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 O Rotary é uma organização grande e extremamente complexa. 
No momento, estamos com 1,2 milhão de associados em 35.633 clubes 
em quase todos os países. Milhares participam de programas rotários, 
como Rotaract, Interact, Intercâmbio de Jovens, RYLA, Núcleos 
Rotary de Desenvolvimento Comunitário, Centros Rotary pela Paz e 
uma série de projetos e programas locais ou apoiados pela Fundação 
em nível local, distrital e nacional. O nome do Rotary está diariamente 
associado a inúmeros projetos, que vão desde bancos de sangue e de 
alimentos até a erradicação da pólio. Cento e treze anos depois da 
fundação do Rotary, nosso serviço têm presença mundial. 

 O formato dos programas pode variar muito, dependendo 
do clube, país e região. Cada clube tem sua própria história, 
suas prioridades e identidade. Por conseguinte, a identidade dos 
rotarianos e o propósito estabelecido por eles para cada programa, 
também variam muito. Não há nada de errado nisso, pois o 
Rotary tem sido, desde o início, uma organização descentralizada, 
destinada a permitir que cada rotariano e cada Rotary Club sirva da 
maneira que melhor lhes convier. No entanto, a diversidade que nos 
fortalece pode representar desafios para nossa identidade como 
organização. Não é de se surpreender que muitas pessoas que já 
ouviram falar do Rotary tenham pouca noção do que fazemos, de 
como somos organizados ou porque existimos.

 Mesmo dentro do Rotary, muitos associados possuem uma 
compreensão incompleta da nossa organização como um todo, de 
nossas metas, ou do escopo e abrangência dos nossos programas. 
Esses desafios têm implicações significativas, não apenas na nossa 
capacidade de servir com eficácia, como também na imagem pública, 
que é tão essencial para a nossa condição de aumentar o quadro 
associativo e fazer parcerias e programas. Ha vários anos, o Rotary 
iniciou um forte empenho para tratar desses assuntos, desenvolvendo 
ferramentas para fortalecer nossa identidade visual e marca. Hoje, 
estamos usando as mesmas ferramentas para criar nossa campanha 
de imagem pública Pessoas em Ação, que mostra a habilidade que o 
Rotary concede a cada um de nós para fazer uma diferença.

 Em junho do ano passado, o Conselho Diretor do Rotary 
Internacional decidiu adotar uma nova declaração de visão, refletindo 
nossa identidade e o propósito singular que une a diversidade do 
nosso trabalho. Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem 
e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, 
nas suas comunidades e no mundo todo. Independentemente de 
onde vivemos, do idioma que falamos, dos trabalhos que nossos 
clubes estão fazendo, nossa visão é a mesma. Todos nós vemos um 
mundo que poderia ser aprimorado e sabemos que temos condição 
de torná-lo melhor. Estamos aqui porque o Rotary nos proporciona 
a oportunidade de construir o mundo que queremos ver, para unir e 
para tomar iniciativas através do Rotary: Fazendo a Diferença.

Ian H.S. Riseley   
Presidente do Rotary 

International

Ano Rotário 
2017-2018

Rotary Club de 
Sandringham  

Austrália

MENSaGEM Do PRESIDENtE

- Ian H.S. Riseley -

MARCELINO SILVA
Jornalista MTb 47020/SP
Editor da Revista Rotary 4420

Rotary Club de Santos-Porto

Erguei as mãos pelo  
ideal de servir

 Chegamos à edição número 11 da Revista 
Rotary 4420, referente ao Ano Rotário 2017-2018. Com 
ela, também definimos uma certeza: batemos um novo 
recorde desde que a publicação foi reformulada no 
início da Gestão Humanitária 2016-2017. Fechamos esta 
edição especial, produzida com enfoque exclusivo na 
27ª Conferência Distrital, com exatamente 108 páginas, 
algo inédito no Distrito 4420 do Rotary International. 
Influenciados positivamente pela simplicidade, pelo 
foco e pela capacidade de entusiasmar do Governador 
Claudio Takata, a nossa equipe se permitiu participar 
desta imersão, mergulhada no universo rotário de 30 
de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte Real 
Resort, em Águas de Lindóia/SP.

 Foram mais de 6.000 fotos produzidas, dezenas 
de entrevistas realizadas, centenas de parágrafos 
tabulados e milhares de palavras redigidas, o que 
resultou em 22 reportagens, onde tentamos traduzir 
um pouco do que de melhor aconteceu durante o 
principal evento distrital do ano. Mas como seríamos 
capazes de produzir tanto conteúdo num cenário com 
as mesmas pessoas por dias seguidos? É neste momento 
que a Conferência Distrital se torna rica do ponto de 
vista editorial. Respiramos notícia a todo o momento 
num evento deste porte. Cabe a nós identificarmos as 
possibilidades que flutuam ao nosso redor. Personagens 
não faltaram para enriquecerem essas pautas, como 
palestrantes, rotarianos e convidados.

 Como não produzir conteúdo relevante 
diante de fontes tão ricas? Convivemos por dias com 
líderes rotários, formadores de opinião e personagens 
contemporâneos do Brasil. Diante de tal oásis, 
qualquer jornalista levantaria as mãos aos céus para 
agradecer a farta matéria prima para a execução 
do seu trabalho. E erguer os braços para o alto, de 
mão dadas com o companheiro ao lado, foi um gesto 
automático que jovens, familiares e rotarianos tiveram 
no encontro com o padre Marcelo Rossi. Como 
que um jornalista não poderia se deleitar com um 
momento fotográfico e textual tão rico? A capacidade 
ecumênica do sacerdote, independentemente de 
religião, foi algo ímpar. Ele fez a diferença.

 Diferença também fez o Casal Governador 
Claudio Takata e Marie, presente quase que 
simultaneamente nos diversos eventos programados. 
E o que falar de John Hewko, Secretário Geral do 
Rotary International? Ao lado de sua esposa Marga, 
ele também percorreu casa centímetro do hotel, 
prestigiando reuniões, plenárias e momentos de 
companheirismo. Com os próximos governadores, 
lideranças rotárias e palestrantes de renome nacional 
não foi diferente. A paratleta Rejane Cândida 
da Silva, o filósofo Leandro Karnal, o professor 
marco Antonio Villa, o jornalista Rodrigo Bocardi, 
o delegado Luiz Antonio Pinheiro e os rotarianos 
que se apresentaram fizeram a diferença em nossos 
conteúdos. A gestão que teve como lema “O Rotary 
Faz a Diferença” realizou uma conferência diferente. 
Erguei as mãos, e parabéns a todos!

Veja mais no site www.revistarotary4420.org.br. 

Abraços e boa leitura!
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- Claudio Hiroshi takata -

Claudio Hiroshi 
takata  

Governador do 
Distrito 4420 do 

Rotary International

Ano Rotário 
2017-2018

RC de São Paulo 
Aeroporto   

São Paulo - Brasil

MENSaGEM Do GoVERNaDoR

 Companheiros, não tenho como começar esta mensagem 
sem agradecer cada um dos rotarianos do Distrito 4420 do Rotary 
International. Muito obrigado, vocês fizeram a diferença no Ano 
Rotário 2017-2018, vocês enriqueceram a 27ª Conferência Distrital e 
vocês modificaram a vidas das comunidades onde atuamos. E para 
fechar com chave de ouro este ciclo rotário, eu e minha esposa Marie 
não poderíamos ter prova maior de união, espírito de equipe e vocação 
ao ideal de servir que todos tiveram no principal evento distrital da 
nossa gestão, Num momento em que o Brasil passava pela greve dos 
caminhoneiros e dificuldades de abastecimento, vocês se uniram e 
chegaram com muito entusiasmo em Águas de Lindóia.

 Diante de tanto esforço por parte de vocês e seus familiares, 
o nosso orgulho de pertencer à família rotária se tornou ainda maior, 
mas com uma responsabilidade do tamanho do mundo. Cada detalhe 
que planejamos para fazer do evento uma das melhores conferências 
distritais de todos os tempos, ganhou uma amplitude significativa. Tá 
certo que tivemos muita sorte, pois a nossa Equipe Distrital também 
é formada por rotarianos, acostumados a fazerem a diferença nas 
missões em Rotary. Eu e Marie ficamos mais felizes por isso tudo. 
Estivemos imersos num profundo sentimento de gratidão durante os 
dias do evento, desde quando acordávamos para o café da manhã, até 
quando deitávamos nos finais de noite.

 Com o desenrolar do evento, as nossas experiências de 
gratidão iam se multiplicando com os números revelados, as palestras 
apresentadas e os conhecimentos compartilhados. Foi assim que 
aconteceu com o casal John Hewko e Marga. Ocupante do cargo de 
Secretário Geral do Rotary International, ele nos deu a honra de ser 
o representante oficial do nosso presidente Ian Riseley. O carisma, a 
atenção e a dedicação de sua esposa Marga foram atitudes que não têm 
preço para nós. Acredito que sentimentos movidos por um ideal foram 
capazes de nos colocar em elevado estado de sintonia. Ao registrar um 
evento com 2.038 pessoas, sendo 868 rotarianos e 1.170 convidados, 
ganhei mais convicção disso tudo.

 Também não temos palavras para agradecer os presidentes 
dos clubes, os governadores assistentes, os presidentes de comissões 
distritais, os organizadores da Conferência Distrital, entre outros 
que nos ajudaram nesta caminhada. As menções, os certificados e os 
reconhecimentos entregues por nós se tornaram singelos demais perto 
da grandeza de todos. Nossos projetos e metas foram todos atendidos 
ou superados, o que nos mantém em destaque no cenário global do 
Rotary. Também aumentamos o número de associados. Iniciamos 
a gestão com 1923 rotarianos, mas ultrapassamos a marca de 2000 
membros. A nossa média por clubes saltou de 24,6 para 26,2, uma das 
maiores do Brasil. É tanta gratidão que não cabe neste texto, mas temos 
a real noção de que juntos fizemos a diferença. Gratidão a todos!!

- Paulo augusto Zanardi -

 Meus companheiros, desejo que, ao ler esta mensagem, vocês 
sintam o desejo de conhecer mais profundamente os programas do Rotary 
voltados à juventude. Ao nos aproximarmos dos jovens, agregamos a 
energia e a ousadia deles à nossa atuação. O Rotaract une pessoas de 
18 a 30 anos para trocarem ideias, aprimorarem suas habilidades de 
liderança e encontrarem soluções inovadoras para os atuais problemas 
da humanidade.

 Em todo o planeta, associados ao Rotary e ao Rotaract 
trabalham lado a lado em projetos humanitários. Já o Interact congrega 
jovens de 12 a 18 anos para descobrirem a força do nosso lema Dar de 
Si Antes de Pensar em Si. Durante a implementação de ações sociais e o 
desenvolvimento das suas habilidades de liderança, os interactianos são 
orientados pelos Rotary Clubs patrocinadores. O Intercâmbio de Jovens 
promove a paz por meio de cada um dos seus participantes.

 Pessoas de 15 a 19 anos de idade têm a oportunidade de conhecer 
outras culturas, aprender novos idiomas e ampliar horizontes. Os Rotary 
Clubs patrocinam o programa em mais de 100 países, transformando 
nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Organizado por 
Rotary Clubs e distritos, o Ryla (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil) é 
um programa no qual os jovens desenvolvem habilidades de liderança, 
fazem amizades e divertem-se. Voltados a pessoas de 14 a 30 anos, estes 
eventos são organizados localmente por Rotary Clubs e distritos.

 Seria muito interessante que cada Rotary Club realizasse um 
fórum sobre como se conectar à juventude de forma sustentável e 
producente, capaz de promover parcerias com nossos jovens. Eles têm 
muito a nos dizer. Durante a Assembleia Internacional de San Diego, 
em janeiro, o presidente 2018-19 do Rotary International, Barry Rassin, 
solicitou aos próximos governadores que dobrem o número de Rotaract 
Clubs existentes em seus distritos. Porém, como rotarianos, não vamos 
deixar para amanhã o que podemos fazer ainda hoje. Com mais 
envolvimento dos jovens, o Rotary certamente estará se fortalecendo 
para fazer a diferença.

Paulo augusto 
Zanardi 

Diretor do Rotary 
International

Gestão 2017-2019  
Zonas 22 e 23 

 
RC de Curitiba 

Cidade Industrial  
Paraná - Brasil

MENSaGEM Do DIREtoR

agregando a energia  
e a ousadia dos jovens 
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Além do novo monumento, plantio de árvores, doação de equipamentos de lazer ao 
município e hasteamento das bandeiras abriram a 27º Conferência Distrital

 Os especialistas em liderança pessoal defendem 
a tese A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary 
International, para o Ano Rotário 2017-2018, foi 
realizada de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no 
Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/
SP. O primeiro ato do Governador Claudio Takata, 
na tarde de quinta-feira (31), ao lado de lideranças 
rotárias, autoridades públicas e sua Equipe Distrital, foi 
reinaugurar o monumento em homenagem a Paulo 
Viriato Corrêa da Costa (in memoriam), Presidente do 
Rotary International (1990-1991), na praça Adhemar de 
Barros, em frente ao Monte Real. No local, dedicado ao 
lazer público, Takata também fez a doação ao município 
de um novo playground equipado com bebedouro e 
realizou o importante plantio de uma árvore.

 Em seguida, todos participaram do hasteamento 
das bandeiras na entrada do hotel, oficializando o início 
do evento. A cerimônia contou com as presenças de 
John Hewko, Secretário Geral do Rotary International; 
de Gilberto Abdou Helou, prefeito de Águas de 
Lindóia; de Cinthia Corrêa da Costa, filha de Viriato; 
e de Eduardo Arienzo, Governador do Distrito 4590, 
além de vários rotarianos, munícipes e convidados. 
“Agradeço os governadores por essa homenagem, 
pois meu pai foi um rotariano ímpar. Carinhosamente, 
eu o chamava de baixinho gigantesco. Águas de 
Lindóia sempre nos recebe de braços abertos, aqui é 
o lugar onde tudo acontece. Também sou muito grata 
à cidade”, afirmou Cinthia de forma emocionada.

 O Governador Arienzo, acompanhado de sua 
esposa Maria Eliza Pelogi Arienzo, também fez seu 
pronunciamento no local. “Estamos felizes em manter 
esse monumento, preservando a memória da grande 
personalidade que foi Viriato. Ele deixou aqui a sua marca 
e grandes ensinamentos para todos nós”. Em seguida, 
o Governador Takata disse ser um dia histórico para os 
rotarianos. “Estamos reinaugurando o monumento do 
último presidente brasileiro do Rotary International. Esse 
ato revela a importância de nossas raízes, pois é uma honra 
homenagear esse homem extraordinário. Infelizmente, 
não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas parte 
do seu legado está registrado aqui”.

Reinauguração de  
“Marco Rotário” homenageia 

legado de Paulo Viriato  
em Águas de Lindóia

“Estamos felizes em manter esse monumento, 
preservando a memória da grande personalidade 

que foi Viriato. Ele deixou aqui a sua marca”.

