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Relatório de Frequência / Dezembro 2009

SANTOS
SANTOS - BOQUEIRÃO
SANTOS - J. BONIFÁCIO
SANTOS - M. SERRAT
SANTOS - NOROESTE
SANTOS - OESTE
SANTOS - PONTA PRAIA
SANTOS - PORTO
SANTOS - PRAIA
SANTOS - V. BELMIRO
SANTOS - GONZAGA
CUBATÃO
CUBATÃO - JARDIM CASQ
SÃO VICENTE
SVIC. - A EMMERICH
SÃO VICENTE - PRAIA
BERTIOGA
BERTIOGA - CANAL
BERTIOGA - R. SLOURENÇO
GUARUJÁ
GUARUJÁ - I. S. AMARO
GUARUJÁ - V. CARVALHO
ITANHAÉM
MONGAGUÁ
PERUÍBE
PRAIA GRANDE
PR. GRANDECAIÇARA
PR. GDE FORTE ITAIPU
PR. GRA - NOVO TEMPO
P. GRANDE PEDRO TAQUES
MAUÁ
MAUÁ - BARÃO DE MAUÁ
RIB. PIRES
RIB. PIRES - ESTÂNCIA
RIO GRANDE DA SERRA
DIADEMA
DIADEMA - FLOREAT
S. B. CAMPO
S. B. CAMPO - JARDIM DO MAR
S. B. CAMPO - NORTE
S. B. RIACHO GRANDE
S. B. RUDGE RAMOS
SANTO ANDRÉ
SANTO ANDRÉ - ALVORADA
SANTO ANDRÉ - BELA VISTA
SANTO ANDRÉ - CAMPESTRE
SANTO ANDRÉ - NORTE
S. ANDRÉ - NOVO SÉCULO
SANTO ANDRÉ - SUL
S. CAETANO DO SUL
SCS. - LESTE
SCS. - OESTE
SCS. - OLÍMPICO
SP. AEROPORTO
SP. ANCHIETA
SP. INDEPENDÊNCIA
SP. IPIRANGA
SP. SAÚDE
SP. CHÁCARA FLORA
SP. NOVAS GERAÇÕES
SP. SUL
SP. NOVE DE JULHO
SP. SUDESTE
SP. PARQUE IBIRAPUERA
SP. CENTENÁRIO
SP. CIDADE ADEMAR
SP. CIDADE DUTRA
MANANCIAL MANACAS
SP. INTERLAGOS
SP. SANTO AMARO

O FUTURO DO ROTARY

ESTÁ EM SUAS MÃOS
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Mensagem do Governador

Prezados companheiros,

É

com grande satisfação que a governadoria do Distrito 4420 faz chegar às suas mãos a sétima edição
de nossa Carta Mensal. Desde o primeiro número,
procuramos aprimorar o conteúdo de nosso periódico,
contemplando maior divulgação das ações promovidas
pelos clubes e pelos companheiros.
Neste editorial, gostaria de destacar que ainda há tempo para que todos os clubes do 4420 consigam conquistar
a Menção Presidencial. Esta condecoração é o coroamento
de um ano de trabalho e de dedicação de cada clube. O
reconhecimento da missão cumprida.
Temos até o final de março para cumprirmos todos os
requisitos exigidos para a obtenção da Menção. Vale salientar que todos os clubes já alcançaram praticamente
todos os quesitos, dependendo, em alguns casos, o do
aumento do quadro social, em relação ao ano rotário passado, de mais um sócio.
Na posição de Governador do Distrito procuro, no meu
dia-a-dia, motivar, incentivar, mostrar para cada presidente, importância dessa láurea no balanço final da gestão.
Vamos em frente, ainda há tempo!
Mudando de assunto, reforço o pedido para que todos
os companheiros efetuem suas inscrições na Conferência
Distrital de Águas de Lindóia o mais breve possível. Apesar do evento só ocorrer em maio (de 20 a 23), é de suma
importância que os companheiros façam suas reservas
nos hotéis, pois, concomitantemente, ao nosso evento, a
cidade estará recebendo outros eventos e os rotarianos
que deixarem para contratar suas acomodações mais para
frente, podem acabar não conseguindo ficar no hotel que
gostariam.
Quero também destacar que estão abertas as inscrições para o Programa de Intercâmbio de Jovens (YEP).
Peço que todos os companheiros nos ajudem a divulgar
o intercâmbio entre os seus parentes e na área de atuação
dos clubes. Quanto mais jovens participarem do processo
seletivo, melhores serão nossos representantes. Nossos

Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-10 - Distrito 4420

verdadeiros embaixadores.
Quem quiser conhecer mais sobre o YEP, deve acessar:
www.yep4420.org, nesse portal, a família dos jovens interessados em participar do projeto conseguem tirar todas
as dúvidas e conhecer algumas histórias de nossos intercambistas.
Por fim, caríssimos companheiros, quero reforçar o
que diz o nosso lema deste ano: “O futuro do Rotary está
em nossas mãos”. Temos muito ainda por fazer, mas, com
certeza, conseguiremos atingir todos os nossos objetivos
traçados no início desta gestão.

