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AQUI VOCÊ É O CAMPEÃO

ANDRÉ RIBEIRO, O CAMINHO MAIS CURTO PARA SEU HONDA.

MAUROMAVER

Fit Flex LX
Mecânico
60 x R$ 683,75*
Através do
Consórcio
Nacional
Honda
FIT

Novo Accord
Condições
exclusivas
para empresas
e frotistas

TODA LINHA CIVIC PRONTA ENTREGA.
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ANDRÉ RIBEIRO:
IMBATÍVEL EM
VENDAS ESPECIAIS.
Programa
PODE

Programa de Orientação
ao Deficiente

Consórcio Nacional

Honda

Honda Conduz

Banco

Honda

Entrega garantida pela fábrica

LIGUE E CONFIRA

Santo André

Av. Ramiro Colleone, 685

4433-3255

S. B. do Campo

R. Marechal Deodoro, 2526

4128-2828

* Plano FIT LX Flex MT - parcela de R$ 683,75 - valor do crédito R$ 35.490,00 (crédito de 75% do valor do bem sugerido pela fábrica; valores referentes à tabela vigente em 15/02/2008, no prazo de 60 meses para o estado de SP, podendo ser
reajustados sem prévio aviso, em razão do valor do bem sugerido pela montadora). Crédito sujeito à aprovação. Fotos meramente ilustrativas. Oferta válida até 30/08/08 ou término do estoque.Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de digitação.
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Editorial

“E me perguntaram o que eu pensei quando vi a Terra pela primeira vez, lá do espaço.
Eu respondi:
A Terra é mesmo azul! Azul, da cor dos olhos de minha mãe.”
Coronel Pontes, na sua palestra na Conferência Distrital

C

om estas palavras, numa palestra magnífica feita pelo primeiro astronauta brasileiro na Conferência Distrital do 4420, iniciamos o nosso editorial deste último número do Boletim de nossa gestão
de Realizadores. Era a história de um sonho, de um
menino que queria voar. O Coronel Pontes, com uma
simpatia e um magnetismo pessoal extraordinários,
emocionou a todos, contagiou a platéia, trouxe a esperança de um dia melhor e mostrou a importância da
condução segura pelas mãos amigas de nossos pais.
A Terra é azul! Foi a famosa frase do primeiro astronauta a ver nosso planeta, quando de sua viagem à Lua.
O planeta água, azul, a Terra em que vivemos é nossa ligação maior, que no momento nos pede atenção, pois
estamos pedindo a ela mais do que sua capacidade de
regeneração. Este será o grande dever rotário em um
futuro próximo, uma vez que é a prioridade da Organização das Nações Unidas, onde o Rotary Internacional
tem um assento—uma honra e uma responsabilidade
social. Esperamos ter sensibilizado aos rotarianos do
Distrito 4420 com os cartazes sobre a importância da
água, cedidos pela WWF-Brasil para publicação nos
nossos boletins, assim como o seu programa sobre a
água e sua conservação, distribuído para todos os clubes do distrito.
Nesta caminhada, encontramos gigantes em corpos franzinos, compaixão, alegria no servir, lideranças;
compartilhamos as responsabilidades de atuação por
todos os clubes. Como é rico e diverso o 4420! Quanta potencialidade existe entre nós! Em alguns clubes,
ela está bem desperta, em outros cresce aos poucos,
mas está lá. Foi com alegria que tivemos vários clubes
100% Paul Harris neste ano. Mas a contribuição à Fundação Rotária não é a única ação social importante.
Muitas outras mostraram a grandeza da alma do povo
brasileiro. A todos os que cuidam do próximo nas suas
necessidades maiores, o nosso muito obrigado. Nossas
homenagens, nosso carinho.
Não podemos deixar de enviar nossa mensagem
especial à Rita Correia da Costa. Se um ano rotário na
governadoria nos acrescentou tanto, imaginem só a

