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Projeto Ler se torna realidade 
com a abertura de salas

Lançado primeiro Núcleo 
Rotary Comunitário

Já são 41 os clubes 
100% Paul Harris

Assembleia Distrital 
tem 630 presentes
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Mensagem do Governador

“Parabéns a todos”
Mensagem do Presidente de RI

  “Esperar a fumaça sair”
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Distrito é top 
40 no mundo 
nas Menções 
Presidenciais
O Distrito 4420 destacou-se 
no mundo ao conseguir que 

78% dos clubes fossem 
relacionados.
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Novo clube
O RC de São Paulo Indianópolis foi o 
75º. clube implantado no Distrito, 
em maio, com 34 sócios fundadores. 
O governador deu posse ao 
presidente inovador Augusto Esteves 
(na foto). 
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Marcos A. F. Franco
Governador D 4420 

"Seja prático e generoso em 
seus ideais, mantenha seus 
olhos nas estrelas e seus pés 
no chão."

Theodore Roosevelt sintetizou, 
nesta frase, o que buscamos 
incorporar ao nosso distrito, 
neste seu vigésimo ano de 
vida.
Considero que, junto com 
todos os Presidentes e Equipe 
Distrital, tivemos o privilégio 
de escrever mais um capítulo 
da história de sucesso do nosso 
distrito. Conseguimos colher bons 
frutos, já plantados anteriormente, 
cultivar outros e semear ainda 
mais o ideal de servir.
Foi um ano inovador, com muitos 
projetos, especialmente na área da 
Educação, implantando nosso 
primeiro projeto distrital, o LER. 
Apoiamos muito forte a juventude, 
intensificando todos os programas 
de Rotary como o Ryla, Rotaract, 
Interact, Kids, Intercâmbio de 
Jovens e estimulando a inclusão 

de sócios jovens em nossos clubes. 
Priorizamos a Comunicação, 
incorporando o jornalismo em 
nosso Portal, Carta Mensal e 
criando 4 edições da Revista 
Rotary na Comunidade - Projetos 
e Ações, fazendo com que os 
rotarianos do Brasil e não 
rotarianos conhecessem melhor os 
trabalhos e ações desenvolvidos 
pelos clubes do nosso distrito. 
Investimos muito no 
Companheirismo, materializado 
em nossa inesquecível Conferência 

Distrital "Todos a 
Bordo".
Vivemos intensamente 
a vida de cada clube, 
cada qual com seu 
jeito particular de 
fazer o Rotary. 
Ficamos muito 
orgulhosos, pois 
constatamos que o 
nosso patrimônio de 
rotarianos tem um 
valor inestimável, 
fazendo com que nosso 
distrito continue 
sempre crescendo, 
com muita qualidade.
Parabéns a todos vocês 

por fazerem sempre mais e 
acreditarem que o ideal de servir é 
uma grande arma para o 
desenvolvimento da paz e da 
humanidade.
Aproveito para desejar muito 
sucesso ao casal Governador 
Eleito Fernando e Sônia, 
agradecer pela oportunidade de 
aprender mais e, continuem 
contando conosco para 
FORTALECER COMUNIDADES e 
UNIR CONTINENTES.

Parabéns a todos!
Mensagem do Governador

O governador Marcos Franco fez 
questão de elogiar o trabalho dos 
12 governadores assistentes e suas 
ações como participantes da 
equipe distrital, ao longo da 
gestão. Em nome de todos, fez um 
destaque especial à única 
governadora, Martha Maria 
Pontes Abdalla, assistente da Área 
11 - São Paulo, Jardins.
Martha deu um depoimento 
especial à Carta Mensal: "Ser 

governadora assistente foi uma 
experiência única em Rotary. 
Temos  noção exata do que é ser 
Rotariano, pois lidamos com 
varias pessoas de estilo e 
personalidades diferentes durante 
um ano.
É gratificante porque ganhamos 
amigos, lidamos  pela sua própria 
estrutura, com programas que 
muitas vezes desconhecemos e,  
como governador assistente 

acabamos aprendendo, muito 
sobre   os mesmos,além de  
participar ativamente dessas 
atividades".
Ela continua: "Em resumo, foi 
uma experiência que me fez sentir 
útil ao Rotary e engrandecedora, 
porque todos os clubes me 
receberam de braços abertos e 
com muita cordialidade, embora 
cada clube tenha uma maneira 
própria de praticar Rotary".