Um fraternal abraço,

Roberto Luiz Barroso Filho
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Mensagem do Presidente

Caros Rotarianos,

O

s romanos relacionavam o mês de janeiro com
Jano, o deus que tinha duas cabeças: uma virada para trás, olhando o ano que passou, e a outra
para frente, olhando o novo ano.
Janeiro marca a metade do ano de serviços no Rotary; e
é também a oportunidade para todos nós olharmos para o
passado e para o futuro. É a época do ano para se fazer um
balanço, rever os objetivos que estabelecemos para nós
mesmos, e analisar como estamos indo. É tempo de verificar o nosso progresso e os desafios encontrados, e tomar
medidas para que sejamos bem sucedidos na finalização
do nosso trabalho.
Eu tenho certeza que se orgulham de muitos objetivos
alcançados nos últimos seis meses. Em minhas viagens,
pude presenciar quantas coisas os rotarianos são capazes
de conseguir quando se determinam a fazê-las, como levar água potável a quem precisa, fornecer comida e abrigo
aos necessitados e ajudar na educação daqueles que não
sabem ler nem escrever. Vocês promovem o ideal de servir em um contexto de companheirismo, amizade e altos
padrões éticos.
Rotarianos são capazes de mudanças que definirão o
curso não só dos meses, mas também dos anos e das décadas que estão por vir. Este é o nosso privilégio e a nossa obrigação como rotarianos – membros generosos da
sociedade, que felizmente se encontram na posição de
ajudar pessoas vivendo em condições que mal podemos
imaginar.
Há muito o que fazer nos próximos meses,portanto
não percam nem um segundo do seu bem mais precioso:
o tempo.
Somos todos voluntários trabalhando para uma organização voluntária. Nenhum de nós foi obrigado a se
tornar rotariano; cada um de nós escolheu e foi escolhido.
Ano após ano e dia após dia, escolhemos continuar o tra-

balho que começamos, seguindo o lema Dar de Si Antes
de Pensar em Si. Não é sempre o caminho mais fácil, mas é
o caminho do bem.
Gostaria de agradecê-los pelos serviços que já prestaram, estão prestando e que certamente prestarão no futuro.
O futuro do Rotary está em suas mãos.

John Kenny
Presidente, Rotary International
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Visitas
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O

casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso
Filho fez a sua visita oficial ao Rotary Club de São
Caetano do Sul – Oeste, no dia 24 de novembro.
Na oportunidade, a comitiva do governador foi recebida
pelos companheiros do clube, nas dependências do Colégio Eduardo Gomes.
Iniciando a programação de exposições, o presidente do
Interact, patrocinado pelo RCSCS-Oeste, fez uma breve explanação sobre a constituição do referido clube, bem como
os principais projetos por eles apresentados, destacando o
trabalho realizado em uma instituição que cuida de crianças
portadoras de HIV+ e também em conjunto com uma outra
entidade que cuida de animais abandonados.
Na seqüência Barroso conheceu integrandes da ONG
Oosfera e foi informado de todas as atividades desenvolvidas tendo como foco o controle ambiental. Foi ainda destacado o uso consciente dos recursos naturais e também
oportunidades para reciclagem e reaproveitamento de
matérias, na elaboração de produtos com novo cunho comercial.
O governador e sua comitiva assistiram a uma explanação de como é trabalhado o departamento de esportes do
Colégio Eduardo Gomes, que busca a inclusão e sociabilização por intermédio do esporte e, em um futuro próximo,
desenvolver as habilidades de atletas de alto rendimento.
Por fim, a direção da escola apresentou a evolução do
colégio, desde 1982 até os dias de hoje, mostrando toda a
preocupação com os métodos de ensino que são aplicados aos alunos e também
as ações sociais, de interesse da comunidade, que são
fortemente trabalhadas com
os estudantes.
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N

o dia 25 de novembro, foi a vez do Rotary Club
de São Paulo Novas Gerações receber a visita oficial do governador Roberto Luiz Barroso Filho e
de sua esposa Eliane.
Durante a reunião festiva, o clube realizou a posse de
dois novos sócios e promoveu a entrega de um título de
Major Donnors, o primeiro do clube.
Foi ainda realizada uma apresentação multimídia dos
projetos realizados pelo clube, nos seus 12 anos de atividade.
Entre as ações apresentadas, especial destaque
para a distribuição de sacolinhas de Natal às crianças da comunidade do Valo Velho, os encontros dos
RC Novas Gerações e o projeto da formação de time
de basquete infantil sobre cadeiras de roda, patrocinado por um subsídio simplificado.

