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Inscreva-se para a 102a. 
Convenção Rotary 
International, que 
acontecerá em maio, em 
Nova Orleans, no site 
www.convencao2011.com.br

Há 365 pessoas que 
doaram mais de 
US$ 1.000 com 
direito a bônus na 
Conferência 
Distrital a bordo.

O luxuoso MSC Ópera, numa de suas viagens, ao deixar o Porto de Santos

Visita a uma cozinha industrial mantida por clube

A Conferência Distrital "Todos a 
Bordo", que acontecerá no navio 
MSC Ópera entre os dias 14 e 17 de 
abril já é um sucesso. Mais de 
1.600 pessoas se inscreveram para 
participar. As últimas cabinas são 
bastante procuradas. Haverá boas 
surpresas para animação como a 
bateria da Escola de Samba Beija-
Flor, campeã do carnaval do Rio, a 
presença dos ex-jogadores José 
Macia, o Pepe e Ademir da Guia e 
o comediante Beto Hora, da rádio 
Bandeirantes. O roteiro é Santos, 
Rio de Janeiro e Búzios. Mais 
informações no site 
www.4420abordo.com.br
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

"A alfabetização é o 
melhor remédio"
Unesco

Assim como a 
aprendizagem ao longo da 
vida, a alfabetização está 
no centro do 
desenvolvimento 
sustentável. Contudo, 
estima-se que, atualmente, 
o número de analfabetos 
esteja perto dos 800 
milhões de adultos, dos 
quais cerca de dois terços 
são mulheres. A este 
número deve-se 
acrescentar o número de 
analfabetos funcionais que atinge 
um número assustador.
Milhões de indivíduos, 
particularmente mulheres, não 
têm acesso ao direito básico da 
educação. Há também muitos 
outros que, como resultado da 
degradação econômica e social 
estão perdendo o controle até dos 
conceitos básicos que já tinham 

adquirido e encontram-se diante 
do chamado analfabetismo 
funcional.
Calcula-se ainda que mais de 100 
milhões de crianças não 
frequentem a escola. É evidente 
que o apoio dado à alfabetização 
está ainda longe de responder às 
necessidades existentes.
A Educação básica e Alfabetização 
é um dos 6 focos de atuação de 
Rotary International e o nosso 

distrito, neste ano, a 
definiu como prioridade 
para um projeto distrital. 
Dia 22/3 estaremos 
instituindo o LER - Salas 
de Leitura e Educação 
para crianças de 5 a 12 
anos de comunidades 
carentes. Será um projeto 
que todos os clubes do 
distrito poderão 
participar. 
O LER será uma entidade 
formada por todos os 
Rotary Clubs do distrito 
e, em conjunto com 
parceiros que fornecerão 
uma sala e um monitor, 
desenvolverá atividades 
de estímulo à leitura para 

crianças, sob a supervisão dos 
rotarianos. Portanto, será um 
projeto sustentável, em 
conformidade com os objetivos de 
Rotary International e permitirá o 
envolvimento dos rotarianos e 
toda comunidade.
Com essa iniciativa, nosso distrito 
continuará a FORTALECER 
COMUNIDADES E UNIR 
CONTINENTES.

LER, um projeto distrital
Mensagem do Governador

O encontro das Associações de 
Famílias de Rotarianos (Asfar) e 
Casas de Amizade será no dia 6 de 
abril nos salões do Centro de 
Eventos Manoel Lourenço das 
Neves, da Associação Beneficente 
e Recreativa dos Empregados da 
Santa Casa de Santos (Abrescas), 
em Santos. O local tem 600 
metros quadrados.
O encontro gera grande 
expectativa e representa um 

momento importante para que 
todas as mulheres se integrem e 
mostrem seus trabalhos, diz Adela 
Russo, esposa do governador 
Marcos Franco. "Nossa equipe 
está bem unida e preocupada com 
os detalhes, mas o mais 
importante é a participação das 
mulheres nesse dia que será muito 
gostoso e divertido, por isso 
contamos com a presença de 
todas".

O seminário de treinamento dos 
presidentes eleitos para os clubes 
do Distrito 4420 (Pets) acontecerá 
entre os dias 18 e 20 de março no 
hotel Majestic, em Águas de 
Lindóia e contará com a presença 
do presidente de Rotary 
International, Ray Klinginsmith. 
O seminário é um treinamento 
com o objetivo de preparar os 
presidentes de clubes e cônjuges 
para o ano do mandato. 

Encontro das Asfar: 6 de abrilPets
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Santos José Bonifácio - Carlos Lopes dos Santos Santos Porto - Silvia A. Teixeira Penteado

SP Aeroporto - Diane Clay CundiffSão Caetano do Sul Olímpico - Márcia Gallo

Santos - Suely MaiaSanto André Norte - Mariângela Cembranelli

Santos Boqueirão - Viviane Vasques de Barros

Visita a clubes e homenagem a educadores

O Intercâmbio de Grupo de Estudos (IGE) vai 
receber no dia 19 a equipe de profissionais 
alemães que ficará no Brasil até 19 de abril. É 
chefiada pelo team leader Burghard Niederquell 
e os seguintes membros: Rainer Jeurink, Evelyn 
Bertz, Katharina Rosin e Johanna Wolken. Para 
a Alemanha seguem no dia 3 de maio o team 
leader Mario Schroeder e os profissionais: 
Claudemir L. M. dos Santos, Daniela do Lago, 
Geilsa K. Sant'Ana e Juliana Amaral Antonio.

