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A História do Rotary
no Brasil
Ao final do mes de fevereiro de 2003, decorreram 80 anos
da admissão do Rotary Club do Rio de Janeiro em Rotary
International, o fato que também marcou a chegada da
organização ao Brasil, haja vista ter sido este o primeiro
Rotary Clube naquele país e, conseqüentemente, o primeiro
clube em que se falava o idioma portugues no mundo.
Ao pesquisarmos a história deste clube, nos deparamos com
alguns fatos interessantes, tais como a quase oficialização
em duplicidade da chegada do Rotary no Brasil.
De volta a 1916, um advogado norte-americano de nome
Richard Momsen, que atuou como Cônsul Geral dos
Estados Unidos no Rio de Janeiro, participou de uma das
reuniões semanais do Rotary Club de Chicago. Herbert
Percival Coates, um ingles, residente permanente em
Montevidéu, no Uruguay, também esteve presente a
referida reuniao, assim como o legendário Ches Perry, que
atuou como organizador e Secretário da Associação
Internacional de Rotary Clubs, hoje, conhecida como
Rotary International.
Momsen e Costes ficaram bastante entusiasmados com o
que viram e pelo que lhes foi dito a respeito pelo
Empreendedor de Rotary Ches Perry, a ponto de, ao
retornarem a seus países anfitriões, iniciarem os trabalhos
de organização do primeiro Rotary Club da América do
Sul.
Nesta empreitada Herbet Coates levou a melhor: dois anos
após o início de seus trabalhos, em Julho de 1918, era
fundado o Rotary Club de Montevidéu.
Momsen reuniu alguns amigos, contudo, a princípio, não
obteve boa receptividade e entusiasmo rs suas idéias.
Em decorrencia disto, somente em 29 de janeiro de 1921,
Momsen realizou sua primeira reuniao com a participação
de um grupo de senhores interessados na fundação de um
Rotary Club no Brasil. A minuta daquela primeira reuniao,
ainda assim foi lavrada e assinada por 14 estrangeiros e 3
brasileiros.
Naqueles dias, havia a preocupação de que Rotary poderia
ser considerada uma instituição estrangeira, preocupação
esta também compartilhada com a administração do Rotary
em Chicago que, embora enaltecia os esforços de Momsen e
de seus companheiros, não aprovou a formação de um clube
com um número tao reduzido de sócios brasileiros. Desta
forma, a primeira tentativa de se organizar um Rotary Club
no Brasil não foi bem sucedida.
Após o decorrer de aproximadamente um ano, em 1922, as
comemorações dos 100 anos de Independencia do Brasil,
bem como suas fortes repercussões, serviram um incentivo
para a fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro. Herbert
Coates, entao Secretário Geral do Rotary Club de
Montevidéu, e também membro do Comite para Expansão
de Rotary além da Associação de Rotary Clubs, veio ao Rio
de Janeiro e conseguiu despertar o interesse de 16
indivíduos, em sua maioria brasileiros, os quais, em 15 de
dezembro de 1922, fundaram o primeiro Rotary Club do
Brasil.
Contudo, a oficialização da admissão do Rotary Club do
Rio de Janeiro em Rotary International somente foi
registrada em 28 de fevereiro de 1923, data esta que passou
a ser a data de aniversário da organização no Brasil.
A história do Rotary Club do Rio de Janeiro é bastante
rica; o plantio da semente do Rotary em todo o Brasil
resultou em 1924, na fundação do Rotary Club de São Paulo
e, subseqüentemente, dos Rotary Clubs de Santos (1927),
Belo Horizonte (1927), Juiz de Fora (1928) e Niterói (1928).
O clube também participou da fundação de vários outros
clubes em outros estados da República Federativa.
Foi também através da iniciativa de um grupo de dedicados
sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro que o informativo
“Notícias Rotárias” (fundado em 1924), subseqüentemente
teve seu nome mudado para “Rotário Brasileiro”, passando,
depois, a chamar-se definitivamente “Brasil Rotário”, uma
publicação que visa a difusão do Ideal de Servir, sendo a
revista regional oficial de Rotary International para os
rotarianos do Brasil.
A semente plantada em 1923 pelo RC do Rio de Janeiro,
germinou e deu frutos: hoje, são 38 distritos no Brasil, com
mais de 2.300 unidades rotárias, das quais fazem parte mais
de 53.000 rotarianos.
No mundo rotário, o Brasil encontra-se em terceiro lugar
em número de clubes e quinto em número de sócios. Além
disso, duas convenções internacionais já foram realizadas
no Brasil: uma em 1948, na cidade do Rio de Janeiro, com
7.511 participantes, e outra na cidade de São Paulo, em
1981, com 15.222 participantes. três ilustres rotarianos
brasileiros também já ocuparam a posição de Presidentes de
Rotary International: Armando de Arruda Pereira (194041), Ernesto Imbassahy de Mello (1975-76) e Paulo Viriato
Correa da Costa (1990-91), todos já falecidos.

20 motivos para eu ser
Rotariano
Porque pertencer ao
ROTARY

01. Amizade
Em um mundo cada vez mais complexo, o
Rotary satisfaz a uma das necessidades mais
básicas dos seres humanos: a de
companheirismo. Esta é uma das duas razões
pelas quais o Rotary foi fundado em 1905.
02. Contatos Profissionais
Este foi o segundo motivo do surgimento do
Rotary. Toda pessoa precisa de uma rede de
contatos. O Rotary representa um corte
transversal das profissões de uma
comunidade, pois os rotarianos estão
envolvidos em todos os ramos comerciais e
profissionais, e ajudam-se uns aos outros.
03 Crescimento Pessoal.
O envolvimento com o Rotary favorece o
crescimento pessoal na área de relações
humanas.
04. Experiência em Liderança
O Rotary é uma organização que congrega
líderes e pessoas de sucesso. Servir em
cargos rotários é sinônimo de maior
experiência em liderança. A pessoa aprende
como motivar, influenciar e liderar aqueles que
já são líderes.
05. Atuação Cívica na Comunidade
A ligação com um Rotary Club torna seus
sócios melhores cidadãos. Tipicamente, o
Rotary Club congrega as pessoas mais
atuantes de uma comunidade.
06 nformação Atualizada
As reuniões semanais de um Rotary Club
procuram manter os sócios atualizados sobre
o que está acontecendo na comunidade, no
país e no mundo. Discutem-se temas variados
apresentados por palestrantes convidados.
07 Diversão.
O Rotary também oferece diversão. Todas as
reuniões semanais, projetos de clube e
atividades sociais e o serviço são
interessantes e divertidas. Além disso, prestar
serviços também é divertido.
08 Oratória
Muitas pessoas que ingressam em nossa
organização têm receio de falar em público. O
Rotary permite excelente experiência em
oratória, fortalecimento da autoconfiança e
aproveitamento de oportunidades no campo da
comunicação.
09 Cidadão do Mundo
Todo rotariano usa um distintivo que diz:
“Rotary International” e é bem recebido e
incentivado a participar das reuniões de mais
de 31.000 clubes e 199 países e regiões
geográficas. São poucos os lugares do mundo
que não contam com um Rotary Club. No
Rotary fazemos amigos na comunidade local e
mundial
10 Assistência durante Viagens
Como existem Rotary Clubs em tantos lugares,
com muita freqüência rotarianos que
precisavam de médico, advogado, hotel,
dentista, conselho, etc., durante alguma
viagem conseguiram ajuda através do Rotary.
11 Entretenimento
Todo clube organiza reuniões e atividades de
entretenimento, as quais são muito
importantes para trazer diversão às nossas
ocupadas vidas profissionais ou de negócios.
No Rotary são organizadas conferências,
convenções, assembléias e institutos que,
além de informação, orientação e serviço
rotário, também oferecem distração.

