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Meus queridos irmãos e irmãs em Rotary

Queridos Rotarianos

O mês de junho é um momento de refletirmos sobre o ano rotário que acaba
de terminar e olharmos para o ano que se
inicia. Olhamos para nossas realizações e
medimos nossos progressos em direção às
metas que estabelecemos. Em Rotary, fazemos uma pausa para refletir, mas nunca
para descansar sobre os louros da vitória:
quanto mais conseguimos, mais conscientes ficamos do quanto podemos fazer.
O ano de 2011-12 foi marcado por
importantes progressos. Binota e eu tivemos a sorte de visitar diversas partes
do mundo rotário e testemunhar como os
rotarianos estão Conhecendo a Si Mesmos para Envolver a Humanidade. No Sudão do Sul, nos reunimos com rotarianos
determinados a fazer a diferença apesar
de terem que enfrentar enormes desafios. Falta ajuda humanitária no país e as
necessidades são grandes, haja vista que
lá não existe nenhum hospital em bom
funcionamento. Espero que no próximo
ano, rotarianos de todo o mundo forneçam apoio ao mais novo país rotário.

Lá se vão pouco mais de 10 anos
desde a minha associação ao Rotary. Tal qual um presente magnífico e
inesperado, desde a minha entrada
até hoje, temos tido – Sonia e eu - a
imensa satisfação de conhecer pessoas
maravilhosas. E ao observar os nossos
exemplares rotarianos, passei a acreditar mais do que nunca no lema “Mais
se Beneficia Quem Melhor Serve”.
Agradeço a todos vocês os momentos felizes que passamos juntos nos
últimos meses. Muito obrigado por
compartilharem comigo os inúmeros

Em Uganda, fiquei muito feliz e satisfeito ao saber quantos ministros e funcionários do governo são rotarianos, e ver
como eles incorporam os ideais do Rotary
em suas vidas e no trabalho. Em Kathmandu, fiquei feliz ao saber que países do sul da
Ásia, como Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, uniram
suas forças para alcançar 100% de alfabetização da região até 2017.
Em Fiji e Vanuatu, no Pacífico Sul, me
emocionei ao ver rotarianos trabalhando para reduzir a mortalidade infantil e
proporcionar moradia segura para a comunidade. Em Abu Dhabi, tive o prazer
de escutar do Sheikh Nahayan Mubarak
Al-Nahayan, ministro para a educação
e ciências dos Emirados Árabes Unidos,
que eles estavam ansiosos com a inauguração do seu primeiro Rotary Club.
Em Valdivia, Chile, o mais perto do Polo
Sul que eu e Binota estivemos, nos emocionamos com o trabalho dos rotarianos
com crianças que têm deficiência mental.
Acima de tudo, nossos corações se

aqueceram pelo acolhimento que recebemos – e por vermos rotarianos vivendo o
ideal de Rotary, que escolheram Conhecer
a Si Mesmos para Envolver a Humanidade.
Agradeço imensamente a oportunidade
de servir como presidente, e estamos
ansiosos para trabalharmos juntos para
construir a Paz Através do Servir.

instantes que ficarão marcados em minha memória enquanto a vida durar.
O ano rotário está terminando. É o meu
momento de olhar para trás e me perguntar: Será que fiz tudo o que poderia ter
feito? Será que o distrito e os clubes estão
melhores do que quando os encontrei? Será
que ajudei os companheiros a se tornarem
melhores rotarianos?
Apenas o tempo responderá a todas
estas questões. Não considero que fiz tudo
o que podia. Algumas metas não se completaram. Por outro lado, me surpreendi positivamente com muitas atividades e muitos

rotarianos. As lições foram aprendidas e
servirão para os próximos anos, não apenas
no Rotary, mas também no dia a dia familiar e profissional.
Foi um ano inesquecível, mas é hora da
renovação, e com ela, novas ideias e oportunidades para um dos melhores distritos
do mundo: O DISTRITO 4420 QUE VOCÊS AJUDARAM A CONSTRUIR.
Como será o futuro?
Não sei, mas até aqui e graças a vocês, valeu a pena!

MENSAGEM DO GOVERNADOR DISTRITAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420

Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

Sejamos agregadores!

“A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração; a
sorrir às pessoas que não gostam de mim, para mostrá-las que sou diferente do que elas
pensam; a fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade; a calar-me para
ouvir; a aprender com meus erros, afinal eu posso ser sempre melhor; a sorrir quando o
que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo; a ser forte quando os que
amo estão com problemas; a ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho; a ouvir
todos que só precisam desabafar; a amar aos que me machucam ou querem fazer de mim
depósito de suas frustrações e desafetos; a perdoar, pois já precisei desse perdão; a amar
incondicionalmente, pois também preciso desse amor...”
Charles Chaplin
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SERVIR – SÍNTESE DO IDEAL ROTÁRIo

“As mudanças dentro de nós ficarão para sempre. Ao
retornarmos às nossas tarefas diárias seguramente não
seremos mais os mesmos, pois verificamos que é possível visitar
mais os amigos queridos, perceber a sensibilidade das pessoas e
a grandiosidade de um sorriso ou um abraço”

mede esforços para tornar o mundo melhor. Também conseguimos observar mais
o pôr do sol, a chuva, a neblina, as montanhas, as matas e as cachoeiras.
Sem dúvida, vivemos mais intensamente. As mudanças dentro de nós
ficarão para sempre. Ao retornarmos
às nossas tarefas diárias seguramente não seremos mais os mesmos, pois
verificamos que é possível visitar mais
os amigos queridos, perceber a sensibilidade das pessoas e a grandiosidade
de um sorriso ou um abraço.
Não importa a idade que temos,
estamos sempre nos surpreendendo

com o quanto ainda podemos aprender
e o que podemos fazer.
No Rotary, eu notava que se agradecia muito, até mesmo com exagero. Hoje
entendo que, por maior que seja o nosso
agradecimento, nunca o faremos de acordo
com tudo que recebemos.
Obrigada, meus amigos, por tudo
que vocês nos proporcionaram. Obrigada pela dedicação e preocupação em
ajudar as pessoas, mudando as suas vidas. Obrigada por fazerem a diferença.
Fiquem com Deus.

