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“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho.”
(Santo Agostinho).
Perdemos, há cerca de uma semana o companheiro curador da
Fundação Rotária Hipólito Sergio Ferreira. Já sentimos a ausência física
da sua liderança e de sua contagiante vontade de servir. Entretanto seus
ensinamentos e palavras continuarão a nos guiar e a nos dar energia
para continuarmos com a missão que nossa organização nos incumbe a
cada dia.
Hipólito Ferreira era casado com Marilene Dornas Ferreira e deixa 3
filhos (Júlio, Bruno e Leonardo) e 7 netos.
Presidente de um grupo de empresas de engenharia e de uma indústria
de partes para equipamentos na área de mineração, em Belo Horizonte.
Formado em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais
com pós-graduação na Universidade Católica e na Universidade
Kennedy, com especialização nos Estados Unidos e Europa.
Diretor 18/21 do SICEPOT – Sindicato da Industria de Construção Pesada
de Minas Gerais.
No Rotary:
Rotariano desde 1970, admitido no RC Brumado, Distrito 4550.
Foi pres. e associado do RC Contagem Cidade Industrial, Distrito 4760.
Foi Governador do Distrito 4520. Participou diretamente na fundação de
10 Rotary Clubs, 6 Rotaracts, 7 Interacts, e 1 Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário.
Membro dos Conselhos de Legislação em Singapura em 1989 e nos
Estados Unidos em 1992, 2001 e 2019.
Instrutor de Governadores na Assembleia Internacional nos Estados
Unidos em 90 e 91;
Representante do Presidente de RI em diversas Conferências Distritais.
Fundação Rotária:
Coordenador Regional da Fundação Rotária 92/94;
Recebeu Prêmio por Serviços Eminentes;
Doador Extraordinário da Fundação
Rotária.
Ex-Presidente da ABTRF.
Participação em 16 Comitês
Internacionais.
Membro do Comitê de Auditoria e
Revisão das Operações 2002/08.
Diretor de Rotary International
99/2001.
Curador da Fundação Rotária 19/20

DEPOIMENTOS
CADRE DISTRITAL – TREINAMENTO – DISTRITO 4660

No mês de novembro deste ano, por iniciativa do Past Governador Marco Antonio Cortez, DQA do Distrito,
iniciou um chamamento para que fosse criada a CADRE DISTRITAL, porque além de muito importante para
a realização, planejamento e estudo de projetos Globais e Distritais, não possuíamos.
Assim, em pouco tempo já foi feita uma campanha para que os clubes indicassem companheiros a fim de
participarem e serem incluídos como futuros membros da CADRE e assim foi feito.
Imediatamente houve uma adesão e de imediato foram marcadas as datas para a realização dos
treinamentos, os quais foram agendados e realizados virtualmente.
Felizmente, contamos com a presença e atenção dos companheiros Marcelo Haick, Eduardo, Camargo,
Vera, Angela, que, juntamente com o Gov Marco Antonio realizaram e ministraram um treinamento
conforme combinado e agendado. Compartilharam seu conhecimento conosco.
O conhecimento dos palestrantes foi fundamental para que todos nós ficássemos atentos e “presos” à
telinha ouvindo e acompanhando atentamente as explanações e exposições da forma como devemos
assumir um projeto. A forma como deve ser elaborado. Estudado. Formatado. A coleta de informações, as
definições e como podemos, com nosso conhecimento, atender nossas comunidades.
O estudo de caso foi um sucesso. A participação igualmente. Somente questões técnicas impediram que
algum companheiro participasse, mas todos ficaram atentos e com uma participação incrível. Foi de
grande valia e fez com que nosso Distrito se destacasse ainda mais no cenário de Rotary International.
Por isso, uma vez mais devemos dizer que é importante a participação e a realização de treinamentos para
obtermos conhecimento rotário. Percebemos que a necessidade de que os Clubes façam periodicamente
em suas reuniões um momento dedicado ao conhecimento de
nossa instituição, através da instrução rotária.
Precisamos, cada vez mais conhecer nossa instituição para
podermos “dar de si antes de pensar em si”, e não ficarmos
duvidando da idoneidade de onde estão sendo investidos os
recursos doados por nós. A falta de conhecimento nos leva a realizar
julgamentos equivocados.
Por fim quero externar meus agradecimentos a todos os
companheiros do Distrito 4660 que se dispuseram a fazer parte da
CADRE, em especial ao Companheiro Mario Vianna que assumiu o
Cargo de responsável perante do Rotary da CADRE.
Muito obrigado e aproveito para enviar minhas felicitações
Natalinas e que nosso próximo ano seja repleto de nossas
realizações, com saúde, harmonia, sucesso e muitos projetos e
doações.
Com muito orgulho de ser Rotariano.
Rui Faccin
Governador do Distrito 4660 – Ano Rotário 2020/21

Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos
à distancia nos distritos
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470 e 4660.
«Os Distritos 4640 e 4571 serão os
próximos a serem treinados»

Seja mais um Distrito a receber
treinamento. Contate-nos.

MENSAGEM DO FACILITADOR
REQUISITOS D SUBSÍDIO GLOBAL - S.G
Como rotarianos pensar em realizar projetos de S.G é abrir portas as novas gerações. Isto
porque, os Clubes de Rotary através dos projetos humanitários oferecem oportunidades quando
beneficia jovens profissionais através das bolsas de estudos internacionais e/ou equipes de
formação profissional; desenvolve projetos humanitários, onde proporciona a sociedade as
mudanças que almejamos para se fazer o bem ao mundo.
Criar o impacto que queremos alcançar com os projetos de S.G, significa conhecer o ciclo
dos projetos, seus requisitos e as ferramentas que apoiam no planejamento e implementação
destes. Com o novo cenário que vivemos, as necessidades demandam por mais ajuda. Isto,
exige um maior aprimoramento na elaboração de projetos, o que melhora a capacidade dos
rotarianos de criar e implementar projetos de alta qualidade. Como, melhora nossa percepção,
habilidades, e competência no desenvolvimento dos projetos de subsídios globais. A CADRE de
cada distrito rotário busca, mais do que nunca fortalecer suas equipes a minimizar o tempo de
aprovação dos projetos e ampliar o número de projetos bem sucedido. Vejamos o que o seu
Clube precisa saber para realizar um Projeto de S. G. dentro dos Termos e Condições da
Fundação Rotaria.
Quais os requisitos para aprovar uma Projeto de Subsídio Global?
Primeiro, Ser Sustentável, ou seja, a comunidade beneficiada
deve ser capaz de atender às suas necessidades após o Clube ou
Distrito concluir seu apoio. Deve causar impacto duradouro, significa
ter objetivos e metas mensuráveis, para avaliar o real impacto do
projeto. O projeto tem que estar alinhado a uma das seis áreas de
enfoque do Rotary. Buscar sanar uma necessidade identificada pela
comunidade. Investir no mínimo US$30.000 na comunidade.
Capacitar a comunidade para que atenda às suas próprias
necessidades.
Com o treinamento da CADRE buscamos reforçar a eficácia
dos rotarianos a mobilizar recursos de redes locais; fortalecer a
colaboração liderada por rotarianos. Por fim, um projeto de Subsidio
Global, bem sucedido precisa estar embasado no tripé: Ser
Sustentável; Ser Mensurável e Voltada à Comunidade.

Vera Canto Bertagnoli

Declaração de visão do Rotary
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.