Rotary Club de Santos –
Vila Belmiro

O

s companheiros do RC de Santos – Vila Belmiro
receberam o governador Barroso em visita oficial,
no dia 02 de dezembro.
Durante a reunião festiva, os companheiros do clube
apresentaram à comitiva da governadoria os projetos desenvolvidos pelo clube, com especial atenção para a segunda edição da Caminhada Rotary e para o programa
Rumo ao Esporte, projeto no qual crianças até 12 anos recebem aulas de Karatê e Judô, visando a formação como
cidadãos de bem. Para usufruir das aulas, os jovens precisam estudar e tirar boas notas.
O clube aproveitou a visita oficial para dar posse a novo
sócio.
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Rotary Club de Cubatão –
Jardim Casqueiro

N

o dia 26 de novembro, o Rotary Club de Cubatão
– Jardim Casqueiro recebeu a visita oficial do governador do Distrito 4420, de Rotary International, Roberto Luiz Barroso Filho.
Durante a programação do dia, os companheiros levaram a comitiva do governador para conhecer o Hospital
Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva.
Em 2004, em parceria com os Rotary Clubs de Santos
Oeste e Ponta da Praia, o RC de Cubatão Jardim Casqueiro
construiu e, até hoje ajuda a manter, a brinquedoteca que
funciona no hospital anteriormente citado.
Segundo informações apresentadas durante a visita,
desde a instalação da brinquedoteca, o período médio de
recuperação de uma criança era de sete dias e caiu para
quatro. Em datas especiais como: Natal, Dia das Crianças e
Festa Junina, o clube, com a colaboração das esposas dos
companheiros, sempre realiza alguma atividade especial
para as crianças internadas.
Pelo segundo ano consecutivo, o clube colaborou na
campanha de doação de sangue, oferecendo 70 camisetas
que foram disponibilizadas para os doadores.
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Visitas

Rotary Club de São Bernardo
do Campo – Norte

O

CAMP de São Bernardo do Campo foi o projeto
escolhido pelos companheiros do Rotary Club
de São Bernardo do Campo – Norte elegeram
para apresentar para o governador Roberto Luiz Barroso
Filho, durante a sua visita oficial.
A entidade foi fundada há 37 anos e tem por objetivo
treinar e capacitar estudantes para o mercado de trabalho, tendo como base a Lei do Aprendiz, com aulas de
moral, ética, informática, cidadania, noções de RH, noções administrativas e uma série de outras disciplinas
que ajudem a preparar jovens para a vida profissional.
Atualmente, são cerca de 1650 jovens empregados,
que voltam à instituição 4 horas por semana, para cursos
de reciclagem e aprimoramento.
Além do curso de formação profissional, que é ministrado em período integral (os alunos passam o dia no
CAMP e estudam à noite no ensino regular), a instituição
ainda oferece 16 oficinas para a comunidade (entre elas:
teatro, desenho, mangá, capoeira, violão, karatê e formação de garçom) e esportes para crianças de 12 a 13 anos
(vôlei, basquete e futebol de salão).
A comitiva do governador ainda acompanhou uma
maravilhosa apresentação musical do Coral “A Brasileira”.

Rotary Club de São
Paulo – Nove de julho

O

s companheiros do Rotary Club de São Paulo –
Nove de julho receberam a visita do casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho, no dia
03 de dezembro.
Durante a reunião festiva, os companheiros fizeram
uma breve apresentação dos projetos desenvolvidos pelo
clube, com especial atenção ao CIPS – Centro Integrado de
Promoção Social / Jabaquara e à Associação Beneficente
Vivenda da Criança / Parelheiros.
Foram ainda apresentadas informações sobre a Instituição Beneficente Pérsio Guimarães Azevedo, Casa da
Criança e Adolescente de Santo Amaro e projeto de subsídio equivalente com o Rotary Club San Pol Del Mar, para
aquisição de instrumentos musicais para o Mosteiro de
São Geraldo.
A reunião foi marcada ainda pela entrega de títulos
Paul Harris e posse de novo sócio. O clube se tornou 100%
Paul Harris.