Vera Lúcia e José Luiz Fonseca

enorme experiência e vivência da Rita, acompanhando
o Paulo Viriato da Costa, primeiro brasileiro a ser Presidente de Rotary Internacional e que também tinha a
preocupação com o Planeta Terra. A Rita é um exemplo, a ela o nosso respeito e admiração. Extraordinário
o acervo Paulo Viriato da Costa.
Para encerrar este editorial vamos reproduzir um
trecho de um dos mais lindos discursos de posse que
ouvimos nesta jornada, de autoria de Yára Ludovico do
Rotary Clube Bertioga, e que reflete muito bem este
nosso momento:
“Quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre o
que penso deva ser o trabalho Rotary/Casa da Amizade.
É assim, como uma dupla de músicos que cantam juntos. Cada qual tem seu timbre de voz, cada qual toca um
instrumento diferente, cada um canta uma melodia diferente. Porém, em perfeita harmonia, um completando o
trabalho do outro. Cantam juntos para alegrar a muitos,
para nos dar momentos de lazer que tornam a nossa vida
mais gostosa. Assim, entendo o trabalho de Rotary e Casa
da Amizade. Cada um com seu jeito, cada um com suas
potencialidades e competências. Porém, em perfeita harmonia, um completando o trabalho do outro. Fazendo
juntos para amenizar o sofrimento de alguns, oxalá pudéssemos dizer, de muitos, para proporcionar momentos de alegria e tornar a vida mais leve daqueles que no
nosso entorno, em nossa comunidade, precisam tanto!
Como uma dupla de violeiros, fazendo parte deste espetáculo extraordinário que é a Vida, em cuja platéia estão
aqueles para quem trabalhamos. Dinarte, sr. Presidente,
meu muito amado companheiro de vida, eu o convido a
formarmos uma dupla para cantarmos juntos a música da
gestão 2007/2008 Rotary Compartilha”.
As nossas despedidas, o nosso muito obrigado,
Vera Lucia Imperatriz Fonseca
José Luiz Fonseca
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Mensagem do Presidente

Caros companheiros

G

ostaria que todos os rotarianos pudessem desfrutar
das mesmas oportunidades que Joan e eu tivemos
de ver o Rotary em ação. Da Índia à França, de Hong
Kong ao Brasil, das Filipinas à Turquia, presenciamos inúmeras iniciativas de rotarianos que demonstram, com grande
compaixão e criatividade, que o Rotary Compartilha.
Assistimos às incríveis mobilizações de socorro a calamidades no Paquistão e tivemos a oportunidade de inaugurar
uma das sete escolas construídas no país com as contribuições
dos rotarianos. Na Índia, supervisionamos os impressionantes
resultados dos projetos para recuperar as áreas atingidas pelo
tsunami. Visitamos, no Brasil, uma escola patrocinada pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, que proporciona educação
acadêmica e profissional, bem como um programa para portadores de deficiências auditivas. Sentimos um grande orgulho
ao ver o que construíram os rotarianos de Houston, nos EUA:
um hotel de quatro estrelas para pacientes e familiares que estão sendo atendidos pelo Centro de Câncer M. D. Anderson.
Outro destaque do ano foram as conferências norteamericanas para o desenvolvimento do quadro social. Foram sete eventos que serviram para que os rotarianos se
convencessem da necessidade de reverter a tendência de
queda do quadro social em suas regiões. Eles compartilharam idéias e saíram com o ânimo renovado para fortalecer
o quadro social dos seus clubes.
As conferências pela paz foram uma outra fonte de