Até aqui viajamos juntos.
Passaram vilas e cidades, cachoeiras e
rios, bosques e florestas.
Não faltaram os grandes obstáculos.
Frequentes foram as cercas, ajudando a
transpor abismos.
As subidas e descidas foram realidade
sempre presente.
Juntos, percorremos retas e nos apoiamos nas curvas.
Chegou o momento de cada um seguir

CARTA MENSAL
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Sizenando Affonso - Governador 1991-1992 do Distrito 4610

Sonia Maria Roncon Dias
Em um pequeno espaço de tempo, tantos amigos.
O ano nos pareceu curto, mas foi um
período de intensas atividades, onde o
carinho, amizade, respeito, atenção e crescimento pessoal fizeram parte de nossa
rotina diária.
Saíamos, Fernando e eu, para os nossos compromissos de posses e visitas com
a alegria e satisfação de quem sai para visitar os amigos. Certamente nos afastamos
um pouco das obrigações e afazeres do
cotidiano, mas em compensação, sempre
juntos, nos aproximamos de uma sociedade que, ao contrário do que é notícia, não

viagem sozinho.
Que as experiências compartilhadas
no percurso sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado.
A nossa saudade e a nossa esperança
de um reencontro aos que, por vários
motivos, nos deixaram, seguindo outros caminhos.
O nosso agradecimento àqueles que, mes-

mo de fora, mas sempre presentes, nos
quiseram bem e nos apoiaram nos bons e
nos maus momentos.
Uma despedida é necessária antes de podermos nos encontrar outra vez.
Que nossas despedidas sejam um
eterno reencontro.

Autor Desconhecido

IDEAL ROTÁRIo

Mensagem de sonia maria roncon dias

Queridos amigos

No Rotary não há divagações sobre as
incertezas, pois, refletindo sobre os fundamentos da sua doutrina do servir, verifica
-se que do seu horizonte emerge o portal
para um novo nível de consciência da humanidade. O destaque dessa verdade histórica só depende da consciência rotária,
que deflui da comunidade internacional
dos rotarianos.
Com efeito, o Rotary é uma organização apartidária. Significa afirmar que não
pratica partidarismos de qualquer natureza. Do seu objetivo emerge o seu bem
supremo, que é o ideal de servir. Não se
compadece o Rotary, como organização,
de qualquer tipo de discriminação, seja de
fundo religioso, de raça ou cor das pessoas.
Onde a liberdade de expressão do
pensamento decorre da natureza política
do Estado nacional, ali certamente haverá
um Rotary Club expandindo a ideologia do
servir. Decorre, pois, que o Rotary congrega cidadãos profissionais quase todas as
nações do mundo livre, sem distinção de
cor, raça ou religião, havendo Rotary em
todos os continentes professando a ideologia do servir. Por isso, acrescento que o
Rotary é uma organização para a qual o sol
nunca se põe.
Como instrumento da ação, na prática
do ideal de servir, elege o Rotary o companheirismo. Assim, cada rotariano é um
companheiro dedicado ao servir rotário. E
assim, rotarianos de todos os Rotary Clubs

do planeta compõem o que chamo de comunidade internacional de companheiros
dedicados à causa do servir rotário. Eis
porque, sendo internacional o Rotary, nele
se destaca o companheirismo como uma
das principais características da sua internacionalidade. Porque, como acertadamente já se afirmou alhures, a humanidade
é a missão do Rotary.
Mais do que esse notório e reconhecido pragmatismo, o Rotary nos reserva uma
outra e mais importante aspiração do seu
substrato existencial. Eu falo da espiritualidade do Rotary. Uma nova descoberta da
sua doutrina, para um novo discurso sobre
sua gênese. Se é verdade que da elevação
mental da pessoa emerge a sua referência
de encontro, no Rotary, para o rotariano,
o servir é o objeto da sua referência de encontro, o clímax da sua realização pessoal.
Por isso, conclamo sua reflexão sobre
a doutrina do Rotary, para que você, como
eu tenho feito, pergunte ao seu EU interior
o que somos no mundo dos homens e no
contexto da humanidade, para em seguida refletir no seu EU SOU ROTARIANO. E
nessa indagação mística, descobrir o seu
Mestre interior, no rotariano que você é,
que está dentro do seu coração. E nessa
descoberta, você verificará que a ideologia
rotária emerge da dupla mão do servir. Na
realidade, não somente emprestamos ao
Rotary o calor da nossa ação, praticando o
ideal de servir, senão que nos proporciona

o Rotary, de outro lado, a outra face, uma
rara oportunidade de realização pessoal,
através dessa mesma ação rotária.
Se é verdade que o homem é um ser
gregário, que necessita viver em sociedade
para compartilhar seu crescimento mental
com outras pessoas no meio ambiente em
que vive, e que, portanto, não é um ermitão que vive isolado da sociedade, aqui, no
Rotary, pela importância estratégica internacional da instituição, por sua grandiosa
e transparente operacionalidade pragmática em favor da humanidade através do
ideal de servir, encontrará o cidadão rotariano a mais ambicionada oportunidade de
realização pessoal. Pois é aqui, na prática
do servir, que você, rotariano, opera a alquimia mental através da chamada transmutação dos opostos, pois o servir rotário
proporciona-lhe transmutar seus anseios,
projetos e programas de bem estar social
da comunidade, em oportunidade de realização pessoal. Que outra organização,
com a internacionalidade e transparência
do Rotary, proporciona essa oportunidade
de realização pessoal? Naquela prática da
dupla mão do servir rotário, você agasalha
a cada passo a parábola rotária do “Dar de
si antes de pensar em si”.

