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Mensagem

do Presidente de R.I.

N

ós comemoramos o Mês do Quadro Associativo e Expansão em
agosto. A razão para lembramos da importância de nossos
associados logo no início de cada ano rotário é que nunca é cedo
demais para trabalharmos pelo aumento do nosso quadro
associativo.
Há anos que temos falado sobre a importância da família rotária. Este
ano, eu quero que a prioridade em termos de quadro associativo não seja
apenas na família rotária, mas também em nossas próprias famílias. Após
37 anos me seguindo no Rotary, minha esposa Corinna finalmente
tornou-se rotariana no ano passado. Estávamos na inauguração de um
novo clube em Taiwan quando ela disse: "Chegou a hora de me tornar
rotariana!". Ela então se associou a esse clube, que hoje possui 102 associados e é o segundo maior de Taiwan.
O ato de convidar nossos cônjuges para se juntarem ao Rotary não
visa apenas aumentar nossos números. A verdade é que a nossa organização ainda possui muito mais homens do que mulheres, e isso é algo que
deve ser trabalhado. Quanto mais mulheres tivermos conosco, mais associadas em potencial virão para nossos clubes, e com isso aumentamos a
diversidade e produtividade.
Este ano teremos um distintivo de lapela para apoiar o desenvolvimento do quadro associativo. Isto significa que se você convidar uma
pessoa para se associar à nossa organização, você recebe um pin especial.
Porém, todos nós sabemos que esta tarefa não termina quando a pessoa se
junta a nós. Ela só termina quando o associado começa a sentir prazer em
ser rotariano e não tem vontade de sair do Rotary. Por isso, precisamos
garantir que nossos clubes sejam lugares agradáveis.
As pessoas se associam ao Rotary por vários motivos, mas permanecem quando acham que a nossa é uma organização divertida e que lhes dá
oportunidades. Por isso, quero lembrar a todos vocês para se divertirem em
seus clubes e distritos. A nossa organização é baseada na ideia de que o
nosso serviço é mais eficaz quando servimos juntos com nossos amigos.
Então, vamos compartilhar o que temos e Fazer o Rotary Brilhar!

Saudações rotárias,
Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem

da Diretora de R.I.

C

onheço o presidente Gary Huang há mais de 20 anos e o fato de,
neste período rotário, fazer parte da equipe que trabalha com
ele me permitiu descobrir um novo aspecto de sua personalidade:
o entusiasmo com o qual vive sua ativa participação no Rotary.
Pude comprovar pessoalmente que as conferências e as reuniões em
seu país, Taiwan, são verdadeiras festas onde a austeridade mantém a
dignidade e a seriedade dá passagem à alegria. Essa é mais uma evidência
da diversidade de nossa organização e do valor que cada rotariano agrega
ao compartilhar seus costumes, hábitos e opiniões.
Reflexo dessa realidade é a comemoração do Dia do Rotary que nos
propõe o presidente Gary e que consiste em organizar uma jornada especial em nossa comunidade, para mostrar com alegria as boas ideias e os
valiosos projetos da nossa organização, além de fazer com que nossa
imagem fique conhecida e que seja valorizada por mais gente.
O Dia do Rotary pode ser desde a mais simples ação que envolve uma
comunidade bem pequena até uma comemoração regional ou nacional que
demonstre o poder da ação e o que há de melhor em nossa organização. O
propósito, em ambos os casos, é permitir fortalecer relações e estar em
contato com a comunidade e com novos associados em potencial que
possam vir a se unir ao nosso exército no futuro.
O presidente prometeu comparecer às comemorações, quando
possível, e se não puder, abriu a possibilidade de os organizadores solicitarem o envio de um representante, mas sem custo para o Rotary International. Como isso requer planejamento e tempo, insisto para que trabalhem
desde já nessa significativa jornada.
O Dia do Rotary é como um complemento para o Meu Momento
Rotário.
O primeiro é a expressão global de nossa organização apresentada
para o grande público; o segundo, uma experiência íntima que o Rotary nos
proporcionou e que nos transformou para sempre.
Aproveitemos esse mês dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo e extensão para organizar o Dia do Rotary e para procurar encontrar, dentro da comunidade que nos rodeia, gente dedicada e comprometida que possa somar-se a nós para construir uma sociedade melhor e viver a
magia de transformar ideais em ações.

No fundo
são as relações
com as pessoas
que dão sentido
à vida
Wilhelm von Humboldt

Saudações rotárias,
Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International
Período Rotário 2013-2015
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Mensagem