Um elogio ao trabalho dos governadores assistentes
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Pelo menos dois clubes 
do Distrito 4420 já 
definiram suas salas de 
leitura do projeto LER 
(Centro de Leitura e 
Educação Rotary): o 
Rotary Club de São 
Vicente Antonio 
Emmerich foi o primeiro 
a abrir a sala, seguido do 
Rotary Club de 
Itanhaém. Também estão 
programadas as salas dos 
seguintes clubes: RC 
Bertioga, RC de São Paulo 
Manacás da Serra, RC de São 
Paulo Ponte Estaiada e RC Mauá 
Barão de Mauá. "Teremos de 
imediato seis salas abertas nesta 
gestão", diz o governador Marcos 
Franco, com grande orgulho e 
satisfação por ver concretizado um 
projeto de sua gestão e de sua 
equipe distrital. O Rotary Club de 
São Vicente Antonio Emmerich já 
inaugurou s sala modelo do 
Projeto LER, em parceria com o 

Distrito e a Secretaria de Educação 
de São Vicente, em ato que 
ocorreu no dia 13 de junho no 
CER Novo Rumo. A inauguração 
teve a presença do casal 
governador Marcos Franco e 
Adela, ao lado do casal presidente 
inovadora do clube, Simone de 
Oliveira Cavalcanti e Roberto, 
entre outros convidados e 
autoridades municipais. A sala de 
leitura em São Vicente tem mesas 
e cadeiras para estudo, guarda-
volumes, almofadas, estante para 

livros, livros para crianças 
de 5 a 12 anos, mesa de 
atendimento, pufes e o 
Bibliocanto. O projeto LER 
em São Vicente visa 
estimular a leitura nas 
crianças e jovens carentes, 
mas poderá atender até 
jovens de 17 anos, explica a 
presidente. O CER Novo 
Rumo fica na Rua Helvétia, 
162, no Jóquei Clube, em 
São Vicente e tem como 
coordenadora Denise Costa. 

Em seguida foi a vez da 
inauguração da sala de leitura do 
RC de Itanhaém, no dia 17, na 
biblioteca da Associação dos 
Amigos e Moradores de Áreas 
Verdes de Itanhaém (AAMAVI), 
na Alameda Francisco A de Lima, 
11,no Jardim Umuarama. A 
inauguração foi conduzida pela 
presidente inovadora do clube, 
Maria do Carmo Trovatti de 
Castro, com a presença do casal 
governador.

O Distrito 4420 participou 
da 102ª. Convenção de 
Rotary International, que 
se realizou em New 
Orleans, nos Estados 
Unidos, com uma 
caravana de 70 rotarianos. 
O governador Marcos 
Franco esteve presente ao 
lado da esposa Adela. 
Também participou, como 
único presidente inovador 
de clube do distrito, Carlos 
Eduardo Pinto Machado, 
do RC de Santos Oeste, o clube da 
governadoria. Marcos e Adela se 
encontraram com o presidente de 
RI, Ray Klinginsmith e com o 
novo secretário geral do RI, John 
Hewko e esposa Margarita (na 
foto, ao lado do EGD Vallejo). 

"Houve muita música regional, a 
mensagem do presidente de RI. 
Foi emocionante". Cerca de 200 
intercambistas de 40 países 
interpretaram músicas do Rotary. 
Houve culto ecumênico, com 
mensagens de representantes de 
cinco religiões e músicas de coral 

de rotarianos de todo o 
mundo. O governador esteve 
com o colega Peter Moller, 
do Distrito 1850, da 
Alemanha, que promoveu 
junto com o Distrito 4420 o 
intercâmbio de estudantes 
do IGE. Um momento 
esperado foi o discurso do 
empresário Bill Gates, da 
Microsoft.
Falando a milhares de 
rotarianos ele elogiou o 
esforço dos clubes para 

eliminar a pólio do mundo. "O 
trabalho de vocês nos levou até 
agora a 99% do caminho. Mas o 
1% que falta será o mais difícil. 
Isso vai exigir mais trabalho do 
que nunca, mas estou convencido 
de que esta luta é para se ganhar".