12 Melhoria das Habilidades Sociais
Todas as semanas, e em vários tipos de
reuniões e eventos, o Rotary aperfeiçoa nossas
personalidades e habilidades interpessoais,
oferecendo ambiente ideal para pessoas que
gostam de sociabilizar.
13 Programas Familiares
O Rotary oferece um dos mais abrangentes
programas de intercâmbio de jovens do
mundo,
patrocina
clubes
em
escolas
secundárias e universitárias para os futuros
rotarianos, programas e associações de
cônjuges, bem como grande variedade de
atividades úteis que difundem valores
fundamentais às famílias de rotarianos.
14 onhecimentos Profissionais
Espera-se que todo rotariano envolva-se com a
melhoria de sua profissão ou ocupação, sirva
em comissões de serviços profissionais e
participe da divulgação de sua profissão entre
os jovens. Os rotarianos procuram conseguir
que todos sirvam sempre da melhor maneira
através de nossas profissões, sejam elas no
ramo da medicina, educação, etc
15 alores Éticos
Os rotarianos aplicam em todas as suas
atividades a Prova Quádrupla, a qual reflete
seus padrões de ética. Espera-se que os
sócios atuem eticamente em suas profissões e
relacionamentos pessoais
16 Conscientização Cultural
Encontramos
representadas
no
Rotary,
mundialmente, quase todas as religiões,
culturas, raças, nacionalidades e crenças
políticas. Em nosso meio encontram-se os
cidadãos de maior destaque dos mais variados
campos do conhecimento humano. Os
rotarianos entram em contato com outras
culturas e anseiam por trabalhar e ajudar as
pessoas
de
todos
os
lugares.
Conseqüentemente,
tornam-se
melhores
cidadãos em seus próprios países.
17 Prestígio
Os rotarianos são pessoas de prestígio: líderes
de
negócios,
profissionais,
artísticos,
governamentais,
esportivos,
militares,
religiosos e muitos outros. O Rotary é a
associação de clubes dedicada à prestação de
serviços mais antiga e prestigiosa do mundo.
Em suas fileiras encontram-se executivos,
diretores e profissionais de destaque, ou seja,
pessoas de influência acostumadas a tomar
decisões.
18 Pessoas Agradáveis
Acima de tudo, os rotarianos são pessoas
agradáveis. São indivíduos que crêem que o
valor de cada um reside em ter bom coração e
não no destaque pessoal.
19 Ausência de um Credo Oficial
Pelo fato do Rotary International não ter caráter
político ou religioso, não possuímos nenhum
credo oficial. Somos uma sociedade aberta,
integrada por homens e mulheres que
acreditam no valor da ajuda ao próximo.
20 Oportunidade para Servir
Rotary é formado por clubes dedicados à
prestação de serviços. Seu interesse máximo é
a humanidade, seu produto de maior valor é a
dedicação ao servir. Os melhores motivos para
tornar-se rotarianos são a oportunidade de
ajudar nossos semelhantes e o bem-estar que
res de nossas ações.*

OBJETIVOS DO ROTARY
*
O Objetivo do Rotary é
estimular e fomentar o
ideal de Servir, como base
de todo empreendimento
digno, promovendo e
apoiando:
1.º- O desenvolvimento do
companheirismo como
elemento capaz de
proporcionar oportunidades
de servir;

DECLARAÇÃO PARA
EXECUTIVOS E PROFISSIONAIS
ROTARIANOS
Como rotariano, no exercício de
minha profissão ou na condução de
meus negócios, devo observar as
seguintes normas:
1) considerar minha ocupação
como uma oportunidade adicional
para servir;
2) ser fiel à letra e ao espírito do
código de ética de minha ocupação,
às leis de meu país e ao padrão
moral de minha comunidade;

2.º- O reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil
e a difusão das normas da
ética profissional;

3) fazer todo o possível para
dignificar a minha ocupação e para
promover os mais altos padrões
éticos no exercício da mesma;

3.º- A melhoria da
comunidade pela conduta
exemplar de cada um na
sua vida pública e privada;

4) ser justo com meu empregador,
empregados, associados,
concorrentes, clientes, o público e
todos aqueles com os quais
mantenho um relacionamento
comercial ou profissional;

4.º- A aproximação dos
profissionais de todo o
mundo, visando a
consolidação das boas
relações, de cooperação e
da paz entre as nações.
*

Para tudo que você
pensar, dizer, ou fizer,
aplique a
PROVA QUÁDRUPLA
1- É A VERDADE?
2- É JUSTO PARA TODOS
OS INTERESSADOS?
3- CRIARÁ BOA VONTADE
E MELHORES AMIZADES?
4- SERÁ BENÉFICO PARA
TODOS INTERESSADOS?

5) reconhecer o respeito devido a
todas as ocupações úteis à
sociedade, assim como a dignidade
inerente às mesmas;
6) oferecer os meus conhecimentos
profissionais para propiciar
oportunidades aos jovens, para
atender as necessidades especiais
de outros e para melhorar a
qualidade da vida em minha
comunidade;
7) ser honesto na propaganda que
fizer, e em todas as apresentações
ao público relativas a minha
empresa ou profissão;
8) não procurar obter de um
rotariano, nem lhe outorgar, um
privilégio ou uma vantagem que não
sejam normalmente concedidos num
relacionamento comercial ou
profissional.

Você usa o seu distintivo todos os
dias?

Por Arnald R. Grahl

Notícias do Rotary International – 10 de fevereiro de 2010

Os rotarianos vêm discutindo o hábito de usar os distintivos
do Rotary no grupo oficial do Rotary no LinkedIn. Existem
vários modelos de distintivos, inclusive este do fornecedor
Russel-Hampton. Veja uma lista completa de fornecedores
oficiais licenciados do RI. Foto cedida por Hussell-Hampton
Rotary International on Facebook
Quase um mês depois do início do desafio de usar seu
distintivo do Rotary por 60 dias seguidos, Luanne Triolo
percebeu que tinha pulado um dia.
Então a presidente de 2009-10 do Rotary Club de Carol
Stream, Illinois, EUA, começou novamente sua contagem
para alcançar o desafio que William Ferreira, governador
do Distrito 6440 havia feito aos presidentes de clube de seu
distrito.
"Você se acostuma e é uma iniciativa útil", afirma Triolo.
"Distintivos diferentes chamam a atenção das pessoas de
várias maneiras."
Muitos rotarianos levam a sério a responsabilidade de usar
seu distintivo. Eugene Beil, ex-governador do Distrito 6950
(Flórida, EUA) e associado do Rotary Club de Hudson,
chamou a atenção a essa dedicação recentemente quando
iniciou uma discussão no grupo oficial do RI no
LinkedIn perguntando aos rotarianos se eles usavam seus
distintivos diariamente ou apenas durante as reuniões.
"Fiquei satisfeito com o retorno", comentou Beil. "Eu
realmente acredito no valor de usar o distintivo todos os
dias, seja no supermercado, no trabalho, enfim, onde quer
que seja. Nunca se sabe quando alguém vai notar
e perguntar o que é o Rotary."
Tony Quinn, governador do Distrito 1200 (Inglaterra)
observou no LinkedIn que os rotarianos concordam em
usar seus distintivos diariamente quando são admitidos ao
Rotary.
"O ex-presidente do RI Bob Barth comentou que o
distintivo significa 'Pode confiar em mim, eu dou mais do
que recebo e estou às ordens' e eu não consigo pensar em
um motivo melhor para usá-lo o tempo todo", argumenta
Quinn.
Modelos e tamanhos diversos
Triolo comenta que seu distintivo preferido foi comprado
com o fornecedor Russell-Hampton e mostra várias
mulheres com os braços levantados e o emblema do Rotary.
(Veja a lista completa dos fornecedores licenciados do RI).
Ela conta que gosta de procurar novos distintivos em
seminários de treinamento de presidentes eleitos,
treinamentos de dirigentes de clubes e conferências
distritais. "Tem até alguns magnéticos para pessoas que não
querem furar sua roupa."
Claudiu Presecan, sócio do Rotary Club de Cluj-Napoca
Cetatuie, Romênia, observa que o Rotary foi impedido de
entrar em seu país durante os 50 anos de comunismo.
"Acho que dou mais valor ao distintivo por ter sido
proibido de usá-lo durante tanto tempo."
Daniel Romanchik, associado do Rotary Club de Ann
Arbor, Michigan, EUA, conta que a discussão no LinkedIn
o convenceu a usar seu distintivo mais frequentemente. Ele
tem preferência por aqueles que têm o lema do RI.
Lisa Hunter, presidente do Rotaract Club de Maidenhead,
Berkshire, Inglaterra, conta que sente orgulho ao usar seu
distintivo do Rotaract. "Assim como muitas pessoas, eu
carrego na bolsa vários modelos diferentes, assim tenho
sempre à mão um que combine com a ocasião", ela explica.
E você, usa seu distintivo todos os dias? E isso já foi motivo
de conversa com algum desconhecido? Deixe seus
comentários abaixo ou participe do bate-papo no grupo
oficial do RI no LinkedIn.

