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Aprovado o
1º. Subsídio
Global do País

O projeto de informatização do Centro de
Apoio ao Aprendizado Profissional do
Ipiranga (CAAP-I) recebeu da Fundação
Rotária, em tempo recorde, o primeiro
pedido de Subsídio Global do País. Foi um
processo que teve um trabalho intenso.
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Mensagem do Governador

Serviços Profissionais e Ética

Marcos A. F. Franco
Governador D 4420

Outubro é o mês dos
Serviços Profissionais. Foi
com o objetivo de realizar
negócios entre os
profissionais éticos que o
Rotary nasceu. Quatro
profissionais liderados por
Paul Harris fundaram essa
que é a maior ONG
mundial.
Essa base filosófica Serviços Profissionais - é uma das
5 (Profissionais, Comunidade,
Internacional, Administração e a
mais recente, a Novas Gerações)
que sustenta a nossa organização.
Somente o Serviço com base nos
profissionais não daria resultados
extraordinários, sem que a Ética
dominasse as atitudes de cada
rotariano.

O Reconhecimento a toda
ocupação digna e útil distingue
nosso jeito de ser. Quanto mais
profissões em um Rotary Club,
maior o poder de influência e
serviço.
O exercício da Ética diferencia os
profissionais de sucesso, dos
demais. A soma desses
profissionais éticos, aliada à

liderança exercida em
suas comunidades,
valoriza nossa
organização e faz com
que sejamos
reconhecidos
mundialmente.
Nosso código de conduta,
a Prova Quádrupla
simplifica e norteia
nossas ações:
1 - É a verdade?
2 - É justo para todos os
interessados?
3 - Criará boa vontade e melhores
amizades?
4 - Será benéfico para todos os
interessados?
Quero, neste mês especial,
parabenizar a todos pela
inestimável contribuição e
reconhecer cada um por
FORTALECER COMUNIDADES E
UNIR CONTINENTES.

Notas
Governador

IGE Alemanha

Já foi aberto o
processo de indicação
de nomes para
Governador da gestão
2013-14. As sugestões
de nomes devem ser
apresentadas, dentro
de 60 dias, ao
Presidente da
Comissão de
Indicação, o EGD
Sérgio Lazzarini,
conforme edital
enviado por e-mail aos
presidentes dos clubes,
no dia 22 de setembro.

Estão abertas as
inscrições para o
Programa de
Intercâmbio de
Grupos de Estudos
(IGE) do Distrito
4420. A viagem
será após 15 de
abril de 2011, ao
Distrito 1850, na
Alemanha para
profissionais
ligados à
Educação, com
ênfase aos
Professores.

Expediente

Conferência Distrital
Participe da Conferência Distrital "Todos a bordo", de 14 a
17 de abril de 2011, a bordo do navio de cruzeiros MSC
Ópera. Entre Santos, Rio de Janeiro e Búzios. Haverá
muito companheirismo, excelentes palestras e shows.
Mais detalhes no site do Distrito, www.rotary4420.org.br
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Rotaract promove 1º. Fórum Distrital
Os jovens rotaractianos
do Distrito 4420
participaram do 1º.
Fórum Distrital de
Rotaract Clubs da
gestão 2010/2011, com
o tema "Projetos
Transformadores,
Inovadores,
Autossustentáveis e
como Realizá-los". Foi
mais uma oportunidade
de aprendizado e troca
de informações com
profissionais
experientes que muito contribuem
para o desenvolvimento
profissional dos jovens dentro e
fora de seus clubes.
Os palestrantes Michael George
W. Stachera, RDR gestão
2006/2007 do Distrito 4430, e
Alberto Claro, presidente
2010/2011 do Rotary Club de
Santos, abordaram o tema de
forma clara e bastante didática.
Alberto Claro realizou ainda uma
dinâmica em grupo com os jovens,

que tiveram que elaborar em
minutos um projeto
transformador.
O governador Marcos Franco e
sua esposa Adela prestigiaram o
Fórum e se surpreenderam com a
vontade e a animação dos jovens.
"A energia dos rotaractianos é tão
contagiante que eu preciso
participar mais vezes de eventos
como esse", brincou o governador.
O evento ocorreu em Santos e faz
parte do calendário oficial da
Representação Distrital e teve

como anfitrião o
Rotaract Club de
Santos. O fórum contou
com a presença de mais
de 100 pessoas entre
rotaractianos,
rotarianos,
interactianos e
convidados.
Para Eduardo
Gonsalves do Barreiro
Junior (Duda),
Representante Distrital
Inovador de Rotaract
Clubs (RDR) do Distrito
4420, o fórum foi um grande
sucesso. "Este evento teve um
gosto especial, pois foi o 1º. Fórum
Distrital da gestão. Aprendemos
muito sobre um tema de extrema
importância, tivemos a presença de
14 dos 16 Rotaract Clubs do
Distrito 4420, além de sete Rotary
Clubs. Isso demonstra a união
entre Rotary e Rotaract, a amizade
entre os jovens e o
comprometimento do nosso
distrito com o Programa Rotaract".

