Visitas Oficiais realizadas pelo casal Governador Joaquim e Célia, e com reportagem da jornalista 
do Distrito, Juliana Amorim.

Não esquecendo a seção Acontece nos Clubes, mostrando o que os rotarianos estão fazendo de bem, e fechando com a coluna de Imagem 
Pública, que apresenta perguntas e respostas sobre o que é e para que serve a divulgação do Rotary e suas ações, dicas sobre como obter 
informações e divulgar acontecimentos,  e apresenta um resumo do funcionamento do site do Distrito, os critérios e formas para envio de 
notícias e eventos, além de uma descrição dos mini-sites dos clubes.

Marcelo R. S. Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
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O Desenvolvimento do Quadro 
Associativo do Distrito continua 
com forte crescimento, com a cons-
tante motivação dos Presidentes e 
Líderes Distritais, proporcionando 
resultados excelentes nos Clubes. 

A meta de +15%, já superada 
inicialmente por mais de 20% dos 
clubes nas posses, permanece em 
crescimento contínuo, contando 
agora com 38% clubes ultrapassan-
do o objetivo e com um engajamen-
to total de todo o Distrito no DQA e 

na retenção.
A lista dos Presidentes e Clubes 

que já estão de posse das outorgas 
de pins e fitas, que reconhecem os 
resultados, já atinge 29 clubes e 
vários outros, estão muito próxi-
mos da meta ou já apresentando 
forte movimentação positiva para 
tal.

Agora em fase de visitas ofi-
ciais, o Governador Distrital Joa-
quim, tem tido a oportunidade de 
reconhecer e outorgar pessoal-
mente, em vários clubes que apro-
veitam a data para apresentação 
dos novos membros.

A maioria dos Seminários Dis-
tritais Itinerantes de DQA já se 
realizou, com a presença marcante 
e participativa de mais de 700 pes-
soas, que tiveram oportunidade de 
uma construtiva troca de ideias e 
sugestões para o desenvolvimento 
do nosso distrito. Mais 4 devem ser 
realizados ainda em outubro e a ex-

pectativa é de o total atinja cerca 
de 1.000 rotarianos.

A partir de outubro o RI já 
anuncia os números oficiais da ges-
tão, e os mesmos serão publicados 
mensamente na Carta, com o nú-
mero de membros de cada clube, a 
variação apresentada no DQA e os 
valores parciais que serão transfe-
ridos para a Fundação Rotaria, no 
final da gestão, com a meta +15% 
concluída.

Os Presidentes, Líderes e os 
Clubes do Distrito 4420 estão ex-
tremamente motivados e demons-
trando uma determinação mar-
cante no DQA, dando um enorme 
exemplo de comprometimento com 
os objetivos rotários.

Continuem com essa garra e 
perseverança!!!

Dirceu Vieira
Governador 2003-2004

Presidente da Comissão de DQAde
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PLANO DE DQA É APRESENTADO AO PRESIDENTE ELEITO DE RI
 O plano de DQA 2013/2014 do Distrito 4420 foi apresentado ao Presidente Eleito de RI Gary Huang, no dia 27 de Agosto, durante o 

seminário de DQA da Área 1 realizado no RCSP-Aeroporto. Os excelentes resultados, já alcançados pelos clubes, foram muito aplaudidos e 
elogiados pela sua comitiva e pelos presentes ao seminário.
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Posse de 8 novos

associados no

RC São Vicente

Antônio Emmerich

Maior aumento

percentual: 67% !
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             OUTORGAS DE DQA +15% 
•  Pins normais, com ponto amarelo para os padrinhos. 
•  Pins normais, com strass azul para os Presidentes que atingirem objetivo. 
•  Fitas azul/amarela no banner para os Clubes que atingirem objetivo. 
•  Pins normais, com strass azul para os GAs que atingirem objetivo na área. 
•  "Menção Distrital de DQA" a ser entregue na Conferência. 
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Clubes que já cresceram no ano rotário 2013-2014
38% DOS CLUBES DO DISTRITO JÁ ULTRAPASSARAM A META DE +15%

 Clubes Aumento  Clubes Aumento
 RC São Vicente - Antonio Emmerich 67%  RC Santos - José Bonifácio 17%
 RC Praia Grande - Novo Tempo 45%  RC São Paulo - Vila Mariana 17%
 RC Guarujá - Ilha de Santo Amaro 38%  RC São Paulo - Manancial Manacás 17%
 RC São Bernardo Campo - Jardim do Mar 37%  RC Santo André - Oito de Abril 15%
 RC Santos - Aparecida 36%  RC Peruíbe 15%
 RC Santos - Gonzaga 36%  RC Santos - Praia 15%
 RC Guarujá - Vicente de Carvalho 29%  RC São Paulo - Interlagos 14%
 RC Praia Grande 28%  RC São Paulo - Independência 13%
 RC São Bernardo Campo - Rudge Ramos 27%  RC São Paulo - Vila Carioca 12%
 RC São Paulo - Ipiranga 26%  RC São Paulo - Parque do Ibirapuera 12%
 RC Itariri 25%  RC São Paulo - Santo Amaro 9%
 RC São Paulo - Nove de Julho 25%  RC Guarujá 9%
 RC São Caetano do Sul - Oeste 24%  Rotary E-Club 4420 7%
 RC Bertioga - Canal 23%  RC Diadema - Floreat 6%
 RC Praia Grande - Pedro Taques 22%  RC Santo André - Campestre 5%
 RC São Caetano do Sul - Olímpico 22%  RC Santo André - Sul 4%
 RC Itanhaém 22%  RC Santos - Boqueirão 4%
 RC Santos - Noroeste 21%  RC Santo André 3%
 RC São Paulo - Saúde 20%  RC Mauá 3%
 RC Mongaguá 20%  RC São Vicente - Praia 3%
 RC Santos - Porto 19%  RC São Paulo - Sudeste 2%
 RC Bertioga - Riviera de S. Lourenço 18%  RC São Paulo - Aeroporto 2%
 RC São Paulo - Cidade Dutra 18%

CONVIDE
UM NOVO MEMBRO
PARA SEU CLUBE !!!