MENSAGEM
O SERVIDOR

O SIGNIFICADO DA
BENÇÃO

Quando alguém te diz: “QUE DEUS
TE ABENÇOE” não está só
O servir não é próprio dos
desejando
o melhor para você, mas
seres inferiores.
também atuando a seu favor.
Deus, que nos dá o fruto e a
Pois
quando bendizes a alguém,
luz, serve.
também estás atraindo a proteção
Poderia chamar-se: O
de Deus para você.
Servidor!
O efeito de abençoar é
E tem seus olhos fixos em
multiplicador,
nossas mãos e nos interroga
já
que
é
dado
por Deus a seus filhos.
todos os dias: "Serviste
A benção invoca o apoio
hoje?
permanente de Deus para o bem
estar da pessoa, fala de
A quem?
agradecimento,
confere
À árvore, ao teu amigo, à
prosperidades e felicidade em toda
tua mãe?"
pessoa que a recebe da nossa parte.
Como seria triste e monótono A benção começa com as relações de
pais e filhos.
o mundo se não houvesse
Os
filhos
que
recebem a benção da
uma roseira a plantar, uma
parte dos seus pais,
contrariedade a desfazer,
tem
um
bom começo espiritual e
uma iniciativa a tomar!
emocional na vida.
Há muita alegria em ser bom
Recebem
um firme propósito de
e sincero; há intensa alegria
amor e aceitação.
em ser justo e bom; há,
Este
princípio
também se aplica na
porém, maior alegria, em
intima relação de casais..
servir!
As amizades se aprofundam e se
fortalecem,
Onde houver uma árvore
Trazendo
companheirismo,
saúde e
para plantar, procura tu
esperança
a
todos
que
mesmo plantá-la; onde
nunca receberam sequer uma
houver um erro para
palabra abençoada.
corrigir, corrige-o tu com
O poder da vida e da morte está na
bondade; onde surgir uma
Palavra.
dor a mitigar, mitiga-a tu
Ao abençoares não só está
com solicitude; onde
outorgando
a vida aquele que a
aparecer árdua e penosa
recebe, mas também aquele que
tarefa que todos recusem,
também a dá.
encarrega-te logo de realizáPor
isso,
hoje
eu peço que Deus te
la!
abençoe, porque ao bendize-lo de
Aquele que critica, este é
todo coração, estou bendizendo a
quem destrói.
mim mesmo.
Distribua
bençãos
por onde vás, não
Sê tu, idealista, sê tu quem
só palavras, mas, ações.
serve!
Elas
retornarão
a ti quando menos
Que o homem seja nobre,
esperares.
prestativo e bom,
Geralmente
a pessoa que vive na
pois só isso o distingue de
presença de Deus, amando-O e
todos os outros seres.
abedecendo-O, tem o privilégio da
sua Divina Benção sempre.
Abraços e que Deus te Abençoe.
Goethe

Arraial de São Luís Gonzaga

prossegue
até o final do mês de julho

As festas juninas deste ano promovidas
pela Paróquia São Luís Gonzaga
começaram no final do mês de maio, com
previsão de término na primeira quinzena
de julho. A alta frequência do público
animou os organizadores que optaram
pela continuidade do evento até o domingo,
25 de julho.
Com a decisão, tomada em reunião do
Conselho Paroquial e de Administração da
paróquia, os colaboradores e,
principalmente, o pároco Palmiro Carlos
Paes estão buscando novos atrativos para
incrementar a programação e continuar
despertando o mesmo interesse do público.
No páteo do Centro Pastoral Celeste Fava,
transformado em um divertido arraial, estão
as barracas de churrasco, fogaça, pizza,
delícias de milho verde, doces caseiros,
quentão e vinho quente e de refrigerantes e
cerveja. E para animar, barraca de pesca
para a garotada e rodadas de bingo para
os adultos. Nos intervalos, a música
continua, com destaque para sucessos
sertanejos e MPB.
Entre as novidades destacam-se o
churrasco, com as opções de carne bovina,
frango e linguiça, servidas no espeto ou no
pão, acompanhadas de farofa seca e
molho vinagrete. Na barraca dos doces
caseiros, há sempre sabores renovados,
como os doces em calda, de batata-doce e
de amendoim, canjica, arroz doce e os
bolos típicos.
O Arraial de São Luís Gonzaga funciona
aos sábados, das 18 às 23 horas e aos
domingos, das 17 às 22 horas. Convite
individual: R$ 5,00 (para consumação no
evento). Em julho, dias 3 e 4; 10 e 11; 17 e
18; 24 e 25. No dia 11, domingo, venha
comemorar o encerramento da Copa do
Mundo de Futebol no Arraial de São Luís.
A renda integral do evento é destinada à
continuidade da reforma do salão
paroquial, que prossegue em ritmo
acelerado.
A Paróquia São Luís Gonzaga fica na
Praça D. Pedro Fulco Morvidi, nº 1, Vila
Pereira Barreto, Pirituba. Mais informações
pelo telefone:3975-6790, de segunda-feira
a sábado, das 9 às 17 horas e no site:
www.paroquiasaoluisgonzaga.com.br