Kids SCS Olímpico tem atividades

Durante reunião festiva na Casa
da Amizade em São Caetano do
Sul, no dia 16 de setembro, o
Rotary Club SCS Olímpico fez a
transmissão e posse do novo
conselho diretor do Rotary Kids
São Caetano do Sul Olímpico. O
presidente da gestão 2009/2010
Kleber Augusto Bernardo deu
posse a seu sucessor Diogo
Pimenta Simões como
presidente inovador da
gestão 2010/2011.
Todos os membros do
Rotary Kids, que tem
12 associados
ganharam na ocasião
um exemplar do livro
"Frank e seus amigos",
de autoria da escritora
Denise de Oliveira
Masselco, e ainda
promoveram a venda

de alguns exemplares para
arrecadar fundos para a compra
de brinquedos para doação no Dia
das Crianças. Com a ajuda do RC
Olímpico e do presidente inovador
Carlos Eduardo Marchi, seriam
arrecadados brinquedos e doados
a uma instituição carente.
O Rotary Kids SCS Olímpico
trabalha com um planejamento de

gestão em que está agendada a
programação definida até o
próximo ano.
Entre os programas há gincanas,
visita a outros clubes de Kids,
visita ao Museu do Ipiranga,
reuniões de companheirismo,
palestras sobre acidentes
domésticos e saúde bucal, plantio
de árvores, oficinas de trabalho,
entre outros.
O clube também está
desenvolvendo um
interessante projeto
chamado "Sementes da
Amizade", que constitui
na distribuição para
plantio de 1.000 sementes
de ipê entre outros clubes
de Kids no Brasil e no
exterior. O tema será
melhor detalhado em
breve.
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Seminário "Planeje" reúne 189 rotarianos
O Seminário "Planeje
com Profissionalismo
e Entusiasmo"
reuniu 189
rotarianos em
Cubatão, sendo 21
participantes do RC
Mauá, entre
representantes de
vários clubes do
Distrito 4420. O
governador Marcos
Franco abriu e
finalizou o encontro.
Os clubes anfitriões
foram o RC Cubatão,
presidido por Antonio Xavier de
Cantalice e o RC de Cubatão
Jardim Casqueiro, presidido por
Márcio Fernandes Neves. O evento
teve dois palestrantes. Norberto
Luiz de França Paul,
administrador de empresas, com o
tema "Planejamento Estratégico",
adaptando-o aos conceitos do
Rotary.
Para ele, "o Rotary é excelente na
ação de servir, o que deveria ser

natural em todo cidadão, mas os
rotarianos fazem isso muito bem e
devem aproveitar essa
oportunidade, já que os clubes são
formadores de opinião. E é
gratificante saber que ainda
existem pessoas que têm o ideal
de servir, na alma e no coração".
Reginah Araújo falou sobre
"Planejar com Entusiasmo",
motivando a plateia. Ela é
consultora empresarial e
considerada referência em

motivação, atuando em
empresas de porte como a
MSC. "Trabalhar em
equipe é tornar-se um
multiplicador do bem, dos
trabalhos sociais,
enxergando tudo o que é
realizado como uma ponte
para o futuro, sendo um
piloto da própria vida,
criando a nossa história,"
concluiu Reginah, que
incentivou os rotarianos a
não perderem o foco de
suas ações. O evento foi
coordenado por João
Henrique, presidente da Comissão
Distrital de Capacitação. Este foi o
segundo do ano. O primeiro foi
"Desenvolvimento do Quadro
Social" e o terceiro será "Fundação
Rotária". O presidente da
Comissão Distrital de Serviços
Profissionais, Alcides Antoneli,
expôs os trabalhos da comissão. O
RC Santos Monte Serrat foi
contemplado em sorteio com uma
cabine no navio Ópera.

RYLA atrai 73 jovens
Foi realizado a 18 de setembro na
sede do Rotary Club de Mauá, o
Prêmio Rotário de Liderança
Juvenil (RYLA, sigla da expressão
Rotary Youth Leadership
Awards), programas intensivos
de treinamento para jovens
selecionados pelos clubes do
Distrito 4420 e que incentivam a
formação de novas lideranças. O
evento contou com a presença do
governador Marcos Franco e do
presidente inovador do RC Mauá,
José Ortiz.
O programa teve a participação
de 73 jovens com idades entre 14
e 17 anos e foi coordenado pela
rotariana do RC Mauá Anésia
Guzdinskas.
Os jovens tiveram café da manhã,
almoço e extensa programação de
palestras, conhecendo novos

