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O nosso querido Rotary Leste foi
homenageado na XXII. Conferência do
Distrito 4430 em Águas de Lindóia.
O Governador Ademil Martin Andrade
entregou ao Presidente Klaus-Wilhelm
Lege os certificados das duas Menções
da Gestão 2012/13,
- a Menção Presidencial 2012/13 pelo
trabalho na promoção da "Paz Através do
Servir" do Presidente de Rotary
International,
Sakuji
Tanaka,
e
- a Menção Distrital 2012/13 do
Governador Ademil Martin Andrade, por
ter realizado um conjunto de atividades

rotárias, estabelecidas no ano rotário
2012/13, atuando significativamente em
sua comunidade, pelo fortalecimento de
seu Clube e pela promoção da "Paz
através do Servir".
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O nosso Governador Assistente, Edson
Machado Filgueiras, o qual ajudou tanto
para conquistar as Premiações e
Reconhecimentos, também recebeu a
Menção Distrital 2012/13.
Cabe ao Companheiro Edson Machado
Filgueiras não somente o mérito de ter
conseguido as duas Menções do nosso
Clube mas também, junto com a sua
esposa Maria Marineide de Souza
Filgueiras, de ter realizado muitos
projetos do RCSP Leste.
O nosso querido Leste recebeu também
um Troféu em reconhecimento a ativação
do nosso Rotaract Club na Gestão
2012/13 que por vários anos não teve o
seu quadro associativo recomposto e
consequentemente
não
conseguiu
exercer
atividades
em
prol
da
comunidade nos anos anteriores.

Editorial - Agradecimento
Graças à iniciativa da Secretária
Assistente do nosso Rotary Club de São
Paulo Leste, Jessica Stoianov, foi escrito
e publicado o maior número dos Boletins
semanais da Gestão 2012/13. A revisão
foi feita, em geral, pelo Presidente do
Clube, o qual escreveu as seguintes seis
edições no inicio da Gestão
49/1 e 2 (12 de Julho de 2012)
3 (19 de Julho de 2012)
4 (26 de Julho de 2012)
5/6 e 7 (16 de Agosto de 2012)
8 (23 de Agosto de 2012)
9/10 e 11 (13 de Setembro de 2012)
e completará o seu mandato com os
quatro últimos Boletins a partir da XXII.
Conferência do Distrito 4430 de 23 a 26
de Maio de 2013 em Águas de Lindóia,
começando com o número 40 para a
Reunião Ordinária do dia 6 de Julho de
2013.
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Nossos Companheiros
em destaque
Os Companheiros do nosso querido São
Paulo Leste que se destacaram na XXII.
Conferência do Distrito 4430 em Águas
de
Lindóia
foram
apesar
do
- Governador Assistente Edson Machado
Filgueiras
e
o
Presidente
Klaus-Wilhelm
Lege
dois outros Companheiros com funções
específicas na Conferência:
Governador
Indicado
2014/15,
Archimedes Baccaro, o qual não somente
fez um belo Pronunciamento na 1ª
Plenária, mas também auxiliou o
Representante Pessoal do Presidente de
RI,
Luiz
Coelho
de
Oliveira

- Presidente Eleito 2013/14 do nosso
Rotaract Club, Marcio Tavares de Souza
Filho, o qual, apesar de manter contato
com os Rotaractianos dos outros Rotary
Clubs, entrou solenemente com uma
Bandeira de Rotaract Club, junto com a
Bandeira do RCSP Leste da Gestão
2013/14, que esta vez foi carregada pelo
Companheiro Haroldo R. Zacharias e sua
esposa Nilce.
No total o nosso querido Rotary Leste foi
representado na XXII. Conferência do
Distrito 4430 pelos seguintes 15
Companheiros e esposas:
- Governador (2000/01) Fausto Amadeu
Francisco Favale e Maria Amélia Favale
(Lila)
- Governador Indicado (2014/15)
Archimedes Baccaro e Samira Jacob
Suaide Baccaro
- Presidente Emérito (1972/73) Luiz
Ugolini e Nilsen Bórnia Ugolini
- Presidente Emérito (1981/81 e 2009/10)
Nelson Abbud João e Nilde Samara
Abbud João
- Presidente Emérito (1998/99) Haroldo
Rodolfo Zacharias e Nilce Maria
Zacharias
- Presidente Emérito (2008/09) Edson
Machado Filgueiras e Maria Marineide de
Souza Filgueiras
- Presidente (2012/13) Klaus-Wilhelm
Lege e Léa Jeanne Lege
- Presidente Eleito Rotaract Club
(2013/14) Marcio Tavares de Souza Filho
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XXII. Conferência
do Distrito 4430
Para a XXII. Conferência Distrital de 23 a
26 de Maio de 2013 em Águas de Lindóia
foi escolhido o lema "Servir" pelo
Governador Ademil Martin Andrade,
porque é o que fazem todos os
Companheiros desde que entram para o
Rotary Club:
Servem através de sua profissão,
servem para minimizar as deficiências
sociais,
servem as Novas Gerações através de
programas estruturados,
servem para promover a Paz, a Ética e a
Compreensão Mundial,
servem para que esse mundo seja cada
vez melhor e mais humano.