As primeiras salas do projeto LER são 
inauguradas em dois clubes

Distrito vai com 70 à Convenção em New Orleans
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Registrando um momento muito 
importante para o Distrito 4420. o 
Rotary Club Santos Noroeste 
lançou no último dia 30 o 
primeiro Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário 
(NRDC), em Santos. O núcleo é o 
segundo do distrito, que já possui 
em Cubatão um trabalho forte e 
de resultados positivos, o que 
motiva ainda mais a criação de 
mais um para unir continentes e 
fortalecer comunidades.
A sede do novo núcleo é no Centro 
Comunitário do Conjunto 
Residencial Marechal Arthur da 
Costa e Silva, na Rua Waldemar 
Noschese, 7,  em Santos. 
Segundo o presidente do RC 
Santos Noroeste, Fabio Varga, 
essa iniciativa inovadora vem ao 
encontro da proposta de beneficiar 
a comunidade por meio de cursos 
de capacitação, palestras, 
campanhas voltadas para o 
desenvolvimento pessoas e social, 
projetos que terão apoio de 
parceiros, como universidades da 
região, entidades e instituições de 
ensino que vão contribuir para a 
melhoria de qualidade de vida da 
comunidade da Vila Gilda e toda 

Zona 
Noroeste. 
"Essa 
iniciativa 
também 
reforça o ideal 
de servir e 
concretiza um objetivo do 
governador Marcos Franco que 
nos deu todo apoio e reconhece a 
importância do clube e dos 
esforços de todos os companheiros 
nesse novo desafio de trazer o 
Rotary para a comunidade, o que 
é fundamental nessa ação".
Durante a cerimônia de 
lançamento mais de 50 
representantes da comunidade, o 
presidente do centro comunitário 
Pedro Estevão e a presidente da 
Sociedade Pró-Melhoramento de 
Vila Gilda Lucinéia Marques de 
Lima Souza deram depoimentos 
emocionados, reconhecendo a 
importância do projeto rotariano 
para a comunidade.
Na ocasião foi entregue o material 
gráfico doado pelo RC Santos 
Noroeste em parceria com o Gapa, 
para divulgação da campanha 
permanente da entidade Seja Puro 
- Mulher Sexo Forte X Aids, 

projeto que conta com um Núcleo 
de Informação sobre DSTs/Aids/
Droga na Sociedade Pró-
Melhoramento da Vila Gilda e tem 
como incentivadora a presidente 
da entidade Nanci Alonso, que 
esteve presente na cerimônia ao 
lado de autoridades que 
compuseram a mesa, durante a 
reunião. 
O Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário é 
um clube de homens e mulheres 
não rotarianos que compartilham 
o compromisso do Rotary com o 
serviço e a preocupação com o 
desenvolvimento sustentável de 
longo prazo de sua comunidade. 
Com a orientação de um clube 
rotário patrocinador, os 
integrantes dos NRDC planejam e 
programam projetos que atendem 
necessidades como água potável, 
saúde pública, alfabetização, 
segurança e emprego.

RC Santos Noroeste 
lança Núcleo
Rotary Comunitário

O governador Marcos Franco 
prestigiou a XVIII Conferência 
Distrital de Rotaract Clubs 
(Codirc), realizada entre a última 
sexta-feira e este domingo, na 
Chácara Recanto da Preguiça, em 
Jarinu, São Paulo. Estiveram 
presentes 110 rotaractianos. O 
governador homenageou com um 
prêmio o representante distrital de 
Rotaract Clubs, Eduardo 

Gonsalves do 
Barreiro 
Junior 
(Duda), pelo 
excelente 
desempenho 
no ano 
rotário, quando foram abertos 
dois novos clubes e estímulo a 42 
novos projetos. O evento deste ano 
foi realizado pelo Rotaract Club de 

Praia 
Grande 
Forte 
Itaipu. 
A Codirc 
celebrou 
as 

conquistas do ano e apresentou 
seus principais projetos, que 
foram avaliados e premiados 
conforme critérios definidos.

Conferência Distrital de 
Rotaract Clubs é sucesso



Página 5Carta Mensal

O Distrito 4420 destacou-se entre 
os 40 distritos do mundo com 
maior índice de obtenção da 
Menção Presidencial 2010-2011, 
ao conseguir que 78% dos clubes 
fossem relacionados. "Estou muito 
feliz pelo Distrito e muito 
orgulhoso pelo trabalho intenso 
dos presidentes e de toda a Equipe 
Distrital", comemorou o 
governador Marcos Franco, ao 
saber do destaque obtido pelo 
Distrito 4420 no mundo.
As menções presidenciais e honras 
foram reconhecidas pelo 
presidente de Rotary 
International, Ray Klinginsmith 
em relação aos clubes
rotários.
O governador detalhou o motivo 
de seu contentamento. "Entre os 
532 distritos no mundo, fazemos 
parte de um grupo seleto. Estamos 
entre os 40 distritos, ou 7,5% do 
total, com maior índice de 
obtenção da Menção Presidencial, 
pois 59 dos nossos clubes, ou 78% 
do total conquistaram a Menção 
Presidencial. Parabéns a todos. 
Foi um belo trabalho".
Dos 74 clubes do distrito 71 
entregaram seus relatórios dentro 