do Governador

C

ompanheiros e companheiras, após mais um mês de gestão 2014-2015, posso lhes dizer o
quão satisfeito estou em poder representá-los frente ao nosso querido 4420. Eu e a Suma já finalizamos todas nossas visitas às posses dos clubes e posso dizer com convicção que minha visão é muito
positiva. Além da alegria que vejo estampada nos rostos dos rotarianos, percebo também uma grande
energia em todos aqueles que durante este ano têm a nobre missão de Fazer o Rotary Brilhar.
Para isso, temos que trabalhar em conjunto a fim de coletarmos os ingredientes necessários que façam com
que nossa organização cresça solidamente e com visão de longo prazo. Um dos principais responsáveis em
manter essa imagem do Rotary se faz por meio de valorosos esforços em ações como a construção de policlínicas,
atividades da Fundação Rotária, além do Desenvolvimento do Quadro Associativo, o DQA, nosso tema de agosto.
Além de constituir um de nossos objetivos para este ano rotário, aumentar
a quantidade de membros é essencial para a perenidade do Rotary. Um dos
tópicos abordados dentro do DQA é a importância da participação da família.
Vamos fortalecer nossos clubes com a inclusão de nossos familiares
dentro de nossas programações. Nessa situação, criamos vínculos maiores não
somente em nível pessoal, mas também do próprio Rotary com nossa família,
que se sente mais integrada e pode conhecer de perto os projetos e os ideais
que seguimos. Nossos jovens do Rotaract, Interact e Rotary Kids também
devem ser incentivados a integrar suas ações. Afinal, para construirmos uma
organização mais forte, a energia das novas gerações é essencial.
Em nosso distrito, estamos, inclusive, oferecendo uma condição especial
para os jovens profissionais com até 35 anos que ingressem na organização
reduzindo sua cota do fundo distrital para apenas R$ 17,00. Cônjuges de
rotariano(a)s também podem contar com esse suporte e os associados que já
se enquadram em um dos dois casos podem solicitar ao presidente de seu clube que concedam o benefício.
Aumentar a quantidade de membros é um de nossos objetivos para este ano rotário e também essencial
para a perenidade do Rotary. Acredito que podemos chegar a 100.000 novos sócios. Se consideramos o tamanho
de nosso 4420, esta é uma realidade factível da qual estou certo que podemos alcançar. Cerca de 6 novos rotarianos por clube seriam suficientes para que façamos nossa parte. Em algumas festivas de posse, vi clubes nomeando 9, 10 novos sócios. Se continuarmos com esse vigor, estou certo de que nossa meta de DQA logo será nosso
primeiro desafio cumprido.
Lembremos ainda que o DQA envolve a manutenção de nossos companheiros. Este é o tempo de reconquistar
os associados que decidiram se desligar de seus clubes. Estaremos sempre de braços abertos para recebê-los com
o mesmo entusiasmo e união de sempre. Vamos reacender a chama que os atrai. Isso depende do esforço de todos.
Devemos transformar nossas reuniões em locais onde todos se sintam à vontade com alegria e muito
companheirismo, além de, claro, muitos projetos que beneficiem as comunidades mais necessitadas.
Construir uma verdadeira família rotária é essencial para a construção de clubes interessantes e com membros satisfeitos. Essa é a organização que queremos para nós e para nossos companheiros. É a hora de sonhar
grande e pensar grande. Vamos alcançar mais pessoas e o nosso Rotary brilhará como nunca.
Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
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rezados companheiros e
companheiras, ao iniciarmos a gestão
2014-2015, gostariamos de agradecer pelo carinho com que eu e o
governador somos recebidos em
todos os clubes que visitamos.
Da nossa parte é uma alegria
imensa conhecer tantas pessoas boas
e generosas. Tem sido uma experiência impar presenciar a posse de presidentes brilhantes do distrito 4420. Em
cada posse vemos um rotariano com
muito entusiasmo, fé e esperança de
que a sua gestão, contando com a sua
experiencia, boa vontade e o apoio
dos companheiros, terá tudo para
dinamizar e deixar o seu Rotary Club
melhor e maior do que recebeu.
Aumentar a presença da mulher
em Rotary tem sido o foco dos presidentes do Rotary International, Ron
Burton (2013-2014) e Gary Huang
(2014-2015), para o fortalecimento
de Rotary no cumprimento do seu
lema - “Dar de Si Antes de Pensar em
Si". Provavelmente em resposta a
esse incentivo, 22 rotarianas
tomaram posse como presidentes de
Rotary Clubs no nosso distrito nesta
gestão 2014-2015. Parabenizo cada
uma das presidentes mulher do distrito, pela sua coragem e determinação
em assumir a posição de liderança do
seu clube. A sua participação é mais
uma das conquistas da Instituição
que se torna mais forte a cada ano,
com mais sucesso. Certamente as
mulheres têm conseguido o seu
espaço, tornando-se grandes líderes,
atuando como profissionais capacitadas e buscando uma integração
social, animadas por um mesmo ideal.
Mas gostaria de lembrar que a
admissão de mulheres nos Rotary
Clubs não foi fácil. Ela só foi possivel,
graças a decisão da Suprema Corte
dos Estados Unidos em 1987. A
admissão de mulheres aos Rotary
Clubs do mundo inteiro foi um
momento marcante de nossa história.
No ano de 1989, o Conselho de
Legislação decidiu por votação que as
mulheres poderiam fazer parte do
quadro associativo de qualquer
Rotary Club no mundo.
Essa decisão foi crucial para a
nossa organização pois um ano após,
em 1990, o número de rotarianas já
era mais de 20.000 no mundo. Em
2014, este número aumentou para

230.000 mulheres em seu quadro associativo sendo mais de 1.900 atuando
como presidentes de clubes.
Este ano comemoramos 25 anos de
admissão de mulheres no Rotary que
era somente reservado para homens.
Os seguintes dados demonstram
como esse grupo de mulheres tem
rapidamente assumido posições de
liderança regional e global: Em 1995:
oito mulheres se tornaram as primeiras
governadoras de distrito; 2005:
nomeação da primeira curadora da
Fundação Rotária; 2008: primeira
rotariana a fazer parte do Conselho
Diretor do RI; 2012: mandato como a
primeira tesoureira do RI; 2013: Anne
Matthews se tornou a primeira mulher
vice-presidente do RI.; 2014: Celia Cruz
de Giay durante o seu mandato no
cargo de diretora do RI (2013-2015) se
tornou a segunda vice-presidente do RI
(2014-2015).
Interessante observar os seguintes
dados* entre todos no mundo: rotarianos, 1.219.554; Número de mulheres,
231.594. No Brasil: rotarianos, 56.192;
Número de mulheres: 12.519.
Percebemos
que a porcentagem de mulheres
Sem sonhos, a vida não tem brilho.
em relação ao
total de rotariaSem metas, os sonhos não tem alicerces.
nos não difere
Sem prioridades,
muito, considos sonhos não se tornam reais.
erando-se
no
mundo (19%) ou
Augusto Cury
no Brasil (22%).
Com certeza, a partir da presença
da Celia Cruz de Giay como vice-presidente do RI (2014-2015) e Maria Luiza
M. Zago como a primeira governadora
eleita (2015-2016) no distrito 4420,
mais mulheres se associarão aos Rotary
Clubs e assumirão cargos importantes
dentro da organização.
Vamos atender ao pedido do nosso
presidente Gary Huang para alcançar a
meta audaciosa de 1,3 milhão de associados nesta gestão 2014-2015. Com
esse objetivo, vamos praticar o "Rotary
Day", convidando cônjuges de rotarianos, amigas e familiares para incrementar a representatividade feminina com
consequente aumento no DQA na
nossa organização.
*Dados extraidos da Brasil Rotario, junho
de 2014
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C LU B E S

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-AEROPORTO
O presidente Transformador Francisco Mo Qom Yeng,
coloca o pin na presidente Brilhante Stela Shigueko Shimba

ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ-8 DE ABRIL
O presidente Brilhante Ariovaldo de Freitas Chacur recebe o
pin do presidente transformador Edgard Brandão Jr.