Rotary Club de São
Bernardo do Campo

N

o dia 9 de dezembro, os companheiros do Rotary
Club de São Bernardo do Campo receberam o governador Barroso para a sua visita oficial ao clube.
Antes da programação oficial, os companheiros levaram o governador e comitiva para conhecer a Pinacoteca
da cidade.
Atualmente, a Pinacoteca municipal de São Bernardo
ocupa o prédio do antigo Fórum da cidade, antes de chegar ao endereço de hoje, o museu ocupou quatro outros
imóveis.
O acervo da Pinacoteca de São Bernardo conta com
1125 obras, sendo 65% delas oriundas de doações de pessoas físicas.
O espaço conta ainda com um auditório para 130 pessoas e uma biblioteca de artes. A Pinacoteca funciona de
terça a sábado, das 9 às 17 horas, na Rua Kara, 105, Jardim
do Mar, São Bernardo.
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Visitas

Rotary Club de Bertioga –
Riviera de São Lourenço

N

o dia 4 de dezembro, o Rotary Club de
Bertioga – Riviera de São Lourenço
recebeu o governador Roberto Luiz
Barroso Filho e sua comitiva para a visita oficial.
Durante a programação do dia, Barroso foi
conhecer a Casa Espírita Esperança. A entidade
está em fase de conclusão do projeto de construção de um lar para idosos que irá abrigar
cerca de 120 pessoas. O clube doou a esta
instituição três computadores e uma impressora que são utilizados nas aulas que
são ministradas à comunidade.
Barroso foi ainda conhecer a Fundação
10 de Agosto, que oferece, aos mais de mil
alunos inscritos, cursos de alfabetização, elétrica, hidráulica, marchetaria, violino, violão,
teclado, entre outros, para os funcionários das
residências do bairro da Riviera de São Lourenço
e moradores das redondezas.
O clube colaborou com material didático, um
televisor, quatro computadores, uma impressora,
kit Telecurso, livros e CD´s para o projeto de alfabetização, do EJA – Ensino de Jovens e Adultos,
desenvolvido pela referida Fundação.
O clube também se tornou 100% Paul Harris.
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Rotary Club de Praia
Grande – Novo Tempo

O

s companheiros do Rotary Club de Praia Grande
– Novo Tempo receberam a visita oficial do governador Barroso, no dia 07 de dezembro.
Durante a programação do dia, Barroso foi conhecer a
Brinquedoteca “Ferdinando Alves de Oliveira”, instalada
no Hospital Municipal Irmã Dulce. O Praia Grande – Novo
Tempo doou à referida brinquedoteca à comunidade, durante a gestão 2001-2002 e continua colaborando com a
sua manutenção.
No Clube de Praia São Paulo, Barroso e sua comitiva foram conhecer o projeto Bocha para Deficientes. Na prática
do esporte, os participantes do projeto aprendem a destinguir as cores, melhoram a questão de senso de direção
e colabora com a auto-estima.
O tipo de bocha jogada pelos portadores de necessidades especiais é a modalidade conhecida como “RAFA”,
jogada com bolas especiais importadas do Canadá. O Praia
Grande – Novo Tempo colaborou, com recursos próprios,
para o montagem da pista e, por intermédio de um subsídio simplificado com a aquisição das bolas para o jogo.

O CAMP/PG foi outro projeto visitado pelo governador. O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Praia
Grande – CAMP/PG existe há 35 anos e oferece cursos para
estudantes entre 14 e 15 anos, que estejam cursando, no
mínimo, a sétima série do ensino fundamental.
Depois de passarem por um processo de seleção, os
210 alunos aprovados são divididos em três turmas durante o ano. Os cursos duram quatro meses e neles os jovens
aprendem técnicas administrativas, informática, empreendedorismo, contabilidade, RH, português, matemática,
datilografia, entre outros.
Depois de conseguirem uma colocação no mercado de
trabalho, os alunos voltam ao CAMP/PG para aulas de reforço, duas horas por semana. Ao todo, a instituição conta
hoje com 80 empresas parceiras e tem cerca de 240 alunos
trabalhando. A prefeitura também é parceira da instituição
e absorve aproximadamente 120 jovens em seus quadros.
Os valores arrecadados com o estacionamento da prefeitura também são repassados ao CAMP/PG.
A instituição foi beneficiada, em 2009/2010, com um
projeto simplificado de R$ 2.500,00 para aquisição de coifa
para a cozinha semi-industrial.
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Visitas

