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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

repamazon@uol.com.br

Lista de Sócios
01 – Adenilson Cristiano
Belizário
02 - Ana Isabel da Silva
Vergueiro Lobo
03 - Bruno Leone
04 - Célia Morau
05 – Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti
06 - Edinalvo Raimundo de
Jesus
07 – Fabrizio Davide Pietro
Torrini
08 - Francisco Miguel Vaz de
Lima
09 - Hércules Guilardi
10 - Ivone dos Santos Garcia
11 - João Carlos dos Santos
12 – Josino Bentes Monteiro
13 Maria Cristina da Silva
14 – Maria Bernadette Cola
15 - Orestes Gerodetti
16 – Pe. Paulo Francisco
Santana Ribeiro
17 - Vinicius Peppe Leone

Sócios Honorários
Permanente
Naide Aparecida Santarelli
Guilardi
Iscandar Tayar
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OBJETIVOS DO ROTARY
DECLARAÇÃO PARA
Você usa o seu distintivo todos os
*
EXECUTIVOS E
dias?
O Objetivo do Rotary é
PROFISSIONAIS ROTARIANOS Por Arnald R. Grahl
Notícias do Rotary International – 10 de fevereiro de 2010
estimular e fomentar o ideal de Como rotariano, no exercício de
minha profissão ou na condução
Servir, como base de todo
empreendimento digno,
de meus negócios, devo
promovendo e apoiando:
observar as seguintes normas:
1.º- O desenvolvimento do
companheirismo como
elemento capaz de
proporcionar oportunidades de
servir;
2.º- O reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil e
a difusão das normas da ética
profissional;

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;

3) fazer todo o possível para
dignificar a minha ocupação e
para promover os mais altos
3.º- A melhoria da comunidade padrões éticos no exercício da
pela conduta exemplar de cada mesma;
um na sua vida pública e
4) ser justo com meu
privada;
empregador, empregados,
associados, concorrentes,
4.º- A aproximação dos
profissionais de todo o mundo, clientes, o público e todos
aqueles com os quais mantenho
visando a consolidação das
boas relações, de cooperação um relacionamento comercial ou
profissional;
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.