P O S S E S

N O S

ROTARY CLUB DE PERUIBE
O presidente Brilhante João Carlos Simake de Souza recebeu
o pin do presidente Transformador José Carlos Ghanem

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-NOVAS GERAÇÕES
A presidente Brilhante Luciane Mourão de Oliveira ladeada por seus
pais, Antonio José e Wilce Oliveira, casal governador 2008-09 do D-4770
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ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-NOVE DE JULHO
O Presidente Brilhante Hugo Miura, recebe
o pin do Presidente Transformador Allan Diego Bravos dos Santos

ROTARY CLUB DE SANTOS-PRAIA
O Presidente Transformador Leonardo Araújo Peres Martins, entrega a
presidência do clube ao Presidente Brilhante Orlando Viscardi Junior

ROTARY CLUB DE PRAIA GRANDE-CAIÇARA
O Presidente Transformador Walter Leme, coloca o pin na
presidente Transformadora Luciana Contieri

ROTARY CLUB DE SANTOS-APARECIDA
O presidente Brilhante Nilson Barreiro recebe o pin do
presidente Transformador Marco Antonio Viveiros Corrêa dos Santos

ROTARY CLUB DE SANTOS-PORTO
A presidente Brilhante Sylvia Regina M. G. de Souza Storte
recebe o pin da Presidente Transformadora Raquel F. Vieira

ROTARY CLUB DE MONGAGUÁ-CENTRO
A presidente Transformadora Maria Marlene Karo Hilpert coloca
o pin na Presidente Brilhante Rita de Cássia J. M. de Bernardi

ROTARY CLUB DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-JARDIM DO MAR
A Presidente Brilhante Lie Ishida recebe o casal governador Hiroshi
Shimuta e Suma para sua posse e Visita Oficial

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-IPIRANGA
O presidente Transformador Álvaro Domingos Sanches coloca
o pin no presidente Brilhante Paulo de Moura R. Costa

ROTARY CLUB PRAIA GRANDE-BOQUEIRÃO
O presidente Fundador Brilhante Célio Hottz Gambini Júnior recebe
o casal governador para a festiva de posse e Visita Ofcial

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO-VILA MARIANA
O presidente Transformador Herbert Gavazza Marques assume mais um
mandato agora como presidente Brilhante ao lado do casal governador

ROTARY CLUB GUARUJÁ - ILHA DE SANTO AMARO
O presidente Transformador Giovanni Di Clemente teve sua posse
reconhecida pelo governador Hiroshi Shimuta agora como pres. Brilhante

ROTARY CLUB DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-RUDGE RAMOS
Ferruccio Marco Giorgini presidente RRR -2014/2015, Hiroshi Shimuta Governador do distrito 4420 e o jornalista do RRR João Caparrós

ROTARACT CLUB DE SANTOS-OESTE
O Presidente Transformador Marcelo Gonçalves Taur coloca o pin
no Presidente Brilhante Flávio Bastos Landim

ROTARY CLUB DE DIADEMA-FLOREAT
O casal transformador Marcelo e Alexandra, e o Casal Brilhante
Ricardo e Fernanda, acompanhados de seu filho Arthur

ROTARACT CLUB DE SANTOS E INTERACT CLUB DE SANTOS PROF. FUSCHINI
O Presidente Brilhante do Rotaract Leandro Taveira e a Presidente Brilhante
do Interact Marcela Correa foram empossados em seus respectivos clubes

D - 4 4 2 0

TRANSMISSÃO E POSSE CONJUNTA EM SÃO CAETANO DO SUL
Rotary Clubs de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul-Oeste,
São Caetano do Sul-Leste e São Caetano do Sul-Olímpico
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Desenvolvimento do Quadro Associativo
Por: Dirceu Vieira
Presidente da Comissão de DQA
do Distrito 4420

PLANO

DE DQA CONTINUA
E A GESTÃO BRILHANTE INICIA MOTIVADA

Com a continuidade da coordenação de DQA também para a gestão 2014/2015,
o plano de ação estabelecido com sucesso permanece e os Clubes do Distrito iniciam
as posses com uma forte motivação, colocando vários novos companheiros logo no
início do período.
Importante notar que o retorno do Fundo Distrital para depósitos na Fundação
Rotária, em nome dos padrinhos dos novos sócios, para os clubes que terminaram a
gestão com mais de 15% de aumento, propiciou uma arrecadação adicional nas
contribuições do Distrito de mais de R$ 40.000,00, equivalente a 18.000,00 dlrs e a
expectativa da Governadoria é aumentar substancialmente os números já alcançados.

A magnitude dos companheiros
do Distrito 4420, com certeza,
garantirá o comprometimento
de todos nas nossas atividades
e objetivos.
Votos de sucesso,
nesta gestão "Brilhante"
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Os Seminários Itinerantes de DQA por área, durante a semana, que atingiram
mais de 1.000 pessoas, foram importantíssimos para a reversão positiva do número
de associados e continuarão nesta gestão, propiciando maior objetividade nas
apresentações, redução de custos para os rotarianos e poupando-os das convocações
nos fins de semana, sendo que várias áreas já estão estabelecendo as datas para tal.
Os líderes distritais "brilhantes", abraçaram definitivamente a importância do
DQA, tendo a plena noção que o principal beneficiário deste projeto é o próprio clube,
que com seu fortalecimento, passa a ter uma eficácia muito maior nas suas atividades
rotárias, atendendo a comunidade com um dimensionamento mais abrangente.
A imagem do RI está sendo agora propagada ressaltando o ideal de SERVIR,
mas também incluindo o Relacionamento ético profissional entre rotarianos e a
preservação constante do exercício dos nossos Direitos de Cidadania, quanto a
Educação, Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento, etc. junto às
autoridades.