inspiração para os rotarianos que se reuniram na Bulgária, na Índia, no Quênia e
na Turquia para discutir os obstáculos
à paz em suas regiões e identificar maneiras práticas de como os Rotary Clubs
podem ajudar. No Canadá e na França,
os rotarianos organizaram conferências
em torno do tema “A Paz é Possível”,
levando os participantes de países vizinhos a fornecer uma valiosa perspectiva
internacional.
Neste mês de junho, estaremos juntos em Los Angeles
para outro evento rotário importante: a nossa Convenção
Internacional. Espero que muitos de vocês possam se valer
desta oportunidade para desfrutar um pouco do mesmo
companheirismo internacional que experimentei como
presidente do RI.
Neste ano, encontrei em minhas viagens muitas pessoas
que me parabenizaram pelo trabalho do Rotary na erradicação
da pólio e pela melhoria das condições de vida em algumas das
regiões mais pobres do mundo. Fiquei especialmente emocionado pelas palavras de Ólafur Ragnar Grímsson, presidente da
Islândia, que me disse: “O Rotary tem a resposta correta. Sua
organização abriga, em igualdade de condições, homens e
mulheres de muitos países que representam todas as raças, cores e credos. O que o mundo precisa é de mais rotarianos”. Eu,
claro, concordo plenamente.
Muito obrigado pelo trabalho de todos vocês. Joan e eu jamais nos esqueceremos do ano rotário de 2007-08.

Palavra do leitor
Santo André, 15 de junho de 2008
Dr. José Luiz Fonseca
M. D. Governador 2007-2008 do Distrito 4420 do Rotary
Meu nome é Seitiro Assanuma, pertenço ao Rotary Club de
Santo André e sou o atual Presidente do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
Pelo presente, faço chegar ao Governador 2007-2008, do
Distrito 4420:
1) Os meus cumprimentos pela bonita XVII Conferência
Distrital de Águas de Lindóia
2) Os meus agradecimentos ao ilustre Governador, porque
vi na carta mensal de abril/2008:

a) Homenagem à minha irmã Yoshiko (RC Ipiranga) e sua
família
b) Ao seu filho Henrique (RC Pinheiros), na capa
c) Ao seu filho Horácio (RC Ipiranga) e toda a família (fotografia da reunião).
Muito obrigado.
Desejo ao Governador e Família muita saúde, paz e que
sintam as emanações da bondade de Deus e os bons eflúvios descerem da sua glória sobre os corações bem formados e bondosos como o seu.
Rotariamente,
Seitiro Assanuma
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Entrevista

Carreira meteórica marca trajetória

de Altimar Fernandes

A

os 24 anos de idade, Altimar Augusto Fernandes, fazia parte do grupo que fundou o Rotary
Club SP Anchieta, em 1988. A jovialidade aliada
à motivação geraram uma das trajetórias rotárias mais
ascendentes num curto espaço de tempo. O interesse
por Rotary era tanto, que, como as reuniões do seu clube eram na hora do almoço, Altimar freqüentava o RC