Rotary Club de
São Paulo – Anchieta

N

o dia 8 de dezembro foi a vez do Rotary Club de
São Paulo – Anchieta receber o casal governador
Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho em visita oficial.
Os companheiros do clube levaram a comitiva do governador para conhecer, o projeto “Conexão Jovem Profissional”, na CAAP-Ipiranga.
O projeto consiste na capacitação de jovens entre 18
e 22 anos, cuja renda familiar seja menor que meio salário
mínimo. No curso, os jovens recebem noções de técnica
administrativa, informática, ética, comportamento empre-

sarial, entre outros. Atualmente, são 480 alunos.
Em 2009 o projeto recebeu um projeto de subsídio simplificado (participação dos RCSP Ipiranga, Anchieta, Independência e Saúde) para aquisição de carteiras escolares e
móveis para escritório. Ainda em 2009, a ASFAR – Anchieta
doou um computador completo à instituição.
Na seqüência, a comitiva visitou a ASFAR-Anchieta. As
integrantes da entidade se reúnem uma vez por semana,
há aproximadamente 10 anos, para confeccionarem fraldas que depois são doadas para o lar “O Raiar do Sol”, que
cuida de 78 idosos, e para a jovem Letícia da Silva, portadora da paralisia cerebral.
Os recursos para a confecção das fraldas vêm de uma
feijoada, do bazar mantido pela entidade, da mensalidade
das sócias e de doações eventuais. O Rotary Club de São
Paulo Independência destina 40% da renda de seu bazar
para a montagem das fraldas.
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Rotary Club de Ribeirão
Pires

O

s companheiros do Rotary Club de Ribeirão Pires
receberam a visita oficial do governador Roberto Luiz Barroso Filho, no dia 10 de dezembro.
Barroso e sua comitiva foram levados pelos companheiros do clube para conhecer o Lar Frederico Ozanam,
instituição que cuida atualmente de 39 idosos.
A instituição é mantida pela aposentadoria recebida
pelos internos, por doações, eventos e verbas das esferas municipal e federal. O lar possui 19 funcionários,
sendo 8 enfermeiros, que se revesam 24 horas, pois,
mais da metade dos internos são totalmente dependentes e necessitam atenção especial.
Em 2009, a entidade foi beneficiada com um projeto
de subsídio simplificado para a aquisição de utensílios
de cozinha, geladeira e fogão industriais.
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Guarujá – Vicente de Carvalho

Notas O
Peruíbe

N

o dia 24 de novembro, os
companheiros do Rotary
Club de Peruíbe comemoraram, com sessão solene na
Câmara Municipal, os 29 anos de
fundação do clube e também o
Dia do Rotariano.
Na oportunidade, a companheira,
Isabela Castro de Castro, Presidente da Comissão de Manutenção do Quadro Social, proferiu
palestra sobre o Orgulho de Ser
Rotariano.

Rotary Club de Guarujá – Vicente de Carvalho ampliou seu banco
de cadeira de rodas, com mais 10 unidades.
As cadeiras são emprestadas à comunidade carente
da cidade, mediante comprovação
da necessidade. Desde o início das
atividades, em 2005, cerca de 50
pessoas já foram beneficiadas.
O jornal Gazeta do Litoral divulgou o projeto, ajudando dessa forma, a divulgação da imagem pública do clube.

IGE

N

o dias 9 e 16 de janeiro aconteceram as provas para seleção
dos dois grupos do IGE – Intercâmbio de Grupos de Estudo que visitarão, neste ano rotário, Los Angeles e
Hong Kong.
Os dois times já estão definidos e devem embarcar no próximo mês de
maio para um período de cerca de
quatro semanas de intercâmbio profissional e atividades promovidas pelos
clubes dos distritos parceiros.

YEP

V

ão até o próximo dia 13 de março,
as Inscrições para o Programa de
Intercâmbio de Jovens (YEP).

Pedimos os companheiros que divulguem
o referido projeto em seus Rotary Clubs, escolas e comunidade em geral.
Como participante do Intercâmbio, o jovem passará um ano morando com famílias
anfitriãs, freqüentando escola e tendo a
oportunidade de aprender um novo modo
de vida.
Mais de 8.000 jovens passam por esta experiência única todos os anos. Informe-se
em um Rotary Club mais próximo de sua

Bertioga

residência ou pelo site: www.yep4420.org

Lema 2010-2011

N

o dia 29 de novembro, o
Rotary Club de Bertioga
realizou um domingo
especial para cerca de 250 crianças da periferia da cidade.
Os jovens curtiram sessão de
cinema, participaram de brincadeiras diversas, saborearam
sanduíches, refrigerantes e pipoca e ainda puderam cortar os
cabelos.