AÇÕES OBJETIVAS PARA O DQA:
• O prazo de 10 meses é plenamente exequível
para a colocação de um associado para o rotariano.
• O cônjuge ao nosso lado é o novo associado,
mais próximo.
• O "exemplo" é o maior motivador do crescimento.
(líderes distritais, conselheiros, diretores, colégio de
governadores).
• A troca da "palavra floreada" pela "atitude",
garante o sucesso.
• A atenção e a participação (com/do) rotariano
fortalecem a retenção.
• Divulguem o rotary que os interessados irão
emergir.

Com um foco fantástico no DQA,
vários clubes do Distrito estão
colocando,"brilhantemente",
vários novos membros nas
posses / visitas, que com certeza,
conduzirão o Distrito a novos
recordes.

• A ação imediata evita o problema futuro.
• Seja positivo. Não complique.
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ACONTECE NOS CLUBES
RC SÃO PAULO - AEROPORTO
DOA IMPRESSORAS PARA ENTIDADE
O RCSP-Aeroporto, junto com a Casa da Amizade,
doaram duas impressoras para a entidade de
atendimento a jovens Dr. Klaide.
A entidade utilizará os equipamentos como apoio
aos cursos ministrados para os jovens.
A entidade, administrada por Sonia Fontanella,
membro da Casa da Amizade, recebeu a visita dos
rotarianos e dos presidentes das duas gestões,
transformadores e brilhantes.

RC SÃO PAULO - PONTE ESTAIADA
ENTREGA CADEIRAS DE RODAS
Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada
entregou equipamentos para auxílio a idosos
de comunidades carentes.
Segundo o presidente Pedro Batista,
mais uma cadeira de rodas,
uma cadeira de banho e um andador
foram doados para facilitar o dia a dia dessas pessoas.

RC SANTO ANDRÉ - 8 DE ABRIL
APOIA CRIANÇAS COM CÂNCER
ATRAVÉS DO MC DIA FELIZ
O RC Santo André-Oito de Abril está apoiando a
campanha do Mc Dia Feliz destinada a arrecadação
para entidades de apoio ao combate ao câncer infantil.
Na cidade existe a Casa Ronald McDonald ABC,
que é mantida por rotarianos e recebe recursos
da campanha. O presidente Ari Chacur e os associados
Gusmão, Eleni, Ieda, Ana e Silvia, participaram
de reunião preparatória da campanha, que inclui a
comercialização de produtos como camisetas, copos
plásticos, caneta marca-texto e lanterna com dínamo.
O McDia Feliz ocorrerá no próximo dia 30 de agosto.
12
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RC DE SANTOS -V. BELMIRO
REALIZA A 5ª FESTA DA TAINHA
O Rotary Club-Vila Belmiro realizou a 5ª Festa da
Tainha, em prol da Cruzada das Senhoras
Católicas, creche que o clube auxilia na
administração e manutenção.
Compareceram vários companheiros, autoridades
e convidados, em uma tarde de grande alegria e
companheirismo beneficente.

RC PRAIA GRANDE BOQUEIRÃO
FAZ A 1ª FESTA JUNINA
Rotary Club Praia Grande-Boqueirão mobilizou seus
associados para auxílio de pessoas de comunidades locais
através de uma Festa Junina beneficente.
A festa, organizada por Tati Vet Gambini, além de
proporcionar momentos de companheirismo aos presentes,
entre outras ações arrecadou itens para a gestante Carla.

RC SÃO PAULO-SUDESTE
FAZ DOAÇÃO DE 06 IPADS
O RCSP-Sudeste fez a entrega de 06 iPads à
Chama-Sociedade de Assistência ao Excepcional.
O uso desses tablets, ajudará a desenvolver e estimular
novas descobertas aos alunos por meio da tecnologia.
O grande diferencial em relação ao modelo convencional
de ensino é que o tablet proporciona aos alunos,
que possuem importantes deficiências motoras,
a independência nas atividades de aprendizado,
possibilidade inédita até então.

RC DE SANTOS-BOQUEIRÃO
FAZ DOAÇÃO DE LEITE
O Rotary Club Santos-Boqueirão, imbuído do propósito de
contribuir para diminuição das desigualdades sociais, realizou
a arrecadação de doações de leite em pó.
Com muita alegria, o clube formalizou a entrega de 150 latas
de leite em pó, que equivalem a 450 litros de leite, para o
Fundo Social de Solidariedade de Santos.
Carta Mensal
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ACONTECE NOS CLUBES
RC GUARUJÁILHA DE SANTO AMARO
DOAÇÃO PARA PROJETO BRASIL ALFABETIZADO
O RC Guarujá - Ilha de Santo Amaro apoia projeto de
alfabetização
de adultos, em parceira da secretaria municipal de educação,
que tem como missão acabar com o analfabetismo adulto
no município do Guarujá.
O casal transformador, Giovanni e Célia, receberam a doação
de quatro notebooks da empresa Inovatech Engenharia.
Adicionalmente outros dois computadores foram doados
pelo associado Jorge Castelão.

RC SBC - RUDGE RAMOS
DIVULGA O ROTARY ATRAVÉS DA RÁDIO
Dando sequência à série de especiais, foi ao ar a 5ª
edição do programa "Momentos do Rotary" produzido e
apresentado pelo rotariano João Caparrós, (Imagem
Publica do clube) e transmitido ao vivo pela Rádio
Emissora ABC 1570 AM, com duração de duas horas,
sendo a programação exclusivamente dedicada ao
Rotary, com muitas informações e entrevistas
exclusivas, do governador 2013/2014
José Joaquim do Amaral Ferreira e do
governador 2001/2002 Samir Nakhle Khoury.