CORRESPONDENCIA
RECEBIDA

Companheirismo

Dia 01 aniversario da
companheira, Maria Cristina da
BOLETINS
Silva, nossa presidente,
Rotary Club Rio de Janeiro
Dia
10, aniversario da Carla,
Rotary Club de São Paulo
filha do companheiro Bruno
RCSP-Norte 2
Rotary Club de Lavras
Leone
Rotary Club de São Paulo - Vila Carrão
As aniversariantes, os nossos
Rotary Club de São Paulo Freguesia do Ó
votos
de muitas Felicidades com
RCSP-Pirituba
muita Paz e Amor e uma caloraso
Rotary Club de Suzano
saudação Rotaria
E-mail
Datas Comemorativas da semana
Do distrito 4430 no total de 4,
Dia 05 Coluna Prestes começa
Diácono Eliezer de Belém do Para
a percorrer o Brasil (1924), Dia
Rotary Club de Suzano
da Independência da Argélia, Dia
Freguesia News,
ZNnaLinha,
do levante armado em São Paulo,
EGD Ronald D’Elia,
sob o comando do Gen. Isidoro
Célia Morau
Dias Lopes (1924)
Norma Testa Garcia – RCSP-Pirituba Dia 06 Carta Régia proibindo a
*
impressão de livros e jornais no
Brasil
(1647), Dia da criação do
Jornais
IBGE
(1934), Morte do poeta
Freguesia News
Castro Alves (1871), Nascimento
Lapa News
do compositor Alberto
Pirituba News
Nepomuceno (1864)
Companheiros
Dia
07
Dia do Voluntário Social,
façam seus Anúncios
Inauguração da Estrada de Ferro
No jornal do Bairro
Rio
de Janeiro/São Paulo (1877),
O Freguesia News
Nascimento de Artur de Azevedo
Ele tem sido nosso Parceiro
(1855), Nascimento de Tobias
E tem credibilidade
Barreto (1839), Nascimento do
pintor Lasar Segall (1890),
O Rotary Club de São Paulo
Nascimento do presidente
Pirituba
Rodrigues Alves (1848),
Tem a honra de convidar V.
Dia 08 Dia do Padeiro, Dia do
As.. e demais companheiros
Panificador, Dia Nacional do
do Club,, bem como familiares,
Pesquisador, Primeira exibição
para a nossa Transmissão e
de cinema no Rio de Janeiro
Posse do Conselho Diretor
(1896)
para gestão 2010/2011 que se
Dia 09 Dia da Independência da
realizará
Argentina, Nascimento de Carlos
Dia 06 de julho de 2010, terçaChagas (1879), Revolução
feira às 20h30min no Salão
Constitucionalista em São Paulo
Azul do Clube
(1932)
Espéria – Avenida Santos
Dia 10 Dia da Pizza, Dia Mundial
Dumont, 1313- São Paulo – SP
da Lei,, Embarque de D. Pedro
Adesão: R$ 70,00
II no Rio de Janeiro para
Favor confirmar sua presença:
Uruguaiana (RS) durante a
3938-6659 / 3901-5888
Guerra do Paraguai (1865),
Estacionamento no Local
Dia 11 Dia do Mestre de Banda,
Dia do Rondonista, Dia Mundial
Vamos prestigiar os
da População,Dia Nacional dos
companheiros deste Club
Trabalhadores de Serviços
Telefônicos, Nascimento do
compositor Carlos Gomes (1836)

ECOS DA ULTIMA REUNIÃO
O Presidente Josino Bentes
Monteiro, deu inicio na reunião,
Falando da importância de Rotary e
pede a todos que cantem o Hino
Nacional e de pé saudassem o
Pavilhão Nacional e demais
Bandeiras da Panóplia. Em seguida
pedi ao companheiro Bruno Leone
que faça o protocolo da Reunião.
Bruno Leone da as boas vindas a
todos e nomeia a mesa que dirigiu
os trabalhos da noite, que estava
assim constituída: no lugar nº 1
Josino, 2 Maria Cristina, 3 Manuel
Cepeda Gov Penafiel 1970
Portugal, 4 Mario Mangini GA 9/0,
5 Chucralall al Tayar GA 0/1, 6
Ronaldo de Moura ,7 Claudete
Jakuboviski, 8 Antonio Risson, 9
Isabel Cabrera, 10 Janáira Bentes
Monteiro. 11 Dora Gerodetti, 12
Nicolaus Simos Presidente 0/1
Leste, 13 Paulo Jakoboviski
Instrutor Distrital 9/0.
A companheira Dora leu a
Mensagem da Noite.
O companheiro Hercules da Posse
a companheira Célia Morau e
entrega o Titulo PAUL HARRIS
para seu Afilhado Jesus.
Em seguida o companheiro Bruno
entrega a seu afilhado Adenilsom
Titulo PAUL HARRIS.
O Fabrizio entrega diploma de
reconhecimento aos Companheiros
Bruno, Orestes, Hercules e Dora
por serem os principais
colaboradores do Club, para a
Fundação Rotária.
O Governador Assistente Mario
Mangini representando o
Governador Juvenal faz mensagem
a todos.
O presidente Josino agradece o
apoio de todos e da posse a nova
presidente Maria Cristina da Silva
que logo após bate pela primeira
vez no sino, faz sua mensagem, e
da posse ao seu conselho diretor.
Em seguida pede a Chucralla
Tayar que de seu recado.
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Quadro associativo, seu
clube e o Plano Estratégico
do RI
O novo Plano Estratégico procura
fortalecer os clubes e oferecer a estrutura
necessária para que clubes e distritos
sejam bem-sucedidos no futuro. Este
plano simplificado, mostra que o futuro
do Rotary está em clubes fortes,
determinados e reconhecidos por suas
realizações.
Então, por que o Plano Estratégico é
importante para o desenvolvimento do
quadro associativo de seu clube? A
resposta é simples: clubes dinâmicos
atraem novos associados e são motivo de
orgulho para associados já existentes.
Quem não gostaria de pertencer a um
clube atuante, cujas contribuições ajudam
a melhorar as vidas das pessoas em suas
comunidades e no mundo inteiro?
Pense em como seu clube atende à
prioridade de fortalecer e apoiar os
clubes, respondendo
às seguintes
perguntas:
Que três abordagens inovadoras seu clube
implementou - ou implementará - para
tratar de questões relativas ao quadro
associativo em sua região?
Como seu clube se tornou mais flexível
para acomodar as necessidades de
profissionais mais jovens? O que
especificamente você fez - ou pode fazer para atrair associados diversificados de
sua comunidade?
Qual é a diferença do recrutamento e
retenção de associados hoje em dia,
comparados a 5, 10 e 20 anos atrás?
O que seu clube oferece a associados
atuais e em potencial em termos de
oportunidades de desenvolvimento da
capacidade de liderança?
Estas perguntas o farão refletir sobre
como os esforços para a ampliação do
quadro associativo apoiam a Missão e a
Visão do Rotary International e como o
seu clube pode agir para se tornar parte
integral do processo de implementação do
Plano Estratégico.
Alguns recursos úteis para seu clube:
Plano Estratégico do RI (inclui a
descrição do Plano, apresentação em
PowerPoint, Valores do Rotary e pôster)
Guia para Planejamento Estratégico
Plano de Liderança de Clube
Ferramentas de Avaliação do Clube e
Guia para Desenvolvimento do Quadro
Associativo
Capacitação de Líderes: Guia para
Elaboração de Programa

Conselho de Legislação de
2010: novidades sobre o
quadro associativo

Subsídios para Relações Públicas

Ainda dá tempo de incentivar os líderes
distritais a solicitar um Subsídio para
O Conselho de Legislação se reúne a Relações Públicas. O prazo só vence no
cada três anos para deliberar e atuar dia 15 de julho.
sobre as propostas de emendas e
resoluções apresentadas por clubes,
Aumentar a projeção da imagem pública
conferências distritais, conselho
da organização, uma das três prioridades
geral, conferência do Rotary para a
do Plano Estratégico, é essencial para
Grã-Bretanha e Irlanda ou conselho atrair novos associados ao Rotary. Leia
diretor do RI. Aqui estão alguns
mais a respeito da percepção pública
destaques do Conselho de
sobre o Rotary e da importância de ações
Legislação de 2010:
de relações públicas em sua comunidade
no relatório dos grupos de análise de
• Os E-clubs se tornaram parte 2008-09. Um relatório atualizado estará
permanente do Rotary
disponível no site do RI em meados de
International.
junho.
• Uma Quinta Avenida de
Serviços foi adicionada:
Serviços às Novas Gerações.
• Rotarianos sendo
transferidos e ex-rotarianos
devem obter um certificado
do conselho diretor do último
clube a que pertenceram,
Editora: Jennifer Frisbie, Coordenadora
comprovando que eram
sênior
associados daquele clube.
Divisão de Desenvolvimento do Quadro
• Nenhum clube pode limitar a Associativo
associção com base na
Rotary International
orientação sexual do
www.rotary.org
candidato.
• Foi solicitado ao conselho
membershipminute@rotary.org
diretor do RI que proponha
ao próximo Conselho de
Legislação um novo tipo de
associação: associado de
clube satélite.
Acesse o site do RI para mais
informações sobre o Conselho de
Legislação de 2010.