do prazo previsto, 31 de março. 
Destes 71 clubes, 59 receberam a 
menção presidencial, o que 
corresponde a 78% do total, e, 
destes, 21 receberam também, 
além da menção, a manifestação 
de honras. Três clubes deixaram 
de entregar os relatórios no prazo.
Já durante a XX Conferência 
Distrital, a bordo do navio MSC 
Opera, o governador, ao saber dos 
números, informava a todos: "No 
nosso distrito, 78% dos clubes vão 
receber menções, o que acredito 
que seja algo até inédito", 

comemorou. "As menções vão 
ajudar os clubes a desenvolver 
alguns pontos fortes e outros a 
desenvolver".
Os clubes que recebem a menção 
presidencial cumpriram com as 
metas estabelecidas pelo Rotary 
International e pelo Distrito 4420. 
Cada clube que cumpre as metas e 
envia o relatório, credenciando-se 
à menção, também ganha um 
crédito junto ao RI, à Fundação 
Rotária e ao Distrito. As metas são 
cumpridas nas avenidas de 
serviço.

Durante o mês de junho 69 clubes do 
Distrito 4420 estão recebendo a Visita do 
Reconhecimento, por terem atingido as 
metas propostas pela governadoria (DQS, 
Fundação Rotária, projeto distrital, 
participação na Conferência Distrital) e/
ou por terem conquistado a Menção 
Presidencial e honras.
"Fizemos questão que as visitas fossem 
realizadas por governadores assistentes 
dos clubes visitados em sua região e 
também por ex-governadores do distrito", 
observou o governador, que também tem 

participado 
dos eventos. 
A primeira 
ocorreu no 
dia 1º, 
quando o 
presidente 
inovador do 
RC de Santo André Norte, Rodenei Lemes 
Jr., ao lado da esposa Anna, recebeu a 
premiação das mãos do governador 
assistente da Área 6, Denis Rodrigues 
(foto).

Menção presidencial põe Distrito 4420 
entre os 40 no mundo

Clubes recebem as Visitas 
do Reconhecimento  
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A XXI Assembleia 
Distrital registrou 
a presença de 630 
companheiros 
representando a 
força do Distrito 
4420 e o 
entusiasmo de 
integrar os 
inúmeros 
trabalhos e 
funções em 
Rotary. O evento 
ocorreu no dia 7 
de maio, no 
campus Rangel da Universidade 
Paulista (Unip), em Santos, SP, 
tendo mais uma vez como clube 
anfitrião o Rotary Club de Santos 
José Bonifácio. O presidente 
inovador do clube, Dalberto Feijó 
Esteves, deu boas vindas aos 
rotarianos que demonstraram 
muita disposição para os desafios 
e metas do Ano Rotário 2011-
2012.
A cerimônia de abertura foi 
conduzida pelo governador 
Marcos Franco que ficou muito 
satisfeito com a presença em 
massa de todos os participantes 
do evento. O governador eleito 
para a gestão 2011-2012, 
Fernando Dias Sobrinho, ao lado 
da esposa Sonia, participou 
ativamente do evento.
Companheiros do RC de Santos 
José Bonifácio se revezaram na 
recepção aos rotarianos de todos 
os clubes do Distrito. 
Companheiros do RC de Ribeirão 
Pires, clube da Governadoria 
2011-12, inovaram montando um 
kit lanche.
Separadas em diferentes salas de 
aula ocupadas na Unip, os 
presidentes das comissões do 
Distrito 4420 se reuniram para 
traçar suas metas para a gestão 
2011-2012, com a participação 
ativa dos presidentes das 

comissões dos clubes, debatendo 
ainda pontos que foram definidos 
nos planos de cada uma. Além 
das comissões como Imagem 
Pública, Admissão, Prestação de 
Serviço e outras, em três sessões 
de trabalho de cerca de uma hora 
e meia cada uma, com direito a 
um intervalo para o café.
As reuniões se iniciaram logo 
após o governador eleito 
Fernando Dias Sobrinho 
estabelecer suas metas para o ano 
rotário. Antes dele, falou o EGD 
Joper Padrão do Espírito Santo, 
do Distrito 4570, que apresentou 
o trabalho de Planejamento 
Estratégico que seu clube e 
distrito desenvolvem, fazendo o 
encerramento da Assembleia.
Ao final, por volta das 12h30, 
muitos companheiros se reuniram 
em confraternização em uma 
churrascaria em Santos.