RC DE CUBATÃO JARDIM CASQUEIRO
PROMOVE SHOW BENEFICENTE
Com o objetivo de arrecadar fundos para subsidiar os
Projetos Humanitários e apoiar a Fundação Rotária, o
RC Cubatão - Jardim Casqueiro realizou um brilhante e
inédito Show de Stand Up Comedy no Bloco Cultural
em Cubatão. O Evento, que contou com a participação
de família rotária e convidados, foi um sucesso de
público, ultrapassando a meta estabelecida.
Mais do que arrecadar, o evento é motivador pois rir é
o melhor remédio.
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Conferência a bordo
5 a 8 de março de 2015

E

ste é um grande ano para o Rotary no Brasil. Com
um lema inspirador para nos guiar, nosso corpo se
enche de energia e nossa mente de ideias. Para
“Fazer o Rotary Brilhar”, vamos sempre pensar e sonhar
grande. Espero que assim como eu, estejam orgulhosos de
estarmos realizando uma das maiores conferências distritais
do mundo. Além de recebermos prestigiosas autoridades
rotárias, como nosso presidente Gary Huang e a Vice-presidente Celia Giay, estaremos a bordo do maior e mais moderno navio de cruzeiros na América do Sul, o MSC Preziosa.
Para se ter uma ideia da grandiosidade de nosso futuro
palco de eventos, ele se estende por 333 metros de
extensão, tem 18 deques, seu teatro oferece 1.600 lugares e
esbanja opções de entretenimento para todas as idades de
sua tripulação de 4 mil pessoas. De casino a diferentes
opções de restaurantes, de cinema 4D a lojas duty free.
Basta procurar para encontrar a sua opção de lazer e
descanso. Leve seus familiares e amigos e una o útil ao
agradável com muito conteúdo e lazer.
Além disso, a embarcação conta com um avançado
estabilizador tornando a viagem como se fosse em terra
firme. Nada de enjoos e nada de paisagem estática. Durante
o encontro, o navio aportará em dois badalados e belos
destinos nacionais, Búzios (RJ), destino de celebridades, e
Ilhabela (SP), a capital da vela.
Toda nossa programação está sendo cuidadosamente
preparada para que tenhamos uma rica troca de informações.

Além de nossos convidados de nível internacional,
teremos também palestrantes de excelência como o Curador da Fundação Rotária Antonio Hallage, do Rotary Club
de Curitiba – Leste. A Conferência será de grande proveito
tanto aos rotariano(a)s iniciantes como para os mais experientes. Nossos líderes de companheirismo também estão
organizando atividades de lazer onde todos possam participar e relaxar.
Estou certo de que o encontro será inesquecível para
nós. Por isso, a participação de todos é vital para o seu
sucesso. É a nossa grande oportunidade de mostrar ao
nosso presidente de RI, Gary Huang, nossa representatividade e união como distrito. Sendo um dos maiores do
Brasil, muitos outros companheiros nos verão como exemplo. Podemos motivar todos a darem passos mais largos e
juntos vamos transformar o Rotary no Brasil.
Além disso, nossa Conferência já atraiu companheiros
de diversos clubes de outros distritos e também seus governadores. Teremos a honra de poder recebê-los com a alegria
de um momento único de confraternização e companheirismo. Será uma experiência sem igual mas com a mesma
empolgação e amizade que sempre vemos em nossos eventos.
O próximo ano será de muitas expectativas e muito
trabalho. Mas estou certo que será um ano que guardaremos em nossas memórias. Espero contar com uma grande
quantidade de companheiros do 4420 e vamos receber
todos de braços bem abertos.

Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Carta Mensal
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Protocolo

Aspectos importantes
da reunião semanal
Generalidades
Quem preside uma reunião
ordinária é o presidente e cabe, somente
a ele, o ato de abrir e de encerrar a
reunião, tradicionalmente pelo toque do
sino.
Durante a abertura é aceitável
algum comentário ou frase de efeito, mas
não é obrigatório, muito pelo contrário,
as reuniões ordinárias devem ser abertas
com a simples frase "Declaro aberta a
(número) reunião ordinária do Rotary
Club de ... ".
O anúncio de falecimento e o
momento de silêncio - bastam 15 segundos - devem ser feitos logo após o aplauso ao Pavilhão Nacional.
Quem apresenta os convidados e
visitantes é o diretor do protocolo e isso
ele faz na tribuna, pois é uma honra
tê-los na reunião.
Os expedientes e comunicações são
apresentados pelo secretário, incluindo-se correspondências recebidas e
expedidas, boletins, revistas e jornais.
Como a leitura das correspondências
costuma ser cansativa, pode-se apenas
citá-las e afixá-las em um mural.
O raciocínio acima pode ser aplicado à leitura da ata da reunião anterior.
Pode-se colocá-la no mural ou enviá-la
aos endereços eletrônicos dos membros
do clube.
As comissões apresentam os seus
assuntos e os encaminhamentos que já
foram dados a eles.
Alguns clubes possuem um
momento para enaltecer as qualidades
do rotariano e/ou seus familiares, anunciar aniversários, nascimentos, etc.
Depois da palestra não deve haver
mais comunicações, apenas os agradecimentos do presidente e o encerramento.

Por: Fernando Dias Sobrinho
Diretor de Protocolo do Distrito 4420
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O momento adequado para cantar
parabéns para você é depois do encerramento.

Pelo menos duas reuniões por ano
devem incluir apresentações sobre o
propósito da Fundação Rotária, seus
programas e atividades de arrecadação
de fundos. Uma das melhores ocasiões
para se realizar uma destas reuniões é
durante o Mês da Fundação Rotária,
novembro. (Cód. Norm. Rotary 7.030.4.)

Palavra Livre
Há rotarianos que, ao chegarem à
reunião e sem estarem incluídos na
pauta, propõe-se a usar a tribuna.
Nestes casos, cabe ao presidente e não
ao diretor de protocolo avaliar se o
assunto que motivou o pedido deve
fazer parte da programação.
Cuidado especial deve-se ter com
a “palavra livre”. Muitos presidentes,
quase ao encerramento da reunião
semanal, liberam o uso da tribuna para
todos os companheiros de clube, criando
assim, uma porta aberta a dissabores e
estremecimentos que provocam crise e
perda de associados.

