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    Queridos Presidentes 2011-2012:

 

Cada um de nós, ao associar-se ao Rotary International, aceitou a responsabilidade de dedicar um pouco 

do seu tempo e conhecimento em benefício da sociedade.  

 

Não estamos em condições de resolver todos os problemas do mundo, pois sempre haverá sofrimento

não teremos como eliminar, mas sempre poderemos ajudar.

 

Devemos nos lembrar que existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que se 

apresentaram para nós, pessoas cujo êxito depende da 

 

Aceitem, antecipadamente, o nosso 

 

          Fernando Dias Sobrinho e Sonia 

          

                      

             

 

AGENDE NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO: 21/09/2010 
ILHA PORCHAT 

 

 

2012: 

se ao Rotary International, aceitou a responsabilidade de dedicar um pouco 

do seu tempo e conhecimento em benefício da sociedade.   

Não estamos em condições de resolver todos os problemas do mundo, pois sempre haverá sofrimento

teremos como eliminar, mas sempre poderemos ajudar. 

Devemos nos lembrar que existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que se 

para nós, pessoas cujo êxito depende da nossa  iniciativa. 

o nosso agradecimento pelo trabalho que realizaremos juntos.

Fernando Dias Sobrinho e Sonia  

 

 
 

AGENDE NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO: 21/09/2010 
ILHA PORCHAT - ROTARY CLUB SÃO VICENTE PRAIA

 
26 Julho 2010 – Número 02   

se ao Rotary International, aceitou a responsabilidade de dedicar um pouco 

Não estamos em condições de resolver todos os problemas do mundo, pois sempre haverá sofrimento que 

Devemos nos lembrar que existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que se 

realizaremos juntos. 

 

AGENDE NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO: 21/09/2010 – 20:00 
ROTARY CLUB SÃO VICENTE PRAIA 
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RAY KLINGINSMITH 
O PRESIDENTE 2010-2011 DO RI ESTARÁ CONOSCO NO PETS 

 

 
 

Excelente notícia! 

O Diretor 2009-2011 do RI Antonio Hallage confirmou, em nosso encontro 
realizado na última Conferência Distrital, a presença do PRI 2010-2011 Ray 
Klinginsmith em nosso PETS, que será realizado na cidade de Águas de Lindóia de 
18 a 20 de março de 2011 em conjunto com o Distrito 4430, ou seja, teremos um 
PETS Multidistrital. 

Este tipo de Seminário de Treinamento dos Presidentes Eleitos com a participação 
do Presidente do Rotary International é inédito em nosso país e coloca o nosso 
Distrito 4420  em destaque. 

Na Convenção do Rotary International que aconteceu em Montreal no mês de 
junho, Sonia e eu tivemos a oportunidade de transmitir ao PRI a nossa alegria, bem 
como entregar o convite oficial, a programação preliminar e informações sobre a 
cidade e o local do treinamento de vocês, queridos Presidentes 2011-2012. 

 

 
ACESSEM O NOSSO BLOG: www.20112012.blogspot.com 
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SAIBAM MAIS SOBRE O PETS 
 

 
 

Águas de Lindóia                                                                          Hotel Majestic 
 
 

O Seminário de Treinamento dos Presidentes Eleitos (PETS) é um treinamento de  
dois dias com o propósito de preparar os presidentes de clube para seu mandato.  
 
No PETS os presidentes entrantes aprendem sobre suas funções e responsabilidades, 
definição de metas, administração do clube e recrutamento, treinamento e retenção de 
associados.  
 
O encontro é uma oportunidade para os futuros presidentes e respectivos cônjuges 
estabelecerem um relacionamento sólido com o casal governador eleito, os próximos 
governadores assistentes e vários membros da equipe distrital.   
 
De acordo com as normas do RI, a participação do presidente eleito no PETS é 
obrigatória, a menos que autorizado pelo governador eleito. Neste caso, o presidente 
eleito deverá enviar um representante de seu clube que posteriormente terá a obrigação 
de transmitir-lhe as informações obtidas.             
 

 

 AGENDE: PETS 2011-2012  
18 a 20/03/2011 – Hotel Majestic – Águas de Lindóia 
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QUEM SOU EU?  

SÉRGIO LUIZ LOURENÇO 
COORDENADOR DAS VISITAS OFICIAIS 2011-2012 

 

 

Rosa e Sérgio  

Sérgio Luiz Lourenço é sócio representativo do Rotary Club Santo André Sul e ocupa a classificação 
Indústria Química - Químico. 

Em seu clube, ocupou os seguintes cargos no Conselho Diretor: 1) 1982/1983 – Avenida de Serviços à 
Comunidade; 2) 1985/1986 – Comissão de Informação Rotária; 3) 1986/1987 – Secretário; 3) 1992/1993 
– Comissão de Programas; 4) 1994/1995 – Relações Públicas; 5) 1998/1999 – Diretor de Protocolo; 6) 
1999/2000 – Protocolo Adjunto; 7) 2000/2001 – 1º Vice Presidente; 8) 2001/2002 – Presidente; 
2003/2004 – 1º Vice Presidente; 9) 2004/2005 – Diretor da Avenida de Serviços Profissionais;  10) 
2006/2007 – Comissão DMQS; 11) 2008/2009 – Diretor de Protocolo e 12) 2009/2010 – 2º Diretor de 
Protocolo. 

No Distrito 4420 foi: 1) 2005/2006 – Governador Assistente da Área 1; 2) 2008/2009 – Coordenador 
Distrital de Visitas Oficiais e 3) 2009/2010 – Presidente da Comissão de Premiação Distrital; 

“Durante estes anos de vida rotária, eu e minha esposa crescemos como pessoas, criamos nossos três 
filhos, conquistamos ótimos amigos dentro do Rotary e com alegria os mantemos até hoje. Agora temos 
um casal de lindos netos  com quatro anos - Henrique e Sophia.  Esperamos continuar nessa trajetória por 
muitos anos e dentro deste espírito que nos norteia”.  

 

FALE CONOSCO 
fernandorotary@yahoo.com.br 