- Claudio Takata -

Takata agradeceu pela dedicação de 
todos na reforma do marco rotário

 Takata agradeceu outros rotarianos pela 
dedicação na reforma do marco rotário, entre eles 
Henrique Camilo de Lellis, Governador do Distrito 4420 
no Ano Rotário 2000-2001 e idealizador do respectivo 
marco; Mario Soncini, quem apresentou a obra ao 
Governador; Cristina Campos, arquiteta do projeto; 
Francisco Mo, responsável pela reforma; e Marcio 
Kazuo Watanabe, pelo empenho na restauração. 
Hewko representou Ian Riseley, Presidente do Rotary 
International. “É um enorme prazer estar no Brasil e 
homenagear o visionário Viriato. Assim como Takata, 
eu sinto muito por não tê-lo conhecido, mas ele nos 
deixou a herança do projeto Preserve o Planeta Terra. 
A ideia de tornar o planeta sustentável continua por 
meio de todos os rotarianos que já plantaram uma 
árvore pelos menos. Muito obrigado”.
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o legado do plantio  
de árvores

 José Luiz Fonseca, Governador do Distrito 
4420 em 2007-2008, disse que entrou no Rotary 
dois meses após o falecimento de Viriato, mas 
que graças ao Rotary Club de Santos, ele tem 
vasto conhecimento sobre suas obras. “Ele é um 
exemplo de cidadão. Os dois distritos já plantaram 
cerca de quatro mil árvores, mas este número será 
ultrapassado. Parabenizo os governadores Takata e 
Arienzo por preservarem a memória de Viriato entre 
nós”. Encerrando as homenagens, Waldemar Bóbbo, 
Governador do Distrito 4590 em 1990-1991, também 
deixou uma mensagem. “O Paulo Viriato foi uma das 
pessoas que mais fez pelo Meio Ambiente. Naquele 
ano plantamos milhares de árvores juntos”, recorda 
os ensinamentos do amigo.

 O prefeito também esteve no local, acompanhado 
por integrantes da Secretaria de Turismo, como o secretário 
Lauro Franco e a diretora Camila Moraes.  Em seu discurso, 
ele agradeceu a parceria com o Rotary na região. “Somos 
gratos pela presença de todos os rotarianos em nossa 
cidade. Essa visita já se tornou histórica, o que me deixa 
muito honrado. Além de ser filho de um dos sócios 
fundadores do Rotary Club de Águas de Lindóia, também 
sou ex-rotariano. Valorizo e respeito o trabalho de vocês. 
Vamos zelar este monumento com muito carinho. O que 
o Rotary precisar ao longo dos anos, ele pode contar 
conosco, pois estaremos sempre à disposição. Desejo um 
bom evento e uma ótima estadia na cidade”.

 Ainda no local, os dois distritos 4420 e 4590, 
representados por seus respectivos governadores, 
realizaram o plantio de árvores, simbolizando a 
memória de Viriato por meio do programa “Preserve 
o Planeta Terra”. Hewko, rotarianos e crianças 
também participaram deste importante ato em prol 
das futuras gerações, enfatizando o pedido que 
o Presidente do Rotary International fez no início 
do Ano Rotário 2017-2018. Após o plantio, Takata 
entregou à comunidade local os novos playground 
e bebedouro da praça. Em seguida, as lideranças 
rotárias realizaram o hasteamento das bandeiras, 
nos mastros na entrada do Hotel Monte Real Resort, 
oficializando o início da 27ª Conferência do Distrito 
4420 do Rotary International.

O casal John Hewko e Marga participou  
do ato em prol das futuras gerações

“O Paulo Viriato foi uma das pessoas que mais 
fez pelo Meio Ambiente. Naquele ano plantamos 

milhares de árvores juntos”.

- Waldemar Bóbbo -
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Quem tem Porto Seguro Auto 
resolve tudo sem sair do sofá.

 

Com o Porto Seguro Auto, você tem mais do que coberturas e serviços para o automóvel.
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Para mais informações, consulte seu Corretor 
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15414.100233/2004-59 − Valor de Mercado e Valor Determinado. 333-PORTO (333-76786 − Grande São Paulo e Rio de Janeiro); 4004-PORTO (4004-76786 − capitais e grandes centros); 0800 727 0800 

deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.



Reunião delibera reivindicações 
para envio ao RI

Além das demandas que serão levadas ao Conselho de Legislação do Rotary 
International, grupo também aprovou as contas do Ano Rotário 2016-2017

 Na tarde de quinta-feira (31), a 27ª Conferência 
Distrital reservou espaço para a Reunião dos Delegados 
Votantes. No encontro, lideranças distritais e 
representantes dos clubes de Rotary votaram importantes 
demandas que serão colocadas à apreciação dos órgãos 
legisladores do Rotary International (RI) ou do próprio 
Colégio de Governadores do Distrito 4420. A reunião foi 
coordenada pelo EGD Dirceu Vieira (2003-2004). Dentro 
da extensa pauta, ele colocou em debate a aprovação das 
contas do EGD Ronaldo Varella (2016-2017), deliberações 
a respeito da formalização do Rotary Kids, reorganização 
do FIDUC com a destinação de percentual aos subsídios 
distritais, entre outras propostas amplamente debatidas.

 Sob o ponto de vista administrativo, contábil e 
financeiro, Vieira enfatizou a importância do encontro. 
“Considero esta reunião uma das mais importantes 
da Conferência Distrital. Neste ano, notei a presença 
marcante com dezenas de pessoas na sala, apesar da 
agenda concorrida e de alguns delegados estarem 
comprometidos em outras reuniões simultâneas. Foi 
uma reunião harmoniosa, onde todos tiveram uma 
brilhante participação. Ela é importante porque tira 
este tipo de debate do ambiente interno do clube 
e traz para um fórum mais adequado dentro de um 
evento distrital. Aprovamos todas as deliberações por 
unanimidade. Estas decisões vão ajudar o Rotary e o 
Distrito 4420 daqui pra frente, com certeza”.

 Ele diz que na reunião foi permitido que os 
companheiros fizessem propostas ao Conselho de 
Resolução do RI. Uma das ideias apresentadas foi do 
EGD Henrique Camilo de Lellis (2000-2001), mas ela 
não figurou no âmbito internacional, pois tratava-se 
de uma prerrogativa interna do Distrito 4420. “O 
companheiro Lellis solicitou que o monumento 
em homenagem a Paulo Viriato Corrêa da Costa, 
reinaugurado na praça Adhemar de Barros, em Águas 
de Lindóia/SP, fosse revisado anualmente pelo Distrito 
4420, mais especialmente se a Conferência Distrital 
for realizada na cidade. Também reapresentamos 
um outro pedido do EDG Samir Khoury (2001-2002), 
onde ele solicita a formalização do Rotary Kids”.

 Outra importante proposta, aprovada por 
unanimidade pelos delegados votantes, dar conta da 
reorganização do FIDUC (Fundo Distrital de Utilização 
Controlada). Vieira explica o modelo desta propositura. 
“Após três anos, recebemos 50% do valor investido no 
fundo para aplicar em projetos. Estamos requisitando 60% 
deste total. Colocamos uma cláusula de 10% deste valor 
adicional em subsídios distritais. Podemos imaginar por 
parte da Fundação Rotária uma queixa de despesa extra 
para o RI com esta proposta, mas não vai acontecer isso. 
O RI terá mais 10% de custos, mas vai economizar 20% nas 
parcerias dos subsídios. Entendo que existe uma grande 
chance de aprovação desta proposta”.

“Aprovamos todas as deliberações por unanimidade. 
Estas decisões vão ajudar o Rotary e o Distrito 4420 

daqui pra frente, com certeza”.

- Dirceu Vieira -

As deliberações aprovadas na reunião  
vão ajudar o Rotary e o Distrito 4420
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Formalização do  
Rotary Kids

 O EGD Samir Khoury, responsável em reapresentar 
a proposta de formalização do Rotary Kids, explicou que 
a reivindicação será complementar às outras enviadas 
anteriormente ao RI, mas sem aprovação. “O Rotary Kids já 
existe em vários países. Essa ideia nasceu no Distrito 4420 e 
se tornou mundial. Já temos centenas de grupos deste tipo 
no mundo. A nossa proposta visa permitir que os clubes 
rotários adotem um Rotary Kids. Quem não quiser, não 
será obrigado. Hoje, existe muito incentivo por parte do 
Rotary ao Interact e Rotaract. Também temos que manter 
esta linha de apoio ao Rotary Kids. Na prática, os clubes 
que adotam o Kids têm muito sucesso com a iniciativa. 
Precisamos formalizá-la”.

 Ele defende que a continuidade cronológica 
entre Rotary Kids, Interact e Rotaract visa formar 
excelentes rotarianos no futuro. O EGD revela que 
muitas pessoas ingressam em Rotary por que seus 
filhos já frequentam um Rotary Kids. “Na teoria, 
ele não é reconhecido pelo RI, mas o seu sucesso é 
evidente na prática. Além de despertar a consciência 
social nas crianças, seus méritos são qualitativos para o 
desenvolvimento associativo dos clubes de Rotary. As 
famílias estão se envolvendo mais, mesmo aquelas que 
não são rotarianas. Muitos clubes sabem que o Rotary 
Kids é o nosso oxigênio e representa o futuro da 
instituição. Em algum momento, o RI aceitará a nossa 
proposta”, prevê Khoury.

“Muitos clubes sabem que o Rotary Kids é o nosso 
oxigênio e representa o futuro da instituição. Em 
algum momento, o RI aceitará a nossa proposta”.

- Samir Khoury -

Debate a aprovação das contas de  
2016-2017 também estavam na pauta
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o trâmite das propostas 
aprovadas

 As deliberações dos delegados votantes serão 
formalizadas e entregues pelo Distrito 4420 ao RI até 
30 de junho. Em 15 de outubro tem a definição se elas 
foram aceitas para discussão futura. Depois disso, elas 
passam por um processo de votação, onde o resultado 
será divulgado pela internet até 15 de novembro. “Este 
processo ocorre anualmente dentro do Conselho de 
Resolução. Já o Conselho de Legislação, responsável 
pelas normas do RI e da Fundação Rotária, se reúne 
em abril de 2019, em Evanston (EUA), com a presença 
dos representantes distritais de todo o mundo. 
Neste encontro, votaremos as propostas regionais 
que foram aprovadas previamente pelo Conselho de 
Resolução”, explica Vieira.

 O Distrito 4420 tem o direito de indicar 
com antecedência um delegado votante junto ao 
RI. Quando ocuparam este estratégico cargo, outros 
companheiros defenderam importantes conquistas 
demandadas de forma distrital. “Essa representação 
junto ao RI é importante. Fui eleito para este cargo 
pelos critérios distritais que adotamos para esta 
finalidade. A responsabilidade é enorme, mas a missão 
de representar a nossa tradição também é algo de 
muita satisfação. Agora que deliberamos decisões 
aqui em Águas de Lindóia, vamos fazer a lição de 
casa e defender essas escolhas nos Estados Unidos, no 
Conselho de Legislação. Esta reunião ocorre somente a 
cada três anos”, conclui o EGD 2003-2004.

“Agora que deliberamos decisões aqui em Águas de 
Lindóia, vamos fazer a lição de casa e defender essas 

escolhas nos Estados Unidos”.

- Dirceu Vieira -

As deliberações serão formalizadas e 
entregues pelo Distrito 4420 ao RI

18 DELEGADOS VOTANTES 19

ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018

DELEGADOS VOTANTES



Ronaldo Varella tem 
contas aprovadas

 O EGD Ronaldo Varella elaborou uma 
projeção com todos os detalhes da parte contábil e 
fiscal do Ano Rotário 2016-2017, além de submeter os 
dados de sua gestão à uma auditoria independente. 
As suas contas foram aprovadas com louvor pelos 
participantes da reunião. “O Distrito 4420 é muito 
organizado neste quesito. A nossa prestação de 
contas foi bem tranquila, pois enviamos os relatórios 
da minha gestão de forma antecipada para todos os 
delegados votantes. Além disso, os auditores externos 
ampliaram a legitimidade das ações do nosso período 
na Governadoria Distrital. Estou extremamente 
satisfeito que as contas foram elogiadas sem nenhum 
questionamento ou impeditivo legal”, destacou.

 Apesar de sua gestão ter sido encerrada em 
30 de junho de 2017, a sua prestação de contas ainda 
fazia parte do último ato oficial como Governador 
2016-2017 do Distrito 4420. “O nosso ciclo à frente da 
Governadoria foi encerrado de forma brilhante. Todos 
nós somos voluntários no ideal de servir. Voltei a ser 
um soldado à disposição do Rotary desde que deixei 
o posto de Governador. Na gestão do Governador 
Eleito Carlos Torci, eu serei seu conselheiro pessoal, 
além de auxiliar em outros desafios que teremos no 
período 2018-2019. No Colégio de Governadores, 
estou pronto para apoiar os futuros líderes. Temos 
que trabalhar para que todos sejam coroados de 
êxito, independentemente da gestão”, defendeu.

 Ele ressalta que um dos diferenciais do 
Distrito 4420 é manter um canal de comunicação 
constante entre os últimos e os futuros governadores 
distritais. Na sua opinião, isso ajuda na transparência, 
profissionalização e continuidade das gestões, 
reduzindo o tempo gastos com as curvas de aprendizado. 
“Temos conversado e trocado muitas experiências em 
conjunto. Um determinado governador não assume o 
posto sem que tenha conhecimento profundo de tudo 
que está acontecendo na Governadoria. Os próximos 
governadores já estão entrosados e trocando novas 
ideias, não necessariamente para aplicar numa gestão 
específica. Queremos fazer a roda girar de forma 
contínua. Isso é bem produtivo”, finalizou Varella.

“No Colégio de Governadores, estou pronto para 
apoiar os futuros líderes. Temos que trabalhar para 

que todos sejam coroados de êxito”.

- Ronaldo Varella -

Os governadores vão manter um canal  
de comunicação constante entre eles

20 DELEGADOS VOTANTES 21DELEGADOS VOTANTES

ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018



A Sessão Solene de Abertura da 27ª Conferência Distrital também reservou um painel 
especial para a apresentação dos casais governadores, responsáveis em liderar os 
rotarianos do Distrito 4420 nos próximos três anos. Ao lado dos respectivos cônjuges, 
Carlos Torci, Governador Eleito 2018-2019; Adriano Valente, Governador Indicado 
2019-2020; e Watson Travassos, Governador Designado 2020-202 saudaram o público 
presente. O ato também contou com a presença de Ana Paula Rodrigues, Representante 
Distrital de Rotaract do Ano Rotário 2017-2018. Confira as imagens!

Gestões integradas pelo  
ideal de servir

Casal Governador 2018-2019
ROTARY CLUB DE SÃO VICENTE

CARLOS TORCI E SÔNIA

Casal Governador 2019-2020
ROTARY CLUB DE SANTO ANDRÉ

ADRIANO VALENTE E ALICE

Casal Governador 2020-2021
ROTARY CLUB DE SANTOS-PONTA DA PRAIA

WATSON TRAVASSOS E MAELY

Representante Distrital de Rotaract 2017-2018
ROTARACT CLUB DE SÃO CAETANO DO SUL-OLÍMPICO

ANA PAULA RODRIGUES

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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Além de agradecer oficialmente pelo trabalho realizado nos clubes, Claudio Takata 
apresentou os números dos projetos distritais, do DQA e da Fundação Rotária. 