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420
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CLUBES 100% COMPANHEIROS PAUL HARRIS

Em solenidade realizada no dia 21 de junho último na sede do Rotary International, em Evanston, EUA, o casal governador indicado
do nosso distrito, Hiroshi Shimuta e Suma, receberam homenagens do presidente do RI, Kalyan Banerjee, e do presidente do Conselho
de Curadores da Fundação Rotária, Bill Boyd, por sua entrada na Arch Klumph Society, que reúne pessoas que doaram USD 250.000 ou
mais para a Fundação Rotária.
Durante a sessão, Hiroshi e Suma puderam transmitir suas mensagens de agradecimento e de satisfação por terem a oportunidade de
contribuir intensamente com os programas da Fundação Rotária.
Shimuta é o terceiro brasileiro a entrar para a sociedade.

Um clube se torna 100% Companheiros Paul Harris quando todos os seus sócios representativos possuem o Título Paul Harris (PHF).
Sócios honorários e ex-sócios não precisam ser PHF para que o clube se qualifique para o reconhecimento. É também necessário que o
clube esteja em dia com suas obrigações financeiras para com o RI.
O nome do clube é gravado em uma placa disposta permanentemente na sede mundial do Rotary International e uma flâmula especial
de reconhecimento é enviada pela Fundação Rotária.
Nenhum clube pode receber este reconhecimento mais de uma vez, sendo que a flâmula é entregue em qualquer época do ano rotário.
O distrito possui 52 Clubes 100% PHF (67%), sendo que 11 conseguiram este reconhecimento no presente ano rotário. São eles: Bertioga, Cubatão, Diadema, Guarujá Vicente de Carvalho, Praia Grande Novo Tempo, Santo André 8 de Abril, Santos José Bonifácio, Santos
Praia, Santos Vila Belmiro, São Bernardo do Campo Rudge Ramos e São Paulo Santo Amaro.
Veja a lista completa dos clubes 100% PHF Do Distrito 4420:
BERTIOGA

SANTO ANDRÉ NORTE

SÃO PAULO CHÁCARA FLORA

BERTIOGA RIVIERA DE SÃO LOURENÇO

SANTO ANDRÉ NOVO SÉCULO

SÃO PAULO CIDADE DUTRA

CUBATÃO

SANTO ANDRÉ 8 DE ABRIL

SÃO PAULO INDEPENDÊNCIA

CUBATÃO JARDIM CASQUEIRO

SANTO ANDRÉ SUL

SÃO PAULO INTERLAGOS

DIADEMA

SANTOS

SÃO PAULO IPIRANGA

DIADEMA FLOREAT

SANTOS BOQUEIRÃO

SÃO PAULO NOVAS GERAÇÕES

GUARUJÁ

SANTOS JOSÉ BONIFÁCIO

SÃO PAULO 9 DE JULHO

GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO

SANTOS MONTE SERRAT

SÃO PAULO PARQUE DO IBIRAPUERA

ITANHAÉM

SANTOS OESTE

SÃO PAULO PONTE ESTAIADA

MAUÁ

SANTOS PONTA DA PRAIA

SÃO PAULO SANTO AMARO

PERUÍBE

SANTOS PORTO

SÃO PAULO SUDESTE

PRAIA GRANDE CAIÇARA

SANTOS PRAIA

SÃO PAULO SUL

PRAIA GRANDE FORTE ITAIPÚ

SANTOS VILA BELMIRO

SÃO PAULO VILA MARIANA

PRAIA GRANDE NOVO TEMPO

SÃO BERNARDO DO CAMPO NORTE

SÃO VICENTE

RIBEIRÃO PIRES

SÃO BERNARDO DO CAMPO RUDGE RAMOS

SÃO VICENTE PRAIA

SANTO ANDRÉ

SÃO CAETANO DO SUL OLÍMPICO

SÃO VICENTE A EMMERICH

SANTO ANDRÉ ALVORADA

SÃO PAULO AEROPORTO

SANTO ANDRÉ CAMPESTRE

SÃO PAULO ANCHIETA

Clubes 100% PHF

ARCH KLUMPH SOCIETY
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

Hiroshi e suma shimuta entram para A aks
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Rotary Friendship exchange
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INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA AMIZADE
Texto de Marcelo Vallejo Marsaioli