A Conferência ofereceu a oportunidade
de os Companheiros se reúnirem com
outros Companheiros rotarianos para
- compartilhar experiências, metas e
histórias,
- praticar companheirismo,
- reconhecer os Clubes que se
destacaram para que sirvam de exemplo
que tudo é possível, basta o
comprometimento de toda a família
rotária do Clube.
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Inauguração do Relógio de
Flores na Praça principal
de Águas de Lindóia
Bem antes do início da 1ª Plenária da
XXII. Conferência do Distrito 4430 e logo
depois do Café da manhã em Traje
Uniforme às 7.00 horas com o
Governador Ademil Martin Andrade e sua
esposa Elisabeth, um grupo corajoso de
rotarianos enfrentou a forte chuva e
acompanhou a comitiva com autoridades
rotárias para inaugurar o Relógio de
Flores junto com o Prefeito da cidade, na
Praça principal de Águas de Lindóia.
Depois dos obrigatórios discursos de
inauguração e agradecimento em baixo
de guarda-chuvas foi tirada a cobertura
do memorial, que por surpresa dos
participantes menos informados contem,
fora dos nomes de autoridades do
momento, também todos os Rotary Clubs
do Distrito 4430 com os nomes dos
respectivos Presidentes. O RCSP Leste
está presente no final da sexta linha do
último bloco escrito da placa.

O relógio está situado no meio de um
canteiro de flores na beira do lago da
cidade, rodeado por um lindo cisne
negro, o tempo todo.
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Fóruns e Reuniões para
compartilhar conhecimentos
na Conferência Distrital 2013

- Desenvolvimento do Quadro
Associativo: "Porque sou Rotariano"
- Projetos Humanitários: "Como realizar
Projetos bem sucedidos"

A Conferência do Servir ofereceu a
oportunidade de se reunir com outros
Companheiros
para
compartilhar
experiências
sobre
o
serviço
à
comunidade
e
para
praticar
companheirismo.
Para promover o companheirismo se
realizaram eventos como Coquetel de
Bem-vindo, a "Tarde Feminina" com
diversas atividades, Confraternização
com música ao vivo, Baile do Governador
na última noite, além de encontros mais
diversos durante os Cafés de Manhã, os
Almoços e durante os Jantares.

Para compartilhar conhecimentos se
realizaram não somente três Plenárias,
mas também fóruns e outras reuniões,
como:

- Administração: "Administração: "Como
tornar o Clube mais dinâmico e eficaz"
- Fundação Rotária: "Plano Visão de
Futuro - Subsídios Globais e Distritais e
das Áreas de Enfoque"
- Imagem Pública: "Importância da
Imagem Pública do Rotary em nossa
Comunidade"
- Novas Gerações: "Rotaract, Interact e
Rotakids bem como EXPRO Rotary
Youth Exchange (Intercâmbio
Internacional de Jovens) e RYLA - Rotary
Youth Leadership Awards (Prêmios
Rotários de Liderança Juvenil)".

Leste emNotícias
Boletim do Rotary Club de São Paulo Leste
Números 40 - 6 de Junho de 2013 - Página 8

Palavras do Governador Ademil
Martin Andrade e sua esposa
Elisabeth Furlani M. Andrade

Inesquecíveis momentos e
valiosos conhecimentos na
Conferência Distrital

A Conferência Distrital do Servir é uma
ocasião que nos faz lembrar da
importância do nosso trabalho e da
transformação que fazemos na vida de
tantas pessoas, e principalmente em
nossa vida pois sabemos e sentimos que
"mais se beneficia quem melhor serve".

O Representante do Presidente de RI na
XXII. Conferência Distrital, Luiz Coelho
de Oliveira, ressaltou os inesquecíveis
momentos de intenso companheirismo e
valiosos conhecimentos rotários próprios
dos Companheiros audazes que fazem
do Distrito um dos mais importantes do
rotarismo brasileiro.

Na Conferência, podemos ver mais
claramente a extensão do nosso alcance
através dos 58 Clubes do Distrito 4430,
que juntos servem suas comunidades
através do Rotary.

Ele sentiu-se mais gratificado por estar
presente num Distrito que se envolve na
ajuda aos mais necessitados,
- buscando formas de promover a saúde
e prevenir as doenças,
- enfrentando o analfabetismo e a
manutenção dos recursos hídricos, bem
como
- buscando a Paz e a Compreensão
entre os povos pelos projetos
educacionais e humanitários.