 Além da reunião dos Delegados Votantes, a 
quinta-feira (31) reservou outros momentos na 27ª 
Conferência do Distrito 4420 do Rotary International 
(RI), como a reunião do Governador Claudio Takata 
com os presidentes dos clubes e com a Equipe Distrital 
do Ano Rotário 2017-2018. Simultaneamente, em salas 
separadas, os próximos governadores Carlos Torci e 
Adriano Valente também realizaram encontros com 
suas equipes de trabalho para as gestões 2018-2019 
e 2019-2020, respectivamente. Foram oportunidades 
que demonstraram a importância da continuidade 
dentro do ideal de servir. A conferência foi realizada 
de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte 
Real Resort, em Águas de Lindóia/SP.

 Segundo Takata, sua reunião teve aspecto 
administrativo e o objetivo de apresentar os resultados 
obtidos durante a sua gestão. Ela destaca que 
também foi um momento de comemorar, celebrar e 
reconhecer o esforço de todos os rotarianos. “Juntos, 
obtivemos números impressionantes durante este 
ano. Até o momento, o Distrito 4420 contribuiu com 
mais de US$ 600 mil em prol da Fundação Rotária. 
Inclusive, o companheiro John Hewko, Secretário 
Geral do Rotary International, marcou presença nessa 
reunião e ficou impressionado positivamente com os 
resultados conquistados por nós. Ele aproveitou para 
agradecer pessoalmente pelo esforço demonstrado 
por nossos líderes a favor da causa rotária”.

 Durante o encontro, o Governador revelou 
que a Governadoria Distrital acabara de ultrapassar 
a marca de dois mil associados, elevando em 5% o 
crescimento do seu DQA (Desenvolvimento do Quadro 
Associativo). “Com isso, tivemos a oportunidade de 
mostrar ao Secretário Geral que o movimento rotário 
está vigoroso em nossas comunidades. Entregamos 
o certificado de Menção do Rotary a 54 clubes que 
alcançaram as metas durante o ano, o que representa 
mais de 50% do nosso quadro e reconhece a eficácia 
do Distrito 4420 junto ao RI. Também reconhecemos 
os clubes pelo projeto Rotary nas Escolas. Inclusive, em 
nossa plenária, vamos homenagear dois alunos que 
tiveram as melhores notas no concurso de redação”.

Governador takata faz reunião 
de reconhecimento e menção das 
metas do ano Rotário 2017-2018

 Ele também valorizou os mutirões da saúde 
que foram realizados ao longo da gestão, resultando 
em mais de 20 mil atendimentos nos municípios da 
área de abrangência do Distrito 4420. Os projetos 
financiados pela Fundação Rotária foram outro 
ponto destacado por Takata. “Cerca de US$ 250 
mil foram investidos em vários projetos em nossas 
comunidades. O projeto Café do Rotary 4420 foi outra 
ação inovadora que já ultrapassou a marca de R$ 90 
mil em vendas, o que possibilitou a reversão de mais 
de R$ 24 mil em doações à Fundação Rotária. Vale 
lembrar que este sucesso também é fruto da parceria 
com a Mitsui Alimentos, detentora da fabricação de 
várias marcas, entre elas o Café Brasileiro”.

 O Governador ainda reconheceu o êxito do 
projeto Preserve o Planeta Terra, que tinha como meta 
o plantio de uma árvore para cada rotariano distrital, 
algo perto de 2.200 mudas. Takata revelou que o 
Distrito 4420 conseguiu plantar 7.314 árvores em vários 
parques, praças e florestas. “Temos cerca de 80 clubes 
de Rotary. Com a ajuda deles, triplicamos o número 
de árvores previstas na meta inicial. Em memória ao 
companheiro Paulo Viriato Corrêa da Costa, Presidente 
do Rotary International em 1990-1991, estamos muito 
orgulhosos. Ele foi o mentor da causa ambiental 
dentro do RI. Os nossos rotarianos fizeram a diferença 
durante o Ano Rotário 2017-2018. Essa reunião serviu 
para valorizar tudo isso”, finalizou.

“Os nossos rotarianos fizeram a diferença durante 
o Ano Rotário 2017-2018. Essa reunião serviu para 

valorizar tudo isso”.

- Claudio Takata -

O Governador revelou na reunião que o 
Distrito 4420 cresceu em 5% o DQA
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Depois de formalizar a nova diretoria da Associação dos Rotarianos do Distrito 4420, 
Carlos Torci apresentou as projeções administrativas e financeiras da futura gestão

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary 
International (RI) foi realizada de 31 de maio a 3 de 
junho de 2018, no Hotel Monte Real, em Águas de 
Lindóia/SP. Na quinta-feira (31), antes da Sessão Solene 
de Abertura, foi realizada a tradicional reunião do 
Governador Distrital Eleito (GDE) com os presidentes 
de clubes, governadores assistentes e equipes de 
trabalho. No encontro, o Governador Eleito Carlos 
Torci deu continuidade em alguns temas apresentados 
em seus treinamentos anteriores, além de apresentar 
o organograma jurídico da Associação dos Rotarianos 
do Distrito 4420 para o Ano Rotário 2018-2019. O 
encontro teve a presença histórica de John Hewko, 
Secretário Geral do Rotary International.

 Hewko agradeceu pelo trabalho realizado e 
desejou boa sorte durante a gestão que será iniciada 
em breve. O dirigente também falou sobre a estrutura 
funcional do Rotary que está sob seu gerenciamento 
em vários países. “Tive o prazer de tê-lo pessoalmente 
comigo na capacitação do RI para governadores 
eleitos em San Diego (EUA). A mensagem que ele 
passou nessa reunião aqui em Águas de Lindóia 
corroborou com tudo que passamos ao nosso elenco 
no Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos 
(PETS). Ele falou da inspiração, rejuvenescimento e 
flexibilização dos clubes de Rotary. Fico feliz porque 
estamos alinhados ao pensamento dele desde o início 
da montagem da nossa equipe”, enfatizou Torci.

 A reunião realizada por Torci com os 
presidentes eleitos tem caráter administrativo, pois 
um dos seus objetivos é realizar a assembleia para a 
eleição da nova diretoria da Associação dos Rotarianos 
do Distrito 4420 para o próximo ano. “Essa entidade 
associativa é o braço jurídico da nossa Governadoria 
Distrital. Temos todos os trâmites legais para serem 
cumpridos como uma associação, obedecendo o 
Código Civil e outras legislações brasileiras. Ela é 
composta pelos clubes de Rotary e representada 
pelos presidentes eleitos que vão assumir seus cargos. 
Nessa reunião, a gente delibera a eleição oficial dos 
membros da diretoria e o presidente da associação, 
que neste caso é o Governador Eleito”, explica ele.

Governador Eleito realiza 
assembleia Geral e acerta 

detalhes para início do  
ano Rotário 2018-2019

 Segundo Torci, um dos itens mais importantes 
é a previsão orçamentária para o Ano Rotário 
2018-2019, onde são demonstradas todas as receitas 
e despesas que vão incidir no período. Também são 
discutidos os pontos que vão reger a relação anual 
do Distrito 4420 com seus clubes. “Os membros da 
diretoria já são conhecidos desde à época da formação 
da equipe distrital eleita. É por isso que a eleição 
ocorre tranquilamente por aclamação. Em relação 
ao orçamento distrital, sempre surgem dúvidas, pois 
muitos presidentes eleitos são jovens em Rotary ou 
estão pela primeira vez numa conferência. Cabe a nós 
explicar o funcionamento administrativo, jurídico e 
financeiro. Essa reunião também serve pra isso”.

“Ele falou da inspiração, rejuvenescimento e 
flexibilização dos clubes de Rotary. Ficou feliz 

porque estamos alinhados ao pensamento dele”.

- Carlos Torci -

Durante a plenária, Torci apresentou  
o lema “Seja a Inspiração” ao público
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Inspiração para encantar

 “Seja a Inspiração” é o lema do RI para no 
Ano Rotário 2018-2019. Torci começou a capacitar 
seus governadores assistentes em 2017. Em março de 
2018, ele realizou o PETS com os presidentes. No mês 
de abril seguinte, realizou sua Assembleia Distrital. Em 
cada uma dessas etapas, ele ia falando para públicos 
cada vez maiores. Nessa Conferência Distrital, ele foi 
apresentado oficialmente como Governador Eleito, 
durante a Sessão Solene de Abertura, ao lado de sua 
esposa Sonia Mara. Foi a primeira vez que ele teve 
um contato de palco com o público geral do Distrito 
4420, entre familiares, convidados e rotarianos que 
fizeram parte de várias gestões. A emoção estava em 
suas palavras, nos gestos e no olhar.

 Sob o lema Seja a Inspiração, escolhido por 
Barry Rassin, Presidente 2018-2019 do RI, ele disse que 
terá muito orgulho em liderar o Distrito 4420. A missão 
de inspirar está em sintonia com a sua filosofia de 
trabalho “Estamos atuando há meses na capacitação 
das equipes e, quando conheci o lema, tive a 
convicção de que estávamos no caminho certo. Minha 
apresentação na plenária do Governador Takata foi 
um momento mágico. Temos que mostrar aquilo que 
pregamos. Desde os primeiros treinamentos estamos 
explicando a filosofia do encantamento, baseada no 
jeito Disney de encantar seus clientes. Aliado ao lema 
Seja a Inspiração, eu não poderia subir ao palco e 
deixar de encantar os rotarianos da plateia”.

 Torci revela seu encantamento por temas 
motivadores. Os ambientes preparados com músicas, 
imagens e luzes fazem parte da inspiração que dão um 
colorido especial em sua fala, gestos e espírito de motivação. 
“Ao falar como Governador Eleito na tribuna, minha voz 
tinha que ser convincente e empolgante. Fiquei contente 
por que isso repercutiu positivamente. O feedback dos 
rotarianos está sendo sensacional. As pessoas cruzam 
comigo emocionadas nos corredores do hotel e me 
parabenizam pela apresentação. Quem ainda não conhecia, 
adorou quando vesti o avental no palco. Ele é o ícone da 
disponibilidade, do encantamento e do o ideal de servir em 
nossa gestão. Estou inspirado e muito feliz”, finalizou.

“Estamos atuando há meses na capacitação das 
equipes e, quando conheci o lema, tive a convicção 

de que estávamos no caminho certo”.

.
- Carlos Torci -

Ao lado do “Seja a Inspiração”, o avental  
é um do símbolos da gestão de Torci
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Momentos de amizade  
e companheirismo

A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary International para o Ano Rotário 2017-2018, 
foi aberta oficialmente na quinta-feira de 31 de maio de 2018, no Hotel Monte Real Resort, 
em Águas de Lindóia/SP. O Casal Governador Claudio Takata e Marie recebeu rotarianos, 
familiares e convidados na Sessão Solene de Abertura. Logo em seguida, os participantes 
se reuniram num saboroso coquetel de boas-vindas e companheirismo, cultivando a 
amizade com agradável show de música ao vivo. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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As decisões que tomamos hoje são os primeiros passos em direção a um futuro tranquilo e à 
proteção para a nossa família. Com o Porto Seguro Proteção Planejada, você combina as 
coberturas de um seguro de vida com investimento em previdência privada e faz um 
planejamento �nanceiro que cabe no seu bolso.

Conheça as vantagens:
• A parcela do seguro não aumenta com a idade;
• Você escolhe por quanto tempo quer pagar;
• Inclui coberturas de morte e invalidez (opcional); 
• Possibilidade de resgates e contribuições extras;
• Acesso ao Clube Porto com descontos em teatros, 
academias, viagens.

Porto Seguro Proteção Planejada.
Protege você, sua família e ainda 
cuida do seu futuro financeiro.

Para saber mais, fale com seu Corretor 
ou acesse portoseguro.com.br/previdencia

Porto Seguro Vida e Previdência S/A – CNPJ: 58.768.284/0001-40.  Al. Barão de Piracicaba, nº 618 – Torre B – 3º Andar – Campos Elíseos – São Paulo – CEP: 01216-012. Informações 
reduzidas. Consulte o regulamento do plano contratado no site www.portoseguro.com.br/previdencia. Processo SUSEP Proteção Planejada: 15414.900482/2017-61. Fundo: Renda Fixa 
Soberano Diamante - CNPJ: 02.924.217/0001-13. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Nos termos da 
legislação vigente, o Participante poderá optar ou não pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes.

É POR MEIO DO SONHO 
QUE AS GRANDE HISTÓRIAS
DE SUCESSO COMEÇAM
Fundada em 2009, através do sonho de dois executivos, que 
durante vários anos, estiveram a frente das principais empresas de 
segurança do país, possuíam sonhos que convergiam para um 
mesmo ideal: criar uma empresa inovadora, responsável, ética e, 
acima de tudo, comprometida com a qualidade nos serviços 
prestados.

Toda essa experiência acumulada e o conhecimento técnico, 
transformaram os serviços do Grupo Yamam em referência no 
mercado de Segurança Patrimonial e Serviços Terceirizados. 

O Grupo Yamam há anos atua no mercado de segurança e prestação 
de serviços, e ocupa seu lugar de destaque nos mais diversos 
segmentos, se tornando uma empresa sólida, com tradição, 
dinâmica e moderna. 

É administrada por um time de executivos bem preparados que 
primam pela qualidade dos serviços e pela confiança e satisfação 
dos clientes.

OFERECEMOS SOLUÇÕES INTEGRADAS
E EQUIPE ALTAMENTE QUALIFICADA

Só é perfeito pra nós, 
quando é seguro pra você.

Serviços Gerais
Controlador de acesso 
Auxiliar de serviços gerais
Porteiro
Manutenção
Fiscal de Piso
Zeladoria
Limpeza e Conservação
Recepção
Auxiliar de Limpeza
Recepcionista

Copeira
Telefonista
Limpador de Vidros
Mensageiro
Auxiliar de Monitoramento
Segurança 
Vigilância armada 
VSPP-Segurança Pessoal 
Vigilante conductor de cães 
Monitoramento 
Ronda 

2010 - Iniciou como Rotariano no Rotary Club
Santos José Bonifácio.

2011 - Recebeu o Reconhecimento da Fundação
Rotária com o Título Paul Harris e no mesmo ano
recebeu 2 Safiras em reconhecimento pelas
doações efetuadas à Fundação Rotária.

2011/2012 - Assumiu a função de Tesoureiro 
do Clube.

2012/2013 - Assumiu a função de Vice-Presidente
 do Clube.

2017 - Pasou a ser membro do Rotary Clube 
Santos - Oeste.

2017 - Reconhecimento Rotário TRF Giving, o Grupo
Yamam passou a ser Empresa Cidadã.

2017/2018 - Assumiu a função de responsável pelo
 Rotaract do Santos-Oeste – Av. Novas Gerações.

2018 - Membro do ITFR – Grupo Internacional de 
Companheirismo de Tênis de Rotarianos.

Na Gestão que se iniciará em julho de 2018 assumirá
a função de 2º Tesoureiro do Clube.

Na Gestão que se inicia em julho de 2018 da Casa 
da Visão, assumirá a função de Tesoureiro.