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.
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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 resulta de
nossas ações.*
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Companheirismo
ECOS DA ULTIMA REUNIÃO
CORRESPONDENCIA
A Presidente Maria Cristina deu
Não temos aniversariante na
RECEBIDA
inicio a reunião fazendo uma
semana
BOLETINS
Oração
em seguida pede a todos
Rotary Club Rio de Janeiro
Datas Comemorativas da semana que aplaudam a Bandeira Nacional
Rotary Club de São Paulo
e demais Bandeiras da Panóplia.
RCSP-Norte 2
Dis 12 Dia do Engenheiro Florestal,
Rotary Club de Lavras
Nascimento do educador Anísio
Após este ato pedi ao companheiro
Rotary Club de São Paulo - Vila Carrão
Spínola Teixeira (1900),
Bruno Leone que faça o protocolo
Rotary Club de São Paulo Freguesia do Ó
Dia 13 Chegada ao Brasil do
da Reunião.
RCSP-Pirituba
Pe. José de Anchieta (1553), Dia
O
Bruno
Leone
da às boas vindas
Rotary Club de Suzano
do Engenheiro Sanitarista, Dia do
a todos e nomeia a mesa que
Rock, Dia dos Cantores e dos
E-mail
dirigiu
os trabalhos da noite, que
Compositores Sertanejos, Expulsão
Do distrito 4430 no total de 2,
estava
assim
constituída, no lugar
dos jesuítas de São Paulo pelo povo
Diácono Eliezer de Belém do Para
nº 1 Maria Cristina da Silva
e pela municipalidade (1640),
Rotary Club de Suzano
Posse
de
Duarte
da
Costa,
segundo
presidente
do Club., a direita da
Freguesia News,
Governador
Geral
do
Brasil
(1553),
presidente no lugar Nº 2 a
ZNnaLinha,
Dia 14 Dia da Liberdade de
companheira Célia Morau, na
EGD Ronald D’Elia,
Pensamento, Dia do Doente, Dia
Célia Morau
seqüência, no Lugar N º 4 Edison
Mundial do Hospital, Tomada da
Norma Testa Garcia – RCSP-Pirituba
Araujo,
presidente do NRDC Vida e
Bastilha na França (1789)
Esperança Noroeste, a esquerda
*
Dia 15 Descoberta da Foz do
da presidente no lugar N º 3 a
Iguaçu (1889), Dia do
Jornais
Propagandista de Laboratório, Dia
companheira Maria Bernadette Cola,
Freguesia News
Internacional do Homem, Dia
presidente indicada ano Rotário
Lapa News
Nacional dos Clubes, Instalação do
2011/2012 e por fim no lugar Nº 5 a
Pirituba News
Congresso Republicano Brasileiro
companheira Dora Maria Leme do
com legislatura ordinária (1890)
Folha Noroeste
Prado
Gerodetti, secretária do Club.
Dia 16 D. Pedro II chega ao Rio
Companheiros
A companheira Dora na tribuna
Grande do Sul, em viagem para
façam seus Anúncios
comunica as correspondências
Uruguaiana, durante a Guerra do
No jornal do Bairro
Paraguai (1865), Desembarque do
recebidas e fala sobre a festiva do
O Freguesia News
primeiro contingente da FEB na
Pirituba e da transferência da
Ele tem sido nosso Parceiro
Itália (1944), Dia do Comerciante, reunião do dia 12 para ser feita em
E tem credibilidade
Felipe dos Santos é enforcado e
conjunto com o RCSP-Santana.
esquartejado em Vila Rica, Minas
Fabrizio
fez os comunicados sobre
Gerais (1720), Morte de D. Pero
COMUNICADO
a fundação Rotária e falou do
Sardinha, primeiro bispo
O Rotary Club de São Paulo Fernando
Projeto
simplificado, e pede apoio
do Brasil, pelas mãos dos índios
do presidente do NRDC , Edison
Caetés na costa do Ceará (1556),
Noroeste,
Nascimento
do
Visconde
de
Cairú
Araujo.
Comunica a todos companheiros
(1756), Promulgação da terceira
Todos começam a jantar e em
do distrito 4430, que sua reunião
constituição do Brasil (1934)
seguida
a presidente transforma a
do dia 12 de julho de 2010, foi
Dia 17 Dia da Proteção às
reunião em assembléia e aprova o
transferida para ser feito em
Florestas, Expulsão dos jesuítas
seu plano de atividade
conjunto com o Rotary Club de
do Pará, entre os quais Pe. Antônio
e
os
projetos
para sua gestão em
São Paulo Santana, momento
Vieira (1661), Morte de Bento
seguida volta a reunião Ordinária,
Gonçalves (1847), Sagração e
em que este Club estará fazendo
coroação
de
D.
Pedro
II,
imperador
agradece a presença de todos e
a Posse de seu Conselho Diretor
do
Brasil
(1841)
pedi a todos que de pé saudassem
para esta gestão 2010/2011, e
Dia 18 D. Pedro II é coroado
o pavilhão Nacional e encerra a
sua próxima reunião será no dia
imperador do Brasil (1841), Dia
reunião.
19 deste e teremos uma palestra
Mundial dos Veteranos de Guerra,
do companheiro
Dia Nacional do Trovador, Luiz
EGD Ronald D'Elia com tema
Alves de Lima e Silva é agraciado
com o título de Barão de Caxias,
Rotário
Morte de Humberto Castelo Branco,
ex-presidente do Brasil (1967

repamazon@uol.com.br

Minuto de sabedoria
"Vivemos numa sociedade que
supervaloriza o trabalho.
De fato, a vida sem o esforso
diário pode dar origem ao vazio
existencial.
O trabalho, porém, é sempre um
meio; e acima de qualquer lucro
está a dignidade da pessoa
humana.
A realição pessoal encontra seu
espaço no trabalho que dignifica
e liberta o ser umano.
O ideal é que sejamos todos
"operários" de um mundo mais
solidário e fraterno.
Disse Jesus:"Meu pai trabalha
sempre, e eu também trabalho"
(Jo5,17)