Um dia muito especial
Segunda-feira, 28 de junho, foi
para mim um daqueles dias
que não se esquece.
Ao ser admitida formalmente
como filiada ao Rotary Club de
São Paulo-Noroeste, entidade
que já conhecia parte de seus
associados, tudo aconteceu
num ambiente acolhedor,
fraterno e muito animado.
Pude conhecer um pouco mais
os novos companheiros, seus
cônjuges e familiares e
conversar com rotarianos de
outros clubes da nossa região
como os simpáticos casais do
Rotary Club de São PauloSantana e Norte, entre outros.
Estou muito feliz com essa
possibilidade que se abre para
que eu possa aprender mais
sobre serviços comunitários e
em pról da coletividade.
Ao meu padrinho Josino, um
agradecimento pelo incentivo e
um pedido - que continue me
ensinando e orientando meus
passos.
À presidente Maria Cristina,
meus cumprimentos e
encorajamento para que
desempenhe a função com
competência e sensibilidade
como já demonstrou desde o
primeiro instante.
A todos, o meu empenho em
corresponder à confiança que
me creditaram.
Celia Morau

FESTIVA DE POSSE
DO CONSELHO DIRETOR
GESTÃO 2010/2011

Hino Nacional.

Convidados e visitantes.
POSSE NO NOROESTE
COM A PRESENÇA DO EG
Manuel Cepeda.

EGD Manuel Cepeda, Gov.
Penafiel 1970 Portugal coloca o
Pim na lapela da nova
companheira.

HOMENAGEM

O COMPANHEIRO ADENILSON
RECEBE DE SEU PADRINHO
BRUNO LEONE O
RECONHECIMENTO COM UM
TITULO PAUL HARRIS.

O Edinalvo recebe de seu padrinho o
companheiro Hercules o Titulo PAUL
HARRIS como reconhecimento.

A comissão de companheirismo
comandada pelo companheiro
Jesus entrega Trofeu Eloy:

O EGD Manuel Cepeda recebeu o
Troféu por representar o Club Mais
distante.

O Presidente Josino entrega a
nova companheira o Diploma de
Sócia Representativa a Célia
Morau.
A companheira Claudete pelo auto
Grau de companheirismo, transferindo
sua reunião.
Hercules Guilardi, Socio
Fundador do Noroeste entrega a
Célia Morau, nova Socia, uma
pasta com todas as informações
a respeito de Rotary.

O presidente do RCSP-Norte pela
maior Caravana.

Reconhecimento por
maior Doação a
Fundação Rotária.

O companheiro Fabrizio
homenageia os
companheiros que mais
contribuíram para acabar
com a pólio no mundo, e
vê as crianças livres deste
mau, que foram:
Bruno Leone,
Orestes Gerodetti,
Hercules Guilardi,
Dora Maria Gerodetti, a
estes companheiros o
nosso muito Obrigado.

POSSE DA NOVA
PRESIDENTE

Um minuto com o Pai
ORAÇÃO

Presidente Josino coloca o Pim
de Presidente na companheira
Maria Cristina.

A presidente Maria Cristina
bate pela primeira vez o Sino.

Cristina assume a direção do
RCSP-Noroeste.

Senhor! No silêncio deste momento ,
venho pedir-te a paz, a sabedoria, a
força.
Ajuda-me a ver o mundo com os
olhos cheios de amor;
Ajuda-me a ser paciente,
compreensivo , manso e prudente;
Ajuda-me a ver os teus filhos além
das aparências, como tu mesmo os
vês,
E assim ter sensibilidade para
perceber o bem que existe dentro
deles.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia.
Guarda minha língua de toda
maldade.
Que só de bênçãos se encha meu
espírito.
Que eu seja tão bondoso e alegre,
que todos quantos
se achegarem a mim sintam a tua
presença.
Reveste – me da tua beleza, Senhor,
e que no decorrer da
Minha vida eu possa te revelar ao
meu próximo.
(Oração adaptada – da Oração do
Amanhecer)

O companheiro Josino na
tribuna agradeceu a todos
os companheiros pelo
apoio e sucesso da
gestão. E da inicio a
transmissão e posse à
presidente do Rotary Club
de São Paulo Noroeste e
convoca a companheira
Maria Cristina da Silva
para a troca do Distintivo.

A presidente Maria Cristina
juntamente com sua mãe e
filho destacam o banner de sua
Gestão.

A presidente Terezinha do
NRDC Vida e Esperança
Noroeste entrega ao seu
Sucessor Edison Araujo a
Bandeira e a responsabilidade
pelo mesmo.

Mensagem de Posse
2010 / 2011

UM POUCO DA MINHA
VIDA ROTÁRIA

Entrada em Rotary ano 2000
Prezado companheiro Josino, (1ºjulho 2000 meu aniversário 34ª)
Já fazem dez anos que entrei
Quero dizer-lhe que o
nesta maravilhosa organização,
admiro muito, sua boa vontade, quando fui convidada, minha
seu grande coração, paciência, madrinha Mª Helena Costa
determinação, garra. Você fez
Campos RCTaiamã – distrito
muito pela comunidade neste
4440, me explicou, entre outras
teu ano de direção do
coisas que nos primeiro anos eu
Noroeste, mas fez muito mais
seria apenas sócia representativa,
por nós seus companheiros!
depois iria passando por todos os
Ensinou-nos muitas coisas,
cargos do Clube( secretaria,
como por exemplo:
protocolo, ...) até que algum dia
EU seria Presidente.
-Reconhecer os grandes
Em algumas palestras proferidas
profissionais que temos bem
pelo brilhante companheiro Ari
próximos a nós!
Sergio RCSP- Mogi Oeste, O
Rotary faz muito pelas pessoas no
-Homenagea-los para que eles mundo inteiro, mas o que mais faz
vejam que reconhecemos o
é TRANSFORMAR AS
seu valor!
PESSOAS, ensinando normas de
condutas nobres para bem
-Paciência nas divergências,
vivermos nossas vidas pessoais e
cautela...!
profissionais.
Agradeço de coração a confiança
-As vezes a melhor resposta é que os companheiros do Noroeste
o silencio.
colocaram em mim, quando me
indicaram para este cargo,
Colocou o Noroeste em
Confesso que tive que pensar
evidência, com seu trabalho no muito, porque sei que a
boletim semanal, que acredito, responsabilidade envolve ser
te deu muito trabalho!, mas
presidente é muito grande.
chegou longe!
Enfim, tranqüilizada pelos próprios
companheiros, e pelo imenso
Por tudo isso e muito mais lhe
treinamento que tivemos, hoje
agradeço, em meu nome e de
assumo esta responsabilidade
nossos companheiro aqui
sabendo que um Clube não se faz
presentes.
só com Presidente, mas com
O que me alegra, companheiro todos companheiros, unidos
Josino, é saber que você
lutando pelo mesmo ideal,
continuará conosco, apenas
procurando atingir a mesma meta.
Tenham a certeza de que farei o
mudará de cadeira, ( e terá
melhor possível dentro de minhas
bem menos acesso ao
possibilidades.
microfone!!!...Isso
companheiro...não lhe pertence Sempre contando com os
companheiros do Noroeste, o
mais!! rss...)
NRCD, nosso governador
Agora é a minha vez, vocês me Assistente Prezado Companheiro
escolheram, pois bem, agora
Chuchalla (aqui presente), O
vão ter que me agüentar, estou Governador Paschoal Leardini e
começando a gostar de
toda governadoria do distrito
microfone....rss.
4430.