TRAJETÓRIA
 ROTARIANA
Eduardo de Pinho Freire 
Sócio Diretor do Grupo Yamam

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES 

PROJETOS ROTARY CLUB
JOSÉ BONIFÁCIO

Turismo Histórico Escolar - Educação - Santos/SP
Aleitamento materno e Paz mundial - Saúde - Santos/SP
End Polio Now - Saúde - Santos/SP  Imagem Pública - 
Outros - Santos/SP
JB Fashion - Outros - Santos/SP
Presença de Rotary na saúde pública - Saúde - 
Santos/SP
CEREX, Escola Especial “Eduardo Ballerini” - Inclusão 
Social - Santos/SP
Rotary na Saúde Pública - Saúde - Santos/SP
Além de implantar 2 Bibliotecas com doações para 
o Projeto LER através do Grupo Yamam

Rotary Burger onde em parceria com a Hamburgueria 
Original CO. de Santos, a Fundação Rotária receberá 
parte da venda para o Projeto Mundial "End Polio Now’’
Projeto Música Transformando Vidas, onde deficientes 
visuais recebem aulas com o Maestro Paulo Mauá, 
aprendendo a tocar instrumentos musicais.
Melhorias na Central de Regulação Médica do SAMU-
192 em Santos.

NO ROTARY CLUB SANTOS OESTE 
DOS PROJETOS E CAMPANHAS

Av. Indianópolis, 2645 - Planalto Paulista
São Paulo - SP | 11 5592-8888 

Rua Ministro João Mendes, 147E
Embaré - Santos - SP | 13 3324-7571

www.grupoyamam.com.br
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Governador Indicado apresenta 
propostas de liderança distrital 

e plano estratégico para  
a Gestão 2019-2020

Reformulação das atividades, otimização das agendas e flexibilização dos clubes foram 
temas que Adriano Valente debateu com os presidentes indicados da sua gestão

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 do 
Rotary International (RI) foi realizada de 31 de maio 
a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte Real Resort, 
em Águas de Lindóia/SP. Na tarde de quinta-feira 
(31), foi realizada a reunião do Governador Distrital 
Indicado (GDI) com os membros da sua equipe. Na 
oportunidade, o Governador Indicado Adriano 
Valente falou sobre as metodologias de trabalho da 
gestão 2019-2020, contemplando a flexibilização dos 
clubes, otimização da agenda distrital, periodicidade 
de eventos, formação de novos líderes, planejamento 
estratégico, Ensino à Distância (EaD), entre outros 
temas. O encontro também contou a importante 
presença de John Hewko, Secretário Geral do RI.

 Segundo Valente, o principal propósito da 
reunião foi discutir a visão macro do Distrito 4420, 
otimizando o tempo e os recursos dos rotarianos. 
Nesta fase de montagem da sua equipe para o Ano 
Rotário 2019-2020, ele está envolvendo nesta temática 
presidentes de clubes e governadores assistentes que 
já foram indicados para seus cargos. “Vamos rediscutir 
a produtividade dos nossos seminários, recepções 
sociais e outros encontros distritais em cada área.  
Vamos tentar diminuir a quantidade de eventos não 
efetivos, mas melhorar a qualidade deles sob o ponto 
de vista da produtividade. Também vamos focar 
menos em capacitação presencial e investir em EaD 
(Educação à Distância) ”, revelou.

 No quesito eventos sociais, o Governador 
Indicado deve propor um número pequeno de 
ocasiões por parte dos clubes, das áreas e da própria 
Governadoria. A ideia inicial é de não ultrapassar 
um evento de âmbito distrital por mês, somando-se 
todas as datas agendadas. “Isso ajudaria muito na 
rotina dos presidentes entrantes. Eles não teriam 
tanta obrigatoriedade de participação em eventos 
que figuram apenas por formalidade social. 
Também devemos propor uma revisão no formato 
da nossa Conferência Distrital. Pensamos num 
evento mais curto em número de dias, respaldada 
por um período de pré-conferência para as equipes 
de trabalho. Teríamos um encontro mais focado, 
enxuto e barato para todos”.

 Tradicionalmente, os rotarianos são convidados 
para todos os eventos, sem levar em conta se eles foram 
pensados para suas realidades. Valente diz que isso 
acaba dando a sensação de que existe uma quantidade 
infinita de obrigações. “Temos que perguntar para 
quem o evento foi desenhado ou quem é o personagem 
principal. Em média, o rotariano deveria ir a dois ou 
três eventos deste tipo por ano. Desejamos que ele 
compareça aos eventos que foram configurados para seu 
perfil, sem a necessidade de se desdobrar em dezenas 
de datas sem efeito prático. No caso da conferência, 
vamos diminuir a quantidade de informação rotária e 
motivar o voluntariado no coração dos participantes”.

“Vamos tentar diminuir a quantidade de eventos não 
efetivos, mas melhorar a qualidade deles sob  

o ponto de vista da produtividade”.

- Adriano Valente -

Na plenária de apresentação, Valente falou 
sobre sua trajetória rotária e pessoal
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Formação de novos líderes

 Valente conta que vem participando dos 
seminários do Governador Eleito Carlos Torci, onde 
identificou essa importante vertente. Ele pretende 
seguir nessa linha, dando continuidade neste tema em 
âmbito distrital. Para ele, o bom líder é capaz de motivar, 
enquanto alguém que ocupa um cargo por obrigação 
se torna repetitivo. “A receptividade da minha equipe 
de trabalho foi surpreendente em relação às novidades 
propostas. Alguns declararam que as ideias vão de 
encontro à realidade do seu clube de Rotary, levando 
em conta tempo, logística, recursos financeiros e outros 
fatores pessoais. Não podemos perder rotarianos por 
achar que eles devam frequentar os eventos apenas 
por uma obrigação formal”, enfatizou.

 O formato piramidal, onde o distrito rotário 
está teoricamente no topo, acima dos clubes de 
Rotary, não dever ser evidenciado na gestão de 
Valente. A ideia é que o Distrito 4420 seja uma caixa 
de ferramentas para que os clubes usem seus recursos 
quando necessário. “Não queremos ser um canal de 
comunicação vertical para impor metas. Queremos 
emprestar as ferramentas e usá-las em coletivo. Não 
teremos uma postura reativa neste processo. Vamos 
antecipar os problemas, propor soluções e ajudar 
os clubes no planejamento de suas rotinas, projetos 
e atividades. Pretendemos horizontalizar a gestão, 
onde o governador distrital e os presidentes de clubes 
estariam no mesmo nível gerencial”.

 Uma de suas preocupações é a de promover 
o planejamento conjunto, a continuidade das ações 
e a gestão compartilhada destas ideias, envolvendo 
as lideranças distritais das anteriores, da atual e das 
futuras gestões. “Me sinto bem ao ouvir e oferecer 
posições a todos. Quando recebemos uma opinião 
contrária, não a entendemos como oposição, mas 
como uma preciosa dica de melhoria. Os métodos de 
liderança distrital, que desejamos colocar em prática, 
vão colaborar neste processo. É impressionante como 
eu e os governadores Claudio Takata, Carlos Torci e 
Watson Travassos estamos nos conhecendo melhor a 
cada dia, desenvolvendo soluções alinhadas em prol da 
continuidade e das estratégias distritais”.

 A presença do Secretário Geral do RI na 
reunião também foi algo empolgante para Valente. 
Hewko fez declarações que o motivaram ainda 
mais. Ele observou slides da sua apresentação e 
fez comentários positivos. “Segundo ele, o RI está 
pensando igual a nós, desenvolvendo soluções para 
capacitação à distância, diminuição dos deslocamentos 
e promoção de eventos virtuais. Imagine pingar uma 
gotinha da vacina contra à pólio numa criança da 
Índia sem viajar até aquele país. Essa virtualização 
aumenta o engajamento humanitário e a sensação de 
voluntariado, além de reduzir o custo operacional. Ele 
ainda disse que ficou feliz em ver este planejamento 
no Distrito 4420. Hewko é uma referência mundial em 
Rotary. Ouvir o seu testemunho nos deixa orgulhosos 
e motivados para seguir em frente”, concluiu.

“Hewko é uma referência mundial em Rotary. Ouvir 
o seu testemunho nos deixa orgulhosos e motivados 

para seguir em frente”..

- Adriano Valente -

O testemunho de John Hewko criou motivação 
e referências para a gestão 2019-2020
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Música e dança animam  
tarde de sexta-feira

A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary International para o Ano Rotário 2017-2018, 
foi aberta oficialmente na quinta-feira de 31 de maio de 2018, no Hotel Monte Real Resort, 
em Águas de Lindóia/SP. O Casal Governador Claudio Takata e Marie recebeu rotarianos, 
familiares e convidados na Sessão Solene de Abertura. Logo em seguida, os participantes 
se reuniram num saboroso coquetel de boas-vindas e companheirismo, cultivando a 
amizade com agradável show de música ao vivo. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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Entusiasmo e gratidão foram as marcas do Governador Claudio Takata na cerimônia 
oficial de abertura do principal evento distrital do Ano Rotário 2017-2018

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary 
International (RI) foi realizada de 31 de maio a 3 
de junho de 2018, no Hotel Monte Real Resort, em 
Águas de Lindóia/SP. Na noite de quinta-feira (31), 
o Casal Governador Claudio Takata e Marie recebeu 
rotarianos, familiares e convidados para dar início ao 
ciclo de palestras, eventos e reuniões que visam alinhar 
o futuro da instituição e fechar com chave de outro o 
Ano Rotário 2017-2018. No início da Sessão Solene de 
Abertura foi realizado o desfile dos presidentes, dos 
governadores assistentes e da Representante Distrital 
de Rotaract, além das boas-vindas do Rotary Club de 
Águas de Lindóia, representado por Antonio Carlos 
Fragoso, Presidente Eleito 2018-2019.

 Motivos não faltaram para justificar a importância 
do evento, coroado pelos rotarianos que fizeram a 
diferença durante este ciclo. O DQA (Desenvolvimento 
de Quadro Associativo) registrou um crescimento de 
5%, mais de US$ 600 mil foram arrecadados em prol 
da Fundação Rotária, novos clubes de Rotary e clubes 
satélites foram fundados, diversos projetos distritais 
foram realizados com êxito e a presença de John Hewko, 
Secretário Geral do RI e Representante do Presidente Ian 
Riseley, foram algumas das atrações que engrandeceram o 
motivador encontro de três dias. Ele também foi repleto de 
companheirismo, palestrantes de renome nacional, reuniões 
de planejamento, homenagens e reconhecimentos.

 Após receber carinhosamente a Equipe Distrital 
no palco, cumprimentando todos ao lado da sua esposa 
Marie, o Governador realizou o seu discurso inicial. 
“Secretário John Hewko, por meio de quem saúdo todos 
os líderes rotários; companheiro Octávio Leite Vallejo, a 
quem agradeço o Colégio de Governadores do Distrito 
4420; Margarita Hewko, a quem dou às boas-vindas 
aos cônjuges, familiares e convidados aqui presentes; 
garanto a vocês que esse evento será o ponto alto da 
nossa gestão. Para tanto, contamos com o talento de 
uma comissão comprometida e talentosa, e que se 
dedicou por mais de 20 meses para que tudo desse 
certo. Declaro aberta a 27º Conferência do Distrito 4420 
do Ano Rotário 2017-2018”.

"Declaro aberta a 27ª 
Conferência do Distrito 4420”

 O Presidente Eleito do Rotary Club de Águas 
de Lindóia ocupou a tribuna e agradeceu a presença 
dos rotarianos, desejando-lhes as boas-vindas. Na 
sequência, João Batista Orrú, vice-prefeito municipal 
de Águas de Lindóia também desejou a todos um 
excelente evento e uma ótima estadia na cidade. O 
fortalecimento e apoio à juventude foi uma das metas 
do Distrito 4420. Sendo assim, Ana Paula Rodrigues da 
Silva, Representante Distrital de Rotaract, subiu ao palco 
e falou sobre as mudanças e transformações ocorridas 
ao longo dos 50 anos de fundação do Rotaract. Por 
meio da jovem rotaractiana, a Conferência Distrital 
também reconheceu a importância do Interact, do 
Rotary Kids e de outros programas.

“Contamos com o talento de uma comissão 
comprometida e talentosa, e que se dedicou por mais 

de 20 meses para que tudo desse certo”.

- Claudio Takata -

O Casal Governador recebeu presidentes e 
governadores assistentes na abertura oficial

ROTARY 4420 - ABR/MAI 2018

42 SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 43SESSÃO SOLENE DE ABERTURA



Casais governadores  
e homenageados

 A data de 1º de julho representa o início 
de um novo ciclo rotário. Durante a Sessão Solene 
de Abertura, aconteceu a apresentação oficial das 
próximas três governadorias distritais, representadas 
pelos casais Watson Uliana Travassos e Maely, 
Governador Designado 2020-2021 (Rotary Club de 
Santos-Ponta da Praia); Adriano Valente e Alice, 
Governador Indicado 2019-2020 (Rotary Club de 
Santo André); e Carlos Torci e Sonia, Governador Eleito 
2018-2019 (Rotary Club de São Vicente). Cada casal 
subiu individualmente ao palco e ocupou a tribuna 
para se apresentar. O Governador Torci apresentou 
ao público presente o mote e a logomarca do “Seja a 
Inspiração, lema do RI para o Ano Rotário 2018-2019.

 Ao longo dos anos, vários rotarianos se 
destacaram no Distrito 4420, seja por uma boa conduta 
ou obras realizadas. O mais importante é que todos 
fizeram a diferença durante tais jornadas. Henrique 
Camilo de Lellis, Governador Distrital 2000-2001, 
anunciou os companheiros notáveis, entre eles Silvio 
Roberto Daidone, José Augusto Viana Neto, Valfredo 
Antonio Tesser, Rubens Awada, Dino Samaja, Mario 
Canelas, Jaime Ichiro Uehara, Genésio Vivanco Solano 
Sobrinho, Claudio Zago, Dorival Martins, Cyro Politi, 
Antonio Abdala, Roberto Luiz Barroso e Oswaldo 
Takata. Todos os homenageados subiram ao palco 
e receberam do Governador Takata um certificado 
especial em forma de reconhecimento e gratidão.

 A equipe de governadores assistentes 
também foi homenageada pelos relevantes trabalhos 
desenvolvidos durante a gestão. Além de receber o 
certificado de reconhecimento, eles foram agraciados 
com um crédito de US$ 1.000,00 na Fundação Rotária. 
Durante a cerimônia, o companheiro Fernando 
Dias Sobrinho, Presidente da Comissão Distrital de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo, empossou 
15 novos rotarianos. Ele desejou boas-vindas aos 
associados e fez um resumo sobre a instituição. Ainda 
no decorrer da sessão, o governador do Estado de 
São Paulo enviou um vídeo aos rotarianos do Distrito 
4420. Ele saudou o Governador Takata e desejou um 
ótimo evento a todos os participantes.

Watson Travassos e Maely participaram da 
abertura como Casal Governador 2020-2021
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“Os rotarianos são e foram capazes de fazer a 
diferença em todo o mundo ao longo de mais  

de 110 anos de existência da instituição”.