A EQUIVALÊNCIA DE
UM NOVO SÓCIO PARA 
CADA COMPANHEIRO

É PLENAMENTE
EXEQUÍVEL.

SEMINÁRIO DISTRITAL ITINERANTE DE DQA 
Inovando no Distrito, em lugar de um único Seminário 

Distrital de DQA, já foram realizados até agora 11 Semi-
nários nas Áreas, acumulando a presença de mais de 700 
pessoas . A meta é atingirmos 1000 pessoas com os se-
minários itinerantes, levando a mensagem do Desenvol-
vimento e Retenção do Quadro Associativo a mais rotaria-
nos e não-rotarianos!8
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O PLANO:  RECONHECIMENTO DISTRITAL DQA +15%
Clubes que cumprirem a meta de +15% no final da gestão terão os valores do Fundo Distrital dos novos 
associados neste ano rotário depositados na Fundação Rotária em nome dos padrinhos, na proporção do 
crescimento líquido ("crescimento" - "perdas") dividido pela quantidade de novos associados.

Exemplo: Em um clube com 20 sócios entram 4, sai um = crescimento líquido de 3 (cumpre a meta de +15%). Cal-
culando 3÷4 =0.75 (aplica 75% do Fundo Distrital dos 4 novos). Assim, para um sócio registrado em novembro, 
por exemplo, a contribuição será de 8 meses x R$ 38,00  (fundo distrital líquido desse sócio) = R$ 304,00 x 75% 
= R$ 228,00 em nome do padrinho! 

Quanto mais cedo o associado entrar, maior será o depósito na Fundação!
Quanto melhor a retenção, maior a contribuição!
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Está no ar o novo site do Rotary Interna-
tional! O novo site está totalmente remodela-
do, e com novos e fantásticos recursos. Além 
de trazer um conceito de 2 SITES distintos, 
um voltado ao visitante externo não-rotaria-
no, e outro voltado aos rotarianos, tem ferra-
mentas de interação entre os rotarianos que 
constituem uma verdadeira 
REDE SOCIAL do bem! 

A equipe do RI fez uma 
pesquisa junto a rotarianos de 
todo o mundo para ouvir o que 
achavam que deveria ser me-
lhorado no site. Pontos como 
navegabilidade, a dificuldade 
em se achar os conteúdos, or-
ganização e desatualização em 
relação às tendências foram 
apontados, e trabalhados por 
uma equipe profissional, que 
efetuou um trabalho de desen-
volvimento da marca.

Ao entrar no site do  RI, 
em www.rotary.org, o visitante 
encontra o site criado espe-
cialmente para não rotarianos 
(imagem acima). Nele, de for-
ma prática e objetiva, pode-se 
saber muita coisa sobre o Ro-
tary, sua estrutura, quem são 
os rotarianos, o que fazem  e 
notícias sobre a organização. 
Apresenta ferramentas para 
encontrar clubes e muitos re-
cursos informativos (visite e 
experimente rolar a página!). 

Para os rotarianos, o site 
apresenta o My Rotary (ima-
gem ao lado), um site com-
pleto, reformulado e cheio 

de recursos para os que já fazem parte da 
organização. Neste site pode-se encontrar 
informações detalhadas e organizadas sobre 
a Fundação Rotária, projetos de subsídios, 
materiais gráficos, eventos rotários globais, 
muita informação rotária em diversos cam-
pos, ferramentas de gestão e também notí-

cias e atualidades do RI.  
Uma das características 

mais interessantes do novo 
site é o PERFIL (veja exem-
plo na imagem da página ao 
lado), que permite que cada 
rotariano coloque informa-
ções no site, sobre si, suas 
atividades profissionais e 
rotárias, e possa interagir e 
encontrar com outros rota-
rianos. Para participar é só 
acessar e se cadastrar, e esco-
lher as informações que de-
seja compartilhar. O sistema 
de GRUPOS permite se criar 
e participar de comunidades 
temáticas e trocar ideias em 
discussões sobre muitos as-
suntos. 

Além de um novo site, o 
RI lançou também toda uma 
nova identidade visual para 
a organização. Essa identi-
dade não é novidade para os 
rotarianos do Distrito 4420, 
pois foi adotada, em primeira 
mão, desde o início do ano ro-

tário no site do Distrito e no boletim distrital. 
Na nova identidade temos a palavra "Rotary" 
ao lado da roda, reforçando o nome da orga-
nização como é conhecida, de forma simples 
e direta. Na próxima edição da Carta Mensal 
será apresentada detalhadamente esta mar-
ca, suas vantagens e características, e tam-

conheça o novo site do rotary international
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Além do novo lo-

gotipo, que deverá ser 
adotado e divulgado 
por todos os clubes, 
há também 3 novos 
slogans, que já foram 
apresentados aos ro-
tarianos do Distrito 
através de nosso site, e 
que devem motivar ro-
tarianos e não-rotaria-
nos. São eles: "Junte-
-se a líderes", "Troque 
ideias" e "Entre em 
ação". Esses slogans, 
e seus logos, ajudam a 
enfatizar os pilares da 
organização, que são 
o relacionamento pro-
fissional e pessoal e a 
prestação de serviços.