O Rotary Friendship Exchange(RFE)
- Intercâmbio Rotário da Amizade – não
vinha sendo realizado pelo nosso distrito
há algum tempo, ao menos não com frequência e regularidade. Trata-se de um
programa do Rotary International para
intercambiar rotarianos de distritos pelo
mundo afora, e que privilegia o envolvimento cultural, familiar e social, com famílias rotarianas organizando grupos que
visitam e depois recebem rotarianos de
outro distrito.
A parceria com o Distrito 6250(região
de Wisconsin/EUA) deu seus primeiros
frutos nas últimas semanas, pois de 1 à
10 de junho um grupo do Distrito 4420 lá
esteve contando com a seguinte formação:
Marcelo Vallejo Marsaioli(RC de Santos e
team leader), Alberto Vitório Pereira(RC
de São Vicente), Cláudio Fernando Guimarães Figueiredo(RC de Santos), Leonardo
Weismann(RC de São Paulo Anchieta),
Sylvia Regina Mendonça Galvão de Souza
Storte e Marcos Storte(RC Santos Porto).
Com dias ensolarados e agradável
temperatura de um “quase” verão americano, nosso grupo ficou hospedado em
três regiões diferentes do estado de Wisconsin: Watertown, Waunakee e La Crosse.
Todos foram tratados como verdadeiros
membros das famílias de rotarianos que
nos acolheram e mostraram um pouco de
seus lares, suas vidas, seus hábitos, e uma
hospitalidade quem sabe jamais vista por
qualquer um dos brasileiros.
Logo no primeiro dia fomos recebidos

pelo Rotary Club de Watertown, no Country Club daquela cidade, com troca de
flâmulas e muito companheirismo. Assistimos um jogo profissional de baseball dos
Milwaukee Brewers, com a famosa concentração “tail gate“ horas antes da partida no
estacionamento do estádio, e na mesma
e linda Milwaukee fomos levados ao Museu de Arte Calatrava e ao Museu Harley-Davidson. Na capital do estado, Madison,
visitamos o Capitólio e o Museu dos Veteranos de Guerra. Neste dia almoçamos
ainda no Rotary Club de Madison, que tem
em seu quadro associativo 500 membros
ativos, mas que em nossa reunião teve uma
frequência de “apenas” 240 companheiros.
Tomar parte de um jantar internacional organizado pelos Rotary Clubs de Waunakee, Madison West Towne-Middleton
e Fitchburg-Verona, com intercambistas
brasileira e italiana, embaixadores Rotary
pela Paz do Japão e outro Grupo de RFE
da Índia, foi realmente outra inesquecível
vivência. Além do intercâmbio de contatos
e companheirismo, pudemos fazer uma
apresentação do grupo e interagir sobretudo com o governador eleito e indicado
do Distrito 6250, propondo parcerias e o
estreitamento de nossos laços de amizade.
Por fim, fomos a bela cidade de La
Crosse, às margens do Rio Mississipi, para
a conferência distrital em um formato
bastante diferente do qual estamos acostumados. Aproximadamente 430 rotarianos trabalharam intensamente nos 2 dias
da conferência, cujo ponto forte foram os

debates sobre a ética e a Prova Quádrupla. A representante do presidente Kalyan
Banerjee na conferência, Betsy Demaray
(atual Diretora do RI, futura tesoureira de
Rotary International e primeira mulher em
um cargo executivo no “board” mundial a
partir de julho) brindou-nos com uma maravilhosa e emocionante exposição sobre
a Prova Quádrupla e outra sobre a Família
Rotary. No jantar festivo do sábado a noite,
o palestrante foi ninguém mais, ninguém
menos do que John Hewko, secretário geral do Rotary International, que discorreu
sobre as prioridades da nossa instituição
para os maiores anos e que, após o jantar,
ficou conversando conosco em fluente
português sobre o Plano Visão de Futuro
e o rotarismo no Brasil e no Distrito 4420.
Sem dúvida alguma, fora do programa
RFE nunca teríamos tido oportunidades
como as vivenciadas, já que tivemos apenas o custo das passagens aéreas, e os
rotarianos “locais” nos levaram a lugares,
programas e atividades que uma viagem
de turismo não poderia proporcionar.
Agora, receberemos um grupo de 9
pessoas vindas de Wisconsin do Distrito
6250 e, com a ajuda dos companheiros do
Distrito 4420, daremos uma recepção tão
calorosa e familiar quanto a que lá tivemos.
Nossos agradecimentos e congratulações ao Governador Fernando Dias Sobrinho que acreditou no programa e o enxerga
como um potencializador de expressão na
formação de novos líderes, retenção e expansão do nosso quadro associativo, e uma
oportunidade ímpar de promover a paz e a
compreensão mundial.
Para o ano rotário 2012-2013,
tudo encontra-se muito bem encaminhado para uma parceria com o Distrito 2360 da Suécia e, muito provavelmente, com a Argentina.

CARTA MENSAL
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O Instituto de Liderança Rotária
formou, no dia 16 de junho, um novo
grupo de instrutores. Os treze formandos encontram-se aptos para atuarem
nas próximas edições do instituto.
O treinamento aconteceu no Colégio
Eduardo Gomes de São Caetano do
Sul, foi coordenado pelo Instrutor Distrital Marcos Buim e ministrado por
ele e pelo Governador Fernando Dias
Sobrinho.
O ILR é um programa de treinamento
para rotarianos indicados por seus clubes
e que desejam saber mais sobre a organização, e ajudar a transmitir esse conheci-

mento em seus clubes. É realizado em três
módulos que são espaçados em aproximadamente 6 meses.
Os novos instrutores são:
Adilson Cardoso
RC SP Aeroporto
Alberto Alves Pereira
RC de Ribeirão Pires
Antônio Carlos Silva Dueñas
RC Santos Ponta da Praia
Carlos Eduardo Estevam Torci
RC São Vicente
Charles Ferreira Dias
RC de Santos
Dermerval Polettini Fonseca

RC SP Vila Mariana
Edson Joaquim de Jesus Cambaúva
RC São Vicente Antônio Emmerich
Leonardo Weissmann
RC SP Anchieta
Marcelo Arruda Ribeiro
RC Rio Grande da Serra
Marcelo Rodrigues de Souza Carvalho
RC SP Aeroporto
Marisa R V S Fournet
RC Ribeirão Pires
Ronaldo Tadeu Caro Varella
RC Santos Porto
Wagner Tadeu Freitas Candelária
RC Diadema Floreat

O Projeto HPV do Rotary Club de Santos Boqueirão
O Programa de Educação para Prevenção do Câncer pelo Vírus HPV, desenvolvido pela Comissão do HPV do Rotary Club
de Santos Boqueirão, foi destaque na XXI
Conferência do Distrito 4420.