Política e Questões de
Interesse Público
O RI e seus clubes não devem fazer
declarações políticas de caráter
partidário ou que exerçam qualquer tipo
de pressão em governos e autoridades
políticas. Um clube pode debater
questões de interesse público contanto
que, quando houver controvérsias, todas
as vertentes sejam apresentadas de
forma adequada. (Cód. Norm. Rotary
7.030.2.).

Como programar as reuniões semanais
Generalidades
As reuniões do clube devem
oferecer programas interessantes que
visem maior conhecimento sobre o
Rotary, reforcem o valor de permanecer
no clube e aumentem a conscientização
sobre questões locais e mundiais.
A Comissão de Administração do
Clube é responsável, em conjunto com o
presidente, pela
elaboração
de
programações que forneçam aos
associados informações rotárias e os
motivem a aumentar sua participação
em iniciativas que atendam às
necessidades do clube, da comunidade e
do mundo.

Planejar reuniões
semanais eficazes
Para planejar essas reuniões, os
responsáveis devem:
1. Elaborar a programação com
antecedência.
2. Adequar os tópicos das reuniões
aos interesses dos associados, aos
projetos e às atividades do clube, bem
como a assuntos relevantes à
comunidade.
3. Fazer rodízio de responsabilidades
entre os membros da comissão no que
se refere à programação das reuniões.
4. Comemorar dias, semanas e meses
especiais.
5. Preparar planos de contingência,
como relatos dos associados sobre suas
experiências no Rotary ou exibição de
um segmento da Rotary Video
Magazine, caso parte da programação
tenha que ser cancelada.
Toda reunião ordinária é uma
reunião de trabalho e deve ter um tema
previamente anunciado. O ideal é que a
pauta seja fechada no dia anterior ao da
reunião e, no seu fechamento, deverá
contar com a participação do presidente,
secretário e diretor de protocolo.

Programações sugeridads
De maneira geral, o ideal é que a reunião tenha um tempo de
duração de 60 a 90 minutos, precedida, sempre que possível, de um
período de recepção de até 30 minutos. Lembre-se que a vida
moderna deixou as pessoas sempre ocupadas, havendo necessidade
de adequada administração do tempo. Abaixo encontramos os
formatos sugeridos pelo Rotary International.

REUNIÃO DE 90 MINUTOS
Atividade

Duração

Abertura
Refeição

5 min.
30 min.

Palavras do Presidente
Apresentação de rotarianos e convidados visitantes
Anúncios
Relatórios de comissões
Assuntos do clube

20 min.

Programa
Apresentação do orador
Discurso do orador

30 min.

Comentários finais do presidente
Encerramento

5 min.

REUNIÃO DE 60 MINUTOS
Atividade

Duração

Abertura

5 min.

Refeição
Palavras do Presidente
Apresentação de rotarianos e convidados visitantes
Anúncios
Relatórios de comissões
Assuntos do clube

30 min.

Programa
Apresentação do orador
Discurso do orador

20 min.

Comentários finais do presidente
Encerramento

5 min.

Carta Mensal
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Fundação Rotária é a nossa grande plataforma
para que os clubes e distritos possam servir de
modo consistente, desenvolvendo projetos
humanitários e comunitários que transformem
a vida das pessoas e das comunidades.

Outro grande desafio esta focado no ambiente dos
clubes, ao nosso entender o clube eficaz em relação a
projetos vai cada vez mais depender da existência e do
funcionamento de comissões da Fundação Rotária em cada
clube.

Nosso Distrito desenvolve uma atividade exemplar
junto a Fundação Rotária sendo inerente a nossa cultura
uma relação dinâmica entre as iniciativas de arrecadação
de fundos e retorno financeiro para investimentos em
projetos.

Os clubes deverão possuir associados que se especializem no VISÃO DE FUTURO, com acesso aos documentos de referência e a Internet.

A Fundação Rotária veio a implantar um modelo
moderno denominado VISÃO DE FUTURO, onde se define
que os projetos levem em conta conceitos como área de
enfoque, sustentabilidades, mensurabilidade, envolvimento
dos rotarianos e fortalecimento da imagem pública.
Outro conceito desenvolvido foram as ações de
gerenciamento de subsídios, sendo a transparência na
gestão dos projetos, um principio essencial, sendo que os
clubes e distritos devem reportar todas as movimentações
realizadas, sendo um processo passível de auditorias e de
conformidade com os compromissos assumidos.
Todo VISÃO DE FUTURO vem a ser gerenciado de
modo eletrônico, pela Internet, com redução da burocracia
e eliminação de papeis tornando o tempo entre aprovação
do projeto e depósito do financiamento
cada vez mais reduzido.

Esta capacitação pode ser feita de modo eletrônico na
página de Rotary International, através da educação
continuada, solicitando apoio ao CADRE D-4420 e participando de nossa programação como o Seminário de
Gerenciamento de Subsídios e a Oficina de Projetos.
Nosso Distrito mais uma vez está atuando de modo
inovador e criativo, pensando de modo estratégico e desenvolvendo cada vez um senso de propriedade em relação a
nossa Fundação Rotária.
Aproveite de nossa estrutura, visite nossa página,
solicite uma visita de um consultor do CADRE para uma
palestra ou para discutir uma ideia de projeto, capacite
associados em seu clube, estas iniciativas vão construir o
único caminho para tornar seu clube eficaz no VISÃO DE
FUTURO.