- John Hewko -

apresentação de  
John Hewko

 Na sequência do cerimonial, o companheiro 
Marcelo Haick, Governador 2006-2007 do Distrito 
4420, fez a leitura do currículo pessoal de John Hewko 
e o apresentou oficialmente ao público. O Secretário 
Geral do Rotary International e Representante do 
Presidente Ian Riseley subiu ao palco e fez uso da 
palavra na tribuna. John explicou um pouco para o 
público, especialmente para os não rotarianos, o que 
é o Rotary e os projetos desenvolvidos pela instituição 
ao redor do mundo, principalmente no combate à 
poliomielite, carro chefe dos projetos humanitários 
há mais de três décadas. “Os rotarianos são e foram 
capazes de fazer a diferença em todo o mundo ao 
longo de mais de 110 anos”, exemplificou o dirigente.

 Natural dos Estados Unidos, Hewko também 
já viveu em vários países do mundo, entre eles o Brasil. 
Ele não teve dificuldades para discursar no idioma 
português. Ele explicou sobre as áreas de enfoque 
de Ian Riseley durante o Ano Rotário 2017-2018, 
contemplando a promoção da paz, combate à 
pobreza, saneamento básico e contribuição para 
o desenvolvimento econômico mundial. Ele pediu 
para os clubes alcançarem o equilíbrio no número de 
homens e mulheres em seus quadros. “Três décadas 
é muito para esperarmos por um quadro associativo 
justo, que reflita o real mundo em que vivemos. 
Diminuir a média da idade dos associados também é 
um dos objetivos, atraindo mais jovens à instituição”.

 O norte-americano enfatizou a importância 
da sustentabilidade no planeta, afirmando que a 
temática é de responsabilidade conjunta. Ele lembrou 
que o presidente de RI desafiou os clubes de Rotary a 
fazerem a diferença, plantando uma árvore para cada 
um dos seus associados entre 1º de julho de 2017 e o 
Dia Internacional da Terra, em 22 de abril de 2018. 
O Distrito 4420 fez a sua parte e foi parabenizado 
por ultrapassar a meta estabelecida pelo Governador 
Takata, que era o plantio total de 2.222 mudas. 
Durante a gestão, os clubes de Rotary liderados por 
Takata alcançaram a marca de 7.314 árvores novas 
árvores plantadas. Hewko finalizou dizendo que 
promover a paz é responsabilidade de todos.

 Após o pronunciamento oficial do Secretário 
Geral de RI, o Governador Takata agradeceu pela 
presença, desejou uma excelente conferência e 
convidou o público presente para momentos iniciais 
de companheirismo, amizade e descontração. 
“Convido a todos para o nosso coquetel de 
boas-vindas e declaro finalizada a Sessão Solene de 
Abertura da 27ª Conferência do Distrito 4420 do 
Rotary International”, encerrou a cerimônia ao bater 
com o malhete no sino rotário.

Hewko explicou um pouco para o público o 
que é o Rotary e os projetos desenvolvidos
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Homenagem aos doadores  
da Fundação Rotária

Dentro da programação da 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary International, na 
noite de sexta-feira (1), no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia/SP, foi realizado o 
coquetel em homenagem aos grandes doadores da Fundação Rotária, incluído os membros 
da Arch Klumph Society (AKS). Durante o evento, foram entregues títulos Paul Harris 
Society (PHS), Major Donnors (MD) - Nível 1 e Major Donnors - Nível 2 para alguns clubes 
e rotarianos do Distrito 4420. Na oportunidade, o Governador Claudio Takata colocou em 
leilão uma bola de futebol trazida da Convenção Internacional do Rotary, realizada em 
Seoul, em 2016 na Coreia do Sul. A inciativa gerou uma doação de US$ 7 mil em prol dos 
projetos da Fundação Rotária. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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Homenagens de reconhecimento, apresentação de resultados e palestrantes de 
renome nacional marcaram o segundo dia da 27ª Conferência do Distrito 4420

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 ocorreu 
de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte 
Real Resort, em Águas de Lindóia/SP. Na manhã de 
sexta-feira (1), foram realizados os painéis da 1ª Sessão 
Plenária. Homenagem aos rotarianos falecidos no Ano 
Rotário 2017-2018, Concurso de Vídeo Meu Clube em 
Ação, Deliberações dos Delegados Votantes, Comissão de 
Planejamento Estratégico, Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, Rotary nas Escolas e Comunidade, Fundação 
Rotária, Seguro Solidário da Porto Seguro, mensagem do 
Representante do Presidente do Rotary International e 
as palavras do Casal Governador Claudio e Marie Takata 
estiveram entre as apresentações com temas rotários.

 A plenária ainda reservou uma extensa 
programação. As palestras da paratleta Rejane Cândida 
da Silva e do professor Marco Antonio Villa entusiasmaram 
o público com muito conhecimento, história, política, 
motivação, liderança pessoal e superação. Na abertura 
da sessão, o protocolo oficial promoveu homenagens 
póstumas aos rotarianos falecidos no Ano Rotário 2017-2018. 
“Iniciamos essa manhã com o reconhecimento aqueles que 
foram responsáveis pela construção do Distrito 4420. Eles 
deixaram um excelente legado, que cabe a nós multiplicá-lo. 
Presto a minha homenagem aos companheiros que 
partiram e a seus familiares, que sempre os apoiaram em 
suas conquistas”, disse o Governador Takata.

 Durante a sessão, o EGD Henrique Camilo de 
Lellis (2000-2001) apresentou os vídeos finalistas do 
Concurso de Vídeo Meu Clube em Ação. Os materiais 
foram produzidos de forma independente pelos 
clubes de Rotary, exibindo os projetos permanentes 
desenvolvidos em suas comunidades. Em seguida, 
o EGD Dirceu Vieira (2003-2004) falou sobre as 
Deliberações dos Delegados Votantes, importante 
ação que permite o aperfeiçoamento contínuo do 
Rotary e do Distrito 4420, sempre participativo 
e proativo nos assuntos discutidos. Coube ao 
companheiro Adriano Valente, Governador Indicado 
2019-2020, expor de forma resumida os projetos da 
Comissão de Planejamento Estratégico do Distrito. 

Homenagens e premiações  
na 1ª Sessão Plenária

O Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA) 
foi abordado na sequência pelo EGD Fernando 
Dias Sobrinho (2011-2012), Presidente da Comissão 
Distrital do DQA. “Segundo Bill Boyd, Presidente do 
Rotary International em 2006-2007, novos rotarianos 
se associam diariamente. No entanto, alguns deles 
também abandonam as fileiras rotárias no dia-a-dia. 
Não foi diferente conosco. Apesar do fechamento de 
alguns clubes, durante o Ano Rotário 2017-2018, houve a 
abertura de cinco outros, além de novos clubes satélites 
até o momento. Foram mais de 102 novos associados, 
totalizando 2.020 rotarianos no Distrito 4420, elevando 
em 5% o crescimento do nosso DQA”, revelou Sobrinho.

“Foram mais de 102 novos associados, totalizando 
2.020 rotarianos no Distrito 4420, elevando em 5% o 

crescimento do nosso DQA”.

- Fernando Dias Sobrinho -

Henrique Camilo de Lellis apresentou os 
finalistas do concurso Meu Clube em Ação
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“Sementes sobre o trabalho voluntário do Rotary, em 
benefício das comunidades, foram plantadas  

nos alunos, professores e familiares”.

- Silvio José Marola -

Projeto Rotary nas Escolas

 Educação básica e alfabetização são áreas 
de enfoque do Rotary International, apoiadas pelo 
Governador Claudio Takata. O EGD Silvio José Marola 
(2002-2003), Coordenador Distrital do Projeto Rotary nas 
Escolas, falou sobre o programa. Segundo ele, 70 clubes 
desenvolveram parcerias com escolas públicas de cada 
região, promovendo um concurso de redação, cujo tema 
foi a sustentabilidade, aplicado aos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio. “Podemos dizer que foi um sucesso, 
deixando um saldo altamente positivo pelos resultados 
obtidos. Sementes sobre o trabalho voluntário do Rotary, 
em benefício das comunidades, foram plantadas nos 
alunos, professores e familiares”, comemorou Marola.

 Todas as áreas do Distrito 4420 selecionaram 
uma redação e presentearam com um tablet os 
alunos vencedores. Em março, a comissão distrital 
julgadora avaliou os participantes, premiando junto 
à escola e ao professor orientador, dois alunos com 
as melhores pontuações. O aluno Matheus Alberto 
Santos, do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 
Alberto Salotti, representando o Rotary Club de São 
Paulo-Interlagos (Área 5), foi homenageado. Ele subiu 
ao palco, ao lado do professor Eynael Souza, do seu 
pai Cícero Alberto dos Santos e do o presidente do 
clube Silvio Ramos. O aluno recebeu do Governador 
Takata um certificado de reconhecimento pela melhor 
redação sobre sustentabilidade.

 A escola também foi premiada com um 
notebook. Segundo Ramos, o aluno é dedicado e 
merecedor do prêmio. “Ele está sempre em busca de 
novas oportunidades. Agora ele quer nos ajudar a dar 
continuidade no projeto, incentivando outros alunos 
a se desenvolverem e praticarem o voluntariado”. 
Representando João Vitor Silva Ribeiro, aluno do 9º 
ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual José 
Batista Campos, João Carlos Simanke, Governador 
Assistente da Área 17, e Marcos Uechi, Presidente do 
Rotary Club de Peruíbe, também receberam das mãos 
de Takata o certificado de reconhecimento em nome 
do estudante, além de um projetor multimídia, que foi 
entregue como premiação à escola.

Sobrinho revelou que que ao totalizar 2.020 
rotarianos, o Distrito 4420 cresceu 5%
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“A Fundação Rotária utiliza 90% das contribuições 
recebidas diretamente em projetos que transformam 

a vida das pessoas em todo o mundo”.

- Marcos Franco -

Fundação Rotária e 
Seguro Solidário

 Eduardo Kozma, diretor da Porto Seguro, falou 
durante a plenária sobre o Seguro Solidário, programa 
que funciona por meio da parceria do Grupo Porto 
Seguro com a ABTRF (Associação Brasileira The Rotary 
Foudation). Ela oferece aos rotarianos uma oportunidade 
de contribuir com projetos sociais e humanitários sem 
gastos adicionais por partes dos segurados.  Parte do 
prêmio líquido das apólices de seguros junto às marcas 
Porto Seguro, Azul e Itaú Seguros, seja de rotarianos ou 
de seus familiares, são doados à fundação Rotária por 
meio da ABTRF, sem acréscimo de valor para o corretor 
de seguros ou cliente final.

 O programa abrange seguros vigentes de 
rotarianos e rotaractianos, assim como de seus cônjuges, 
filhos, genros, noras, pais, mães e sogros para as 
seguintes modalidades: seguros de automóveis da Porto 
Seguro, Azul e Itaú Seguros, com a doação de 5% do 
prêmio líquido; seguros de vida da Porto Seguro, com a 
doação de 5% do prêmio líquido; e seguros residenciais 
da Porto Seguro e Itaú Seguros, com a doação de 3% do 
prêmio líquido. Para que a contribuição seja realizada 
pela seguradora, basta informar os dados do segurado e 
da apólice, por meio do formulário eletrônico disponível 
no site www.abtrf.org.br/seguro. 

 As estatísticas em relação à Fundação Rotária 
foram apresentadas pelo EGD Marcos Franco (2010-2011), 
Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária. “A 
Fundação Rotária utiliza 90% das contribuições recebidas 
diretamente em projetos que transformam a vida das 
pessoas em todo o mundo. Durante os últimos 100 anos, 
investimos US$ 3 bilhões em iniciativas sustentáveis de 
grande impacto”, revelou Franco. Segundo Takata, até 
o final do Ano Rotário 2017-2018 serão doados cerca de 
US$ 600 mil à Fundação Rotária, oriundos de 71% dos 
associados do Distrito 4420. “O mecanismo de reversão 
é bem utilizado, possibilitando o investimento de quase 
US$ 290 mil em projetos para a comunidade”.

O EGD Silvio José Marola foi homenageado 
pelo sucesso do Projeto Rotary nas Escolas
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“Tenham mais flexibilidade na administração dos 
clubes, tornando-os mais relevantes, dinâmicos, 

produtivos e detentores de bons projetos”.

- John Hewko -

Mensagem do  
Secretário Geral

 John Hewko, Secretário Geral de Rotary 
International, também deixou a sua mensagem na 
primeira plenária. Ele mencionou algumas estratégias 
de como fortalecer os clubes e pediu maior enfoque 
nos projetos humanitários, ampliando a imagem 
pública da organização. “Uma nova identidade visual 
está sendo criada para impulsionar a nossa filantropia 
por meio da realidade virtual. A partir da tecnologia 
de ponta, vamos tornar mais atraente à navegação 
para o público, inspirando principalmente às futuras 
gerações, nascidas na era digital. Além de aperfeiçoar 
a nova versão do Rotary Club Central, será mais fácil 
estipular metas e desenvolver um plano estratégico 
com uma navegação integrada para o usuário”

 Ele conta que foi lançado o Rotary Showcase 
para a exploração de projetos em todo o mundo, 
permitindo que o associado busque conhecimento ou 
compartilhe seu próprio projeto com a comunidade 
rotária. Segundo Hewko, mais de 100 mil projetos já 
foram compartilhados na rede. Para tornar público o 
trabalho da instituição, foi criada à campanha Pessoas 
em Ação, voltada para aqueles que não conhecem 
o Rotary e a relevância da organização. O secretário 
pediu que os associados abandonem com o tempo as 
tradições que já não servem mais. “A expectativa é que 
a campanha atraia associados potenciais para fazerem 
a diferença localmente, assim como aqueles que se 
identificam com as nossas causas”.

 Ele afirmou que a ética e a prova quádrupla 
resistirão à passagem do tempo. “Se o Rotary quiser 
ser senhor do seu destino, deverá ser evolucionário 
sempre e revolucionário algumas vezes”, disse Hewko, 
em citação a Paul Harris, fundador do Rotary. “Tenham 
mais flexibilidade na administração dos clubes, 
tornando-os mais relevantes, dinâmicos, produtivos 
e detentores de bons projetos. Muitas pessoas não 
estão encontrando um produto interessante, pois 
temos outras opções no mercado. Devido a isso, 
temos que nos profissionalizar cada vez mais como 
organização, seja em nível local, distrital ou global. 
Vamos seguir elaborando novas ferramentas para 
ajudar os rotarianos a desenvolverem um trabalho 
melhor. Enquanto isso, devemos continuar servindo à 
humanidade e fazendo a diferença”, encerrou.

Hewko ajudou na entrega dos reconhecimentos 
e deixou a sua mensagem na 1ª plenária
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Desfile dos intercambistas  
do Distrito 4420

Jovens e sonhos sem fronteiras. Assim podemos definir os intercambistas do Distrito 4420. 
Coordenados pela Comissão do YEP 4420 (Youth Exchange Program), eles participam do 
capítulo brasileiro do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary International, durante 
o Ano Rotário 2017-2018. Na noite de sexta-feira (1), eles participaram do desfile oficial 
dedicado a eles, durante a 27ª Conferência do Distrito 4420, no Hotel Monte Real Resort, 
em Águas de Lindóia/SP. Além de embaixadores do Rotary pelo mundo, eles representam 
um futuro promissor à humanidade. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:

60 INTERCÂMBIO DE JOVENS 61

ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018

INTERCÂMBIO DE JOVENS



Com o protagonismo do Rotary Kids, Interact Rotaract e palestrantes, encontro foi 
prestigiado por lideranças rotárias do Distrito 4420 e do Rotary International

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 ocorreu de 
31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte Real 
Resort, em Águas de Lindóia/SP. Na tarde de sexta-feira 
(1), aconteceu o encontro da Casa da Juventude, 
realizado no Salão Safira, reunindo cerca de 160 pessoas. 
A reunião tem como objetivo a apresentação de 
resultados dos programas pró-juventude no Ano Rotário 
2017-2018, como o Rotary Kids, Interact e Rotaract. 
O Governador Claudio Takata realizou a abertura do 
encontro, acompanhado de John Hewko, Secretário 
Geral do Rotary International (RI); e de Angelo Celcio 
Priore Filho, da Comissão Distrital de Novas Gerações. 
“Agradeço a presença dessa turma comprometida em 
fazer a diferença. O fortalecimento e apoio aos jovens é 
uma das metas do Distrito 4420”, comentou Takata.

