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Caros companheiros,
Estamos muito próximos de grandes eventos a serem realizados em nossa gestão
2018 - 2019.
O primeiro evento é o 1º Encontro do Carro Antigo que acontecerá no Campo de
Marte, nos próximos dias 23 e 24 de março.
Será um evento grandioso, sendo preparado para atrair milhares de pessoas que
poderão vir fazer parte de nossos clubes rotários, bem como compartilhar de um
excelente companheirismo. Inédito em nosso Distrito 4430, pois o tema é, justamente,
a apresentação de automóveis e motocicletas antigas colecionáveis, aviões antigos e
armas do arsenal da aeronáutica, viaturas do acervo da Polícia Militar, brinquedos e
distrações para as crianças, mercado de peças, adornos e vários produtos à venda e
uma excelente gastronomia oferecida por Food Trucks e Barracas com vários
alimentos e bebidas. Tudo para que seja um final de semana inesquecível e os
participantes entendam que nosso trabalho é o Servir através de nossos projetos
humanitários, financiados pela Fundação Rotária.
Haverá conjuntos musicais que se apresentarão graciosamente para divertir e
transformar as vidas das pessoas que tanto necessitam.
Companheiros não percam a oportunidade de seus clubes buscarem a Meta Distrital
para a arrecadação para a Fundação Rotária. Os convites que estão em poder de
seus Presidentes Inspiradores devem ser vendidos ao valor de R$ 20,00, praticamente
uma doação, não somente para nós rotarianos como também e, principalmente, para
nossos amigos, familiares, vizinhos, enfim para toda a comunidade que cada clube
pertence, assim, além de arrecadarem (ou melhor investirem) na Fundação Rotária
pelos vossos clubes, pois esses convites darão direito a votação do melhor carro em
quatro categorias determinadas e irão participar de um sorteio de uma miniatura
especial. Lembrem-se que devemos buscar os recursos das pessoas que não sejam
do Rotary, não somente de nós mesmos.
Nosso maior investimento é o trabalho e atitudes para cada vez mais engrandecer
nossa Instituição o Rotary e o Distrito 4430.
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O segundo evento é a apresentação da Orquestra Sinfônica do Grupo
Pão de Açúcar (GPA), na linda Sala São Paulo - a Estação da Luz, isto no
dia 08 de abril de 2019 a partir das 19hs30m.
Os ingressos já estão disponíveis na secretaria da Governadoria pelo valor
de R$ 100,00. Este valor é muito razoável e acessível para se assistir um
concerto importante nesta sala que hoje representa uns dos pontos mais
cobiçados e turístico de nossa querida cidade de São Paulo. A intenção é
reverter parte da venda à Fundação Rotária, em nome do clube rotário,
proporcionalmente, pelo volume de suas vendas. Vamos convencer nossos
amigos a nos ajudarem a contribuir para a Fundação Rotária, temos mais de
1.400 lugares a serem ocupados. Teremos uma arrecadação expressiva e
inédita. Creio que todos estão cientes que a sala São Paulo nos concedeu
este dia graciosamente (custo normal R$ 90.000,00 a diária) e a orquestra
Sinfônica com mais de 40 integrantes de Corda também se apresentará
graciosamente, portanto, nossos gastos ficaram muito menores, onde nos
possibilitou a colocar o custo do ingresso no valor apresentado.
Conto com todos vocês para que deixemos a nossa marca nos corações das
pessoas que se beneficiarão dos recursos que estamos levantando com
alegria e inspiração, nesta gestão inspiradora.
Governador Dante Galvanese Amato Filho
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MISSA DE SÉTIMO DIA
Missa de 7º dia em memória do senhor
Ennio Caramella – Governador do
Distrito 4430 – Gestão 2011-12:
Será realizada amanhã, dia 12/03, no
Santuário São Judas Tadeu – Rua da
Verdade, 269 – Guarulhos, travessa da
Av. Timóteo Penteado, às 19h30.