Segundo a médica Giselle Cid Perez,
presidente da Comissão do HPV, o
programa foi iniciado em 2008 e tem
como objetivo a prevenção, através de
palestras educacionais, dessa doença

que preocupa a Organização Mundial
de Saúde por ser responsável por 98%
dos casos de câncer de colo do útero.
O Projeto HPV, como ficou mais conhecido, vem ganhando a simpatia do
nosso distrito e já foi levado à 11 escolas
de Santos, sendo 9 particulares e 2 municipais. Desenvolvido em 4 etapas, é
primeiramente apresentado a diretores e
professores das escolas, e posteriormente
aos pais ou responsáveis pelos alunos do
ensino fundamental. Na terceira etapa a
palestra é feita para os respectivos alunos.
Eles assistem um vídeo educativo e em
seguida participam de um debate sobre o
assunto, sempre demonstrando grande interesse por meio de perguntas que são respondidas prontamente pelos associados
do Rotary Club de Santos Boqueirão, médicos e técnicos com grande conhecimento
sobre o tema. A última etapa do projeto
HPV consiste no desenvolvimento de uma
pesquisa e trabalhos escritos, que se transformam em banners e são posteriormente
analisados e julgados por uma comissão
do Rotary Club de Santos Boqueirão. Os
melhores trabalhos e escolas participantes
são premiados pelo clube.
Devido a importância do projeto, em
2009 ele foi inscrito num concurso nacional voltado para a prevenção do HPV e realizado pela empresa Merck Sharp&Dhome.
Ele foi premiado como o melhor projeto
educacional para a prevenção do HPV e
esse resultado impulsionou ainda mais a
comissão formada por dez companheiras,
que dinamizou o treinamento e vem capacitando pessoas do clube para as palestras
nas escolas.
O Rotary Club de Santos Boqueirão
está disponibilizando 30.000 folders educativos que tratam desta moléstia e prestará total apoio aos clubes que desejarem
multiplicar a iniciativa.
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O Rotary Club de Itariri – Pedro de
Toledo foi instalado em 11 de junho, tornando-se o 78º clube do Distrito 4420.
O município era o único do nosso distrito
que não possuía um Rotary Club.
O Rotary Club de Peruíbe é o clube
padrinho e Daniel Clemenc Aguiar Leite
o representante especial do governador
para a criação do clube.
Lucília de Assis Nogueira Rodrigues,
que recebeu um Título Paul Harris da governadoria, é a primeira presidenta do
mais novo clube do distrito.
As reuniões terão lugar toda segun-

da-feira às 20 horas na Pousada Guarani - Rua Irene Castillho Marieto, 278 –
Centro – Pedro de Toledo.
Conheça os sócios fundadores:
JOSÉ LOPES DE SOUZA, JOSÉ CARLOS PINTO, CELSO CUMPLIDO MENDES, MARIELLI DE OLIVEIRA DESHER,
CRISTIANE MOREIRA DE OLIVEIRA
ROSENDO, NILCE TIYOKO TAMASHICO
TAWATA, SÉRGIO SHINDIN TAWATA,
DENISE RIBEIRO DA SILVA, MARISA
REIRO YONAMINE MIYASHIRO, ELISANGELA DOS SANTOS SENA, RODRIGO DE DEUS OLIVEIRA, LUIZA MARIA

MURI, SÉRGIO YASHI MIYASHIRO,
LUCILIA DE ASSIS NOGUEIRA RODRIGUES, JAMES WILLIS DOSHER, LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA, NANCY
SILVA LIBARDI, GERSON LIBARDI,
CLÁUDIA LEOMIL MARIETTO, ORLANDO NUNES DA SILVA, FRANCISCO DE
PAULA S NETO, PAULO EDUARDO ALVES
FERREIRA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MEDEIROS, NEIDE MARIA FERREIRA GONÇALVES, AGRICIO FERREIRA FILHO, LUIZ ANTONIO RODRIGUES,
ARIA APARECIDA DE ABREU NARDES E
LUIZ HENRIQUE SILVA AUGUSTO.

Em dezembro de 1945 o casal Harris viajou a Tuskegee, Alabama, onde
deveria passar o inverno, como já havia
feito diversas vezes. Paul não estava se
sentindo bem quando deixou Chicago
de trem. Logo após sua chegada, o casal recebeu a notícia do falecimento de
Sylvester Schiele, um dos quatro funda-

dores do Rotary. Em Tuskegee, no dia 20
de dezembro de 1945, Leland Childs entrevistou Harris sobre o futuro da organização. No início de 1946, Harris pegou
uma gripe. Chesley R. Perry, associado
do Rotary Club de Chicago e secretário
geral do Rotary de 1910 a 1942, viajou a Tuskegee e contou que apesar de
estar recebendo atendimento médico,
Harris continuava fraco: “Ele vem tendo
problemas pulmonares há alguns anos.
Ele não está dormindo e nem se alimentando bem.”. O casal só voltou a Chicago
em 28 de março de 1946 e não viajou a
Tuskegee no ano seguinte.
Paul Harris faleceu com 78 anos no
dia 27 de janeiro de 1947 em Chicago,
após longa doença. O velório foi realizado na Morgan Park Congregational
Church, no sul de Chicago. Três líderes
rotários fizeram discursos em seu enterro: Perry, o ex-presidente do RI T.A.
Warren, e o então presidente do RI Richard Hedke. Ex-presidentes do Rotary
Club de Chicago carregaram o ataúde.