É na Conferência do Distrito que todos
se encontram para comemorar as
conquistas realizadas, para compartilhar
conhecimentos, ideias, sucessos e
promover um companheirismo alegre e
agregador.

Leste emNotícias
Boletim do Rotary Club de São Paulo Leste
Números 40 - 6 de Junho de 2013 - Página 9

Pronunciamento do
Governador Indicado,
Archimedes Baccaro,
do RCSP Leste
Meu nome foi escolhido para ocupar o
cargo de Governador do nosso Distrito
4430 para a gestão 2014/15, ano em que
a Convenção International do Rotary
2015 ocorrerá em São Paulo, função de
grande honra, mas que envolve
responsabilidades e muito trabalho.

Agradeço o voto de confiança dos sócios
do meu clube, o Rotary Club de São
Paulo Leste, que, em Reunião Ordinária
através do Conselho de Presidentes e
depois
na
Assembleia
Geral
Extraordinária aprovaram o meu nome
para candidato a Governador do Distrito.
Agradeço os membros da Comissão
Distrital de Indicação do Governador, que
após uma prova oral, apreciação do meu
currículo rotário, dados biográficos e
atividades desenvolvidas no Rotary

elegeram o meu nome, por unanimidade,
para Governador Indicado.
Dia 6 de Junho de 2012 recebi o
comunicado oficial que eu tinha sido
indicado para Governador do Distrito
4430 para o ano rotário 2014/15.
Aceitei a referida indicação graças ao
apoio dos rotarianos e das rotarianas do
nosso Distrito, ao incentivo recebido da
minha querida esposa Samira, que
sempre me apoiou nas atividades
Profissionais e Rotárias e de minhas
filhas Paola e Caroline, importantíssimo
este apoio porque trabalho com a Samira
há 35 anos e somos casados há 32 anos,
sempre juntos.
Eu nasci em Pirassununga, porque meus
avós maternos moravam lá, mas meu pai
trabalhava em São Paulo e morava no
Brás na Rua Maria Marcolina e eu fui o
responsável pela fundação do RCSP
Brás que me orgulho muito, juntamente
com o Orlando Júlio Gonçalves e Pedro
Nunes de Abreu. Hoje eu sou membro
honorário deste Club que vai muito bem.
Os Governadores do nosso Distrito são
especiais, confirmei isto na nossa
primeira
reunião
do
Colégio
de
Governadores, eles são unanimes em
dar apoio nesta jornada e assim me
sento seguro.
Eu entrei no Rotary em 1987, portando
há 25 anos e o meu padrinho foi o José
Roberto Pereira que hoje está no Rotary
Club Jardim São Paulo.
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Desde a minha admissão no Rotary em
19 de Novembro de 1987, no
desempenho das atividades rotárias e
profissionais consegui motivação e
inspiração primeiro nos lemas do RI para
cada ano rotário eu transportava isto para
minhas atividades profissionais, isto
motiva.
Neste domingo, por exemplo, pude visitar
o trabalho desenvolvido pelo nosso
Rotaract, acredito que deve ser o
primeiro no Brasil. Jovens que se
dedicam um fim de semana a pessoas
com deficiência intelectual (Síndrome de
Down).
Desde
1982,
o
Rotary
International vem patrocinando este tipo
de atividade denominado "handicamp"
com o propósito de ajudar pessoas com
deficiência intelectual e/ou necessidades
especiais.
Este trabalho está dentro dos objetivos
do Presidente Indicado para Rotary
International em 2014/15 Gary CK Huang
quando ele afirmou “Eu vou colocar
ênfase no aumento de mulheres e
jovens”.
E o Rotaract tem este objetivo, jovens e
futuros rotarianos e rotarianas.
No ano Rotário 2014/15, com a Proteção
Divina, o apoio da Samira, da minha
família, dos líderes distritais nas funções
designadas e demais membros da família
rotaria do Distrito 4430, tenho certeza
que daremos continuidade neste trabalho
maravilhoso do Rotary.
A importância de cada um dos rotarianos
na construção de um Rotary melhor e só

poderá ser melhor com a orientação de
todos vocês, devemos e teremos que ser
uma equipe.
Irei exercer com todos os rotarianos o
cargo de Governador seguindo os
Princípios Básicos e a Missão do Rotary
de acordo com os estatutos, o código
normativo e o manual de procedimentos
do RI, com o objetivo de motivar, orientar
e ajudar os Rotary Clubs, Rotaract Clubs,
Interact Clubes a serem eficazes,
assegurando
a
continuidade
dos
trabalhos e a concretização das metas
estabelecidas pelos Clubes, Distrito e do
Rotary International.
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