RECADO DA SECRETARIA
Devido a reestruturação do site do distrito, informamos que os e-mails:
daniele@distrito4430.org.br e carolina@distrito4430.org.br, encontram-se
desativados.
Os e-mails: governadoria4430@uol.com.br, distrito4430@uol.com.br e
4430@uol.com.br estão funcionando normalmente.
.

EVENTOS DOS CLUBES DO DISTRITO
Em12/03 RCSP Mooca – Reunião ordinária
Palestra: Dicas sobre Planos de Saúde
Palestrante: Sergio Roberto Pereira Cardoso Filho
Local: Rua Orvile Dérbi ,254 -Térreo
Horário:19h30
Adesão: R$ 30,00
RC Mogi das Cruzes Norte informa que suas reuniões ordinárias e festivas continuam sendo no
restaurante Terracota, e no mesmo horário, mas com dias alterados, as reuniões serão realizadas
duas vezes por semana, sempre na segunda e quarta semana a partir de março. Quanto a quinta
reunião será sempre domiciliar
Datas 13/03 e 27/03, 10/04 e 24/04 assim por diante.
O RCSP Norte comunica que em sua reunião ordinária, do dia 13/03, a companheira Rosmary
Corrêa discorrerá sobre “Políticas Públicas para a Mulher” e o jovem José Paulo Luiz Jr, Pres.
do Rotaract Club SP Norte, falará sobre o último TLM – Treinamento de Líderes Multiplicadores.
Local: Edifício Rotary, Av. Higienópolis, 996 - 5 º andar
Horário: 20h00
Adesão: R$ 56,00
Em 14/03 RCSP Leste – reunião ordinária
Palestra: A Política e os Clubes de Serviço
Palestrante: Delegada Rose
Local: Av. Higienópolis 996 5º andar - Salão Nobre
Horário: 12h45
Adesão: R$ 50,00
Em 18/03 RCSP São Mateus - Aniversário de 15 anos do Clube
Local: Restaurante Recordações Nordestinas – Av. Sapopemba ,16.048
Horário: 20h00
Adesão: R$ 50,00 ( Bebidas a parte).

Em 23/03 Sessão Solene – Homenagem ao Dia do Rotaract
Local: Palácio Anchieta –/Plenário 1º de Maio – Viaduto Jacareí nº 100
Horário: 09h30
Em 27/03 RCSP Vila Guilherme – Redistritamento - conjunta com RCSP Vila Medeiros/
RCSP Jaçanã e RCSP Mandaqui
Palestrante: Maria Lucia Strazzeri – Gov. Eleita 2019-20
Local: Churrascaria Nova Pampa – Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177
Adesão: R$ 60,00
Em 29/03 RC Itaquaquecetuba – Jantar Dançante
Local: Rua Lucindo Pereira Jordão, 200
Horário: 20h00
Adesão: R$ 150,00
Obs: Traje Social completo

CALENDÁRIO RYLA
54º RYLA – 16/03/2019 (Áreas 9 e 10)
Local: Assoc. de Rotarianos de Mogi das Cruzes - R. Franz Steiner, 200 - Alto Ipiranga

55º RYLA – 23/03/2019 (Áreas 4 e 7)
Local: Legião Mirim de Vila Prudente - R. João Batista Mendo, 200 - Jardim Avelino
Horário: das 08h00 as 18h00
3º RYLA COM Intercambistas – 14/04/2019 - A CONFIRMAR
Local: ASFAR – Rua Almirante Guimarães, 247
8º RYLA RCSP Norte – 27/04/2019
Local: Camp Norte – Avenida Atlântico Meridional, 120
2º RYLARACT – Encontro de Rotaractianos do Distrito 4430 – 04/05/2019
Local: A CONFIRMAR
9º Super RYLA –13 A 16/06/2019
Local: Chácara Santa Eufrásia - Santa Branca

DOLAR ROTÁRIO - MARÇO – R$ 3,74