Harris já havia expressado desejo
que em vez de enviar flores, as pessoas
fizessem doações à Fundação Rotária
em sua homenagem. Dias antes de sua
morte, líderes rotários haviam renovado seu comprometimento de arrecadar
US$2 milhões, uma resolução adotada
em 1938 (até então a Fundação tinha
aproximadamente US$650.000). Após
a morte de Paul Harris, foi estabelecido
o Fundo em Homanagem Póstuma a Paul
Harris como maneira de solicitar essa
verba. Os rotarianos foram convidados
a homenagear o fundador do Rotary fazendo contribuições a este fundo, cuja
verba seria usada para patrocinar causas
que Harris prezava.
O Fundo em Homenagem Póstuma a
Paul Harris ajudou a estabelecer as Bolsas da Fundação Rotária para estudos de
nível superior, alcançando um dos quatro novos objetivos da Fundação Rotária
aprovados pelo Conselho Diretor do RI
e o Conselho de Curadores da Fundação
Rotária em 1946.

MOMENTOS HISTÓRICOs

Morre um Mito

Fernando Dias Sobrinho
Fontes: The Rotarian – Março de 1947
Site do Rotary International
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national como uma forma de definir claramen-

sidentes de subcomissões

A. Rotary Clubs de determinada área geográfica

Rotária, assinale a alternativa incorreta:

te os padrões éticos enfatizados no Objetivo do

D. O presidente da Comissão Distrital da Fun-

B. Rotary Clubs de determinada área geográfica

A. São 15

Rotary. Ela oferece uma estrutura que pode ser

dação Rotária deve ser, preferencialmente, um

B. Paul, Perry, Silvester e Gustavus

9. Assinale em que local surgiu o primeiro clube

de um mesmo país

B. São nomeados pelo presidente do RI com anu-

usada por todos os rotarianos, em conjunção

ex-governador

com a Prova Quádrupla, em suas atividades

36. Em relação à Fundação Rotária, assinale a

dos 4 fundadores do Rotary:

C. Paul, Silvester, Hiran e Gustavus

rotário fora dos Estados Unidos:

C. Rotary Clubs de determinada área geográfica

ência dos diretores e do secretário geral do RI

D. Paul, Chesley, Gus e Perry

A. Dublin, Irlanda

de até três países

C. Os mandatos duram 4 anos

empresariais e profissionais. Esta declaração

alternativa incorreta:

foi aprovada pelo Conselho de Legislação de:

A. 100% do montante depositado no Fundo Anu-

2. A frase “Mais se beneficia quem melhor ser-

B. Londres, Inglaterra

D. Rotary Clubs de determinada área geográfica

D. Quatro devem ser ex-presidentes do RI

ve” foi criada por:

C. Winnipeg, Canada

que possua a mesma língua oficial

24. Em relação ao governador distrital, assina-

A. 1989

al de Programas é investido em projetos humani-

B. 1986

tários e educacionais

A. Paul Harris

D. Havana, Cuba

16. O conselho diretor do RI incentiva que todos

le a alternativa incorreta:

B. Chesley Perry

10. Assinale a cidade na qual foi instalado o pri-

os distritos sejam formados por pelo menos:

A. É um administrador do RI e trabalha sob o con-

C. 1983

B. US$ 1000 de contribuição permitem a aquisi-

D. 1980

ção de um Título Companheiro Paul Harris

C. Arthur Sheldon

meiro clube rotário de língua não inglesa:

A. 65 clubes e 2000 rotarianos

trole do conselho diretor do RI

D. Vivian Cartes

A. Havana

B. 70 clubes e 2200 rotarianos

B. Deve supervisionar a administração dos clu-

30. Concessão financeira referente a progra-

C. 100% do montante depositado no Programa

mas apoiados pela Fundação Rotária pode ser

Pólio Plus é investido no combate à poliomielite

3. A Prova Quádrupla foi criada em:

B. Rio de Janeiro

C. 75 clubes e 2700 rotarianos

bes do seu distrito

A. 1922

C. Johannesburg

D. 80 clubes e 2800 rotarianos

C. É escolhido pelos clubes e considerado formal-

feita:

aguda

A. Para rotariano, no caso de serviços voluntários

D. 100% do montante depositado no Fundo Per-

B. 1932

D. Madrid

17. Poderão ser redistritados os distritos que

mente eleito na assembleia geral do RI

C. 1943

11. Todo rotariano deverá comparecer, ou al-

não atingirem em 30 de junho de 2012 o nú-

D. Deve solicitar aos clubes que proponham can-

B. Para cônjuge e filhos de rotarianos

manente é investido em projetos humanitários e

C. Para pais de rotarianos

educacionais

D. 1954

ternativamente recuperar a frequência, em qual

mero mínimo de:

didatos qualificados ao cargo de governador

4. O Rotary passou a ter direitos autorais sobre

porcentagem das reuniões ordinárias realiza-

A. 1000 rotarianos

25. Na data da tomada de posse, o governador

D. Para funcionário do clube

37. Fazem parte do Plano Visão de Futuro da

31. Qual a Semana Mundial do Interact?

Fundação Rotária:

a Prova Quádrupla em:

das a cada semestre do ano rotário?