Visite o novo site, 
clique em "Meu Ro-
tary", cadastre-se, 
atualize seu perfil, e 
procure os grupos de 
discussão, entre eles 
o grupo "Rotary Dis-
trito 4420" e o grupo 
"Rotary Brasil", e faça amigos pelo Distrito e 
pelo Brasil!  

O site do Rotary International é indepen-
dente do site do Distrito 4420 ou dos sites 
dos clubes, que são mantidos pelos rotarianos 
voluntários da equipe de Imagem Pública do 

Distrito 4420. O site do RI foi desenvolvido 
por uma equipe profissional que faz parte do 
"staff" do RI na sede em Evanston, EUA, e foi 
liderada por Peter Markos, CIO da organiza-
ção. Contatos e dúvidas sobre o site do RI po-
dem ser efetuados através dos contatos cons-

tantes no próprio site (www.rotary.org) ou 
através do escritório do RI no Brasil (RIBO). 
No site do RIBO há inclusive um guia passo a 
passo para orientar os rotarianos no processo 
de cadastro para criação de seu perfil. Visite e 
participe: www.rotary.org.
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Durante o ano de seu mandato, o gover-
nador deve visitar cada um dos clubes do 
distrito individualmente ou vários ao mesmo 
tempo em reuniões interclubes. 

O propósito da visita oficial do governa-
dor é chamar atenção a tópicos importantes 
relacionados ao Rotary, motivar os rotarianos 
a participar de atividades de prestação de 
serviços e possibilitar que os sócios discutam 
assuntos de interesse do clube.

O Governador Assistente e a Progra-
mação

Desenvolva com o clube uma programa-
ção que utilize a experiência e os conheci-
mentos do governador.

Esta deve incluir: 
1) Discussão do  progresso do  clube  com  

relação  a suas metas  conforme estabeleci-
das com a ajuda das Diretrizes para Aumentar 
a Eficácia dos Rotary Clubs; 

2) Elaboração de apresentações sobre as 
atividades, realizações e planos de trabalho 
das comissões; 

3) Reconhecimento de projetos individu-
ais e de clube; 

4) Sessão para esclarecimento de per-
guntas sobre normas e atividades distritais 
e do RI.

Diferenças entre a visita a clube pelo 
GA e a visita oficial do GD

 Durante a visita a clube o governador as-
sistente deve: 

1) Verificar o progresso do clube em dire-
ção a suas metas; 

2) Avaliar a eficácia das estratégias do 
clube; 

3) Sugerir soluções práticas para proble-

mas enfrentados pelo clube; 
4) Utilizar o Relatório de Visitas a Clube.

Durante a visita oficial o governador 
deve: 

1) Motivar os sócios a participar de pro-
jetos de prestação de serviços e atividades de 
clube e distrito; 

2) Dar ênfase ao lema anual do RI e a 
tópicos importantes relacionados ao Rotary; 

3) Reconhecer projetos do clube e o tra-
balho de rotarianos que se destacaram; 

4)  Dar atenção especial a clubes fracos 
ou em dificuldades.

 
O Planejamento da Visita Oficial
 Para marcar as visitas oficiais aos clubes, 

o governador assistente deverá coordenar os 
detalhes com o clube e o governador. Consi-
dere as seguintes sugestões:

• Procure fazer com que a visita coincida 
com eventos relevantes do clube, tais como:

– Cerimônia de inauguração
– Cerimônia de admissão de novos sócios

– Orientação de novos sócios
– Evento sobre a Fundação Rotária
– Entrega de prêmio
– Reunião interclubes
• Marque para o início do ano rotário as 

visitas a novos clubes e àqueles que requei-
ram atenção especial

• Considere a distância e o tempo de via-
gem para chegar ao clube

 Verifique se todas as medidas logísticas 

foram tomadas para receber o governador e 
seu cônjuge.

 Preparação da Visita Oficial
 Para garantir que a maioria dos sócios es-

teja presente, peça aos líderes do clube que 
promovam a visita:

1) Anunciando-a nas reuniões semanais; 
2) Publicando lembretes no boletim do 

clube; 
3) Solicitando aos sócios que organizem 

seus compromissos pessoais e profissionais 
de modo a não interferir com a visita oficial; 

4)  Organizando a entrega de prêmios 
ou reconhecimentos por ocasião da visita do 
governador.

Ajude a preparar o governador para as 
visitas oficiais: 

1) Oferecendo-lhe estatísticas atua-
lizadas de cada clube sobre quadro social, 
projetos, índices de frequência, participação 
em programas da Fundação Rotária e apoio 
financeiro a esta última; 

2) Fornecendo-lhe informações sobre os 
sucessos e os desafios de cada clube; 

3) Provendo-lhe o cronograma de cada 
visita. 

Ronaldo Tadeu Caro Varella
Presidente da Comissão de Capacitação

e Instrução Distrital

a visita oficial do governador
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O Rotary Club de São Vicente Antônio Emmerich, clube presidido pelo casal Valdeci Silva e 
Carmem, recebeu o casal governador Joaquim Ferreira e Célia, dando partida na sequência de visi-
tas do ano rotário 2013-14.  A programação contou com passagem pela Prefeitura e um encontro 
com Luis Claudio Bili, prefeito de São Vicente e visita ao CECOF – Novo Rumo, onde foi instalado o 
Projeto Ler. Na festiva, ocorreu a posse da nova sócia Luiciana D. Servinsckins, que possibilitou o 
alcance da meta de 15% de novos sócios, estipulada para o início da gestão, pelo DQA. O presiden-
te Silva e o companheiro Edson Joaquim de Jesus Cambaúva receberam o Cristal EREY.