SP Saúde no jantar. “O convite foi uma surpresa. O Rotary era um gigante desconhecido para mim. Eu conhecia
pessoas muito importantes da minha região que eram
rotarianas e eu achava que nunca teria acesso a elas.
Então, imagine minha satisfação quando entrei para a
organização. Foi um sonho que se tornou realidade”,
conta o empresário.
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Desde o início se envolveu em projetos rotários, como a
participação na diretoria do CAMPI Ipiranga, atual CAAP, do
qual guarda um imenso carinho. O intercâmbio de jovens é
outra paixão de Altimar, principalmente por ter sido um intercambista, mas não pelo Rotary. “Eu fiz intercâmbio por uma
empresa privada, mas o tratamento que eles me deram nem
se compara com os programas do Rotary. É um projeto pelo
qual sou apaixonado. E quis fazer parte disto. No meu clube
fui presidente da Avenida Pró-juventude e oficial de intercâmbio. Não satisfeito com estas atividades dentro do clube,
em uma visita oficial do Governador do Distrito, que na época era o Dante Galvanesi Amato,
eu comentei com ele que queria
fazer parte da equipe distrital
de intercâmbio de jovens. Ele,
de imediato, me informou que
o grupo se reunia no Colégio
Rio Branco e encaminhou-me
para lá, onde fui muito bem
recebido”. Altimar então foi
membro de Intercâmbio de
Jovens Multidistrital, Coordenador do Rotex Multidistrital
e Chairman do Intercâmbio
de Jovens do Distrito 4420.
Apesar de ser um dos
sócios-fundadores de seu
clube, Altimar Fernandes
só foi presidente 12 anos
depois da inauguração do
RC SP Anchieta. “Sempre
que tinha uma eleição
para a presidência do meu
clube meus companheiros
me indicavam para o cargo, mas eu sempre recusava dizendo: ‘eu quero ser presidente quando eu tiver uma carametade. Quando conheci minha esposa, Elizabeth Ferreira
da Silva Augusto Fernandes, em 1995, e casei-me com ela
em 1996, esperei um pouco e depois aceitei a função para
exercer a gestão 2000/01”, diz Altimar, que ainda conta uma
curiosidade de quando estava começando a namorar Beth.
“Eu namorava Beth há quatro dias e ia participar de um fórum de rotarianos. Ela não conhecia nada sobre Rotary e tinha sido Miss Brasil. Eu fiquei na dúvida se a levaria ou não,
mas acabei levando. Chegando lá, foi aquele alvoroço. Todos os companheiros começaram a brincar comigo, alguns
se puseram um em cima do outro para ficar na altura da
Beth, isso quebrou o gelo e foi um dia bem agradável. Acho
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que foi aí que ela viu que eu era um bom rapaz”, comenta.
Todo seu empenho com as coisas de Rotary não poderia
dar outro resultado: Altimar Augusto Fernandes foi indicado
para a governadoria do Distrito 4420, para a gestão 2004/05,
ano do Centenário do Rotary. “O engraçado é que até então
a Beth não participava das atividades rotárias comigo. Mas
quando fui indicado à governadoria ela levou um susto, pois
não acreditava que isso poderia acontecer. A partir daí, a Beth
resolveu ficar ao meu lado em todos os momento no Rotary. Quando fomos para Anaheim, nos Estados Unidos, para o
treinamento para Governador, conseguimos ter a verdadeira
dimensão de Rotary. São 530 casais de Governadores de todo

Altimar e Elizabeth du
rante participação na conferência
realizada na
Guatemala onde for
am representar
o presidente Bill Boyd

o mundo, muitos com trajes típicos, e você começa
a ver a internacionalidade da instituição, e de repente você
percebe que o Rotary não tem limite nenhum, extrapolando
qualquer fronteira e ele está em todos os lugares mesmo”,
ressalta.
Pela emoção que sentia ao presenciar os projetos dos clubes, Altimar ficou conhecido como o Governador “Chorão”,
apelido carinhoso bem-recebido pelo casal. “Quando começaram as visitas oficiais o pessoal brincava demais com isso.
Mas o fato é que eu não conseguia segurar. Quando eles me
levavam para visitar os projetos que estavam realizando, eu
não aguentava. Eram ações realmente maravilhosas, como,
por exemplo, quando a gente pensa em desnutrição, logo
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Entrevista
nos remetemos a países
como a Etiópia, Mongólia, mas em São Paulo, na
Avenida Indianópolis, tem
uma pequena favela. E ali
temos um projeto do Rotary de combate a desnutrição. Então, quando você
chega num lugar desses e
encontra crianças naquele estado, que você nem
imagina que existiam, e
vê um trabalho rotário
sendo realizado, não
tem como, é de emocionar mesmo”, conta.
“Em outra visita oficial, nós fomos até um
lixão. Chegando lá, havia uma favela ao redor, urubus voando
e várias pessoas em cima das pilhas de lixo esperando o caminhão despejar e disputando o lixo para comer. Não era para
pegar latinha ou qualquer outra coisa, era para comer. E dentro
deste lixão, que fica em São Vicente, no litoral, o Rotary criou
uma padaria comunitária”.
Dentre os momentos que mais marcaram sua trajetória,
Altimar Fernandes destaca um fato que nunca esqueceu. “Eu
estava visitando um projeto rotário dentro da Santa Casa de
Santos. Na ala de queimados, uma cena me comoveu muito. Lá