B. 1200 rotarianos

deve ter sido sócio de um ou mais Rotary Clubs

A. 1932

A. 30%

C. 1400 rotarianos

por pelo menos:

A. Semana do dia 5 de março

A. 8 distritos brasileiros

B. Semana do dia 5 de setembro

B. 10 distritos brasileiros

B. 1942		

B. 40%

D. 1600 rotarianos

A. 5 anos

C. 1944

C. 50%

18. Assinale a alternativa incorreta. O Distrito

B. 6 anos

C. Semana do dia 5 de novembro

C. 92 distritos no mundo

D. Semana do dia 5 de dezembro

D. 98 distritos no mundo

D. 1954

D. 60%

4420:

C. 7 anos

5. Estabeleceu-se que a Fundação Rotária não

12. Clubes inadimplentes com o RI (cotas per

A. Foi criado em 1992

D. 8 anos

32. Qual o lema do Rotaract?

38. Em relação ao Plano Visão de Futuro da

A. Companheirismo e evolução

Fundação Rotária, assinale a alternativa in-

teria fins lucrativos de acordo com as leis do

capita) em valor superior a US$250 são desa-

B. Nasceu da divisão do Distrito 461

26. Em relação ao processo de seleção do

Estado de Illinois nos EUA em:

tivados após:

C. Possui um clube com 85 anos

governador indicado, assinale a alternativa

B. Divertindo-se seriamente

correta:

C. Jovens hoje líderes amanhã

A. Os subsídios distritais podem representar até

A. 1917

A. 150 dias

D. No litoral inclui as cidades de Bertioga e Itariri

incorreta:

B. 1928

B. 180 dias

19. O próximo Diretor do Rotary International

A. Deve acontecer entre 24 e 36 meses antes da

D. Companheirismo através do serviço

40% do Fundo Distrital de Utilização Controlada

33. Para qual organização a Fundação Rotária

- FDUC

C. 1955

C. 210 dias

que dará suporte ao nosso distrito:

data da posse como governador de distrito

D. 1983

D. 240 dias

A. Será argentino

B. Pode ser utilizado o processo de escolha den-

fez a sua primeira doação em 1930?

B. Estará em regime de plano piloto até o final do

A. International Society for Crippled Children

ano rotário 2012-2013

6. É também chamado o “Construtor do Rotary”:

13. Determinado Rotary Club possui 54 sócios,

B. Será chileno

tro do sistema de rodízio entre as várias áreas do

A. Paul Harris

sendo 50 representativos e 4 honorários. Na

C. Será peruano

distrito

B. International Red Cross

C. Os subsídios passam a ser chamados globais,

C. Society for Prevention of Polio

distritais e pré-definidos

B. Chesley Perry

última semana a reunião ordinária contou com

D. Será brasileiro

C. Não se permite solicitação de voto ou campa-

C. Arch Klumph

a presença de 36 sócios representativos. O se-

20. Os distritos rotários tem em média:

nha antes ou durante o processo de escolha

D. United Nations Food Bank

D. O orçamento do projeto deve ser de, pelo me-

34. Não é um programa da Fundação Rotária:

nos, USD 30.000

D. Arthur Sheldon

cretário informou que 4 associados recupera-

A. 55 clubes e 2301 rotarianos

D. Exceto no caso dos distritos da chamada re-

7. Em relação ao primeiro clube rotário no Bra-

ram a frequência em outros clubes. Qual foi a

B. 60 clubes e 2301 rotarianos

gião RIBI, cada distrito deve selecionar o seu

A. Bolsas Educacionais

39. No Plano Visão de Futuro, o documento que

B. Subsídios Rotary para Professores Universi-

contem as diretrizes de gerenciamento finan-

sil, é incorreto afirmar:

frequência da referida reunião?

C. 65 clubes e 2309 rotarianos

governador indicado pelo procedimento de co-

A. Foi fundado em 15/12/1922

A. 66,6%

D. 70 clubes e 2309 rotarianos

missão de indicação, votação por via postal ou na

tários

ceiro dos recursos é conhecido como:

C. Intercâmbio de Jovens (YEP)

A. Memorando de Gerenciamento Financeiro

B. É conhecido como Rotary Club de São Paulo

B. 72,0%

21. O Mês da Compreensão Mundial é come-

conferência distrital

C. Foi fundado na gestão de Chesley Perry como

C. 74,0%

morado em:

27. O Programa RYLA destina-se para jovens:

D. Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE)

B. Memorando de Entendimento

35. Em relação à Fundação Rotária, assinale a

C. Memorando de Gerenciamento de Projetos

secretário do RI

D. 80,0%

A. Janeiro

A. De 14 a 20 anos

D. Quando da sua fundação ainda não existiam as

14. Em relação aos novos clubes, assinale a al-

B. Fevereiro

B. De 14 a 26 anos

alternativa incorreta:

D. Memorando do Plano Piloto

A. Apesar de ter sido criada em 1917, apenas em

40. No Plano Visão de Futuro, a Fundação Ro-

Avenidas de Serviço

ternativa incorreta:

C. Março

C. De 14 a 28 anos

8. Qual o fato que não está relacionado com o
sino usado nas reuniões rotárias:
A. Em 1922 realizou-se entre os Rotary Clubs
dos Estados Unidos um concurso de frequência
B. Venceu o concurso o Rotary Club de Chicago
C. O clube vencedor recebeu como premio o
sino de um navio patrulheiro
D. O sino entregue ao vencedor estava colo-