ORAÇÃO

Campanha

“ Iscandar Tayar “
do Selo Usado

CAMPANHA “ISCANDAR TAYAR”
DO SELO USADO

Não jogue selo usado no lixo, o
ROTARY pode dar um destino
nobre a êle. O EGD Iscandar Tayar,
do RC de São Paulo - Mooca,
recolhe os selos usados que são
enviados à Alemanha para uma
instituição que cuida de deficientes
físicos, a v.Bodelschwingsche
Anstalten Bethel. Os próprios
deficientes limpam os selos e
vendem a colecionadores. O
dinheiro arrecadado com a venda
dos selos mantém a instituição. Se
você quiser ajudar, junte os selos e
entregue no Rotary mais próximo e
peça que êles enviem ao EGD
Iscandar Tayar. Ou se preferir
Mande para Bruno Leone
End. Com. Rua- Luigi Grecco, 192Barra Funda CEP- 01135-030- São
Paulo/SP – F. 3393-3636-Fax 3292-6060

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)
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O presidente da comissão de indicação para governador
Novidades para clubes e distritos
de distrito deve notificar o atual governador a respeito
Notícias do Rotary International – 30 de junho de 2010
do candidato escolhido dentro de 24 horas da decisão, e
o governador deve informar os clubes em até 72
horas.
Se três meses antes da Assembleia Internacional, a
função de governador eleito estiver em aberto, o
sucessor a ocupará automaticamente, se concordar.
Se duas ou mais reclamações sobre a eleição de
governador forem feitas em um distrito num período de
cinco anos, e o conselho diretor determinar que o
Regimento Interno do RI ou os procedimentos quanto a
reclamações eleitorais tenham sido infringidos, o
governador indicado pode ser desqualificado, um exgovernador pode ser selecionado para a função e
Representante de um dos 531 distritos rotários analisa
qualquer governador, governador eleito ou expropostas durante o Conselho de Legislação, em 26 de
governador que estiver influenciando ou interferindo
abril. Rotary Images/Monika Lozinska-Lee
com o processo eleitoral pode ser afastado da função. O
Rotary International on Facebook
conselho pode dissolver qualquer distrito e distribuir
Um novo ano rotário se aproxima e, com ele, diversas
seus clubes a distritos vizinhos se houver três ou mais
mudanças no modo como clubes e distritos operam.
A cota anual per capita que Rotary Clubs pagam ao Rotary reclamações eleitorais no período de cinco anos.
Algumas mudanças relacionadas aos clubes:
International passará a ser US$50 em 2010-11, como
Nenhum clube pode limitar a associação com base na
determinado pelo Conselho de Legislação de 2007. O
orientação sexual do candidato.
Conselho de 2010 aprovou o aumento de US$1 nos três
Os Rotary Clubs devem informar o governador do
anos subsequentes, estipulando, assim, os valores de
distrito de qualquer proposta para mudança no nome ou
US$51 para 2011-12, US$52 para 2012-13 e US$53 para
localidade do clube pelo menos 10 dias antes da
2013-14.
votação da proposta.
O Conselho de 2010, realizado em abril, também aprovou
O último ex-presidente de clube será considerado