Garoto na brinquedoteca
doada pelo Rotary na ala de
queimados da Santa Casa de
Santos .

estava um menino com quase todo o corpo queimado. A mãe
dele tinha jogado água fervente na tentativa de matá-lo. Mas
o que mais me emocionou foi que, quando fomos conversar
com ele, o diretor do Hospital disse na frente do menino que
a mãe tinha feito aquilo com ele. E o garoto disse que ela não
tinha feito aquilo por mal, foi porque ela estava desesperada.
Na saída do local, estava a mãe aos prantos, pedindo perdão.
Foi quando ficamos sabendo que o marido os havia abandonado e ela estava desempregada. Segundo ela, fez aquilo porque
achava que para o filho a morte seria melhor do viver daquela
maneira. Eu disse para a mãe que era uma pena ela não ter conhecido o Rotary antes, pois poderíamos ter dado todo o apoio
e evitar que aquilo acontecesse”.
Exercer a governadoria no Centenário do Rotary teve suas
peculiaridades. O segundo semestre rotário, geralmente, é
dedicado às visitas oficiais, porém, naquele ano havia uma
agenda extensa de eventos para comemoração dos cem anos
da instituição. Por exemplo, no mês do aniversário do Rotary,
fevereiro, a Escola de Samba Leandro de Itaquera desfilou com
um samba-enredo em homenagem ao Rotary, no qual vários
rotarianos, inclusive Altimar e sua esposa, desfilaram. “Imagine
. Para ser tema de samba-enredo tem que ser uma coisa muito
importante. E o pessoal da Leandro de Itaquera, sabendo da
relevância dos projetos rotários, fez esta homenagem que foi
transmitida para milhões de pessoas”.
O evento principal para comemoração do Centenário
aconteceu no Anhembi. Estiveram presentes diversas personalidades importantes do Brasil, como um representante do
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Presidente Lula, Geraldo Alckmin, José Serra, dentre outros,
mostrando todo prestígio do Rotary. “Em seu discurso, Alckmin
disse que, quando era Prefeito de Pindamonhangaba, o Rotary da cidade equipou todo o Corpo de Bombeiros do município. Nós não sabíamos se ele conhecia o Rotary, mas a partir
de então descobrimos porque as portas estavam abertas para
a entidade no Governo de São Paulo. Tanto é, que a posse da
minha governadoria foi realizada no Palácio dos Bandeirantes.
E foi engraçado porque surgiu a idéia de fazer o evento lá, mas
eu achava que seria muito difícil. Liguei para a recepção do Palácio só para colher alguma informação de como reservar o espaço, mas prontamente, quando ela ficou sabendo que eu era
do Rotary, já perguntou que data eu queria e que o Palácio dos
Bandeirantes estava reservado para a minha posse. Eu disse:
‘espera aí, eu não falei com ninguém, você não quer consultar
alguém’. E ela respondeu: ‘fique tranqüilo. O senhor já me disse
que é do Rotary e eu tenho certeza que não haverá problema
nenhum. Encaminhe um ofício para Arnaldo Madeira, chefe da
Casa Civil, que o dia 3 de julho está liberado’. E fizemos, então,
a posse da governadoria no Palácio dos Bandeirantes”, revela o
Ex-governador do Distrito.
Altimar Fernandes tomou como guia dois objetivos. Um era
estar em todas as posses, meta que foi conquistada com muito
esforço. Outro foi mostrar para os clubes, que estavam desmotivados com a criação de projetos, pois achavam que conseguir
subsídios da Fundação Rotária era muito difícil, que aquilo não
era verdade. Então, naquele ano, todos os clubes receberam
verba para seus programas. “Eu decidi que nosso discurso se-