IGE: equipes definidas
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

Quando entrei para o Rotary, em 
1961, sempre escutava os líderes 
rotários dizerem para mantermos 
o Rotary simples. Essa frase foi até 
parte do lema do RI em 1956-57! 
Mas o Rotary cresceu em número 
de associados e programas nos 
últimos 50 anos, e simplificar está 
cada vez mais difícil.
O Plano Estratégico de 2010-13 é 
justamente uma abordagem 
simples de como manter o Rotary 
forte e dinâmico no futuro. As três 
prioridades do plano são claras e 
concisas, e nos pedem para (1) 
fortalecer e apoiar os clubes, (2) 
dar mais enfoque e expansão aos 
serviços humanitários, e (3) 
aumentar a projeção da imagem 
pública da organização. 
Cada uma dessas prioridades tem 
uma lista de metas mensuráveis 
que permitem monitorar o 
progresso e o sucesso do plano. 
Estamos também realinhando o 
orçamento do RI para refletir 
essas prioridades - mesmo as 
sessões abertas na Convenção do 

RI de 2011, em Nova 
Orleans, tratarão de 
forma equilibrada essas 
prioridades. 
Gostaria que notassem a 
interdependência das 
prioridades. Há anos, 
sabemos que o Rotary 
não pode conduzir 
projetos exemplares se 
os clubes não forem 
fortes, e os clubes não 
podem recrutar e reter 
bons associados se não 
realizarem projetos que 
sejam significativos para 
a comunidade. A terceira 
prioridade reconhece 
que no mundo moderno, 
o Rotary precisa do 
suporte das comunidades, de 
organizações parceiras e, algumas 
vezes, de governos, para conseguir 
realizar projetos maiores, o que 
por suas vez, fortalece os clubes.
O Rotary agora alcança 
visibilidade mundial por causa do 
Pólio Plus, mas ainda somos um 
organização de base, e nossa força 
depende da saúde de nossos 
clubes. As três prioridades do 

Plano Estratégico nos lembram 
que o sucesso do Rotary é baseado 
em uma fórmula simples: clubes 
fortes, projetos humanitários 
significativos e imagem pública 
favorável. Muito obrigado a Paul 
Harris e a outros rotarianos 
pioneiros, pois fórmulas simples 
produzem resultados 
extraordinários - e um mundo 
melhor!

Simplifique
Mensagem do Presidente do RI

O Distrito 4420, por intermédio 
da Comissão do Programa de 
Intercâmbio de Jovens (YEP), 
presidida por Marcos Nóbrega, 
esteve presente em quatro dos 
cinco eventos anuais relacionados 
à juventude. O quinto será 
realizado em maio.
O objetivo principal, segundo 
Nóbrega, é o estreitamento dos 
relacionamentos já realizados e a 
busca de novos relacionamentos 
para futuras vagas para o 
intercâmbio de longa ou curta 
duração, e para o de Novas 
Gerações. "A presença se faz 
importante porque a concorrência, 
tanto brasileira quanto de outros 
países é muito grande em busca de 

vagas". Outro objetivo da ida aos 
encontros é a atualização e 
discussão de assuntos do YEP por 
meio de palestras, workshops e 
outros temas como seguros, 
documentos, leis específicas etc.
Nóbrega e outros rotarianos do 
distrito estiveram nos seguintes 
eventos: East Europe, 
Mediterrâneo e África, entre 3 e 6 
de setembro de 2010, em 
Zurique,na Suíça.
"Conseguimos mais vagas com 
Inglaterra e Turquia e garantimos 
nossas vagas"; Australian Rotary 
Youth Program Chair's, de 8 a 10 
de outubro de 2010, em Hobart, 
Austrália, "onde estávamos em 
cinco brasileiros, o que é um 

número alto para o continente"; 
Encontro de Dirigentes de 
Intercâmbio da Associação 
Brasileira de Intercâmbio de 
Jovens, de 4 a 6 de novembro de 
2010, em Ribeirão Preto.; e o 
North America Youth
Exchange Network, de 10 a 13 de 
fevereiro, em Sacramento, Estados 
Unidos. "A conferência cobre toda 
a América do Norte, onde temos 
14 vagas. O Brasil estava presente 
com 22 distritos e foi a segunda 
delegação, perdendo só para os 
Estados Unidos. Recebi 5 AF's
dos chairmans dos distritos 
parceiros".
A Conferência Mundial vai 
acontecer em maio deste ano.

YEP: um relato sobre eventos anuais
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