 Artur Takata, Presidente do Rotary Kids de 
São Paulo-Aeroporto fez uma apresentação de todos 
os trabalhos desenvolvidos pelos kidianos ao longo 
do ano. A jovem Kathlin de Matos, Representante 
Distrital de Interact, também falou sobre a sua 
experiência, além de mostrar vídeos dos eventos 
e projetos realizados pelos interactianos. Segundo 
Gabriela Gadea, Presidente da Subcomissão Distrital 
de Interact, é muito interessante a interação dos 
jovens com tanto potencial. “Todos amadurecem 
muito em nossos encontros da juventude, debatendo 
temas relevantes por meio de conteúdo e ferramentas 
específicas. Desta forma, eles crescem nos programas 
de Rotary dedicados à juventude”.

 Ana Paula Rodrigues, Representante Distrital 
de Rotaract, fez uma apresentação sobre os desafios 
da gestão. “É importante essa interação com os 
mais novos, fortalecendo o vínculo entre todas as 
gerações”. Para Katy Reis, Presidente da Subcomissão 
Distrital de Rotaract, eventos como esse leva a crer 
que a continuidade da instituição está garantida. 
“No Rotaract, podemos encontrar o futuro do 
Rotary”. Giulia Priore, Presidente do Rotaract Club 
de São Paulo-Aeroporto, dividiu com o público a sua 
experiência como intercambista em Wisconsin (EUA), 
onde morou em 2014. Ela explicou sobre o YEP (Youth 
Exchange Program), Programa de Intercâmbio de 
Jovens do Rotary, desenvolvido em mais de 100 países, 
onde jovens têm a oportunidade de conhecer outras 
culturas, idiomas e horizontes para suas vidas.

Casa da Juventude se reúne  
na Conferência Distrital

 José Carlos Hoenen, responsável pelas ações 
distritais do RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), 
explicou os objetivos do programa. “Os eventos do RYLA, 
Prêmio Rotary de Liderança Juvenil, direcionados em 14 
e 30 anos de idade, são organizados localmente pelos 
clubes de Rotary, distritos ou grupos multidistritais. Eles 
podem ter diferentes formatos, depende do propósito, 
recurso oferecido e público-alvo, como seminários de 
um dia, retiros de três dias ou acampamentos de uma 
semana. Incluem também apresentações, atividades 
e workshops relacionados a diversos tópicos. Tem 
como objetivo desenvolver nos jovens a capacidade de 
liderança, cidadania e promoção do crescimento pessoal”. 

 Ives Alejandro Munoz, filósofo, professor e 
palestrante, encerrou o encontro de forma descontraída 
com o tema “Vocação, realização e felicidade”, retendo 
a atenção dos jovens. “Quem descobre fazer o que 
ama é mais feliz”. Munoz é mestrando em Educação 
Profissional pela Universidade de São Caetano do Sul, 
coordenador do projeto Educação Ética do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa do Planejamento de Longo Prazo 
da Universidade de São Paulo e membro do Consejo 
Independiente de Protección de la Infancia da Espanha. 
Ele participa da divulgação de pesquisas dedicadas 
à compreensão científica da felicidade e realização, 
do Greater Good Science Center da University of 
California, em Berkeley (EUA).

O produtivo encontro reuniu rotarianos e 
membros do Rotary Kids, Interact e Rotaract
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Diversão e alegria oriundas  
no ideal de servir

Envolvidos no ideal de servir, os companheiros também deram um banho de criatividade, 
alegria e descontração, durante a apresentação do Show de Talentos. O evento ocorreu na 
noite de sexta-feira (1), como parte da programação da 27ª Conferência do Distrito 4420 
do Rotary International, no Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/SP. Clubes 
e associados demonstraram toda a criatividade existente no rotariano, desde os jovens 
até aqueles com mais experiência. Música, teatro, comédia e improviso foram as marcas 
registradas de uma noite repleta de descontração. No final, a lição de fazer o bem à base 
do bom humor contagiou a todos. Parabéns aos artistas. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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“O primeiro encontro foi organizado pela ASFAR 
Santos. Espero que todas aproveitem a oportunidade 

de estarmos reunidas mais uma vez”.

- Marie Tsuda Takata -

Reunindo associadas e esposas de rotarianos, a 22ª edição do evento fez parte da 
programação da Conferência 2017-2018 do Distrito 4420 do Rotary International

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 ocorreu de 
31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte Real 
Resort, em Águas de Lindóia/SP. A tarde de sexta-feira (1) 
reservou diversos eventos simultâneos. Um deles foi o 22º 
Encontro da ASFAR (Associação de Famílias de Rotarianos) 
e Casa da Amizade do Distrito 4420, realizado no Salão 
Topázio, do hotel Monte Real. Cerca de 110 companheiras 
participaram da reunião, que teve como anfitriã a Casa 
da Amizade do Rotary Club de São Paulo-Aeroporto. O 
objetivo dest tipo de evento é promover um encontro 
de trabalho por meio da troca de experiências entre as 
lideranças femininas, difundir suas ideias e compartilhar 
os projetos realizados pelas instituições.

 Marie Tsuda Takata, esposa de Claudio 
Takata, Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 
2017-2018, realizou a abertura oficial da reunião e deu 
as boas-vindas às associadas. “Iniciamos essa tarde 
com o reconhecimento à Marilena Granja, precursora 
desse formato de encontro (época do antigo Distrito 
461), mas infelizmente hoje não pode estar presente. 
Após tornar-se Distrito 4420, o primeiro encontro 
foi organizado pela ASFAR Santos. Espero que todas 
aproveitem a oportunidade de estarmos reunidas mais 
uma vez”. Margarita Hewko, cônjuge de John Hewko, 
Secretário Geral do Rotary International, ocupou a 
tribuna e deixou a sua mensagem. “O que as associadas 
da ASFAR e da Casa da Amizade podem fazer para 
ajudar a combater a poliomielite? Temos um papel 
importante nesse assunto”, defendeu.

 A companheira Maria Magnólia Pretoni falou 
sobre os desafios e soluções dentro das associações, 
como os projetos, parcerias e formas da ASFAR e da 
Casa da Amizade trabalharem junto com os clubes de 
Rotary, indicando a necessidade das comunidades e 
projetos que possam ser beneficiados com os subsídios 
da Fundação Rotária. A programação seguiu com a 
apresentação de vídeos sobre os projetos desenvolvidos 
e interação das participantes num intenso e produtivo 
debate. Foram discutidos os principais problemas, 
dificuldades de execução, desenvolvimento do quadro 
associativo, melhorias e êxitos destas entidades. No final 
da reunião, as associadas desfrutaram de um delicioso e 
descontraído café da tarde.

Encontro da aSFaR  
e Casa da amizade

Marie Takata realizou a abertura oficial da 
reunião e deu boas-vindas às associadas
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aSFaR e Casa da amizade
 No Brasil, a ASFAR (Associação de Famílias 
de Rotarianos) e Casa da Amizade operam como 
entidade civil, considerada de utilidade pública pela 
Lei nº. 5575, de 17 de dezembro de 1969. Tem seu 
emblema, estatuto e regimento próprio, sem qualquer 
vínculo com o Rotary. Ocupa-se de promoções sociais 
e colabora voluntariamente com as realizações 
comunitárias empreendidas pelos clubes de Rotary. É 
uma entidade formada, voluntariamente, por esposas 
e parentes de rotarianos, como sócias efetivas, e 
outras mulheres da sociedade, na qualidade de sócias 
cooperadoras, beneméritas e honorárias.

 As associações detêm importante papel 
junto aos clubes brasileiros de Rotary. Além da 
parceria no servir, integram a família na vida rotária, 
promovendo reuniões de companheirismo, atividades 
voltadas para a comunidade, como campanhas de 
arrecadação de roupas, alimentos e materiais diversos. 
Elas criam inúmeros eventos para angariar fundos, 
todos revertidos em benfeitorias para creches, asilos 
e pessoas carentes. Também são participativas nos 
programas humanitários da instituição. O objetivo é 
apoiar e participar de atividades ligadas ao bem estar 
social e psicológico das comunidades.

Elas também debateram o importante 
papel junto aos clubes brasileiros de Rotary
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Contagiante e linda 
homenagem à música popular

Para fechar o segundo dia da 27ª Conferência Distrital, realizada de 31 de maio a 3 de 
junho de 2018, no Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/SP, a talentosa cantora 
Bruna Volpi se apresentou na noite de sexta-feira (1). Apaixonada por poetas e ritmos 
brasileiros, ela iniciou estudos musicais aos oito anos de idade, no Conservatório Carlos 
Gomes, em Campinas/SP, onde também se formou no curso de Música Popular. Em 2018, 
lançou o single “Contrariando a Regra”, contido em CD de 18 faixas. Foi com este lindo 
repertório da MPB (Música Popular Brasileira) que ela levantou o público para sambar, 
esbanjando simpatia para todos os gostos. Confira as imagens!

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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“Tivemos 54 clubes participantes, resultando em mais 
de 190 toneladas de alimentos arrecadados em 211 

lojas do Grupo Pão de Açúcar”.

- Silvana Giannini -

Terceiro dia da 27ª Conferência do Distrito 4420 seguiu com reconhecimentos, 
debates e palestras que valorizaram a motivação e o conhecimento do voluntariado

 Depois do sucesso nos primeiros dias da 27ª 
Conferência do Distrito 4420, a 2ª Sessão Plenária 
foi iniciada na manhã do sábado (2). Repleta de 
atividades intensas, a agenda estava recheada 
de momentos marcantes. O Governador Claudio 
Takata abriu o evento com um breve discurso 
e passou a palavra para a companheira Silvana 
Giannini, coordenadora distrital e importantes ações 
como o Dia de Solidariedade, a Páscoa Solidária e 
a Campanha do Agasalho, tradicionais projetos 
realizados em parceria com o Instituto Grupo Pão 
de Açúcar. Ela apresentou o histórico de arrecadação 
destas campanhas. A conferência foi realizada de 31 
de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte Real 
Resort, em Águas de Lindóia/SP.

 Takata ressaltou os principais feitos dos 
rotarianos em sua gestão. Segundo ele, a excelência 
do Distrito 4420 é medida pela qualidade do trabalho 
realizado m seus clubes. “A nossa Menção do Rotary foi 
computada por meio dos mais de 29 mil atendimentos 
realizados nos mutirões da saúde e cidadania mobilizando 
cerca de 1.600 voluntários nas 17 áreas que temos 
espalhadas pela nossa área de abrangência. Além disso, 
foram aproximadamente 130 toneladas de alimentos 
arrecadadas por nossos clubes no Dia da Solidariedade, 
doadas posteriormente às instituições beneficentes 
de vários municípios. Esse é o poder transformador do 
voluntariado junto às comunidades beneficiadas”.

 Durante sua apresentação, Silvana mostrou que 
em 2018 cerca de 39 mil pessoas foram beneficiadas com 
os produtos doados na Páscoa Solidária. “Já no Dia de 
Solidariedade, envolvendo vários distritos m 2017, tivemos 
54 clubes participantes, resultando em mais de 190 
toneladas de alimentos arrecadados em 211 lojas do Grupo 
Pão de Açúcar, totalizando 3.944 voluntários envolvidos”, 
revelou ela. Os clubes com recorde de arrecadação foram 
homenageados na plenária e receberam o certificado 
de reconhecimento das mãos do Governador. Entre eles 
estavam o Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada, 
Rotary E-Club 4420, Rotary Club de Praia Grande-Forte 
Itaipu e Rotary Club de Santos-Boqueirão.

Voluntariado e motivação na  
2ª Sessão Plenária

Silvana apresentou o histórico de arrecadação 
das campanhas e parcerias com o GPA

 Dentro da campanha de arrecadação de 
alimento, é importante ressaltar que 26 clubes de Rotary 
dos distritos 4420, 4430, 4470, 4480, 4500, 4540, 4590 e 
4600 realizaram a entrega de cinco toneladas de produtos 
não perecíveis às entidades beneficentes das regiões de 
Serra Negra e Águas de Lindóia, cidades do interior de 
São Paulo que sempre recebem eventos e conferências 
distritais de Rotary. Esses alimentos são referentes às 
doações recebidas em 9 de dezembro de 2017, durante o 
Dia de Solidariedade, realizado em 12 estados brasileiros 
com a parceria de vários clubes e distritos parceiros da 
campanha. Durante a programação da Conferência 
Distrital, foi oficializada essa doação em ato público.
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“Em 2017, a nossa campanha End Polio Now 
divulgou o combate à poliomielite em locais públicos 

de grande circulação de pessoas”.

- Marcelo Carvalho -

Desafios da Imagem 
Pública

 O Rotary Internacional definiu três pilares 
para o seu plano estratégico. A Imagem Pública é 
um deles, ao lado do Desenvolvimento do Quadro 
Associativo e da Fundação Rotária. Marcelo Carvalho, 
Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, 
apresentou os resultados dos trabalhos distritais 
realizados em conjunto com os clubes de Rotary. Ele 
mostrou a importância da divulgação da instituição 
nos mais variados meios de comunicação. “A Imagem 
Pública é fundamental para o fortalecimento da 
organização, pois ajuda a levar a mensagem do 
Rotary e promove um retorno aos associados sobre 
os projetos realizados, ao mesmo tempo pode atrair 
novos membros para trabalharem no ideal de servir”.

 Segundo ele, os clubes têm obtido ótimos 
resultados ao divulgar notícias de seus eventos 
na mídia. Essas divulgações devem ser feitas 
principalmente em mídia espontânea, por intermédio 
do bom relacionamento de cada clube com a imprensa 
local. “Também temos as plataformas digitais, como 
as redes sociais, os minis sites dos clubes que são 
integrados ao site do Distrito 4420, a Revista Rotary 
4420 na web, permitindo melhor visualização e 
navegação em seu conteúdo, além do programa 
Rotary na TV. Essa estrutura está à disposição dos 
associados. Em 2017, a nossa campanha End Polio 
Now divulgou o combate à poliomielite em locais 
públicos de grande circulação de pessoas”.