“Da esq. para a dir.” Beth, paciente com microcefalia, Don
Gatzke parceiro em varios projetos de subsídios equivalentes, fisioterapeuta e jovem deficiente fisico durante
visita ao mensageiros da luz -
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ria em cima do incentivo a projetos da Fundação Rotária, pois
nós estávamos há anos sendo campeões em arrecadação, mas
projeto não se fazia. E neste ano nós fizemos 47 projetos de
subsídios equivalentes. Se juntarmos todos que foram feitos na
história do Rotary, não dá este número. Isso foi para mostrar
que a Fundação Rotária existe e está pronta para nos ajudar”.
Todo o dinheiro arrecadado para a Fundação Rotária retorna para o Distrito três anos depois. Altimar dividiu o valor
angariado na gestão do Samir Khoury entre todos os clubes
do 4420, desde que os mesmos apresentassem projetos de
subsídios simplificados. “Todos os clubes receberam, por
menor que fosse o valor. Teve clube que fez projeto da noite
para o dia. Foi o caso de um clube de Rio Grande da Serra. Eu
os estava visitando e era o penúltimo dia para a apresentação de projetos. Eu perguntei a eles se teriam condições de
fazer um projeto até o outro dia e eles aceitaram o desafio
e apresentaram a proposta, recebendo o subsídio. Foram 65
projetos de subsídios simplificados na minha gestão, alcancei meu objetivo”, diz o EGD.
A governadoria de Altimar Augusto Fernandes fechou com
chave-de-ouro com uma Conferência que teve a presença do
Padre Marcelo Rossi.
Altimar continua atuante do Distrito e fora dele. Atualmente é Chairman do Intercâmbio de Jovens do Distrito 4420 e
Consultor das Doações Extraordinárias da Zona 19 A e 20, além
de Instrutor Distrital. Junto com Beth, foi AID dos casais Presidentes de Rotary International, Bill Boyd e Wilfrid Winkinson. É
membro do Paul Harris Society e Major Donor.
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Prêmio

Premiação Distrital:
reconhecimento pelo trabalho realizado
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Prêmio

O

último evento oficial da gestão 2007/2008 do
governador José Luiz Fonseca foi marcado
por emoções. Realizado em Santos, dia 28 de
junho, a Premiação Distrital 4420 reuniu os rotarianos
da região da Baixada Santista, do ABCDMR e da região
sul da Capital que tiveram seus trabalhos reconhecidos
pela governadoria.
Durante o evento de premiação, o governador
do Distrito 4420 destacou a importância das iniciativas desenvolvidas durante toda a gestão. “Mais
que a entrega de um prêmio estamos aqui para reconhecermos aqueles que fizeram algo além”. Ele
também enfatizou as várias possibilidades de colaborar com os clubes. “Cada rotariano a sua maneira
e dentro de suas possibilidades deve buscar mais.
Sempre o algo mais”.
Em seu discurso, Fonseca fez questão de ressaltar
também o trabalho realizado pelas mulheres junto aos
clubes que integram o Distrito 4420. “Sem dúvida é de
grande valia a atuação das mulheres dentro das atividades de nosso Distrito”.
Neste sentido, sua esposa, Vera Lucia Imperatriz
Fonseca, comentou emocionada a gestão 2007/2008.
“Satisfação é a palavra que melhor define esta gestão.
Os clubes se envolveram bastante com os projetos e
todo o trabalho foi realizado com dedicação e alegria”.
Vera Lucia destacou também o empenho de cada rotariano para o sucesso do ano rotário. “Trabalhamos no
sentido de que as potencialidades de cada um fluíssem
naturalmente e isso, este ano, aconteceu”.
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A entrega de troféus durante a cerimônia de Premiação Distrital foi divida por categorias, entre elas,
as da Conferência Distrital: olimpíadas rotárias, os
painéis e as caravanas. Os ex-governadores e governadores assistentes também foram homenageados
e foram entregues prêmios do Rotary Internacional,
como dos projetos relacionados a alfabetização, Fundação Rotária e Desenvolvimento do Quadro Social.
Foram reconhecidos também os clubes que apadrinharam novos clubes, Rotaracts e Interacts.
Os cinco mais novos clubes 100% Paul Harris do
Distrito também foram homenageados.
O reconhecimento de Rotary International às
‘Realizações Significativas’ foi destinado ao Rotary
Santos, por sua participação concreta não apenas
durante a gestão, mas pelos trabalhos que realiza
desde sua fundação. O presidente do Clube anfitrião, Marcelo Vallejo Marsaioli, diz que recebeu
com alegria o pedido do Governador José Luiz Fonseca para sediar e organizar a cerimônia de premiação da gestão. “Nos sentimos honrados em abrigar
a premiação por ser um momento único de reconhecermos os esforços que estão sendo feitos por
cada rotariano e pelos clubes do Distrito. Sem dúvida, a parceria e o apoio da governadoria durante
este último ano foram essenciais para a conquista
dos resultados que o Distrito 4420 tem alcançado.
O Rotary Santos tem trabalhado muito e vamos
continuar neste trabalho. Afinal, um rotariano não
descansa nunca”.
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José Luiz Fonseca deseja boas
governador 2008-09 Sérgio e A