Assembleia registra presença 
de 630 companheiros

O futuro governador Fernando 
Dias Sobrinho e sua esposa 
Sonia apresentaram o lema da 
gestão e metas do ano rotário, 
antes do deslocamento dos 
participantes para as salas de 
trabalho. Com objetividade e 
clareza, Fernando demonstrou 
toda a sua confiança nas equipes 
que integraram sua gestão e se 
disse otimista com a 
possibilidade de cada vez mais 
ampliar o número de sócios nos 
clubes.
Segundo Fernando, essa é uma 
orientação do presidente eleito 
de Rotary International, Kaylan 
Banerjee, que em sua gestão terá 
o lema "Conheça a Si Mesmo 
para Envolver a Humanidade", 
que alerta para a necessidade do 
desenvolvimento da 
espiritualidade para que seja 
feito aos outros, aquilo que 
desejamos para nós mesmos, 
sendo altruístas e controlando 
assim, o próprio egoísmo. 
"Quando definimos nossas metas 
nós mostramos onde queremos e 
podemos chegar e já venho me 
preparando há dois anos para 
assumir esse trabalho no distrito 
que é muito bem conduzido 
desde 1991. Estou recebendo 
esse trabalho muito bem feito e 
pretendo fazer com que ele 
melhore um pouquinho, 

mantendo a 
qualidade dos 
nossos
trabalhos, 
levando em 
conta que o 
Distrito 4420 em 
alguns aspectos 
é considerado o 
melhor distrito 
da América 
Latina", concluiu 
Fernando.

Governador eleito 
apresenta metas 
para 2011-2012
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O dia 17 maio de 2011 será 
marcado como uma data 
importante para o Distrito 4420, 
pela fundação do seu 75º clube, o 
Rotary Club de São Paulo 
Indianópolis, com 34 sócios 
fundadores, conduzidos pelo 
presidente inovador Augusto 
Esteves. A cerimônia realizada no 
Buffet Tender, no bairro do 
Ipiranga em São Paulo, contou 
com o casal governador Marcos 
Franco e Adela.
Ao lado do casal também 
compuseram a mesa dos trabalhos 
o presidente inovador do RC SP 
Independência, José Ribeiro 
Soares, a sub-prefeita do Ipiranga, 

Vitória Brasília de Souza, a 
presidente inovadora do RC de SP 
Aeroporto, Lucy Dalva e Luigi 
Cataldo, vice-presidente do RC de 
SP Saúde, clube padrinho, e ainda 
Fernando Dias Sobrinho, 
governador eleito 2011-2012 e o 
governador assistente da área 10, 
Jamil Ayres Borba, que apoiou o 
presidente Augusto nesse desafio. 
Com muita energia, Jamil 
discursou contando detalhes sobre 
as primeiras reuniões do clube e o 
propósito de fundar o clube com 
muito dinamismo em curto espaço 
de tempo, o que ele considera 
muito positivo, classificando o 
clube de veloz. Ele também 

destacou a presença de todos os 
convidados que fizeram questão 
de prestigiar a fundação do clube.
O presidente inovador e fundador 
mostrou-se bastante motivado e 
emocionado com a presença dos 
companheiros, amigos e familiares 
que prestigiaram esse momento 
festivo, inclusive seus pais que 
foram homenageados por Augusto 
num gesto de gratidão e carinho 
pela presença do casal na 
cerimônia. Ele ressaltou a 
importância de seguir as 
orientações do governador e 
manter-se firme no ideal de servir 
motivando ainda mais seus 
companheiros.

Com a inspiração do governador 
Marcos Franco, que lançou a 
fundação dos e-Clubs de Rotary 
no Distrito 4420, a equipe distrital 
que está desenvolvendo o projeto 
elaborou algumas mensagens para 
os novos sócios do Rotary e-Club. 
Uma delas é a apresentação de 
Rotary, em que será utilizado o 
material oficial de RI. "Além da 
apresentação formal, gostaríamos 
de apresentar as impressões 
pessoais dos companheiros do 
Distrito 4420 que quiserem 
colaborar, e lançamos o projeto 
Defina Rotary em um parágrafo", 
diz a equipe.