 Rotary Club de Itariri
O Rotary Club de Itariri recebeu Visita Oficial do casal governador do Distrito 4420, José Jo-

aquim do Amaral Ferreira e Célia, que estiveram na casa do casal presidente do clube, José Carlos 
Pinto e Lucilia, local da Assembléia com os sócios. Na festiva Lucilia deu posse a José Carlos, que 
empossou novos sócios, Lady Vanda, Iberê Gonçalves, Débora C. de Almeida e Paulo Eduardo. As-
sim, o clube alcançou a meta de 15% de novos sócios empossados no início da gestão, estipulada 
pelo presidente da Comissão de DQA, Dirceu Vieira. Os rotarianos também comemoraram  o 2º 
aniversário do clube.

Rotary Club de Praia Grande Novo Tempo
O presidente Antônio Luiz de Souza recebeu Visita Oficial do governador Joaquim Ferreira e 

apresentou alguns dos projetos realizados pelo clube, como o projeto Bocha Rafa Adaptada, que 
tem como responsável a companheira Marli. A Bocha Rafa Adaptada é um esporte mundialmen-
te praticado para pessoas que necessitam de acompanhamento especial. No Hospital Municipal 
Irmã Dulce, o clube mantém uma Brinquedoteca na Ala da Pediatria. Na festiva foram empossa-
dos os três novos sócios, Antônio Manoel, Gláucia e Francisco. O presidente Antônio foi agraciado 
com um Cristal EREY e também alcançou os 15% da meta do DQA, proposta no início da gestão.

 Rotary Club de Mongaguá - Centro
Em Mongaguá-SP, o casal governador Joaquim Ferreira e Célia foi recepcionado pela presidente 

transformadora Marlene Karo e sua comitiva, no Marco Rotário do clube, que é um dos representan-
tes do Rotary na cidade. A programação teve início na sede da APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Mongaguá, entidade apoiada pelo clube, onde os rotarianos foram recebidos 
pelo presidente David Barroso. Na festiva, a presidente Marlene aproveitou a ocasião para formali-
zar sua transmissão e posse como Presidente Transformadora e também outorgar títulos Paul Harris 
às companheiras Sandra Maria Molino Salomão e Maria Idalina C. P. Teixeira.

Rotary Club de São Paulo Sudeste
O casal governador Joaquim Ferreira e Célia visitou o Rotary Club de São Paulo - Sudeste, presi-

dido por  Cinthia Corrêa da Costa Machado. O clube apresentou o projeto permanente realizado em 
parceria com a CHAMA – Sociedade de Assistência ao Excepcional, entidade que cuida de crianças 
com paralisia cerebral e recebe apoio dos rotarianos. Na festiva, a presidente Cinthia recebeu o Pin 
de Major Donor e o 1º Cristal EREY do RCSP-Sudeste. Os companheiros também comemoraram o 
aniversário de fundação do clube que completou 46 anos e o aniversário de fundação da Casa da 
Amizade, com 16 anos de serviços prestados. 

Rotary Club de São Paulo Interlagos
O Rotary Club de São Paulo Interlagos recebeu Visita Oficial do casal governador José Joaquim 

do Amaral Ferreira e Célia, que conheceu o projeto Banco de Leite Materno, apoiado pelo clube que 
é presidido por Ricardo Pontin Martins. O clube colabora com o Banco de Leite do Hospital e Ma-
ternidade Interlagos, arrecadando cerca de 250 frascos de vidro por mês, para armazenamento de 
leite materno. O presidente Pontin deu posse aos três novos sócios, Haroldo Nunes, Vitor Cavalcanti 
e Rodrigo Maldini Pitangui Viegas e fez a outorga de título Paul Harris a Luiz A. Pinto Grijó e a Yvone 
Venditti.

Rotary Club de Santo André Bela Vista
Os companheiros do Rotary Club de Santo André Bela Vista, presidido por Carlos Eduardo 

Daniel, estiveram na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SCELT), junto com o ca-
sal governador do Distrito 4420, José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia, durante Visita Oficial, 
onde foram recebidos pelo secretário Raimundo Taraskevicius Salles, que é rotariano do clube. Na 
festiva, os companheiros Antonio Bernardini, Carlos Eduardo Daniel, Edison Ribeiro Dib, Edmur 
Agostinho de Paula, Fabio dos Santos Lopes, Luiz Carlos Borsari, Nelson da Silva Oliveira Filho, 
Raimundo Taraskevicius Salles e Wagner Rodrigues Fernandes, receberam o Cristal EREY, impor-
tante reconhecimento rotário da gestão.
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K.R. “Ravi” Ravindran, associado do 
Rotary Club de Colombo, Sri Lanka, foi sele-
cionado pela Comissão de Indicação como 
presidente do RI de 2015-16. Ele se tornará 
o presidente indicado em 1º de outubro, caso 
não haja candidato opositor.

Ravindran disse que sua maior priorida-
de para o Rotary será o aumento do quadro 
associativo, o que chamou de base de toda 
organização.

“Com relação ao quadro associativo, pre-
cisamos continuar dando enfoque à geração 
jovem", disse Ravindran. "Também gostaria 
de buscar formas de atrair ao Rotary os re-
cém-aposentados e pessoas mais experien-
tes."

Segundo ele, a criação de planos regio-
nais para desenvolvimento do quadro as-
sociativo e o fato de percebermos que uma 
única abordagem não serve para todos é defi-
nitivamente um passo na direção certa.

“Albert Einstein definiu a loucura como 
'fazer sempre a mesma coisa e esperar resul-
tados diferentes. Em muitos aspectos, esta 
tem sido a história do desenvolvimento do 
quadro associativo do Rotary", disse Ravin-
dran. "Felizmente, nossa abordagem foi fi-
nalmente estudada e modificada. Dividimos 
o quadro associativo em 22 regiões, de modo 
que cada uma desenvolva e implemente um 
plano de acordo com suas necessidades."