horizontes e
elucidando
dúvidas.
A programação
teve atividades
interativas para
estimular a
auto-estima,
noções de
civismo, ética e
moral, casos
sobre a importância do
voluntariado, trabalhos em
equipe e outros temas.
Os eventos RYLA têm
o objetivo de capacitar os
jovens selecionados a
desempenhar um papel de
liderança de modo responsável e
eficaz; encorajar a liderança
contínua e sólida de jovens por
outros jovens; homenagear

publicamente jovens que prestam
serviços às respectivas
comunidades
atuando como líderes;
desenvolver o potencial de
liderança dos participantes,
oferecendo-lhes oportunidades
para aperfeiçoar e praticar suas
habilidades; incentivar os
participantes a desenvolver os
próprios talentos e habilidades;
entre outros.
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Governador eleito 2011/2012 reúne equipe
O governador eleito para a gestão
2011/2012 Fernando Dias
Sobrinho reuniu-se com os
presidentes eleitos do Distrito
4420 para falar sobre a sua
plataforma de trabalho para o ano
rotário. Ele também apresentou os
componentes de sua Equipe
Distrital.
O encontro transcorreu no dia 21
de setembro, no restaurante
Terraço, no alto da Ilha Porchat,
em São Vicente.

A reunião ocorreu nos moldes de
uma reunião ordinária de Rotary.
O clube anfitrião foi o Rotary Club
de São Vicente-Praia, que vem
realizando tradicionalmente esse
tipo de encontro desde 1990.
O presidente eleito do RC São
Vicente-Praia, Nicola Kachar, fez a
apresentação do governador
eleito, com uma breve biografia, e
solicitou a sua presença na
tribuna, iniciando os trabalhos.
Estiveram presentes 27

presidentes eleitos para o ano
rotário 2011/2012.
Ao lado da esposa Sonia,
Fernando Dias Sobrinho, que é
médico, associado e
ex-presidente do Rotary Club de
Ribeirão Pires, falou aos
presidentes eleitos que sua
principal atribuição será assegurar
que o clube funcione eficazmente
e que o período 2011-2012 com
certeza será muito marcante para
todos.

Interact Club Santos-Porto inicia atividades
O Interact Club de
Santos-Porto realizou no
dia 28 de setembro a sua
reunião festiva de
fundação e posse, em
Santos. O clube é
presidido por Isadora
Soares Varella e conta
com total apoio da
presidente inovadora do
Rotary Club de SantosPorto, Fabiana Esteves.
Antes da fundação o
clube realizou várias
reuniões preparativas
Já na segunda reunião,
eles começaram as tratativas para
a eleição da Diretoria e do nome
do Interact. Os jovens
arrecadaram 40 quilos de
alimentos entregues no dia da 3ª
Caminhada Rotary.
A Escola Personal é parceira do
Interact no seu principal projeto,

de colocar o inglês ao alcance das
crianças e adolescentes carentes.
O projeto consiste em montar um
curso de inglês junto a entidades
carentes, visando o mercado de
trabalho, com aulas ministradas
por professores voluntários da
escola e tendo os jovens do
Interact como professores

auxiliares.
A Diretoria do clube está
assim constituída: Isadora
Varella, presidente: Thais
Esteves, vice-presidente;
Matheus Pagotto,
protocolo; Matheus
Coutinho, tesoureiro;
Bruno Giufrida, primeirosecretário; Thaís Carneiro,
segundo-secretário.
Comissão de serviços
internos: Julia Brasil e
Gabrielle Henriques;
Comissão de Finanças:
Thiago Andreazza;
Comissão Internacional: Marcelo
Timm e Pedro Corrales; Comissão
de prestação de serviços: Julia
Valente (diretora) e Thaís
Carneiro; Sócios honorários,
Fellipe Higashionna Varella e
Mylena Fernandes Fuschini
Franco.
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Visita a clubes e homenagem a educadores
Nestas duas páginas temos imagens de uma ação
inovadora que tem marcado as visitas oficiais do
governador Marcos Franco e sua esposa Adela aos
clubes do Distrito: a homenagem, realizada pelo
Distrito 4420, aos educadores que tiveram seus
nomes indicados pelos clubes.
Em todas as homenagens há uma tônica bastante
semelhante, quando os educadores fazem questão de
demonstrar seu amor pela profissão, renovando
sempre a esperança de que seus ensinamentos
frutifiquem. Eles recebem uma placa e o
agradecimento por sua atuação em benefício da
Educação.