O governador observa: "É um 
novo conceito de ação, um projeto 
de expansão. E as reuniões são 
realizadas no website oficial do 

clube". Trata-se de um clube 
virtual, que pode agregar diante 
de um site, no computador, 
pessoas de qualquer cidade do 
Estado e do mundo.
Para dar sua contribuição os 
companheiros do Distrito 4420 
devem visitar a página de contato 
(fale conosco) no site www.
rotaryeclub4420.org.br
As mensagens recebidas serão 
compiladas e posteriormente 
publicadas no site do e-Club, 
mencionando seu autor e clube ao 
qual pertence (exceto se o 
companheiro que enviar a 
mensagem não o desejar).

RC de SP Indianópolis é o 75º clube
fundado pelo Distrito

e-Club, promoção para novos sócios
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Ray Klinginsmith
Presidente de RI 2010-11

No passado, a fumaça da 
pólvora era tão densa no 
campo de batalha que era 
preciso esperar a névoa se 
dissipar para saber quem 
havia vencido. Da mesma 
forma, só poderemos 
avaliar o sucesso deste 
ano rotário após o seu 
encerramento. Apesar 
disto, alguns resultados já 
são claros. 
A criação de uma cultura 
de inovação foi uma 
realização 
importantíssima, pois 
incentivou rotarianos e 
funcionários do RI a 
analisar os procedimentos 
usados para determinar 
se eram as melhores 
práticas ou simplesmente práticas 
tradicionais. Como resultado, 
implementamos métodos 
administrativos mais modernos e 
eu estou entusiasmado com o 
progresso que alcançamos.
Neste clima de inovação, o RI 
desenvolveu um Plano Estratégico 
moderno e simplificado, que pede 
para fortalecermos e apoiarmos os 
nossos clubes, darmos mais 
enfoque e expansão aos serviços 
humanitários e aumentarmos a 

projeção da imagem pública da 
organização. As duas primeiras 
prioridades reforçam os nossos 
valores e a terceira reconhece a 
necessidade de aumentar a 
conscientização pública e apoio 
em comunidades locais de todo o 
mundo. O plano possui metas 
mensuráveis e fornece um 
excelente mapa para o 
desenvolvimento do Rotary.
Outra importante inovação foi a 
criação do programa de 
coordenadores do Rotary, cuja 

função é ajudar os 
governadores de distrito 
a ajudarem seus clubes 
a se tornarem Maiores, 
Melhores e Mais Fortes. 
O novo programa de 
Menção Presidencial 
forneceu uma folha de 
avaliação para os clubes 
compararem sua 
atuação às de outros 
clubes em seu distrito, 
sendo que os resultados 
serão úteis para os 
governadores atual e 
entrante, e também para 
o RI.
Este ano aumentamos 
ainda mais a atenção 
aos programas de Novas 
Gerações, especialmente 
ao Rotaract e 
Intercâmbio de Jovens, 
e demos enfoque à 

iniciativa Ajuda à África. Temos 
uma nova abordagem para a 
capacitação de governadores 
eleitos e ampliamos a participação 
de ex-governadores.
Em geral, fizemos melhorias 
significativas.
Mas a pergunta mais importante 
é: Será que pavimentamos o 
caminho para que o Rotary seja 
ainda melhor no futuro? Só 
saberemos a resposta quando a 
fumaça se dissipar...

Quando a fumaça se dissipar
Mensagem do Presidente do RI

Com a inclusão de mais seis clubes 
do Distrito 4420 já somam 41 os 
que detém o título de serem 100% 
Paul Harris, aqueles em que todos 
os seus associados receberam o 
título de Companheiro Paul 
Harris, resultado de uma 
contribuição de US$ 1.000 para a 
Fundação Rotária.
 Neste ano rotário, pela ordem, 
passaram a ser clubes 100% PH: 
RC de Santos Oeste (presidente 

Carlos Eduardo P. Machado), RC 
de Santo André Novo Século 
(presidente Cleusa Rosenbaum), 
RC de Diadema Floreat 
(presidente Vera Lúcia Alves 
Rocha), RC de Guarujá 
(presidente Valberto Almeida de 
Souza), RC de Santo André 
(presidente Adriano Valente) e RC 
de São Paulo Vila Mariana 
(presidente Dermeval Polettini 
Fonseca).

Clubes 100% Paul Harris já são 41