Segundo ele, é importante que os rotaria-
nos usem as mídias sociais para contar nossas 

histórias, pois assim o público pode aprender 
mais sobre o impacto positivo que o Rotary 
tem em sua vida. Ele também disse: "Nossa 
identidade deve permanecer simples e ba-
seada em nossos valores, e ser clara e direta 
para nosso público interno e externo."

Formado em comércio, Ravindran é fun-
dador e CEO da empresa Printcare PLC, líder 
global na indústria de chás. Ele também serve 
no conselho diretor de diversas empresas, e é 
presidente fundador da Associação Antinar-
cóticos de Sri Lanka, a maior organização do 
gênero do país.

Como presidente da Comissão Pólio Plus 
do seu país, Ravindran liderou uma força-ta-
refa com representantes governamentais, a 
Unicef e o Rotary, e ajudou a negociar tréguas 
dos combates no norte do país para a realiza-

ção dos Dias Nacionais de Imunização.
Rotariano desde 1974, Ravindran já ser-

viu à organização como diretor e tesoureiro 
do RI, curador da Fundação Rotária, líder de 
grupo de discussão da Assembleia Interna-
cional, governador de distrito, representante 
do Conselho de Legislação e presidente de 
Instituto Zonal. Ele liderou um projeto patro-
cinado por clubes e distritos rotários em Sri 
Lanka que reconstruiu 25 escolas destruídas 
pelo tsunami, beneficiando 15.000 crianças.

Ravindran foi reconhecido pela Funda-
ção Rotária com a Menção por Serviços Me-
ritórios, o Prêmio por Serviços Eminentes, e 
o Prêmio por Atuação em Prol de um Mundo 
Livre da Pólio. Ele e sua esposa, Vanathy, têm 
dois filhos e são Doadores Extraordinários 
(Major Donor) nível 4.

No dia 27 de Agosto o Distrito 4420 re-
cebeu a visita do Presidente Eleito de RI para 
2014-2015 Gary Huang, que estava no Brasil 
em missão preparatória para a Convenção In-
ternacional de 2015 do Rotary que será rea-
lizada em São Paulo, e cujo chairman é o Dire-
tor 1995-1997 de Rotary International José 
Alfredo Pretoni, associado do RCSP Sul, atual 
clube da governadoria do Distrito 4420. 

O Presidente Eleito Gary Huang e sua 

comitiva visi-
taram o Rotary 
Club de São 
Paulo Aero-
porto durante 
sua passagem 
por São Paulo, 
durante o Se-
minário de De-
senvolvimento 
de Quadro As-
sociativo, que 

estava sendo realizado na Área 1 pelo Gover-
nador 2003-2004 do Distrito 4420, Dirceu 
Vieira. A apresentação foi acompanhada 
atentamente pelo Presidente Eleito Gary.

O Presidente do RCSP Aeroporto Francis-
co Mo Qom Yeng recebeu o presidente eleito 
e sua comitiva, que incluía Ken Morgan, "aid" 
do presidente eleito, Kazuhiko Ozawa, Cura-
dor da Fundação Rotária, Michael Colasuro, 
Tesoureiro da Fundação Rotária, e ainda Pe-

ter Bundgard e Frederich Liu, que como os 
demais são membros da Comissão Organiza-
dora da Convenção Internacional de 2015. 
Também prestigiaram a reunião os governa-
dores eleitos do Distrito 4430, Arquimedes, 
e do Distrito 4610, Ivo Nascimento. 

Durante a reunião, o Governador Eleito 
do Distrito 4420 Hiroshi Shimuta apresen-
tou mensagem de agradecimento pela pre-
sença das ilustres visitas, que então puderam 
acompanhar o Seminário de DQA que era re-
alizado. A tradução dos pronunciamentos foi 
realizada pela companheira Claudia Priori, da 
Casa da Amizade do RCSP Aeroporto. 

A reunião incluiu momentos de compa-
nheirismo, com apresentação do tenor Jorge 
Durian, que é associado do RCSP Aeroporto, 
e com apresentação de sambistas e passis-
tas da Escola de Samba Vai Vai, dando uma 
demonstração do que o futuro presidente do 
RI poderá esperar durante sua Convenção In-
ternacional em São Paulo.

DISTRITO RECEBE A VISITA DO PRESIDENTE ELEITO DE RI GARY HUANG
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O Distrito-4420 desenvolve Simpósio 
sobre a Pólio, que vai além de suas fronteiras!

A Comissão da Fundação Rotaria do 
Distrito 4420 definiu em seu planejamento 
estratégico o Programa Polio Plus como prio-
ridade.

Para desenvolver nosso objetivo, foi ava-
liado o cenário no mundo, o plano da Iniciati-
va Global para a Erradicação da Pólio (IGEP) 
e as possíveis ações na realidade local.

Caso de Advocacy

Como plano de ação, a proposta foi de 
organizarmos um Simpósio sobre a Pólio, na 
cidade de São Paulo, envolvendo as partes in-
teressadas, sendo fundamental o acesso aos 
interlocutores-chave no Ministério da Saúde, 
Organização Pan Americana (OPAS) de Saú-
de e da nossa Fundação Rotária.

Após um extenso trabalho de pesquisa e 
contatos, firmamos a parceria com a Secre-
taria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde e com apoio de Carol Pandak, diretora 
PolioPlus, tornou-se possível a realização do 
Simpósio sobre a Erradicação da Pólio, que 
ocorrerá no dia 12/11/2013 no Hospital Sí-
rio Libanês, em São Paulo.