outras medidas que entrarão em vigor a partir de 1º de
dirigente de clube e membro do seu conselho diretor.
julho:
O conselho diretor do RI pode suspender ou desativar
Os e-clubs se tornarão parte permanente do Rotary
um clube que tenha decidido manter em seu quadro
International, depois de anos de participação em um
associativo algum rotariano que tenha usado fundos da
projeto piloto. Cada distrito poderá ter até dois Rotary EFundação Rotária de forma ilícita ou que tenha violado
Clubs, que são definidos como clubes
as normas de gerenciamento de fundos da Fundação.
que se reúnem virtualmente. Alguns dos participantes do
Clubes que admitirem ex-rotarianos ou associados
piloto têm se encontrado apenas através de fóruns on-line,
sendo transferidos devem solicitar um documento do
enquanto outros vêm combinando reuniões tradicionais e
conselho diretor do último clube, comprovando a
eletrônicas.
associação àquele clube e que está em dia com suas
Os Serviços às Novas Gerações serão inclusos às outras
obrigações financeiras.
Avenidas de Serviços: Internos, Profissionais, à
Comunidade e Internacionais. Antes de iniciar um projeto,
rotarianos devem refletir sobre como seu clube e seus
associados podem contribuir a cada uma das Avenidas de
Serviços.
Os rotarianos da América do Norte poderão escolher se
querem receber a versão eletrônica ou impressa da revista
The Rotarian. Rotarianos que moram no mesmo endereço
podem se qualificar para uma assinatura conjunta.
Algumas mudanças relacionadas aos distritos:
A assembleia distrital deve ser realizada em março, abril
ou maio, e o PETS, em fevereiro ou março.
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Ray assumiu a direção do banco Macon-Atlanta
Presidente do RI
State Bank em 1971 e foi um dos primeiros
Biografia
curadores do Missouri Family Trust, criado em 1989
pela legislatura de Missouri. Ele presidiu a
Associação para Cidadãos Deficientes de Chariton
Valley desde sua fundação, em 1982, até 2009 e é
agora o presidente emérito. Em 1988, ele recebeu
o prêmio Parent/Caretaker do Conselho de
Planejamento para Deficiências de Missouri. Ray
fez parte do conselho executivo do Great Rivers
Council dos escoteiros da América, recebeu o
Prêmio Silver Beaver para adultos voluntários e foi
palestrante leigo da Igreja Metodista First United
em Kirksville, da qual atualmente é membro.
Associado do Rotary Club de Kirksville e rotariano
desde 1961, Ray foi governador de distrito e
presidente do Conselho de Legislação de Nova
Délhi em 1998 e da comissão da Convenção de
Los Angeles em 2008. Serviu mandato como
membro do conselho diretor do RI em 1985-87 e
presidiu a comissão executiva em 1986-87.
Klinginsmith passou a fazer parte do conselho de
curadores da Fundação Rotária em 2002, tendo
sido vice-presidente em 2005-06. Foi membro da
Comissão Visão de Futuro de 2005 a 2008. Ray é
Doador Extraordinário e recebeu a Menção por
Serviços Meritórios e o Prêmio por Serviços
Eminentes.