Neste ambiente moderno, de
gerenciamento de projetos, nosso
grande desafio é avaliar quais as
providências que nosso Distrito e clubes
deverão desenvolver para estarem
aptos a usufruírem os novos tempos.
O papel da estrutura distrital é servir
e dar apoio aos clubes, neste sentido foi
organizado o CADRE D-4420, uma equipe
de consultores voluntários que atua na
avaliação sobre a demanda do projeto,
consistência e conformidade.
Visitem na pagina do Distrito, o
espaço do CADRE D-4420!
Por: Marcelo Demétrio Haick
Presidente da Comissão de Fundação Rotária do Distrito 4420
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Instrução
Rotária
mais um ano que se inicia
Prestes a comemorar 110 anos de existência, o Rotary demonstra que não parou no tempo e vem investindo em imagem
pública e na modernização das formas de comunicação entre o Rotary International e os Clubes/Distritos, nos proporcionando
ferramentas modernas para que possamos administrá-los de forma eficaz.
As mudanças são muitas, a começar pelo fortalecimento da marca Rotary, modernização do site com uma área para não
rotarianos e a criação do Meu Rotary área exclusiva para rotarianos cadastrados, Rotary Club Central, Brand Center, e com
certeza muitas novidades virão.

Um pouco sobre cada uma dessas novas ferramentas
SITE ROTARY: www.rotary.org
Na página inicial temos tópicos sobre as diversas áreas onde desenvolvemos nossas atividades com foco aos não rotarianos.
MEU ROTARY
Ao acessar o link você será convidado a colocar
seu login e senha, caso ainda não tenha é muito fácil
consegui-lo, após isso,
você será redirecionado
a uma página com:
assuntos de interesse,
mensagens em uma
caixa de entrada exclusiva, avisos, informações
sobre programas do Rotary, grupos de discussão, seu perfil,
links em destaque, novidades e o My Club Snapshot que dá
detalhes sobre o clube que você é associado, data e local
das reuniões, data da fundação, presidente, quadro associativo e as metas estabelecidas para o ano rotário, e ao final
um link para o Rotary Club Central.
ROTARY CLUB CENTRAL
É uma grande ferramenta para que os clubes e seus
líderes rotários possam colocar suas metas e acompanhá-las,
nas áreas de DQA, serviços e Fundação Rotária, muitos
formulários foram eliminados e os clubes e distritos podem
fazer o acompanhamento ou as modificações, tudo concentrado em um só lugar e que ficará disponível indefinidamente.
Apenas os líderes de clubes poderão fazer inclusões
e/ou alterações, mas todo rotariano que tiver seu login e
senha no site do Rotary International poderá visualizar as
metas e como estão sendo desenvolvidas. Aproveite e veja
se seu clube já colocou as metas no site.
Os líderes distritais (governadores, governadores
eleitos, governadores assistentes e presidentes de
comissões) podem visualizar um resumo das metas e
conquistas de todos os clubes do distrito, clicando em
"Visualização do distrito".
Como pudemos ver a quantidade de informações
que teremos armazenadas serão de grande ajuda para que
os clubes consigam planejar ainda melhor sua atuação.

BRAND CENTER
No site do Rotary temos a seguinte colocação:
“Nós temos uma ótima história para contar. Só
depende de nós promovê-la e transmiti-la em todas as
nossas interações. Se falarmos, escrevermos e elaborarmos materiais com uma voz e um visual uniformes,
poderemos garantir que nossa comunicação seja “a
cara” do Rotary”.
Então fica claro que devemos padronizar nossas
comunicações para que possamos firmar cada vez mais
a marca Rotary. No Brand Center temos os logos
oficiais, modelos para diversas aplicações, recursos para
elaboração de apresentações, ferramenta on-line para
criar um folheto, materiais de escritório para elaboração de formulários ou impressos, materiais para
eventos, press release, newsletters, anúncios, imagens e
vídeos.
Como pudemos ver
são muitas novidades e a melhor
forma para avaliarmos essas ferramentas é entrando
no site www.rotary.org e explora-las.
A equipe de
capacitação
distrital está à
disposição para
auxiliá-los no que
for necessário.

Por: Ronaldo Tadeu Varella
Instrutor Distrital 2014-2015
Governador Indicado 2016-2017
Carta Mensal
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Por: Leonardo Weissmann
Presidente da Comissão Distrital de
Serviços para a Juventude 2014-15

A visão que tivermos
do futuro,
fará a diferença entre
o nosso
sucesso ou fracasso.
As Novas Gerações
são o nosso
investimento no futuro.
Portanto, vamos começar
a construir o futuro
Luis Vicente Giay
Presidente de RI 1996-97
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Os manuais da nossa organização propõem que os clubes reflitam a
constituição demográfica e profissional
da comunidade na qual estão inseridos.
Não sabemos quantos rotarianos
abaixo de 40 anos temos em nosso
quadro associativo, mas, certamente,
são em número bem inferior ao de
nosso meio. O que podemos fazer para
reverter esta situação?
Muitos jovens participam dos
programas de nossa organização por
conhecerem a força do nome Rotary e
enxergam nos rotarianos a oportunidade de tê-los como mentores, líderes
comunitários e parceiros em serviços.
Levantamento recente mostra que são
mais de 500 mil jovens participando de
Rotaract, Interact e Rotary Kids pelo
mundo afora, fazendo amizades,
aprendendo e aprimorando técnicas de
liderança e voluntariado, com alegria
e sem medo de crescer, querendo
estar conectados ao Rotary e serem
respeitados por suas contribuições.
Entretanto, infelizmente, nem sempre
os jovens se sentem verdadeiros
parceiros dos rotarianos e a distância é
grande, muitas vezes. O ambiente dos
nossos clubes muitas vezes não é
propício para recebermos pessoas de
diferentes faixas etárias e aceitar novas
ideias. Diferenças de comunicação
existem e não podemos negar; é preciso saber lidar com os contrastes! Pior
do que isso: muitos rotarianos desconhecem quem são os rotaractianos e os
fantásticos projetos e atividades desenvolvidas por estes jovens à comunidade.
Rotarianos têm experiências de
vida e muito a ensinar. Rotaractianos
são mais do que simplesmente jovens