“A maior satisfação neste processo foi, 
de certo modo, pouco a pouco unirmos todas 
as partes interessadas, que possuem valores 
convergentes com o poder de transformar 
sonhos em realidade”, explica Marcelo Haick, 
presidente da Comissão da Fundação Rotaria 
do Distrito.

Como forma de tornar nosso relaciona-
mento ainda mais consistente, participamos 
das festividades comemorativas dos 40 anos 
do Plano Nacional de Imunização, no dia 18 
de Setembro, em Brasília, onde o Rotary 
International, através do curador Antonio 

Hallage, foi homenageado como parceiro 
neste longo período de atuação.

Esta iniciativa de origem distrital, que ora 
envolve diversos parceiros, suplantou nossas 
fronteiras, e desta forma abre a possibilidade 
de ocupar lugar de destaque no debate sobre 
a Pólio, principalmente no tangente aos pró-
ximos passos e com impacto junto à imagem 
pública e a maior conscientização dos Rota-
rianos.

Temos no Advocacy um conceito para 
construção de planos de ação de impacto so-
cial e favorecimento da comunidade local.

Em 2012, o trabalho de erradicação da 
pólio teve um progresso histórico. O ano 
se encerrou com o menor número de casos 
já visto: 250. Um número impressionante 
se comparado aos 350.000 reportados 
em 1985, quando a luta contra a doença 
começou. Falta muito pouco para atingir-
mos nosso objetivo, mas precisamos da sua 
ajuda.

Para contribuir à difusão desta causa, 
assine uma petição, promova a importân-
cia da erradicação em suas redes sociais, 
faça uma campanha de arrecadação de 
fundos ou divulgue sua história na mídia. 
Sua ajuda é essencial para a erradicação da 
pólio.

O Rotary e a Fundação Bill e Melinda 
Gates estão ampliando sua parceria du-
rante a importante fase final da Iniciativa 

Global de Erradicação da Pólio.
De 2013 a 2018, cada US$1 milhão 

que o Rotary se comprometer a doar à 
OMS e ao Unicef, em apoio direto à vacina-
ção contra a pólio, será triplicado através 
de uma equiparação 2:1 (até o limite de 
US$35 milhões por ano) pela Fundação 
Bill e Melinda Gates.

A luta contra a paralisia infantil é um 
trabalho que o Rotary e seus parceiros não 
podem fazer sozinhos. Apenas uma doença 
já foi erradicada antes: a varíola. Com a sua 
ajuda, nós podemos fazer o mesmo com a 
pólio e entrar para a história.

Busque apoio de governos, organiza-
ções não governamentais, empresas e o 
público em geral para que possamos ter os 
fundos necessários à fase final da erradica-
ção.

COMO UMA IDEIA SE TRANSFORMA EM 
EVENTO DE FATO
1- Tenha foco no seu objetivo.
O plano de ação deve ser baseado em um 
planejamento bem elaborado, com diag-
nóstico preciso, levantamento de pontos 
fortes e oportunidades, e em especial a de-
finição das partes interessadas.
2- Definir uma equipe de trabalho.
Nossa equipe mantém o foco, é interativa, 
e compartilha passo a passo todos os desa-
fios e conquistas do processo, bem como na 
produção de dados.

3- Elaborar parcerias consistentes.
O Simpósio torna-se possível pela ação de 
todos os parceiros envolvidos, tomadores 
de decisão e aliados, desde a discussão do 
conteúdo, definição de objetivos, progra-
mação e possíveis passos após o evento.
4- Agir a curto prazo - retorno sustentá-
vel. 
Todos os esforços dos parceiros são base-
ados em valores comuns, o que facilita o 
entendimento e o alinhamento; esta con-
vergência projeta novos desafios, novos 
sonhos e ações efetivas após o evento.

SIMPÓSIO SOBRE A PÓLIO
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Caminhada Rotary 2013 do RC Santos Vila Belmiro é destaque

Pelo sexto ano consecutivo, o Rotary Club de Santos Vila Belmiro realizou 
com muito entusiasmo, solidariedade e diversão a “Caminhada Rotary”, no do-
mingo de 25 de agosto. Já reconhecida pelo poder público, a caminhada faz 
parte do calendário oficial da cidade de Santos/SP, é instituído por Lei Muni-
cipal, que define o “Dia da Caminhada Rotary” sempre no último domingo do 
mês de agosto. Neste ano, o evento foi destaque novamente em canal aberto 
de televisão, através do Bom Dia São Paulo da TV Tribuna, emissora afiliada à 
Rede Globo. Promover a paz, a possibilidade de transformar vidas, a prática de 
atividades físicas, o uso racional da água e a solidariedade entre as comunida-
des, foram os objetivos do evento. 

RC SP Aeroporto recebe 18 cristais do EREY

Neste ano rotário a Comissão de Fundação Rotária está entregando um 
cristal comemorativo especial para os associados dos clubes do Distrito que 
participam do programa EREY - Todos os Rotarianos Todos os Anos. Durante a 
realização do Seminário de DQA da Área 1, realizado pelo EGD Dirceu Vieira e 
pelo Governador Assistente Rui Cabral, e que contou com a presença do Presi-
dente Eleito de RI para 2014-2015 Gary Huang, o clube entregou 18 cristais a 
companheiros que efetuaram doações adicionais naquele dia especificamente 
para o EREY. A entrega foi efetuada pelo presidente Francisco Mo Qom Yeng 
junto com os associados do clube que fazem parte da Equipe Distrital de Fun-
dação Rotária, Yoiti Fujiwara e Claudio Takata. 