s-vindas ao casal
Ana Bela Lazzarini
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Clubes

Clubes recebem título de
100 % Paul Harris

N

a Conferência Distrital das Realizações um importante evento aconteceu para homenagear os
clubes que no último ano rotário conquistaram o
marco de serem 100% Paul Harris, ou seja, todos os seus

membros contribuíram com pelo menos mil dólares para
a Fundação Rotária.
Confira os depoimentos dos presidentes que receberam a condecoração.

Marcelo Vallejo – Rotary Club Santos
“Realizamos um bom trabalho de arrecadação para que o valor fosse revertido em
Paul Harris. O Fonseca nos incentivou bastante, pois sabia que estávamos perto de conseguir. É muito importante recebermos este título, dá uma visibilidade internacional,
com banner especial e registro do feito na sede do Rotary, nos Estados Unidos”.

Gilberto Bino – Rotary Club Santo André Norte
“Até meados de março, havia 12 companheiros que ainda não tinham o título.
Fizemos um consórcio, em que o Rotary Club Santo André Norte subsidiou 50% do
valor e os sócios entraram com o restante. Ser um clube 100% Paul Haris é muito
importante porque agora temos um destaque no Distrito e eleva o nível dos sócios,
pois o companheiro que estiver entrando terá a vontade de receber o título”.

Bessie Barros de Medeiros – Rotary Club SP Independência
“É um feito especial para um clube que foi fundado apenas em 2002. Desde o início
nós trabalhamos em busca deste objetivo. Apesar do reconhecimento estar chegando
apenas agora, somos 100% Paul Harris há dois anos. Temos um clube ainda pequeno,
mas com uma contribuição muito grande. Além de todos os companheiros serem Paul
Harris, temos Major Donor, outro com três safiras, dois com duas safiras e quatro com
uma. E é uma honra receber este título”.
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Álvaro Taiar Junior – Rotary Club SP Novas Gerações
“Com dez anos de fundação, o Rotary Club São Paulo - Novas Gerações - conquistou
o título 100% Paul Harris.
Com o ingresso desse Club, o Distrito 4420 passa a contar com sete clubes 100%
Paul Harris, sendo que cinco deles: o Santo André Norte, Santo André Sul, São Bernardo do Campo Norte, Santos e São Paulo Novas Gerações que atingiram a marca na
gestão 2007/2008 do Governardor José Luiz Fonseca, juntam-se ao Praia Grande Forte
e Itaipu e São Paulo Independência neste seleto grupo.
Segundo o Presidente do RC São Paulo Novas Gerações, Álvaro Taiar Junior, o título
se deve ao empenho de todo o grupo. “Este ano trabalhamos bastante para atingir este objetivo. Realizamos um
leilão que foi um sucesso e a dedicação de cada sócio foi importante”, ressaltou.