A. O número mínimo de associados fundadores

D. Abril

D. De 14 a 30 anos

1926 foi-lhe dado o nome de Fundação Rotária

tária outorga Subsídios Globais de até:

para um novo clube deve ser 25

22. Assinale a alternativa incorreta:

28. O YEP – Programa de Intercâmbio de Jo-

B. O secretário geral do RI é o principal admi-

A. USD 30.000

B. Cada distrito pode ter no máximo dois Rotary

A. Existem 34 zonas rotárias

vens, sendo de longa duração, é destinado aos

nistrador operacional e financeiro da Fundação

B. USD 50.000

E-clubs

B. Duas zonas rotárias elegem um diretor do RI

jovens:

Rotária

C. USD 100.000

C. O apadrinhamento de um clube não é obri-

para um mandato de dois anos

A. De 14 a 18 anos

C. O conselho diretor do RI e o conselho de cura-

D. USD 200.000

gatório

C. Cada zona rotária nomeará um diretor do qua-

B. De 14 a 19 anos

dores estabeleceram que todo governador deve

D. Pelo menos 60% dos associados fundadores

dro associativo dos clubes da própria zona a cada

C. De 15 a 19 anos

nomear, bem antes de

devem pertencer à comunidade onde o clube

3 anos

D. De 15 a 20 anos

iniciar seu mandato, todos os membros de uma

será fundado

D. Os limites iniciais das zonas serão aprovados

29. A Declaração para Executivos e Profissio-

comissão distrital da Fundação Rotária, a qual

por resolução do Conselho de Legislação do RI

nais Rotarianos foi adotada pelo Rotary Inter-

deve ser integrada por um presidente e oito pre-

03B
13D
23B
33A

04D
14D
24C
34C

05D
15A
25C
35A

06B
16C
26B
36D

07B
17B
27D
37A

08B
18A
28C
38A

09C
19A
29A
39B

10A
20C
30A
40D

A CONFERÊNCIA DO ANO DO CALEiDOSCÓPIO

23. Com relação aos curadores da Fundação

02C
12B
22C
32D
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15. Um distrito é formado por:

A. Paul, Hiram, Gustavus e Chesley

cado numa base de madeira procedente do
navio Vitória, capitânia da esquadra do Almirante Nelson, na Batalha de Trafalgar

1. Assinale a alternativa que apresenta o nome

01C
11C
21B
31C
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ENCONTRO ASFAR E CASAS DA AMIZADE

ENCONTRO ASFAR E CASAS DA AMIZADE
29/03/2012 – CASA DA FAZENDA DO MORUMBI - SÃO PAULO
PESQUISAS E CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO
PESQUISA:
PERFIL DAS PARTICIPANTES
59,11% com idade de 51 a 70 anos
71,33% casadas
67,07% tem de 2 a 3 filhos
53,98% tem atividade remunerada
78,88% tem acesso diário a internet
52,38% tem acesso a rede social

Sim em 79,72% dos casos

PESQUISA:
COMO ESTÁ A SUA ENTIDADE?

Você conseguiu crescimento pessoal
após a sua entrada na entidade?
Sim em 95,83%

O quadro associativo da sua ASFAR ou
Casa da Amizade está:
Crescendo em 43,44%
Qual a sua opinião a respeito da integração
das pessoas nas reuniões?
Ótima e boa em 82,75%
Os últimos líderes a motivaram para a
ação?

Sim em 75,78% dos casos
Você se sente à vontade para compartilhar suas opiniões com as outras participantes?

Você se sente produtiva?
Sim em 83,21% dos casos
Como seus familiares reagem ao seu envolvimento com serviços assistenciais?
Apoiam em 83,21%

Como está o relacionamento com o(s)
seu(s) clube(s) de Rotary?
Ótimo ou bom em 87,94%
GRUPOS DE DISCUSSÃO:
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Pergunta:
A Fundação Rotária do Rotary International disponibiliza recursos financeiros
para projetos sustentáveis e mensuráveis com valor superior a USD 30000. O
Distrito 4420 disponibiliza aos clubes,
uma vez por ano, valores menores na
forma de subsídios distritais. Como po-

deriam interagir melhor o Rotary Club e
a respectiva ASFAR ou Casa da Amizade
visando o acesso aos recursos financeiros da Fundação Rotária?
Respostas:
• Integração das necessidades de ambos
• Os clubes deverão conhecer os nossos
projetos
• Melhor entrosamento entre o Rotary
Club e sua ASFAR ou Casa da Amizade
• União das forças e conhecimentos
• Nossa presença nas reuniões do Rotary Club Reunião regular entre o Rotary
Club e sua ASFAR ou Casa da Amizade
• Presença de um representante do Rotary
Club na sua ASFAR ou Casa da Amizade

OBRIGADO!
Qualidade, agilidade e exclusividade

QUE IMPRESSIONAM !

Seja qual for sua necessidade, conheça as soluções criativas e inovadoras
em impressões e acabamentos que a UNIC oferece a você.
Para grandes, médias e pequenas tiragens.

CLUBES DO DISTRITO DISTRIBUEM 2800 COBERTORES
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420
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Graças ao altruísmo de Oswaldo Kazumi Takata e empenho dos nossos clubes, durante o atual no rotário 2800 cobertores foram distribuídos
às pessoas carentes do nosso distrito. Foi um pouco da benemerência que os rotarianos também sabem fazer. Bertioga, Diadema, Embu Guaçu,
Itariri, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano,
São Paulo e São Vicente foram as cidades beneficiadas.
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Av. Industrial, 2335 -Campestre 09080-511
Santo André - SP - Fone 11 4991-2488