RC SP Saúde promove Projeto Rumo e reúne 250 estudantes
Entre as diversas ações realizadas pelo Rotary Club de São Paulo Sul, clu-

be da atual governadoria, está o Projeto 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 ser-
viços 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 Guarujá divulga Seguro Solidário
Em reunião do RC Guarujá, Arthur Castro e Marcos Costa, representantes 

da Porto Seguro, mostraram como os rotarianos e seus parentes próximos po-
dem beneficiar os projetos do Rotary com o seguro de seus carros, feitos ou 
renovados com a Porto Seguro, Azul ou Itaú. As companhias destinam 5% do 
valor líquido do prêmio para a Fundação Rotária. Basta que o segurado rotaria-
no envie um e-mail para o endereço rotary.convenio@portoseguro.com.br, in-
formando: nome da seguradora, número da apólice, nome do segurado, número 
do registro do rotariano em RI, nome do clube, número do clube em RI, número 
do distrito e, se for o caso, grau de parentesco. 

RC Diadema leva alunos ao Chile e traz medalhas

Com muita luta e vontade de vencer, oito alunos entre 13 a 21 anos que 
integram o projeto Lutar pelo Futuro, apoiado pelo Rotary Club de Diadema 
Floreat, representaram o Distrito 4420 no Campeonato Sul-Americano de 
Morganti Jiu-Jitsu realizado em Santiago, no Chile, e trouxeram dez medalhas 
na bagagem. A associação incentiva a prática esportiva e desenvolve a cidada-
nia, através do processo de inclusão social, para cerca de 180 jovens. O pro-
jeto é mantido com apoio dos rotarianos, empresários, eventos beneficentes 
e doações que permitiram a realização da viagem e estadia dos jovens. Essa 
foi a primeira viagem internacional das crianças e jovens saídos da periferia 
da Cidade de Diadema, que são treinados uma vez por semana por professores 
voluntários.  
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No Salão de Cobertura da Fundação de Rotarianos de Santos, aconteceu o 
lançamento oficial do Projeto “Sonhando Sobre as Ondas-Internacional”, que 
tem como objetivo a confecção de pranchas de surf especialmente adaptadas 
para pessoas portadoras de necessidade especiais, e teve seu início efetivo, em 
2008, com a doação de cinco pranchas de surf adaptadas para cegos. O projeto 
consiste na doação de pranchas adaptadas para portadores de necessidades 
especiais, na aplicação de metodologia adquirida ao longo destes anos, bem 
como a transferência de toda a tecnologia na fabricação das pranchas, conhe-
cimento agora levado pela equipe do RC Santos Praia para a Espanha, em par-
ticular Las Palmas e San Sebastian, que se interessaram pelo projeto. 

RC Santos Praia exporta projeto “Sonhando Sobre as Ondas” ac
on

te
ce

 no
s c

lu
be

sRC Santos Aparecida divulga Projeto Sol Amigo da Infância

Com excelente apresentação do Dr. Octavio Moraes Jr., o RC Santos Apare-
cida cumpriu com mais uma etapa do seu cronograma de palestras "Sol Amigo 
da Infância" nas Escolas Particulares de Santos. A primeira do Colégio Univer-
sitas alcançou aproximadamente 150 crianças. Reflexo do grande sucesso, ou-
tras palestras foram agendadas. O Projeto Sol Amigo da Infância é um projeto 
Distrital, abraçado pela gestão transformadora, para levar a mensagem de pre-
venção a todas as partes do Distrito. 

RC de PG Forte Itaipu mantém banco de cadeiras de rodas

O Rotary Club de Praia Grande Forte Itaipu conta com um Banco de Cadei-
ras de Rodas e Cadeiras de Banho com mais de 130 unidades, sendo que, so-
mente nos meses de julho e agosto foram doadas mais de 40 unidades. O Fundo 
Social de Praia Grande e a APAE local foram beneficiadas com 10 cadeiras de 
rodas e cinco cadeiras de banho cada uma, além de várias pessoas da comuni-
dade que já foram contempladas com esse gesto dos rotarianos que registra um 
total de 10 unidades doadas.

O Rotary Santos Monte Serrat realizou a 2ª "Espetada Madeirense", na 
Casa da Madeira de Santos.  Churrasco típico da Ilha da Madeira, com muita 
dança, companheirismo e descontração, contou com a presença de associados 
de diversos clubes das áreas 9, 10 e 11. O casal governador do Distrito 4420, 
José Joaquim do Amaral Ferreira e Célia Maria, prestigiou o evento. Como em 
todo evento realizado por Rotary Clubs, que proporcionam companheirismo e 
confraternização aos participantes, o evento tem toda a sua arrecadação fi-
nanceira destinada aos projetos sociais e beneficentes do clube, que consti-
tuem o grande objetivo de sua realização.

RC de Santo André Bela Vista entrega cadeiras de rodas

O Rotary Club de Santo André Bela Vista realizou entrega de cadeiras de 
rodas, sendo a 515ª e 516ª doadas pelo clube a uma entidade assistida pelos 
rotarianos. O associado Fabio Lopes esteve na Instituição Assistencial Casa do 
Caminho Ananias, onde foi recebido pela presidente da instituição Terezinha 
Gamba Pafundi, para a entrega das cadeiras que foram adquiridas graças ao 
projeto permanente do clube. O presidente Transformador Carlos Eduardo Da-
niel fez questão de ressaltar a importância de mais uma ação dos companheiros 
do clube, que tem se empenhado para manter projetos como esse, em benefício 
da comunidade.

RC Santos Monte Serrat realiza 2ª Espetada Madeirense

17

Ca
rt

a 
Me

ns
al

 dist
ri

t
o 

44
20



im
ag

em
 pú

bl
ica perguntas e respostas sobre imagem pÚblica

Por que divulgar os trabalhos do clube ?