O

presidente eleito de RI, Ray Klinginsmith, anunciou durante a abertura da
Assembléia Internacional, em
San Diego, o lema para 201011: “Fortalecer Comunidades – Unir
Continentes”.
Klinginsmith disse que chegou ao lema
após examinar os lemas do RI nos últimos anos e notar que poucos deles tinham significado para não-rotarianos. “Decidi então buscar um lema curto que atendesse a dois objetivos: explicar o Rotary a não-rotarianos e validar nosso trabalho para os rotarianos”, ele explicou. “As
palavras que escolhi para descrever a missão do Rotary e dar destaque às nossas
realizações”.

m
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Asse
San Diego

P

rezados Companheiros do Distrito 4420,
Vivemos na Assembléia International uma experiência única e maravilhosa. Pudemos consolidar
a visão internacional do Rotary, quando 534 casais de governadores eleitos - de todo o mundo - realizaram inúmeros contatos.
Tivemos como Training Leader, o EGD Altimar e Elizabeth, como Protocolo, o nosso EGD Mario e Denise e participando do treinamento do Plano Visão do Futuro, o nosso
EGD Fonseca.
Muitas mensagens otimistas e emocionantes, mas as
que mais nos marcaram foram:
1- O grande trabalho realizado para erradicação da Pólio, na Índia, Paquistão, Afeganistão e Nigéria;
2 - A necessidade premente de influenciarmos a nova
geração a participar do Rotary;
3 - A importância de fazermos muita Imagem pública;
4 - Um contato com o futuro governador do Paquistão,

que inclui o Afeganistão em sua área e que fundaram recentemente 3 clubes no Afeganistão. Se pensamos que é
difícil fundarmos clubes aqui, imaginem lá no Afeganistão!
Temos certeza que crescemos muito e estamos ansiosos para compartilhar essa experiência com todo o distrito.
Tenho certeza que continuaremos a Fortalecer Comunidades e Unir Continentes.
Marcos e Adela Franco
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D

urante 16 e 18 de Janeiro passado, Governadores
Eleitos e Presidentes das Comissões da Fundação
Rotária de 100 Distritos estiveram presentes em
San Diego atendendo o Treinamento sobre Plano Visão de
Futuro.
Os 100 Distritos presentes fazem parte do Grupo Piloto
que a partir de 01 de Julho próximo trabalharão dentro da
nova dinâmica e conceito estabelecido por Rotary International nas atividades ligadas a Fundação Rotária. Sistemática esta que será implantada para todos os Distritos de
Rotary a partir de 01 de Julho de 20123
Além de nosso 4420, que esteve representado pelo
Governador Eleito (2010-2011) Marcos Anselmo Franco e
pelo Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária
(2009-2012), José Luiz Fonseca, mais sete Distritos Brasileiros fazem parte do Grupo Piloto.
Os trabalhos do treinamento foram coordenados pelo
companheiro Ron D.Burton – Coordenador do Treinamento sobre o Plano Visão do Futuro com a participação de
Luis Vicente Giay – Presidente e Mark Daniel Maloney, e
Steve Brown, membros da Comissão Visão de Futuro.
No jantar de boas vindas, realizado na noite do dia 16,

além da presença de inúmeros líderes rotários, atuais, ex e
futuros Diretores, estiveram também presentes, ex-presidentes de Rotary International, os participantes foram recepcionados por nosso atual Presidente John Kenny, pelo
Presidente Eleito Ray Klinginsmith e Presidente Indicado
Kalyan Benerjee.
O Plano Visão de Futuro será apresentado aos Clubes
de nosso Distrito durante o próximo PETS e Assembléia
Distrital, além da realização de três workshops específicos
que se realizarão na Capital, Baixada Santista e ABCDMRR,
dirigidos especialmente aos Presidentes Eleitos e futuros
Presidentes das Comissões da FR em nossos Clubes que
possibilitarão a Qualificação junto a RI, necessária para a
futura participação nos programas de Subsídios, Intercambio de Grupos de Estudos e de Bolsas Educacionais.
Estes workshops serão realizados no período compreendido entre o PETS e Assembléia Distrital.
Colaboração: José Luiz Fonseca – Governador Distrito
4420 (2007-2008).
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D