Agradecimentos Finais
Agradeço muitíssimo a presença
das seguintes pessoas em especial:
- Minha Querida mãe Nadir Pereira
da Silva,
- Meu Querido Filho Mário Cereia
Neto,
- Família Leone,
- Família Gálea,
- Governador Manoel Capedam (de Portugal – Distrito... RC...)
complementar estes dados
- Governador Assistente 2010/11Chucrallah Salem El Tayar e sua
esposa Dadi,
- Governador Assistente 2009/2010
Mário Mangini e sua esposa Irene,
- Os companheiros do RCSPSantana – que muito gentilmente
transferiram sua reunião para estar
conosco nesta noite.
- Sr. Terezinha Presidente NRDC 2009/2010
- Sr. Edison Presidente NRDC –
2010/2011,
- Aos companheiros:
- RCSP- Freguesia do Ó,
- RCSP – Pirituba,
- RCSP – Norte,
- RCSP – Brás,
- RCSP – Leste,
- A todos convidados e amigos aqui
presente,
Muito Obrigada, em meu nome, e
em nome de todos companheiros do
RCSP-Noroeste.
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A Convenção de Montreal inspirou e
divertiu
Por Arnold R. Grahl
Notícias do Rotary International
25 de junho de 2010

Banerjee é eleito presidente do RI para
2011-12
Por Joseph Derr
Notícias do Rotary International -- 23 de junho de 2010

Kalyan Banerjee discursa aos presentes após ter sido eleito presidente do
Rotary International para 2011-12 durante a quarta sessão plenária da
Convenção de 2010. Monika Lozinska-Lee/Rotary Images
Rotary International on Facebook

O presidente do RI, John Kenny, e sua esposa,
June, se abraçam durante a sessão plenária de
encerramento da Convenção do RI de 2010 em
Montreal, Canadá. Alyce Henson/Rotary Images
Rotary International on Facebook
Mais de 18.000 rotarianos de 154 países e áreas
geográficas deixaram, no dia 23 de junho, a
Convenção do RI de 2010, em Montreal, Canadá,
motivados a concluir a tarefa de erradicar a pólio e
convencidos de que seus esforços têm feito a
diferença, mesmo que os resultados não sejam
imediatamente aparentes.
Como citou Jo Luck, presidente da Heifer
International e associada do Rotary Club de Little
Rock, EUA: "Vocês fazem parte de um projeto e
raramente têm a oportunidade de saber detalhes do
impacto causado", Luck comentou, "mas saibam,
vocês com certeza fizeram a diferença."
Durante os quatro dias, as sessões plenárias e
grupos de discussão estiveram lotados, e os
rotarianos escutaram diversos palestrantes ilustres,
como a própria Jo Luck; Greg Mortenson, autor de
best-seller e cofundador da Central Asia Institute;
Bob Mazzuca, diretor executivo da Boy Scouts of
America; e Dolly Parton, cantora de música country
e filantropa.
Os participantes também ficaram maravilhados com
a variedade de atividades de entretenimento, como
o grupo musical irlandês Celtic Thunder, os
acrobatas do Cirque du Soleil e a potente voz do
tenor Russell Watson.
Dolly Parton entrou no palco cantando um de seus
hits e agradeceu ao Rotary por apoiar o
programa Biblioteca da Imaginação a promover
a alfabetização infantil

Kalyan Banerjee, do Rotary Club de Vapi, Índia, foi eleito
presidente do Rotary International para 2011-12 durante a quarta
sessão plenária do Convenção de 2010 em Montreal, Canadá.
"Agradeço do fundo do meu coração por esta incrível oportunidade
de servir à mais extraordinária organização humanitária do mundo",
proferiu, tendo ao seu lado Binota, sua esposa.
Banerjee contou aos participantes sobre seus primeiros contatos com
o Rotary na Índia e sobre ter presenciado o crescimento da
capacidade da organização para fazer mudanças e influenciar cada
vez mais a qualidade de vida no país. "É claro, para mim, que o
Rotary International e a Índia têm um relacionamento simbiótico:
cada um fazendo o outro ficar mais forte", acrescentou.
"Tenho visto o impacto que projetos simples podem causar em cada
vilarejo, família e indivíduo", disse, solicitando em seguida que
todos os rotarianos fizessem uma autorreflexão e procurassem ser
generosos com o próximo.
"Através dos serviços humanitários, somos capazes de encontrar
dentro de nós reservas de generosidade e preocupação com o
próximo, e encontrar um significado mais profundo para nossas
vidas. Descobrimos o que significa ajudar a humanidade e, assim,
nos tornamos mais humanos", declarou.
Também foram eleitos os diretores para 2011-13: José Antonio F.
Antiório, Rotary Club de Osasco, São Paulo, Brasil; Kenneth R.
Boyd, Rotary Club de Kerman, Califórnia, EUA; Yash Pal Das,
Rotary Club de Ambala, Haryana, Índia; Elizabeth S. Demaray,
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan, EUA; Allan O. Jagger,
Rotary Club de Elland, West Yorkshire, Inglaterra; Paul
Knyff, Rotary Club de Weesp (Vechtstreek-Noord), Holanda;
Shekhar Mehta, Rotary Club de Calcutta-Mahanagar, West Bengal,
Índia; Ju-In Park, Rotary Club de Suncheon, Jeonranam, Coreia; e
Kenneth M. Schuppert Jr., Rotary Club de Decatur, Alabama,
EUA.
O secretário geral do RI, Ed Futa, também declarou eleitos os
governadores indicados para 2011-12 e anunciou os dirigentes do
RIBI para 2010-11: Presidente James A. Moulson, Rotary Club de
Paisley Callants, Strathclyde, Escócia; Vice-presidente Ray M.
Burman, Rotary Club de Kelvedon & District, Essex, Inglaterra; e
Tesoureiro honorário Greg Thacker, Rotary Club de West
Woodspring, Avon, Inglaterra.
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A Rainha Noor elogia o "coro de esperança" No próximo século, espero que encontremos meios de
convencer o mundo a se juntar ao coro de esperança do
do Rotary
Rotary", falou com emoção aos presentes.
Por Joseph Derr
Ela elogiou os trabalhos dos Centros Rotary pela Paz e
Notícias do Rotary International – 23 de junho de 2010
do programa Pólio Plus, o qual se lembra de ter
promovido na Jordânia no final dos anos 80. "O
verdadeiro legado da erradicação da pólio será a paz",
acrescentou.
A Rainha Noor também falou sobre seu trabalho, o
programa Global Zero, que enfoca a preservação do
meio ambiente e a eliminação de armas nucleares
através de uma abordagem holística para criar a
estabilidade mundial.
Na mesma sessão, o presidente do conselho de
curadores da Fundação Rotária, Glenn E. Estess Sr.,
descreveu o impacto que a entidade causou durante o
ano em lugares como o Haiti. "Quando o terremoto
ocorreu, havia 33 projetos rotários em andamento no
país; as conexões necessárias para dar assistência
imediata já existiam", comentou.
Ele lembrou os rotarianos presentes que são as doações
voluntárias, não as cotas per capita, que tornam o
trabalho da Fundação possível. "Por causa de sua
generosidade, conseguimos dar assistência a tantos
necessitados, mês a mês e ano a ano", declarou.
Jo Luck, presidente da Heifer International e associada
do Rotary Club de Little Rock, EUA, também se
Topo: A Rainha Noor da Jordância recebe os
apresentou durante a sessão plenária, enfatizando o
agradecimentos do presidente do RI, John Kenny, durante
a terceira sessão plenária da Convenção do RI de 2010, em poder da união de organizações em projetos
humanitários. A Heifer International e Rotary Clubs
22 de junho.
Embaixo: Jo Luck, presidente da Heifer International, fala têm trabalhado juntos em mais de 20 países, com
enfoque em criação de animais e programas de
aos presentes na sessão plenária. Monika Lozinska
microcrédito.
Lee/Rotary Images
"Vocês fazem parte de um projeto e raramente têm a
Rotary International on Facebook
oportunidade de saber detalhes do impacto causado",
Em 22 de junho, a Rainha Noor da Jordânia discursou
aos participantes da terceira sessão plenária da Convenção Luck comentou, "mas saibam, vocês com certeza
fizeram a diferença."
do RI de 2010, destacando a importância de a Fundação
Rotária procurar desenvolver projetos que ensinem as
comunidades a se autossustentarem e de buscar
colaborações com organizações afins.
Ela declarou que, se por um lado os desafios e conflitos
globais dificultam o alcance da estabilidade, o Rotary
consegue mover o mundo em direção ao progresso e à paz
através de sua rede internacional de clubes dedicados e das
alianças estratégicas com outras organizações.
"Pela primeira vez na história da humanidade, nosso
mundo está cada vez mais conectado e temos a capacidade
de realmente unir pessoas e culturas para obter
prosperidade, sustentabilidade e paz. O Rotary
International tem mostrado nos últimos 100 anos que os
agentes de mudanças mais poderosos são as pessoas, desde
que estejam unidas.
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Curadores reinstituem orçamento do
Fundo Mundial para Subsídios
Equivalentes