 Carvalho relembra que foram realizadas 
projeções a laser com o símbolo mundial da campanha 
nas fachadas do Museu do Ipiranga, em São Paulo/
SP; e na Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos/
SP. Também foi veiculado o vídeo da campanha em 
áreas estratégicas de seis importantes aeroportos 
brasileiros. “Também expusemos faixas da campanha 
no gramado dos estádios do Pacaembu e da Vila 
Belmiro, durante jogos do Campeonato Brasileiro 
de Futebol. Estes projetos humanitários despertam 
atenção no público”. Em seguida, o companheiro 
Claudio Loureiro apresentou Convenção Internacional 
do Rotary, realizada de 23 a 27 de junho, em Toronto 
(CAN). Cerca de 60 rotarianos do Distrito 4420 
confirmaram presença no grandioso evento mundial 
que encerra o Ano Rotário 2017-2018.

Carvalho mostrou a importância da 
divulgação em vários meios de comunicação

ROTARY 4420 - MAI/JUN 2018
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“O nosso evento reuniu 2.038 pessoas, divididas 
entre 868 rotarianos e 1.170 convidados. Somos 

gratos pela presença de todos”.

- Mário Soncini -

outras palestras  
e apresentações

 A primeira palestra do dia foi ministrada 
pelo delegado Luiz Antonio Pinheiro, com o tema 
“Segurança para Executivos”. Ele deu dicas de como 
evitar assaltos no trânsito e ao entrar em casa, além 
de mostrar a diferença de comportamento e cuidados 
com a segurança pessoal de homens e mulheres. O 
EGD José Alfredo Pretoni (1985-1986), que também 
foi diretor de Rotary International entre 1995 e 
1997, apresentou os números e históricos da ABTRF 
(Associação Brasileira da The Rotary Foundation). Ele 
foi o fundador e primeiro presidente desta entidade 
civil sem fins lucrativos, estabelecida com o objetivo de 
oferecer novos caminhos para receber contribuições de 
empresas à Fundação Rotária no Brasil.

 Voluntariado foi o tema escolhido para o 
debate entre Mário César de Camargo, curador da 
Fundação Rotária; John Hewko, Secretário Geral 
do Rotary International; Ilka Fleury, presidente da 
Fundação Dorina Nowill; e Irmã Ângela, fundadora 
do Projeto Sol. O Encontro foi mediado pelo jornalista 
Rodrigo Bocardi. O que vêm em primeiro lugar ao 
pensar em voluntariado? Essa foi a primeira pergunta 
feita aos convidados. A resposta teve a educação como 
consenso dos debatedores, alinhada à vontade de fazer 
o bem, desenvolvimento do país, infraestrutura básica, 
crescimento da classe média e o interesse em ajudar o 
próximo. Segundo eles, essas premissas despertariam o 
senso de voluntariado no brasileiro. 

 Mário Soncini, Presidente da Comissão 
Organizadora da Conferência Distrital, também fez 
uso da tribuna para anunciar as estatísticas do evento. 
“O nosso evento reuniu 2.038 pessoas, divididas entre 
868 rotarianos e 1.170 convidados. Somos gratos pela 
presença de todos”, agradeceu. Uma reflexão sobre a 
ética foi o tema proposto pelo professor e historiador 
Leandro Karnal. “A ética é uma prática e não um dom, 
além de ser uma das quatro sustentabilidades de uma 
empresa, tornando o valor agregado de sua marca 
ainda melhor. Ela é, em primeiro lugar, a percepção do 
outro, à maneira como você trata as pessoas. Somos 
todos passíveis de erros, temos potenciais negativos e 
positivos”, defendeu Karnal.

Soncini usou a tribuna para anunciar as 
estatísticas da Conferência Distrital
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“É difícil de ver uma conferência com tanta gente. 
Confesso que não esperava e estou feliz com 

tudo, pois vejo paixão em todos vocês”.

- John Hewko -

Despedidas de John 
Hewko e Marga

 Representando o Presidente Ian Riseley, o 
casal John Hewko e Marga deixou sua mensagem 
final. “Estou muito feliz em conhecer tantas rotarianas 
e o belo trabalho desenvolvido por todas. Gostei das 
palestras e atividades realizadas durante os dias do 
evento”, disse Marga com muita gratidão.  Em seguida, 
foi a vez de Hewko fazer seu último discurso. Ele 
falou sobre o desenvolvimento de ações estratégicas, 
flexibilidade entre os clubes, apoio financeiro e 
de divulgação nas campanhas de erradicação da 
poliomielite e novos modelos de subsídios e parcerias. 
Também reforçou sobre a campanha “Pessoas em 
Ação”, voltada para o público que não conhece o 
Rotary e sua relevância nas comunidades onde atua.

 Hewko teve participação assídua na programação 
da Conferência Dsitrital, desde plenárias, palestras, reuniões 
de trabalho e momentos de companheirismo. Depois de 
intenso comprometimento, ele deixou seu testemunho 
sobre o evento. “É difícil de ver uma conferência com tanta 
gente. Confesso que não esperava e estou feliz com tudo, 
pois vejo paixão em todos vocês. Foi uma experiência 
incrível. O Rotary para mim é uma filosofia de vida, onde 
faço parte de uma grande família. Minha esposa que é 
apaixonada pela instituição. Em cada viagem pelo mundo, 
fico maravilhado pelo conhecimento rotário de cada clube 
e distrito. Parabéns ao Casal Governador e toda a sua 
equipe”, despediu-se satisfeito.

O casal John Hewko e Marga teve 
participação assídua na Conferência Distrital
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“Unimos forças em prol das comunidades. Assim 
devemos continuar no último mês da nossa gestão, 

inspirados pelo ideal de servir”.

- Claudio Takata -

agradecimento do  
Casal Governador

 Claudio Takata e Marie deixaram uma bela 
mensagem de agradecimento, emocionando o 
público da plenária. Ele pediu aos pais, Oswaldo 
Kazumi Takata e Hisame Uchida, que subissem ao 
palco junto a Marcio Kazuo Watanabe, seu primo 
e braço direito durante a gestão. “A família tem 
um papel muito importante durante esse período 
em que assumimos a responsabilidade de liderar 
um Distrito 4420. O suporte de vocês foi essencial, 
muito obrigado. Também agradeço à Marie por toda 
parceria, amor e companheirismo. A cumplicidade que 
temos é traduzida em nosso olhar. As plenárias estão 
terminando, mas a nossa conferência ainda continua 
com muito companheirismo”, declarou agradecido.

 O Governador seguiu com os agradecimentos, 
quando ressaltou a importância do casal John Hewko 
e Marga, fornecendo dicas e ensinamentos para 
a melhoria distrital. “Estamos felizes e honrados 
com a presença de vocês. Também agradecemos a 
maravilhosa equipe de voluntários que com carinho 
e dedicação realizou esse belo evento. Aos membros 
das comissões distritais, do Colégio de Governadores 
e seus respectivos cônjuges, obrigado pelo apoio 
durante o ano. Peço que os presidentes de clubes e 
os governadores assistentes fiquem de pé e recebam 
uma calorosa saudação rotária pelo belíssimo 
trabalho. Nada aconteceria no Ano Rotário 2017-2018 
sem a presença destes líderes”.

 Para finalizar sua participação como líder 
do Distrito 4420, ele agradeceu os companheiros e 
seus familiares pela oportunidade de poder servi-los. 
“Unimos forças em prol das comunidades. Assim 
devemos continuar no último mês da nossa gestão, 
inspirados pelo ideal de servir e determinados em 
fazer a diferença. Vamos deixar o nosso legado 
para os futuros inspiradores”, encerrou Takata. Logo 
após o encerramento da 2ª Sessão Plenária pela 
manhã, a parte da tarde reservou passagem a outra 
grande atração. Os rotarianos foram premiados com 
a presença do padre Marcelo Rossi, promovendo 
uma benção à juventude no Salão Real do Hotel 
Monte Real. Repleto de músicas, testemunhos e fé, o 
encontro fechou com chave de ouro a 27ª Conferência 
do Distrito 4420 do Rotary International.

Claudio Takata e Marie emocionaram o público 
na bela mensagem no final da plenária
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Na sintonia dos famosos 
seriados de tV

Para fechar com chave de ouro a 27ª Conferência Distrital, depois de três dias com 
reuniões de trabalho, palestras e plenárias, os rotarianos participaram do Baile do 
Governador. Foi uma noite de companheirismo, alegria e diversão, sob a temática dos 
famosos seriados de TV. A originalidade das fantasias completou o clima de felicidade, 
deixando um gostinho de quero mais nos participantes do Ano Rotário 2017-2018. O 
Casal Governador Claudio Takata e Marie recepcionou os convidados, desejando uma 
ótima festa a todos. Confira as imagens! #ORotaryFazADiferença

www.rotary4420.org.br 

facebook.com/Rotary4420

www.revistarotary4420.org.br

Mais fotos deste evento em nossas mídias digitais:
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Evento reuniu jovens entre 18 e 30 anos de idade, dedicados ao ideal de servir e à 
prestação de serviços por meio do patrocínio dos clubes de Rotary do Distrito 4420

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 foi 
realizada de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no 
Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia/
SP. Em paralelo, aconteceu a CODIRC (Conferência 
Distrital Rotaract Club), referente ao Ano 
Rotário 2017-2018. O encontro reuniu dezenas 
de jovens das áreas de abrangência do Distrito 
4420, além de participantes de outras regiões do 
Brasil. “Procuramos o desenvolvimento dentro 
da família rotária”, disse Ana Paula Rodrigues, 
Representante Distrital de Rotaract, ao abrir os 
trabalhos. Ela também fez uma apresentação 
sobre a sua gestão. Na manhã de sábado (2), os 
jovens realizaram o voto popular do concurso de 
banners e da semifinal do concurso de oratória.

 Durante a tarde, os rotaractianos se 
reuniram na Praça Adhemar de Barros, onde foi 
realizada a final do concurso de oratória, onde os 
quatro finalistas foram julgados por rotarianos. 
O resultado foi divulgado no encerramento da 
conferência. À noite, já nas dependências do Hotel 
Monte Real, foi realizada a final do concurso de 
projetos entre os clubes de Rotaract. Na manhã 
de domingo (3), foi realizado o encerramento das 
atividades, com as premiações dos concursos de 
projetos, oratória, destaques da gestão, clubes e 
caravanas. Após a entrega dos prêmios, Ana Paula 
foi homenageada pelos colegas. Eles gravaram 
um vídeo com mensagens de agradecimento pelo 
trabalho realizado durante sua gestão.

 Por intermédio do Rotaract, além de 
aumentarem suas aptidões e conhecimentos, os 
jovens contribuem para aliviar as carências sociais 
e materiais das comunidades onde atuam e, 
respaldados pela amizade e pelo desejo de servir, 
promovem a paz e compreensão internacional. 
Os rotaractianos efetuam trabalho de base, tendo 
acesso aos diversos recursos disponibilizados pelo 
Rotary International e pela Fundação Rotária. O 
Rotaract se tornou um fenômeno internacional, 
de espantoso crescimento, constituindo-se em um 
dos mais significativos programas de prestação de 
serviços do Rotary, contando atualmente com mais 
de 8.000 clubes de Rotaract, espalhados em 160 
países e regiões geográficas.

CoDIRC - Conferência Distrital 
Rotaract Club

A CODIRC reuniu dezenas de jovens das 
áreas de abrangência do Distrito 4420
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Os rotaractianos têm acesso aos recursos 
disponibilizados pelo Rotary International 

Concurso Distrital de Projetos

- Categoria Finanças: 
 Arraiá Beneficente | Rotaract Club de  
 São Paulo-Independência.

- Categoria Serviços à Comunidade: 
 Fios de Esperança | Rotaract Club de Santos.

- Categoria Meio Ambiente: 
 Bituca no Tubete | Rotaract Club de  
 São Paulo-Independência.

- Categoria Serviços Internacionais: 
 Tribo dos Manobos | Rotaract Club de   
 São Paulo-Independência.

- Categoria Serviços Profissionais: 
 Rumo | Rotaract Club de Praia Grande.

- Categoria Imagem Pública: 
 Caindo na Real | Rotaract Club de Santos.

- Categoria Serviços Internos: 
 Atados no DMQA | Rotaract Club de  
 São Paulo-Independência.

- Categoria Júri Popular: 
 Cadeira de rodas para Carol | Rotaract Club  
 de São Caetano do Sul-Olímpico.

- Categoria Especial (projeto com maior pontuação geral): 

 Fios de Esperança | Rotaract Club de Santos.
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Outras premiações do evento

- Primeira Inscrição:  
 Maisa Borges | Rotaract Club de Santos.

- Melhor Fantasia do Baile do Governador: 
 SOS Peruíbe | Rotaract Club de Peruíbe.

- Clube Destaque: 
 Rotaract Club de Peruíbe.

- Concurso de Oratória: 
 Arthur Gabriel Ferreira | Rotaract Club de   
 Praia Grande-Forte Itaipu.

- Maior Caravana Geral: 
 Rotaract Club de Santos.

- Maior Caravana Proporcional: 
 Rotaract Club de São Caetano do Sul-Olímpico.

- Caravana Mais Distante: 
 Rotaract Club de Integração São Lourenço do  
 Oeste (Santa Catarina).

- Caravana Mais Animada: 
 Rotaract Club de Santos.

O Rotaract se tornou um fenômeno 
internacional de 8.000 clubes em 160 países
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Reconhecimentos foram realizados durante o Baile do Governador, fechando com 
chave de ouro o evento que reuniu milhares de pessoas em torno do ideal de servir

 A 27ª Conferência do Distrito 4420 foi 
um total sucesso. De 31 de maio a 3 de junho 
de 2018, no Hotel Monte Real Resort, em Águas 
de Lindóia/SP, o evento reuniu 2.038 pessoas, 
divididas entre 868 rotarianos e 1.170 convidados. 
Depois de uma extensa programação, onde os 
participantes puderam dividir conhecimento e 
aprendizado, além de fazerem a diferença nos 
clubes de Rotary, foi a hora de celebrar o êxito do 
Ano Rotário 2017-2018 no Baile do Governador, 
sob a temática dos saudosos “Seriados de TV”. 
A festa aconteceu na noite de sábado (2), no 
Salão Imperial do hotel, onde a originalidade das 
fantasias e a criatividade dos rotarianos deram o 
tom do animado momento de descontração.

 O Casal Governador Claudio Takata e 
Marie recebeu os convidados na entrada do 
baile, desejando pessoalmente uma ótima festa 
a todos. Shows musicais, fantasias pra lá de 
originais e impecáveis figurinos transformaram 
a agradável noite numa repleta atmosfera 
de companheirismo e união. Durante o baile, 
foram realizadas as premiações de Imagem 
Pública e demais reconhecimento do Ano 
Rotário 2017-2018. Os prêmios foram entregues 
por Marcelo Carvalho, Presidente da Comissão 
Distrital de Imagem Pública. Em cada categoria, 
além do troféu, os clubes receberam créditos da 
Fundação Rotária, sendo US$ 500,00 rotários para 
o primeiro colocado, US$ 300,00 para o segundo 
e US$ 200,00 para o terceiro.

Premiações encerram a 
27ª Conferência Distrital

Claudio Takata e Marie entregaram as 
premiações no animado Baile do Governador
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Marcelo Carvalho ajudou na entrega dos 
prêmios distritais de Imagem Pública

 

Prêmios de Imagem Pública

- Clubes que mais publicaram anúncios de RI:  
 1 - Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste. 
 2 - Rotary Club de Santos-Gonzaga.