ou estudantes; eles também são
líderes de negócios ou comunitários
atuais ou em formação. Numa
convivência saudável, rotarianos e
rotaractianos podem ser mentores
mútuos, aconselhando e trabalhando
juntos no planejamento e implementação de projetos, como parceiros no
servir. Fala-se continuamente em
recrutar novos associados, mas por
que não convidar aqueles que são
membros de nossos programas, mas
chegam aos 30 anos e deixam a
família rotária? Muitos partem sem
serem chamados!
Os jovens têm muito a oferecer
para nossa organização! Eles estão
sempre dispostos a doar sua força sem
medo, com garra, com desejo de
melhorar a comunidade em que estão
inseridos. Trazê-los ao nosso convívio
depende de todos, sem exceção. Nosso
presidente do RI 1996-97, Luis Vicente
Giay, criador do temo “Novas
Gerações”, declarou na Convenção
Internacional de 1996, em Calgary,
Canadá: “A visão que tivermos do
futuro fará a diferença entre o nosso
sucesso ou fracasso. As Novas
Gerações são o nosso investimento no
futuro. Portanto, vamos começar a
construir o futuro”.
Conto com cada um de vocês
sugerindo meios para que possamos
trabalhar junto aos jovens, melhorando a integração Rotary - Rotaract Interact - Rotary Kids. Fortalecer a
relação e incentivar rotaractianos a se
tornarem rotarianos certamente fortificará nossa organização! A juventude
representa uma luz fundamental para
que façamos nosso Rotary brilhar.

ROTARACT CLUB DE ITANHAÉM
BARRACA DO ROTARACT NO ARRAIAL SOLIDÁRIO
O Rotaract de Itanhaém esteve presente com a
barraca de bebidas, no último arraial solidário que ocorreu
na Praça Narciso de Andrade, no centro de Itanhaém, nos
primeiros três finais de semana de Julho, entre os dias 04 a
20/07. Foi a primeira ação do ano rotário 2014/2015, com o
objetivo de arrecadar recursos para os projetos desse ano e
em especial ajudar corações carentes e necessitados.

ROTARACT CLUB DE SANTOS-OESTE
PROMOVE CINEMA EDUCATIVO PARA JOVENS
O Rotaract Club de Santos-Oeste realizou o Cineract
Cultura no sábado dia 16, no salão nobre da Fundação dos
Rotarianos de Santos. O projeto consistiu em uma sessão de
cinema para jovens com o filme "Legalmente Loira"
abordando temas como bullying e preconceito, seguido por
uma palestra dinâmica do psiquiatra Sergio Prior.
A Casa Vovó Benedita de Santos levou os jovens que
participaram do evento e, o Conselho Municipal da Juventude
de Santos (CMJ) apoiou o projeto.O evento foi gratuito e as
crianças ganharam pipoca, refrigerante e doces.

ROTARACT CLUB DE SÃO PAULO-VILA MARIANA
E ROTARACT CLUB DE SANTOS
JUNTOS EM AÇÃO NO DIA DOS AVÓS
Os Rotaract Clubs de São Paulo – Vila Mariana e Santos, organizaram um bailão dos avós com um delicioso café da
tarde, preparado pelos sócios dos clubes. Foi uma grande festa que contou também com a participação e colaboração do
Interact Club de Santos-Professor Fuscini, de vários Rotaractianos do Distrito 4420, além de convidados e familiares.
O dia foi agitado para os moradores dos Asilo São Vicente de Paula (Santos, SP). Muita música, dança e animação, com
direito a concurso para a escolha do Mister e da Miss Animação.
Os rotaractianos do Vila Mariana agradeceram a todos que participaram desse projeto. Ressaltaram a importância da
amizade e companheirismo entre os clubes e garantiram que essa será a primeira de muitas parcerias!

Imagem Pública

Novo Portal de Imagem Pública
Distrito 4420
Imagem Pública é uma tarefa que mobiliza
todos os rotarianos e seus clubes. É um trabalho
coletivo, em que cada um leva um pouco da
imagem da organização, ajudando no fortalecimento de seu nome, tornando a organização
atraente para novos associados ou para os
existentes, e estimulando
as contribuições que
possibilitam a realização
de tantos projetos.
Para isso o Distrito
4420 lançou em seu site
(www.rotary4420.org.br)
um novo Portal de
Imagem Pública, concentrando em uma mesma
página diversos recursos
relacionados à Imagem
Pública, e facilitando o
acesso a esse material e
informações.
O portal apresenta diversos links para recursos disponíveis no próprio site do Distrito e
também fora dele. Uma nova página no site
apresenta dicas de como se efetuar a Imagem

Pública, propondo aos clubes caminhos para
essa divulgação, com ilustrações e dicas. Uma
seção de Perguntas e Respostas indica de forma
prática os truques e caminhos mais procurados.
Diversas páginas são tutoriais - verdadeiros
manuais práticos para as atividades de Imagem
Pública do próprio site.
Tem uma seção específica para mostrar como
se deve enviar conteúdo para o site do Distrito, desde notícias e
eventos para a agenda,
até fotos, vídeos, projetos e informações
sobre as reuniões do
clube. Os mini-sites dos
clubes contam com
várias páginas: apresentação do que são e
como funcionam, instruções para os clubes
cadastrarem conteúdo diretamente e criarem
boletins eletrônicos, e até como personalizar a
capa de seu site.
Um dos assuntos que tem agitado a
Imagem Pública é o novo logotipo do Rotary. No
portal você encontra uma página que apresenta o novo logo, com acesso ao manual oficial
de uso da marca, e acesso às imagens oficiais
do novo logo para você baixar e usar na comunicação de seu clube. Também há seções sobre
o Concurso de Vídeos, Arrastão de Mídia,
canais oficiais do Distrito nas redes sociais e
outros assuntos. O portal inclui ainda links para
recursos no site do Rotary International, como
o Rotary Show Case, para divulgação de projetos, ou o Media Center, para obtenção de
material para a mídia. No portal você encontra
ainda acesso direto a manuais e publicações
do Rotary International na área de Imagem
Pública.
Você pode acessar o portal através do
botão do lado esquerdo da página inicial do
site, junto com o botão do Portal da Fundação
Rotária, ou através do menu “Distrito 4420” do
site.
Conheça e ajude a divulgar a organização!

Por: Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4420
22
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