- Divulgando suas realizações o clube pode 
atrair novos associados
- Mostrando que o clube é atuante, motiva e 
retém associados
- Presta contas à sociedade e doadores de re-
cursos, e atrai novas colaborações
- Reconhecimento ao trabalho do presidente 
do clube e de seus companheiros
- É um trabalho coletivo, a ser feito por todos 
os clubes e rotarianos
- Fortalece a organização como um todo, no 
clube e globalmente

Como divulgar ?

- Site do Clube na Internet, site do 
Distrito
- Facebook, YouTube e outras mí-
dias sociais
- Boletins por e-mail e impressos
- Revistas rotárias
- Divulgação como notícia espontâ-
nea na imprensa e TV 
- Exibição do logo junto a projetos, objetos 
doados, etc
- Divulgação em eventos públicos e pelas ruas
- Campanhas publicitárias
- Divulgação em meios sociais e profissionais
- Usando o “pin” de rotariano,
- Falando de Rotary
- Usando o NOVO logotipo do RI, que fortalece 
a percepção e divulgação do nome "Rotary"

O que divulgar ?

- Mostre o que seu clube faz pela sociedade, 
seus PROJETOS ou ações
- Divulgue o que o Rotary faz pelo mundo, 
como PolioPlus ou projetos da F. Rotária
- EVITE mostrar festas e eventos sociais – fo-
que em mostrar o que você faz com os recursos 
daquele evento, e não no evento em si (evite a 
“coluna social”)
- Mostre que o Rotary une profissionais que  
se relacionam e fazem amizades, e usam essa 
energia para fazer bem à sociedade
- Divulgue os números globais do Rotary: 
1.200.000 associados, 34.000 clubes, em 
mais de 200 países, desde 1905

Onde encontrar material e informações ?

- Site do Distrito 4420
- Site do Rotary International, com muitas 
informações, incluindo o “Media Center” com 
campanhas prontas para uso impresso e TV
- Escritório do RI no Brasil (RIBO): através de 
diversas publicações que podem ser compra-
das no local e pelo site www.rotary.org.br 
- Manuais e publicações do RI

O que tem no site do Distrito 4420 ?

www.rotary4420.org.br

- Fonte de Informações Rotárias
- Informações do Distrito e do RI
- Fonte de formulários e manuais
- Agenda de Eventos (Distrito e Clubes)
- Divulgação de Projetos
- Informações sobre os Clubes
- Notícias dos Clubes e do Distrito
- Fotos e Vídeos de eventos rotários
- Troca de informações

O que os clubes podem enviar ?

- Notícias  (veja critérios abaixo)
- Projetos  (novos ou antigos)
- Agenda  (palestras e eventos a realizar)
- Fotos e Vídeos (veja critérios abaixo)
- Dados cadastrais  (local de reunião, etc)

Endereços para envio: 

   NOTÍCIAS: noticias@rotary4420.org.br
   AGENDA: secretaria@rotary4420.org.br 

Que assuntos são publicadas como notícia 
no site do Distrito ?

- Projetos (inaugurações, doações, etc)
- Eventos beneficentes (do clube)
- Posses de novos sócios (representativos)
- Títulos Paul Harris, PHS, Major Donors
- Novas Empresas Cidadãs
- Eventos de área ou conjuntos
- Repercussão de Imagem Pública
- Festivas importantes 

Que assuntos NÃO são publicadas como no-
tícia no site do Distrito ?

- Palestras realizadas no clube
- Reuniões ordinárias ou do conselho
- Eventos de companheirismo
- Posses de sócios honorários
- Homenagens diversas

Onde podemos publicar esses assuntos que 
não vão para o site do Distrito?

Esses assuntos tem seu merecido destaque 
nos sites dos clubes!

Como enviar uma notícia?

Uma notícia deve sempre ter pelo menos uma 
boa FOTO e um pequeno texto que com um 
a três parágrafos (de preferência escrito em 
terceira pessoa) permita responder às seguin-
tes perguntas:

- O quê?  - o que se trata o evento
- Onde?  - onde ocorreu
- Quando?  - quando foi
- Quem?  - quem participou, a quem se refere
- Por quê?  - os motivos do fato 

- Como?  - como transcorreu 

As FOTOS devem ter boa qualidade, 
sem serem borradas ou escuras, boa 
resolução, e devem ser enviadas 
ANEXADAS (arquivo JPG) direta-
mente ao e-mail – não envie as fo-
tos dentro de arquivos Word ou PDF 
e nem através de links para sites 
externos.

O que são os Mini-Sites dos CLUBES ?

www.rotary4420.org.br/nome-do-clube

- 76 sites – um site exclusivo para cada clube 
do Distrito
- Pode ser usado e divulgado como site oficial 
do clube
- Site totalmente automático (e padronizado)
- Informações do site do Distrito aparecem no 
site do clube correspondente
- Notícias, Agenda, Fotos, Vídeos, Projetos e 
Informações do Clube
- Permitem inclusão de informações próprias 
do clube, sem restrições de assunto
- Notícias e Agenda podem ser inseridas no 
site diretamente pelo clube

Como atualizar o site do clube ?

Através de envio para o site do Distrito: 

- Enviou para o site do Distrito, entra automa-
ticamente no site do clube
- SOMENTE assuntos conforme regras
- Aguarda na fila de notícias a publicar

Inclusão diretamente pelo clube (pelo painel):

- SEM RESTRIÇÃO de assuntos
- Publicação imediata no site do clube
- O Distrito poderá aproveitar a notícia do clu-
be para o site distrital

Dúvidas sobre o site e cadastro do clube: 
webmaster@rotary4420.org.br

Marcelo R. S. Carvalho 
 Presidente da Comissão de Imagem Pública

do Distrito 442018
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