Klinginsmith pede aos Rotary Clubs que
sejam "maiores, melhores e mais fortes"
Por Arnold R. Grahl
Notícias do Rotary International – 23 de junho de 2010

Notícias do Rotary International -- 11 de junho 2010
Na sua reunião de abril de 2010, os curadores da
Fundação Rotária aprovaram o orçamento de US$21,5
milhões do Fundo Mundial para Subsídios
Equivalentes em 2010-11. Esta quantia representa um
aumento de 82% com relação ao ano anterior e é,
devido aos fundos dos distritos pilotos do Plano Visão
de Futuro terem sido orçados separadamente, uma dos
maiores da história dos Subsídios Equivalentes.
Em 2009-10, o orçamento era de US$9,5 milhões, mais
tarde aumentado em US$2,3 milhões devido a verbas
não-utilizadas. A quantia de US$21,5 milhões para
2010-11 não inclui financiamentos para Intercâmbio de
Grupos de Estudos e Subsídios 3-H, programas
disponíveis somente para distritos não-participantes do
Plano Visão de Futuro. Os curadores aprovaram o valor
de US$8 milhões para os subsídios globais a serem
outorgados a distritos pilotos durante 2010-11.
Embora o orçamento ainda tenha que ser oficialmente
aprovado pelo conselho diretor do RI em junho,
antecipamos que não haverá nenhum problema. Os
curadores planejam avaliar os pedidos de Subsídio
Equivalente Competitivo em suas reuniões de outubro
de 2010 e abril de 2011. Os distritos serão notificados
se houver alguma mudança no cronograma.
O restabelecimento do orçamento para Subsídios
Equivalentes somente foi possível devido a doações
que somaram quase US$115 milhões, feitas por
rotarianos e simpatizantes do Rotary ao Fundo Anual
para Programas em 2007-08 (as alocações do Fundo
Mundial têm base nas doações de três anos antes).
Além disso, como o retorno de investimentos se
estabilizou, os curadores não precisam complementar
custos operacionais dos programas com verbas do
Fundo Mundial.
Se tiver perguntas sobre Subsídios Equivalentes e o
orçamento para 2010-11, envie e-mail a
contact.center@rotary.org.

O presidente eleito do RI, Ray Klinginsmith, discursa na sessão
plenária de encerramento da Convenção de 2010, no dia 23 de junho,
em Montreal, Canadá. Alyce Henson/Rotary Images
Rotary International on Facebook

Com a aproximação do fim da Convenção do RI de
2010, no dia 23 de junho, o presidente eleito, Ray
Klinginsmith, falou sobre o que planeja para seu mandato,
que se inicia em 1º de julho.
Klinginsmith pediu a todos os rotarianos que apliquem o
que nos EUA é chamado de "lógica do cowboy" e se
dediquem a tornar seus clubes "maiores, melhores e mais
fortes". Ele seguiu esclarecendo o que é a "lógica do
cowboy": ter orgulho do que faz, falar menos e dizer mais,
fazer o que deve ser feito e lembrar que algumas coisas
simplesmente não estão à venda.
"Acredito que esta é a única maneira de o Rotary
permanecer atuante e dinâmico no próximo século, pois os
clubes são o alicerce de nossa organização. Assim, tenho
consciência de que meu trabalho é auxiliar os distritos a
ajudarem os clubes. E estou certo de que seremos bemsucedidos."
Klinginsmith citou também algumas melhorias aprovadas
pelo conselho diretor do RI, como a simplificação do Plano
Estratégico, a adequação das comissões do RI ao novo
plano, o recrutamento de 41 coordenadores do Rotary e o
comprometimento de buscar novas maneiras de atrair
associados mais jovens e capacitá-los para serem
governadores de distrito.
Ele conclui a apresentação incentivando todos a se
encontrarem novamente em Nova Orleans, EUA, para a
Convenção do RI de 2011.

INFORMAÇÃO
Caros Companheiros,

Núcleo Assistencial Vila
Brasilandia
Rua: João Pinto de Oliveira, 104 Jd.
Guarani-Vila Brasilândia-São Paulo-Tel:
3925-6722
Faleconosco@nabbrasilandia.org.br
www.nabbrasilandia.org.br

O NAB vem por meio
desta, agradecer a todos os amigos
que

colaboraram

indiretamente
maravilhosa

para

direta
que

2010

e
essa
festa

acontecesse. Saibam que a ajude
de vocês vem desde uma pequena
palavra, um telefonema, pequenos
gestos até grandes doações todas
tem um significado imensurável.
Agradecemos a Deus,
por colocar no caminho do NAB
pessoas de coração bom sempre
preocupados com a comunidade,
fazendo

assim

sua

parte

sociedade.

Casal de Noivinhos Ariel e Rebeca

Atenciosamente
Wanda Marolo.

na

Uma boa notícia para nós rotarianos e
principalmente para as comunidades das
regiões atingidas pelas enchentes em
Alagoas (Distrito 4390) e Pernambuco
(Distrito 4500).
Chegaram a Recife os rotarianos
ingleses responsáveis pelos kits
ShelterBox (foto anexa) , contendo
barraca, cobertores, fogareiro,
ferramentas como pás e enxadas,
utensílios de cozinha e outros materiais
essenciais, inclusive um purificador de
água, cada barraca tem capacidade para
abrigar 10 pessoas e garante que
desabrigados por desastres vivam com
um mínimo de dignidade até suas casas
sejam reconstruídas.
Os representantes da ShelterBox
reuniram-se com rotarianos e
representantes dos governos de Alagoas
e Pernambuco para estabelecer um
plano de ação. Eles estiveram hoje (27)
nas localidades atingidas de
Pernambuco e amanhã (28) estarão em
Alagoas para uma incursão nas áreas
afetadas pelas enchentes. A equipe da
SherlerBox, está acompanhada do
rotariano José Luiz, de São Paulo, que
assessora e funciona como interprete.
A previsão é que o primeiro lote de
barracas, para Alagoas e Pernambuco,
cheguem ainda nesta semana e na
sequência outros lotes de barracas
chegarão por via área, estima-se
inicialmente 1.000 a 1.500 unidades
para cada estado afetado pelas últimas
enchentes. Para a instalação das
referidas barracas é preciso um terreno
limpo com sanitários químicos ou
similares.
Recentemente o Rotary enviou milhares
dessas barracas para os desabrigados no
Haiti e Chile. Vamos nos empenhar e
colaborar com essa iniciativa
humanitária do Rotary, ajudando
alagoanos e pernambucanos a
reconstruírem suas vidas.
Um grande abraço fraterno,
Hugo Dórea
GD 2010-11 D 4390

Missão
A Missão do Rotary International é
servir ao próximo, difundir a
integridade e promover boa vontade,
paz e compreensão mundial por meio
da consolidação de boas relações
entre líderes profissionais,
empresariais e comunitários. Veja o
Plano Estratégico do RI.