Ray Klinginsmith
Kirksville, Missouri, EUA
Presidente do Rotary International em 2010-11
Vice-presidente do conselho de curadores da Fundação
Rotária em 2005-06
Curador da Fundação Rotária em 2002-06
Diretor do Rotary International em 1985-87
Governador de distrito em 1975-76

R ay Klinginsmith, um advogado
aposentado de Kirksville, EUA,
trabalhou como assessor jurídico e
professor de administração da Truman
State University (antiga Northeast
Missouri State University) por mais de
22 anos. De 2001 a 2004, ele atuou
como comissário do Condado de Adair.

A esposa de Ray, Judie, foi professora de escola
primária em Macon e Kirksville e consultora do
programa de Assistência ao Desenvolvimento
Infantil no centro vocacional de Kirksville. Ray e
Judie têm dois filhos, Leigh e Kurt, e três netos,
Morgan, Grant e Sydney Perkins.
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Presidente do RI

Presidente do conselho de curadores da
Fundação Rotária
Julho 2010
O Plano Visão de Futuro é o caminho para o sucesso

Conheça o presidente
“O Rotary é o melhor em promover a união, cooperação e
suporte para fazer deste um mundo melhor para se viver
e trabalhar.”
Mensagem do presidente do RI - Julho 2010

Ventos de mudança

Que mundo incrível este nosso! Os avanços
tecnológicos estão ocorrendo com tanta velocidade,
causando mudanças constantes em nossas
profissões e vida pessoal. Ainda assim,
aproximadamente um terço da população
mundial continua vivendo em condições mínimas
de sobrevivência. É um contraste muito grande
e motivo de preocupação.
O Rotary tem, ao mesmo tempo, uma herança
digna e um futuro brilhante. Minha missão principal
como presidente é destacar a vitalidade e
viabilidade dos Rotary Clubs e ajudá-los a ter
sucesso em meio às mudanças pelas quais a
sociedade vem passando. Esta é uma tarefa
importante porque são os clubes que trazem alívio
aos problemas da sociedade e, desta forma, fazem
do nosso mundo um lugar melhor.
Ventos de mudança era uma expressão nova
quando eu era bolsista do Rotary na África do Sul,
no início da década de 60. Ela me faz pensar nas
mudanças que nossa sociedade e, por
consequência, nossa organização vêm sofrendo.
Estamos hoje passando por uma fase de inovações
no Rotary International. Temos a habilidade de
analisar todos os nossos programas e práticas para
decidir se eles podem ser melhorados e de que
maneira isto pode ser feito, respeitando nossos
valores. Espero que os rotarianos saibam
aproveitar esta oportunidade para identificar e
implementar mudanças em seus clubes e distritos.
O Rotary pulsa em nossos 33.000 clubes e são
eles que trazem mudanças, sempre Fortalecendo
Comunidades – Unindo Continentes . Se
conseguirmos tornar nossos clubes Maiores,
Melhores e Mais Fortes no próximo ano, ficará claro
que o futuro do Rotary será brilhante. Temos sorte
de ser rotarianos e, assim, poder fazer do mundo
um lugar melhor!

A fase experimental do Plano Visão de Futuro começa no
dia 1º de julho. A Fundação Rotária dedicou muito tempo e
trabalho ao desenvolvimento desta nova estrutura. Com
base nas descobertas de duas empresas de consultoria e nas
respostas de 10.000 rotarianos a um questionário, a
comissão do Plano Visão de Futuro e os curadores da
Fundação Rotária vêm trabalhando arduamente na
implementação do Plano.
Com o passar dos anos, a Fundação Rotária vem obtendo
muito sucesso. No entanto, precisamos evoluir com o
mundo. A parceria com outras organizações é a chave para
o futuro. É necessário expandir nossos horizontes e nossas
ambições, e usar o que aprendemos através do programa de
erradicação da pólio: devemos sonhar alto. As pessoas de
hoje em dia não se unem a organizações – se unem a
causas.
Ao recebermos as contribuições substanciais da Fundação
Bill e Melinda Gates, conseguimos administrá-las bem
porque temos lidado com o Pólio Plus por mais de 20 anos.
Mas se recebêssemos doações de valor parecido para
outros programas, não tenho certeza de que os clubes,
distritos e a administração da Fundação Rotária estariam
preparados para gerenciar e utilizar tais fundos.
O Plano Visão de Futuro dará mais responsabilidades,
controle e flexibilidade a distritos e clubes para que
monitorem seus próprios fundos. Nunca se esqueça de que
a Fundação Rotária pertence aos rotarianos. Se distritos e
clubes aproveitaram este fato, os funcionários de nossos
escritórios do mundo todo terão mais tempo para cuidar de
outras questões que moldarão o futuro da Fundação.
Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária
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Momentos Históricos
Lemas do Rotary
Notícias do Rotary International -- 7 de julho de 2010

Arthur Frederick Sheldon, rotariano cujo discurso inspirou a
criação do lema "Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve".