Marcelo dos Santos – Rotary Club Praia Grande Forte Itaipu
“Quero mencionar que hoje nosso clube é 100% Paul Harris graças a todas as gestões
anteriores. Um trabalho continuado, de um presidente para outro, nós estamos apenas
efetivando o recebimento do título. Nossa exposição deve estimular outros clubes a buscarem este objetivo e seguirem este exemplo”.

Luiz Carlos João – Rotary Club São Bernardo do Campo Norte
“Tivemos a bênção de contar com o envolvimento de todos os membros do nosso clube,
que entenderam bem a importância de recebermos o título 100% Paul Harris. Com certeza,
nossos projetos terão uma maior visibilidade internacional, o que deve gerar uma maior
contribuição para a Fundação Rotária. O sentimento é de gratidão pelo apoio que todos os
companheiros nos deram”.
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Evento

Mais emoções da Conferência
veja mais alguns momentos do evento de
encerramento da Gestão 2007-08
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Projeto

Rotary Kids:
I Conferência foi
um sucesso
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A

25

pós o grande sucesso alcançado pela I Conferência
Distrital de Rotary Kids, esta associação de jovens
passou a fazer parte dos planos de muitos clubes.
Este evento deflagrou uma motivação sem precedentes. "Cresceu o número de mensagens que recebo sobre
formação de Rotary Kids, informações, trabalhos comunitários realizados etc., demonstrando um caminho certo
para o reconhecimento oficial", afirma o EGD Samir Khoury, idealizador do programa, após ler mais um e-mail entre
vários. “Este aqui vem do RC Simões Filho – Aratu, na Bahia.
Tanto no Brasil quanto no exterior ainda há bom potencial
de DQS, mas creio que a qualidade numérica de RI só será
conquistada através da fidelidade aos nossos preceitos rotários e o plantio desta boa raiz que é o Rotary Kids tornase fundamental”, finaliza Samir.
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Família Rotária

1 Major Donnors e 4
gerações de Paul Harris

Q

uando Antonino Russo, filho de italianos, e Adela Vilarino Russo, natural da
Espanha, se casaram, em 1945, não
imaginavam que seu filho primogênito pudesse
lhe dar tantas alegrias e continuar um legado de
amor ao próximo.
Antonino Russo Junior, o "Toninho", sócio do
RC de Santos Oeste, se tornou Major Donnors
este ano, atingindo uma contribuição de U$10
mil à Fundação Rotária e concedeu Títulos Paul
Harris para seus pais, para suas 3 filhas Carolina,
Clarissa e Clara e também para seus 2 netos Enzo
e Pedro.
Todos formam 4 gerações com muito orgulho de pertencer a uma família oriunda de imigrantes que por natureza tem a vocação de trabalhar muito, contribuindo assim, para o nosso
desenvolvimento.

Toninho Russo está convicto que, ao doar
esse dinheiro para Fundação Rotária, contribui
para extinção de muitas dificuldades existentes
no mundo, como a erradicação de doenças, diminuição da fome e para um melhor desenvolvimento das crianças.
O valor do título Paul Harris
O título Paul Harris é a maior honraria da fundação rotária internacional. Ele é entregue à todas
as personalidades que se destacam pelos serviços
prestados à sociedade. Para receber a honraria, o
sócio precisa doar a quantia de mil dólares a fundação rotária.
O nome Paul Harris vem do fundador do Rotary Club, na primeira década do Séc XX, e primeiro
presidente do Rotary International.
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Assembléia Distrital

Unic
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