Diversidade no Rotary
O Rotary International reconhece o
valor da diversidade no quadro social
dos clubes e os incentiva a buscar em
suas comunidades sócios potenciais
de diferentes grupos étnicos,
religiosos, políticos, etc. Um clube que
reflete a constituição demográfica e
profissional da região é um clube que
possui a chave para o futuro.
__________________________________________________________________________

UMA COINCIDENCIA
Boa noite, senhor Josino, eu estava
passando por uma situação desagradavel,
e com isso fiquei impossibilitada de
comunicar-me com o senhor, mais digo a
tamanha
da importância que o senhor teve em
minha recuperação
Com suas mensagens e seu carinho me
encorajando para a vida e assim eu hoje
fiquei sabendo que o senhor escreveu
umas linhas referente a minha pessoa
venho a través desta
te dizer muito obrigado e que foi profundo
a mensagem que diz, A doação é a
Única e Verdadeira Ação de Quem
Ama. Um lindo laço de fita pra o senhor.
E que Deus te ilumine sempre.

Maria de lourdes.

LISTA DOS TITULOS
PAUL HARRIS
Por Contribuições à
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Adenilson Cristiano Belizario
Alberto Fusch Bruguera
Álvaro Simões de Souza
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Augusto Scalão
Bruno Leone
Carla Peppe Leone
Célia Parotti Garcia Liporoni
Cid Yazigi Sabag
Cônego Noé Rodrigues
Dirce Malheiros de Almeida
Dora Maria Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
Efrain Alfredo Spiguel
Egidio Lisboa Lourenço
Elias José Haiek
Estevão Diamant
Fabrizio Torrini
Fernanda Guilardi
Fernando A.Belleza Haiek
Francisco Miguel Vaz de Lima
Gaston Néri Soria Galvarro
Giovani Zanoletti
Giuseppe Gierse
Graça Maria Belleza Haiek
Hanns Victor Trostli
Heitor Lourenço Pedroza
Hercules Guilardi
Hezio W. São Thiago
Hyeróclito Eloy P. de Barros Neto
Jacqueline Jeanette Loeb
Jefferson Costa Manecolo
João Carlos dos Santos
Joel Rocha de Soares
José Luiz Carletti
Josino Bentes Monteiro
Lourivaldo Carletti
Lyodegar Aparecido Cantor Marques
Marcelo Guilardi
Marco Antonio Ferreira de Vasconcellos
Marco Antonio Vasconcellos
Maria Ap. de Barros Genioli
Maria Cristina da Silva
Maria Bernardette Cola
Maria de L. Pessoa de Barros
Maria Lourdes L. Scalão
Maria Luiza Oliveira São Thiago
Mariana Guilardi Grandesso dos Santos
Marilena Simões de Vasconcellos
Maurílio Batista do Nascimento
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Olga Soares
Orestes Gerodetti
Pe. .Paulo Santana Ribeiro
Romano Orlando Iughetti
Rosane S.Pepe Leone
Rubens Napchan
Tete Lourenço
Túlio E. Liporoni
Uvaldo Soares
Vera Lucia Bom Tempo
Vinicius Peppe Leone
Wanderley Bamann de Carvalho

LISTA DE
OVERNADORES
QUE
ACOMPANHARAM
NOSSO CLUBE
Distrito 461
1971 - 72 Mário Frugiuele
1972 – 73
Paulo Viriato Correa da
Costa
1973 – 74 Carlos Wamondes de Macedo
1974 – 75 Gino Pereira dos Reis
1975 – 76 Lourenço Fló Junior
1976 – 77 Agostinho Bruno
1977– 78
Décio Fernandes de
Vasconcellos
1978 – 79 Jorge Nahas Siufi
1979 - 80 - Eulógio Emilio Martinez
1980 – 81 - José Luiz Lemos da Silva
1981 – 82 - Luiz Armando Lipel Braga
1982 – 83 - Antonio Simões Ladeira
1983 – 84 Octávio Leite Valejo
1984 – 85 - Carlos Alberto Hernandez
1985 – 86 - José Alfredo Pretoni
1986 – 87 - José de Faria Granja
1987 – 88 - Antonio José da Costa
1988 – 89 - Dante Galvanese Amato
1989 – 90 - Hugo Maia de Arruda Pereira
1990 – 91 - Nelson Aparecido Célico

Distrito 4430
1991 – 92 -Paulo Rossi Pinto
1992 – 93 -Milton Martins Lopes
1993 – 94 -Iscandar Tayar
1994 – 95 -Salvador Strazzeri
1995 – 96 Paulo Chedid
1996 – 97 -Valmir Madázio
1997 – 98 -kazuiro Mori
1998 – 99 Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva
1999 – 00 - Robert Klingspiegel
2000 – 01 - Fausto Amadeu Francisco
Favale
2001 – 02 - Romeu Giora Junior
2002 – 03 - Valdemar Lopes Armesto
2003 – 04 - José Luiz Toro da Silva
2004 – 05 Paulo de Tarso Muniz
2005 – 06 - Ari Sergio Del-Fiol Módulo
2006 – 07 -Paulo Eduardo de Barros
Fonseca
2007 – 08 -Ronald D’Elia
2008 – 09 - João Freire D’Avila Neto
2009 – 10 - Juvenal Antonio da Silva
2010 - 11 - Paschoal Flávio Leardini

NOSSOS EX PRESIDENTES
1972 – 73 Maurice Leonzini
1973 – 74 Estanislau Meliunas
1974 – 75 Uvaldo Soares
1975 – 76 Oscar Ugolini
1976 – 77 Estevam Diamant
1977 – 78 Hercules Guilardi
1978 – 79 Romano Orlando Iughetti
1979 – 80 Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980 – 81 Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981 – 82 Renato Genioli
1982 – 83 Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983 – 84 Antonio Carlos Reinholz
1984 – 85 Elias José Haiek
1985 – 86 Hyerócio Eloy Pessoa de Barros Neto
1986 – 87 Bruno Leone
1987 – 88 Hézio Wiechert São Thiago
1988 – 89 Túlio Expedito Liporoni
1989 – 90 Leopoldo de Barros
1990 – 91 Antonio Nery Liporoni
1991 – 92 Hercules Guilardi
1992 – 93 Elias José Haiek
1993 – 94 Hézio Wiechert São Thiago
1994 – 95 Orestes Gerodetti
1995 – 96 Rubens Napchan
1996 – 97 Lourivaldo Carletti
1997 – 98 Bruno Leone
1998 – 99 Josino Bentes Monteiro
1999 – 00 Jacqueline Jeanette LoebLoeb
2000 – 01 Maurilio Batista do Nascimento
2001 – 02 Francisco Alves da Silva
2002 – 03 Hercules Guilardi
2003 – 04 Efrain Alfredo Spiguel
2004 – 05 Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005 – 06 Jacqueline Jeanette Loeb
2006 – 07 Orestes Gerodetti
2007 – 08 Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008 - 09 Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009 – 10 Josino Bentes Monteiro
2010 – 11 Maria Cristina da Silva

2011 – 12 Maria Bernadette Cola
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105 Anos servindo a Humanidade

Marco Rotário
Rotary Club de São Paulo Noroeste
Fundado em 30 de agosto de 1972

38 anos dedicados a comunidade
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