Rotary International on Facebook
Os lemas oficiais do Rotary, Dar de Si Antes de Pensar
em Si e Mais Se Beneficia Quem Mellhor Serve,
surgiram nos primeiros estágios da organização.
Em 1911, na segunda Convenção da Associação
Nacional de Rotary Clubs da América em Portland,
Oregon, o lema Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve
foi oficializado. Ele foi criado a partir de um discurso
feito pelo rotariano Arthur Frederick Sheldon durante a
primeira Convenção, que aconteceu em Chicago no
ano anterior. Sheldon afirmou que "apenas a ciência
da conduta correta em relação aos outros vale a pena.
Os negócios fazem parte da ciência de serviços
humanos. Mais se beneficia aquele que serve ao seu
companheiro da melhor maneira possível".
A Convenção de Portland também inspirou a criação
do lema Dar de Si Antes de Pensar em Si. Durante um
passeio pelo Rio Columbia, Ben Collins, presidente do
Rotary Club de Minneapolis, EUA, em uma conversa
com o rotariano J.E. Pinkham sobre o modo mais
apropriado de se organizar um Rotary Club,
compartilhou o princípio que seu clube havia adotado:
servir além de si mesmo. Pinkham chamou Paul P.
Harris, que também estava no passeio de barco, para
fazer parte da conversa. Harris acabou pedindo a
Collins que fizesse um discurso na Convenção, onde a
frase "servir além de si mesmo" foi recebida com muito
entusiasmo.

Na Convenção de 1950 em Detroit,
versões pouco modificadas dos dois slogans
foram oficialmente aprovadas como lemas oficiais
do Rotary: Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve
e Dar de Si Antes de Pensar em Si. Em 1989, o
Conselho de Legislação estabeleceu o lema Dar
de Si Antes de Pensar em Si como o principal
lema do Rotary, porque melhor transimte
a filosofia da organização. Nos Conselhos de
2004 e 2010, algumas alterações foram feitas à
versão em inglês do lema, o que não teve impacto
na versão em português.
Para mais informações históricas sobre o Rotary,
acesse História e Arquivos do Rotary ou o Grupo
de Companheirismo História Mundial do Rotary.
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Sua Voz, Sua Solução:
Como promover a inovação nos clubes
Notícias do Rotary International -- 1º de julho de 2010

Bill Gates
E m uma mensagem em vídeo, Bill Gates, copresidente da
Fundação Bill e Melinda Gates, agradece aos rotarianos
por seu empenho na erradicação da pólio e os cumprimenta
por ultrapassar a metade do caminho em direção ao
Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary.

Associada do Rotary Club de Bay Area Sunrise, Oregon, EUA,
trabalha como ajudante de cozinha durante um evento de
arrecadação de recursos para interactianos. Como você
incentiva seu clube a inovar?

Rotary International on Facebook
Dois anos atrás, o Rotary Club de Le Roy, Nova York,
EUA, iniciou o programa "Alugue um Rotariano".
Os moradores de Le Roy fizeram contribuições ao clube
e, em troca, os rotarianos rastelaram folhas, consertaram
cercas, limparam jardins e realizaram várias outras
tarefas como estas. A ideia inovadora foi uma ótima
maneira de os rotarianos da cidade interagirem, se
divertirem e arrecadarem fundos ao clube.
Todos os meses, rotarianos oferecem aqui ideias e
estratégias para lidar com os desafios com que nos
deparamos todo dia. Problema do mês: como incentivar o
seu clube a inovar?
Seu clube é bom, mas não está aproveitando todo o
potencial que tem. Você gostaria que ele fosse Maior,
Melhor e Mais Forte.
Que ideias inovadoras você apresentaria a seu clube?
Use o espaço abaixo para oferecer soluções para o
problema descrito acima. Seus comentários podem ser
usados de forma resumida em publicações do RI e no ELearning Center do Rotary.
Problemas anteriores e suas soluções:
Como aumentar o companheirismo
Como lidar com pessoas difíceis

"O trabalho que vocês têm feito para arrecadar fundos para
o programa é crucial, principalmente considerando os
orçamentos reduzidos de governos e o aumento dos custos
de um programa eficiente contra a pólio", Gates afirmou.
"Seu trabalho como promotores também é muito
importante. Temos que manter esta luta no topo da lista de
prioridades mundiais."
O Rotary, líder na luta contra a pólio desde o lançamento
do programa Pólio Plus em 1985, recebeu da Fundação
Gates dois subsídios no valor total de US$355 milhões em
apoio ao seu trabalho de erradicação da doença. Em
resposta, a organização se comprometeu a arrecadar
US$200 milhões. Até agora, o Rotary já conseguiu
arrecadar US$117,5 milhões.

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

38 anos dedicados a comunidade
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