SP Cidade Dutra: pres. Sérgio e esposa Silvia

Ribeirão Pires Estância: Wheeler Sanches

Praia Grande Caiçara: Maura Ligia Costa

Mongaguá: Aparecida Lourdes C. Santos

Mauá: Maria Helena Silva

Peruíbe: João Marques Corrêa Sobrinho

SP Parque Ibirapuera: Emilia E. Nogueira
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Visita a clubes e homenagem a educadores

SP Ipiranga: Maria Angélica Cardelli

Bertioga: professor Napoleão

S. André Alvorada: Irmã Therezinha C. Castro

Santo André Sul: Waverli Neuberg

SP Sudeste: Paulo Pontes

SP Independência: Débora Fausta Carmona

Empresas Cidadãs têm logotipos no site

Os logotipos das empresas que
aderiram ao programa Empresas
Cidadãs estão sendo divulgados
com destaque na página
principal do site do Distrito
4420. A meta, segundo o
governador Marcos Franco, é
incentivar a adesão de mais
empresas que aderiram ao
programa.

Os logotipos se alternam
automaticamente, possibilitando
que todas as empresas tenham o
devido destaque no portal.
"A empresa vinculará seu
nome ao Rotary, receberá 200
selos mensalmente e um
certificado anualmente para
expor em sua sede, conhecerá
melhor a nossa organização e

estará contribuindo com
milhares de projetos em todo o
mundo", diz o governador.
"Convide uma empresa para
aderir ao programa".
Veja em www.rotary4420.org.br
Atualmente há 62 empresas
inscritas. O objetivo é buscar ao
menos três empresas por clube
do Distrito.
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Mensagem do Presidente do RI

"Way Down Yonder in New Orleans"

Ray Klinginsmith

Presidente de RI 2010-11

Existem várias músicas
que falam sobre Nova
Orleans, devido a sua
história e herança como a
capital musical do mundo.
Eu particularmente gosto
do som alegre de "Way
Down Yonder in New
Orleans", cuja letra parece
nos chamar a participar da
Convenção do RI naquela
cidade, entre 21 e 25 de
maio de 2011 - um mês
mais cedo do que as
convenções do RI de anos
recentes!
A Convenção de Nova
Orleans vai começar oficialmente
no sábado - não no domingo como
era nos anos anteriores. A Casa da
Amizade, onde ficam os estandes
das nossas convenções anuais,
abrirá no sábado de manhã e
todos os encontros pré-convenção
se encerrarão no sábado ao meiodia, para permitir que rotarianos e

seus convidados tenham mais
tempo de visitar os estandes antes
das sessões plenárias que
começam no domingo.
A boa notícia é que a Casa da
Amizade estará localizada ao lado
da sessão plenária do centro de
convenções, e os horários de
funcionamento serão estendidos
para permitir mais

companheirismo e
confraternização entre os
visitantes do mundo rotário.
Será o lugar para rotarianos e
suas famílias frequentarem!
Como podemos descrever a
mágica, a vibração e a
inspiração da Convenção do
Rotary? Nossas convenções
opõem-se a descrições porque
elas são tão diversas. O
companheirismo Rotary
atinge seu máximo quando
encontramos nosso conhecido
rotariano que veio do outro
lado do globo, e os serviços
internacionais melhoram
sempre que rotarianos de
diferentes nações fazem
amizade. Portanto, a melhor
maneira de entender e apreciar a
Convenção do Rotary é fazer parte
dos eventos e planejar comparecer
a Nova Orleans. Será uma das
melhores convenções! Eu garanto!
Junte-se a nós em Nova Orleans
para trabalharmos juntos e fazer
do mundo um lugar melhor. E
deixe a festa rolar...Novamente!

Aprovado o 1º. pedido de
Subsídio Global do País
O projeto de informatização do
Centro de Apoio ao Aprendizado
Profissional do Ipiranga (CAAP-I)
recebeu da Fundação Rotária, em
tempo recorde, o primeiro pedido
de Subsídio Global do País. Foi
um processo que teve o trabalho
intenso de uma equipe de
companheiros do Rotary Club de
São Paulo Anchieta, com o apoio
do RC de Fairfield, no
Connecticut, Estados Unidos, e
dos Distritos 7980 nos Estados
Unidos e 4420 no Brasil.
Segundo o presidente inovador do
RC Anchieta, Arcângelo Pisano
Filho, "o projeto terá um custo da
ordem de R$ 60 mil e deverá

beneficiar
anualmente cerca
de 250 jovens,
provenientes de
famílias de baixa
renda, a se
qualificarem para
um mercado de
trabalho cada vez
mais exigente, em
busca do primeiro
emprego. Serão adquiridas 42
estações de trabalho que serão
acopladas a uma base de dados
comum para operar em ambiente
integrado".
A Comissão da Fundação Rotária
do Rotary Anchieta é presidida

por Janete Gonçalves De Martini.
Com a sua participação e sob a
coordenação de Leonardo
Weissmann, pelo RCSP Anchieta e
Renato Gasparian, pelo RC
Fairfield, o projeto contou com a
participação de vários outros
companheiros.