e 23 a 30 de janeiro, companheiros dos Distritos
4420 e 4430 embarcaram no transatlântico Costa
Concórdia para participar da viagem da amizade.
Cerca de 320 pessoas entre companheiros, familiares e
convidados, visitaram as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Ilhéus e Ilha Bela.
Nos sete dias da viagem, os rotarianos tiveram a oportunidade de vivenciar momentos de amizade, companheirismo e troca de experiências rotárias.
O ponto alto do evento foi a reunião de companheirismo, que reuniu todos os participantes da viagem. O comandante do navio, Giorgio DiMichelle, também esteve
presente à reunião e foi presenteado como uma camisa do
Santos Futebol Club autografada pelo Rei Pelé.
O diretor de cruzeiros do Costa Concórdia, Nain Ayub,
também participou da solenidade e foi homenageado.
Nain e sua família têm um longo histórico na vida rotária.
Quando jovem ele foi presidente Rotaract Club de Ribeirão
Pires (o primeiro Rotaract do Brasil). Além disso, seu pai foi
presidente de um clube rotário em duas oportunidades e
sua mãe foi presidente de da Asfar em sete gestões.
O casal governador Eliane e Roberto Luiz Barroso Filho
agradecem todos os companheiros que participaram da
viagem. “Foi, sem dúvida, uma magnífica oportunidade de
estreitarmos nossos laços de amizades e compartilharmos
excelentes momentos de companheirismo”, avalia Barroso.

17
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Eventos

Convenção de RI - Montreal

D

e 20 a 23 de junho as atenções de todos os rotarianos estarão voltadas para a Convenção de
Rotary International (RI) que, este ano, acontece
em Montreal no Canadá. Sobre a realização deste evento
internacional, o EDG e conselheiro pessoal na atual gestão,
Henrique Camilo de Lellis, comentou sobre a localização e
como estão os preparativos junto ao Distrito 4420. “Montreal é uma das cidades mais bonitas do mundo e que abriga em seu território indivíduos do mundo todo”, destacou.

Além disso, Lellis que integra o Rotary há 22 anos, comentou sobre características específicas do local do evento. “A
cidade tem um metrô diferenciado e toda uma estrutura
para atender grandes eventos, como uma convenção do
RI. Enfim, Montreal é fantástica”, afirmou.
Já com relação à participação dos companheiros do
Distrito 4420, Lellis diz que adesão está sendo em bom número. “Já temos mais de 30 inscritos e ressalto que os interessados em participar devem fazer suas inscrições o mais
breve possível, isso porque é necessário tirar o visto para o
Canadá o que pode ser demorado”, esclareceu.
Participantes de duas convenções, Lellis ressalta a importância de cada rotariano estar presente na Convenção.
“Sem dúvida, é uma oportunidade única é o momento que
temos consciência da internacionalização de nossa Organização. Vivenciamos o companheirismo diferenciado e a
união entre os rotarianos do mundo todo”, finalizou.

Rotary Club de Santo
André 8 de Abril

O

Distrito 4420 está em festa com a chegada de
mais um clube. Trata-se do Rotary Club de Santo
André 8 de Abril. Com fundação prevista para o
aniversário do município em que está sediado, data inclusive que dá nome ao mesmo, o novo membro do Distrito
4.420 reúne profissionais que assumem fortemente o interesse de se doarem para servir o próximo.
Idealizado por José Batista Gusmão, rotariano há mais
de 10 anos e que atualmente integra a Equipe Distrital
como Conselheiro de Imagem Pública de Rotary, o RC
Santo de André 8 de Abril surgiu do interesse de seus
membros em se organizarem em torno da maior ONG do
mundo para atuarem em beneficio da população carente.

“Sempre podemos fazer mais pelo nosso próximo e, com
mais um clube em Santo André, promoveremos cada vez
mais o nome e os princípios do Rotary”, explicou Gusmão.

20
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Evento Maior

Futebol Solidário

N

o domingo, dia 13 de dezembro, o Distrito 4420
realizou jornada esportiva solidária na famosa
Vila Belmiro, em Santos/SP. A programação contou com três partidas: Rotarianos X Cronistas Esportivos;
Santos sub 15 (time a) X Santos sub 15 (time b); Santos X
Corinthians Masters. A partida dos veteranos contou com
craques como: João Paulo, Edu, Zenon, Dinei, Ezequiel,
entre outros. O governador do Distrito 4420, Roberto Luiz
Barroso Filho, teve a honra de dar o ponta-pé inicial da partida dos jogadores do passado.
O evento conquistou uma excelente divulgação na mídia, promovendo a imagem pública de Rotary. 5 mil panfletos do evento foram distribuídos pela Baixada Santista;
o programa Na Geral (um dos mais ouvidos de todo o Brasil), que é transmitido pela Rádio Bandeirantes, divulgou o
evento no dia 10/12. O ex-jogador e comentarista esportivo Neto (Corinthians) postou uma nota em sua conta do
twitter. Além disso, o governador assistente da área 1, Roberto Coutinho, participou de dois programas jornalísticos
da TV Santa Cecília: do telejornal diário e do programa Esporte por Esporte, um programa de debates sobre futebol
que tem uma das maiores audiências da Baixada Santista.
O Jornal A Tribuna, na coluna assinada por Marcio Barbuy
(colunista social) também noticiou o jogo no dia 12. Ainda
no dia 12, como o apoio da Construtora Engeplus, o Distrito fez publicar um anúncio sobre os jogos, no Jornal A
Tribuna.
Outro ponto de destaque na divulgação do evento foi
o apoio da Rede Vida, que gravou a partida de Masters e
a transmitiu no dia 14/12, juntamente com uma série de
reportagens.