- Clubes que mais obtiveram espaço na mídia: 
 1 - Rotary Club de Santos-Boqueirão.  
 2 - Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste. 
 3 - Rotary Club de Santos-Gonzaga. 
 4 - Rotary Club de São Paulo-Parque do Ibirapuera.

- Clubes que mais enviaram conteúdo ao site distrital        
e mini site do clube:  
 1 - Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.  
 2 - Rotary Club de Santos. 
 3 - Rotary Club de São Paulo-Saúde.

- Rotaract e Interact que mais enviaram conteúdo ao 
site distrital e mini site do clube:  
 * Interact Clube de São Bernardo do Campo. 
 * Rotaract Club de São Paulo-Independência.

- Vencedores do Concurso de Vídeos meu Clube em Ação:  
 1 - Rotary Club de Santo André.  
 2 - Rotary Club de Santo André-Norte. 
 3 - Rotary Club de São Paulo-Aeroporto.
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Outras premiações do evento

- Categoria Olimpíadas Rotárias: 
 1 - Rotary Club de São Paulo-Saúde. 
 2 - Rotary Club de Peruíbe. 
 3 - Rotary Club de São Paulo-Ipiranga.

- Categoria Truco: 
 1 - Rotary Club de São Caetano do Sul-Leste. 
 2 - Rotary Club de São Paulo-Independência.

- Categoria Painéis:  
 1 - Rotary Club de Santos-Oeste. 
 2 - Rotary Club de Santos. 
 3 - Rotary Club de Santos-Ponta da Praia

- Maior Caravana Absoluta: 
 1 - Rotary Club de Santos-Oeste. 
 2 - Rotary Club de São Paulo-Independência. 
 3 - Rotary Club de Santos.

- Maior Caravana Proporcional: 
 1 - Rotary Club de São Paulo-Independência. 
 2 - Rotary Club de São Paulo-Santo Amaro. 
 3 - Rotary Club de Diadema.

- Maior Caravana de Convidados: 
 1 - Rotary Club de Santos-Oeste. 
 1 - Rotary Club de São Paulo-Independência.  
 2 - Rotary Club de Santo André. 
 3 - Rotary Club de Santo André-Campestre. 
 3 - Rotary Club de Praia Grande-Forte Itaipu.

Rotary Club de São Paulo-Aeroporto figurou 
entre os que mais enviaram conteúdo
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Rejane iniciou na modalidade em 2004 e 
treina no Clube Cota Mil, em Brasília/DF

Repletos de conhecimentos, experiências de vida e ideias para compartilhar, os 
palestrantes foram as grandes atrações da Conferência Distrital 2017-2018

 O ROTARY QUE FAZ A DIFERENÇA foi celebrado 
na 27ª Conferência do Rotary International, realizada 
de 31 de maio a 3 de junho de 2018, no Hotel Monte 
Real Resort, em Águas de Lindóia/SP. Durante os 
dias do evento, o Casal Governador Claudio Takata 
e Marie recebeu rotarianos, familiares e convidados 
para diversas plenárias e reuniões que visavam alinhar 
o futuro do Rotary, além de fecharem com chave de 
ouro o Ano Rotário 2017-2018. Entre as principais 
apresentações estavam o padre Marcelo Rossi, o 
historiador Leandro Karnal, o professor Marco Antonio 
Villa, o jornalista Rodrigo Bocardi, a atleta paraolímpica 
Rejane Cândida da Silva e o delegado Luiz Antonio 
Pinheiro. Eles fizeram a diferença e surpreenderam o 
público com experiências que ficarão marcados nas 
melhores lembranças da vida. Confira o resumo!

Conteúdo e atrações que 
fizeram a diferença

 

DA PÓLIO PARA O PÓDIO

- Paratleta Rejane Cândida da Silva

DA PÓLIO PARA O PÓDIO - Este foi o tema da palestra 
da paratleta Rejane Cândida da Silva, durante a 1ª 
Sessão Plenária da 27ª Conferência do Distrito 4420 
do Rotary International, na manhã da sexta-feira (1). 
Vítima da poliomielite e praticante do tênis sobre cadeira 
de rodas, ela contou um pouco sobre sua história de 
vida, convívio familiar, superação pessoal e sucesso 
desportivo. Em seu currículo está a participação em vários 
torneios internacionais, campeonatos sulamericanos, 
campeonatos mundiais, Jogos Parapan-Americanos e 
Jogos Paralímpicos. O apoio privado e governamental é 
fundamental na sua carreira.

Nascida em 21 de outubro de 1976, Crixás/GO, ela é 
paratleta profissional do Tênis em Cadeira de Rodas. 
Iniciou na modalidade em 2004 e treina no Clube Cota 
Mil, em Brasília/DF. Atleta da seleção brasileira de tênis 
em cadeira de rodas desde 2006, ela é a primeira mulher 
a representar o País em competições internacionais na 
modalidade. É medalhista com participação em cinco 
Mundiais, Três Pan-Americanos, um Sul-americano e 
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Rejane teve poliomielite 
aos cinco anos de idade e ficou paraplégica. Apesar das 
limitações, teve uma infância sem privilégios, frequentou 
escolas comuns e teve muitos obstáculos para realizar suas 
atividades ao longo da vida.
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IDAS E VINDAS DA  
POLÍTICA BRASILEIRA

- Professor Marco Antonio Villa

IDAS E VINDAS DA POLÍTICA BRASILEIRA - Foi a 
temática apresentada pelo professor Marco Antonio 
Villa. Ele encerrou a manhã de sexta-feira (1), dentro 
da 1ª Sessão Plenária da 27ª Conferência Distrital. Villa 
fez uma reflexão da corrupção mantida do passado ao 
presente. Segundo ele, estamos vivendo uma profunda 
crise estrutural na República, pois atinge os poderes 
legislativo, executivo e judiciário, onde o pensamento 
crítico a eles é necessário. Também fez uma breve análise 
dos pré-candidatos à Presidência da República. “É difícil 
achar um espaço para a mudanças, pois Constituição 
exige filiação partidária. Acho complexo acreditar que 
em 7 de outubro iremos conseguir fazer uma limpeza 
política como a maioria gostaria, pois em muitos lugares 
do Brasil não há liberdade de voto”, defendeu.

Marco Antonio Villa, nascido em 25 de maio de 1955, 
em São José do Rio Preto/SP, é um historiador, mestre 
em Sociologia pela Universidade de São Paulo e doutor 
em História Social pela mesma. Professor aposentado da 
Universidade Federal de São Carlos, atualmente publica 
comentários e análises em seu blog, chamado "Blog do 
Villa". Faz parte da bancada do Jornal da Manhã, na 
Rádio Jovem Pan. Participa semanalmente da segunda 
edição do Jornal da Cultura, como comentarista, ao lado 
do ex-deputado Airton Soares, com quem protagoniza 
discussões políticas acaloradas. Passou a adolescência no 
ABC Paulista e, aos 17 anos de idade, mudou-se para a 
cidade de São Paulo/SP. É pai de dois filhos.

Villa também fez uma breve análise dos 
pré-candidatos à Presidência da República
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SEGURANÇA PARA 
EXECUTIVOS

- Delegado Luiz Antonio Pinheiro

SEGURANÇA PARA EXECUTIVOS - Este foi o tema 
da primeira palestra do sábado (2), dentro da vasta 
programação da 2ª Sessão Plenária da 27ª Conferência 
do Distrito 44420.  Ela foi ministrada pelo delegado 
Luiz Antonio Pinheiro, profissional que acumula anos de 
experiência na Polícia Civil de São Paulo. Ele deu dicas de 
como evitar assaltos no trânsito, nas ruas ou ao entrar 
em casa. O delegado também mostrou a diferença 
do comportamento referente aos cuidados com a 
segurança pessoal entre homens e mulheres. Pinheiro 
diz que existe bons e péssimos profissionais em todas 
as áreas. “O diálogo com instituições como o Rotary é 
essencial para que as forças policiais prestem um serviço 
cada vez melhor”, defendeu.

Ele começou sua carreira como motorista policial. 
Passou no concurso para investigador de polícia, sempre 
atuando em unidades operacionais da Polícia Civil de São 
Paulo. Foi membro do Serviço Aerotático (SAT) e um dos 
fundadores do Grupo Especial de Resgate (GER) e do 
Grupo de Operações Especiais (GOE). Como delegado, 
se destacou como "Piloto 30" do GOE, atuando em 
relevantes ocorrências. Atuou como supervisor do Setor 
de Operações Especiais (SOE) do DENARC. Experiente e 
exímio negociador, ele contabiliza centenas de atuações 
exitosas nas funções. Campeão mundial universitário de 
Karatê, ele transmite conhecimentos como professor de 
"Defesa Pessoal" na Academia de Polícia.

Delegado Pinheiro acumula anos de 
experiência na Polícia Civil de São Paulo
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DEBATE SOBRE 
VOLUNTARIADO

- Jornalista Rodrigo Bocardi

DEBATE SOBRE VOLUNTARIADO - Foi o tema escolhido 
para debate ainda na manhã de sábado (2), com parte 
das atividades da 2ª Sessão Plenária da 27ª Conferência 
Distrital. Os participantes foram Mário César de 
Camargo, Curador da Fundação Rotária; John Hewko, 
Secretário Geral do Rotary International; Ilka Fleury, 
presidente da Fundação Dorina Nowill; e Irmã Ângela, 
fundadora do Projeto Sol. O encontro foi mediado pelo 
jornalista Rodrigo Bocardi. “O que vêm em primeiro 
lugar ao pensar em voluntariado?”. Essa foi a primeira 
pergunta feita aos convidados, que teve como resposta 
consensual a educação. Eles defenderam que a vontade 
de querer fazer o bem, desenvolvimento do país, 
infraestrutura básica, crescimento da classe média e o 
interesse em ajudar o próximo estão neste contexto.

Segundo os debatedores, essas premissas básicas 
despertariam o senso de voluntariado no brasileiro. 
Bocardi formou-se em 1997 pela FIAM e começou a 
carreira no Grupo Bandeirantes. Posteriormente, foi 
ser editor de economia do Jornal da Globo. Se tornou 
repórter e saiu da TV Globo em 2003 para trabalhar na 
TV pública de Angola (África). Após a experiência no 
exterior, retornou em 2004 para a Globo, tornando-se 
correspondente em Nova Iorque (EUA) em 2009. Em 
2013, retornou ao Brasil para apresentar o Bom Dia 
SP e fazer entradas como âncora regional no Bom Dia 
Brasil. Obteve sucesso na função nos anos seguintes 
em outros telejornais. Em 2016, assumiu como um 
dos apresentadores do Jornal Nacional. É casado com 
Cláudia Bocardi, com quem tem os filhos Anne, Gabriel 
e Gustavo.

Entusiasta do voluntariado, Bocardi recebeu 
o reconhecimento do Governador Takata
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A ÉTICA NAS NOSSAS VIDAS

- Historiador Leandro Karnal

A ÉTICA NAS NOSSAS VIDAS - Foi o tema que encerrou 
a 2ª Sessão Plenária da 27ª Conferência Distrital, na 
manhã de sábado (2). Uma reflexão sobre esta temática 
foi proposta pelo palestrante. “Ética é uma prática e não 
um dom, além de ser uma das quatro sustentabilidades 
de uma empresa. Ela é, em primeiro lugar, a percepção 
do outro à maneira como você trata as pessoas. Somos 
seres perfectíveis que estamos em constante evolução 
e melhoria”, disse Karnal. Ele englobou assuntos como 
racismo, moral, otimismo, liberdade, amizade, família, 
vida, valores, igualdade, entre outros relacionados à 
ética. De uma maneira humorada, leve e descontraída, 
ele atraiu à atenção de todos os presentes na palestra.

Nascido em 1 de fevereiro de 1963, em São Leopoldo/
RS, Karnal é um historiador, professor da Universidade 
Estadual de Campinas, especializado em História da 
América. Foi curador de diversas exposições, como 
A Escrita da Memória, tendo colaborado ainda na 
elaboração curatorial de museus, como o Museu 
da Língua Portuguesa. Graduado em História pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor pela 
Universidade de São Paulo, Karnal tem publicações 
sobre o ensino de História, História da América e História 
das Religiões. Terceiro de quatro filhos, teve formação 
jesuítica e foi católico praticante durante a infância e 
juventude, antes de se tornar ateu. Mudou-se para São 
Paulo/SP, onde é professor.

Uma reflexão sobre esta temática do ser 
humano foi o tema do professor Karnal
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BENÇÃO À JUVENTUDE

- Padre Marcelo Rossi

BENÇÃO À JUVENTUDE - A tarde de sábado (2) foi 
marcada por uma mensagem de amor e fé, quando o 
Padre Marcelo Rossi fez uma benção especial aos jovens 
e demais participantes da 27º Conferência do Distrito 
4420.  “Eu achava que era frescura, nada de grave, 
mas eu estava doente, com a tal da depressão. A fé 
me salvou”. Assim o padre iniciou o seu testemunho ao 
público. Ao falar de amor, ele pediu aos fiéis amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 
“Eu não sei qual é a sua religião, nem o seu contato com 
Deus, mas o amor é a base de tudo. Por isso eu peço 
que os pais amem seus filhos, e que os filhos amem seus 
pais. A esposa, o marido e toda a família devem exercer 
o amor”, pediu o padre. O encontro foi marcado por 
músicas, orações e momentos de fé inter-religiosa.

Marcelo Mendonça Rossi, nascido em 20 de maio de 1967, 
em São Paulo/SP, é um sacerdote católico, conhecido 
pelo trabalho de evangelização. Em 2010, ele teve seu 
trabalho reconhecido pelo Vaticano, por meio do Papa 
Bento XVI que o concedeu o Prêmio Van Thuan, como o 
evangelizador do novo milênio. É também um cantor e 
escritor de grande sucesso de público. Conhecido por sua 
atuação mediática na divulgação da fé católica, padre 
Marcelo ajudou na divulgação da música religiosa do 
movimento Renovação Carismática Católica. Nascido em 
uma família católica de classe média, ele foi criado no 
bairro paulistano de Santana, ao lado das irmãs Monica 
e Marta, do pai Antonio Rossi e da mãe Wilma.

Padre Marcelo fez uma benção especial  
aos jovens e participantes da conferência
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arriamento das bandeiras 
encerra oficialmente a 27º 

Conferência do Distrito 4420 
do ano Rotário 2017-2018

A 27ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary International (Ano Rotário 2017-2018) 
foi aberta oficialmente na quinta-feira de 31 de maio de 2018, no Hotel Monte Real 
Resort, em Águas de Lindóia/SP. Na manhã de domingo (3), após três dias de extensa 
programação, aconteceu o arriamento protocolar das bandeiras. O Governador Claudio 
Takata ajudou no recolhimento dos pavilhões do Rotary Distrito 4420, de Águas de 
Lindóia, do Estado de São Paulo, do Brasil e dos Estados Unidos, acompanhado de 
Carlos Torci, Governador Eleito 2018-2019; de Rogério Guzenski, Diretor Distrital de 
Protocolo; e de Mario Soncini, Presidente da Comissão Organizadora da Conferência 
Distrital. Marie Takata e Sônia Mara, cônjuges dos governadores distritais, estiveram 
presentes no ato, encerrando oficialmente o evento. Confira as imagens!

"Vocês fizeram a diferença!  
Obrigado, companheiros".
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