Foram arrecadados cerca
400 quilos de alimentos que foram destinados a entidades sociais de Santos. O evento também
foi uma excelente oportunidade de companheirismo, por
reunir rotarianos de diversos clubes e que gostam de praticar futebol.
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Conferência Distrital: faça
hoje mesmo sua inscrição!

D

e 20 a 23 de maio acontece em Águas de
Lindóia a 19ª Conferência Distrital. Os interessados em participar devem efetuar suas
inscrições o mais rápido possível para garantir reserva de
vagas em hotéis desejados. As inscrições devem ser efetivadas no portal do Distrito, no www.rotary4420.com.br.
De acordo com os organizadores a estimativa é reunir
na Conferência mais de 2700 participantes, que terão a
oportunidade de mostrar seus trabalhos e projetos realizados, em um ambiente de muito companheirismo e
descontração.

Palestras e atividades diferenciadas marcam os três
dias de eventos em Águas de Lindóia e devido à grandiosidade do Distrito 4420, suas conferências são referências, em que debatidos temas rotários e de relevância
para toda a comunidade.
Segundo o secretário da governadoria, Roberto Luiz
Barroso, o objetivo principal da Conferência será o de
“reunir a família rotária e estimular o companheirismo”.
Além disso, o secretário explicou que a programação está
sendo elaborada e que, em breve, será divulgados os nomes dos palestrantes e todas as atividades do evento.

D

II

e 5 a 7 de março, na pousada Magic City, localizada na cidade de Suzano, acontece o RYLA
2009/2010, promovido pelo Distrito 4420.
Os Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) são
programas intensivos de treinamento para jovens de 14
a 30 anos. Os jovens selecionados participam de evento
(seminário em imersão ou workshop) organizado pelos rotarianos do distrito.
Oficialmente adotado pelo Rotary International (RI)
em 1971, o programa RYLA permite que jovens discutam
questões relacionadas à responsabilidade profissional e
relações humanas, incrementem suas habilidades de liderança e comunicação, aprendam sobre empresas ou instituições, e conheçam rotarianos, ao mesmo tempo em que
se divertem e fazem novos amigos.
Para os membros das Novas Gerações, RYLA oferece a
oportunidade
de aperfeiçoar habilidades e explorar temas pertinentes com outros jovens e pessoas mais velhas. Para os rotarianos, RYLA oferece a oportunidade de desenvolver líderes, compartilhar seu know-how e unir as gerações.
No Ryla 2009-2010 foi dada a continuidade à evolução

do programa realizado há anos no distrito, sempre atualizado pelas diretrizes de RI, tendências locais, anseios e
perspectivas colhidas junto aos próprios ex-participantes,
aproveitando-se a experiência acumulada e propiciando
treinamento aos futuros líderes distritais ligados aos programas pró-juventude.
Nesta linha de pensamento, o projeto foi desmembrado em duas partes: os treinamentos aos jovens por faixa
etária (14 a 18 anos num único dia – Ryla I) e 18 a 30 anos
(com imersão em alojamento – Ryla II), considerando-se a
visão global diferente entre estas faixas etárias, além da
responsabilidade quanto ao alojamento de menores de
idade.
Limite de inscrição de um jovem por clube vai até o dia
19 de fevereiro. Após essa data, as vagas remanescentes
deverão seguir a ordem abaixo indicada, até o limite de
participantes:
1. Aos clubes que já tenham inscrito um jovem – 18 a
23 de fevereiro;
2. Aos demais clubes – 25 e 26 de fevereiro;
3. Por indicação dos próprios inscritos no programa, escolas, professores, e clubes que desejarem – inscrever mais
alguém - 1 e 2 de março;
Outras informações sobre o Ryla II podem ser obtidas
com o Coordenador Distrital do RYLA, companheiro Marcos Buim (Email: marcosbuim.olimpico@gmail.com), do
RC de São Caetano do Sul – Olímpico.

Relatório de frequência

