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Novo presidente do RI
envia mensagem aos rotarianos

. Conselho Diretor

Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
1ª vice-presidente:
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2º vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Celia Morau
2ª secretária:
Maria Cristina da Silva
1º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Orestes Gerodetti
2º protocolo:
Bruno Leone

O indiano Kalyan Banerjee assume a presidência do Rotary
International, ano 2011/2012, destacando em sua mensagem três
ênfases no seu serviço rotário: a família, a continuidade e a
mudança. Para ele, o mais importante é trabalharmos para nos
elevar, elevar os outros e, assim, abraçar a humanidade. (Pág. 8)

. Comissões de Serviços
Administração:
Hercules Guilardi
Desenv. Quadro Social:
Adenilson Cristiano Belizário
Orestes Gerodetti
Prestação Serviços:
Bruno Leone
Maria Bernadette Cola
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Josino Bentes Monteiro
Celia Morau
Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
Adenilson Cristiano Belizário

Noroeste transfere reunião e participa
da festiva de posse do RCSP Santana

. Reuniões

Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Distrito 4430
Governador
Ennio Caramella
Presidente R I
Kalyan Banerjee

. Clubes afilhados

RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
Rotaract Club São Paulo/Noroeste

A cerimônia aconteceu segunda-feira, dia 11 de julho, no
restaurante Brasil Galeto Grill, quando o presidente 2010/2011
Samuel Zyngfogel transferiu o cargo para Miguel Soler Perez
Filho. Representando o RCSP Noroeste compareceram o
presidente 2011/2012, Edinalvo Raimundo de Jesus, e mais oito
companheiros.
(Pág. 3)

Correspondência
recebida
. Boletins
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF

. E-mails
Convite
"Obrigado companheiro... Quando vir a
Maringá, ficaremos honrados em receber sua
visita em nosso clube... Abraços".
Rotary Clube Maringá-Norte, Paraná
Cumprimentos
"Parabéns aos novos conselheiros do
RCSP-Noroeste.
Tenham muito sucesso".
Héctor Domínguez, em mensagem no
Facebook
"Felicidade a todos os amigos rotarianos do
RCSP-Noroeste e os nossos melhores
desejos de um excelente ano rotário, pleno
de sucesso".
Carlos A. Soteras, RC Lanus, Buenos
Aires, Argentina
Agradecimento
"Grato pelo envio do boletim desse clube".
João Bosco Ferreira Lima, secretário do
RC de Fortaleza-Meireles

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade
para servir melhor»
Clube padrinho:
Rotary Club de São Paulo-Norte
Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
e-mail: edinalvo.jesus@uol.com.br
fone: (11) 3567-2100
1ª secretária:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: (11) 3976-6861
Boletim Informativo:
periodicidade semanal
Editora:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: 3976-6861
Criação:

Associados
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Bernadette Cola
Maria Cristina Silva
Messias Manoel de Oliveira
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone
Sócia Honorária Permanente
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
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 Haick
1985/86 - Hyeróclito 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 Haick
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 Loeb Loch
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

Noroeste transfere reunião e participa
da festiva de posse do RCSP Santana

No dia 11 de julho de 2011, o Rotary Club de São Paulo-Noroeste transferiu a sua reunião ordinária para
participar da reunião festiva de transmissão de cargos e posse do novo Conselho Diretor do RCSP-Santana,
realizada a partir das 20 horas no restaurante Brasil Galeto Grill, localizado no calçadão do Shopping Center
Norte.
A reunião foi aberta pelo presidente 2010/2011, Samuel Zyngfogel, que após saudar a todos, convidou os
presentes a ouvirem a execução do Hino Nacional e saudarem as bandeiras hasteadas.
A composição da mesa diretora dos trabalhos foi anunciada pelo diretor de protocolo Paulo Jakubowski
conforme os lugares: nº 1 - presidente 2010/2011, Samuel Zyngfogel; nº 2 - presidente eleito 2011/2012, Miguel
Soler Perez Filho; nº 3 - sra. Lourdes de Souza Soler, esposa do presidente Miguel Soler; nº 4 - sra. Myriam
Zyngfogel, esposa do presidente Samuel Zyngfogel; nº 5 - governador do Distrito 4430, ano rotário 2010/2011,
Paschoal Flavio Leardini; nº 6 - governador do Distrito 4430, ano rotário 2011/2012, Ennio Caramella; nº 7 - EGD
Salvador Strazzeri (1994/95); nº 8 - sra. Yara Caramella, esposa do governador Ennio Caramella; nº 9 - EGD
José Luiz Toro da Silva (2003/04); nº 10 - EGD João Freire D´Avila Neto (2008/09) e nº 11 - EGD Juvenal Antonio
da Silva (2009/10). Registrada, ainda, a presença do EGI 1992/93 Manuel Eugenio Lopes, do Distrito 1970,
Portugal.
(cont. na pág. 4)

Foram, ainda, prestadas homenagens ao past
presidente Samuel, que recebeu o título Paul Harris
em agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos e
um sino como recordação da sua gestão;
homenagem póstuma aos EGDs do Distrito 4430,
Ruy Cardoso de Mello Tucunduva e Iscandar Tayar.
E, ainda, comemorado o 17º aniversário do RCSPSantana, com a participação dos past presidentes,
companheiros do clube que cantaram o parabéns
rotário e cortaram o bolo comemorativo.
Após a introdução do banner da nova gestão, houve
a entrada e hasteamento da bandeira da Espanha,
conduzida pelo senhor Miguel Soler Perez, pai do
presidente Miguel Soler Perez Filho, que é natural
daquele país.
Seguiram-se os pronunciamentos do presidente que
encerra sua gestão, Samuel Zyngfogel, do
governador do Distrito 4430, ano rotário 2010/2011,
Paschoal Flavio Leardini, que relembrou o ideal de
Paul Harris e comparou o desenvolvimento do
Rotary ao de um avião, que chega a todos os pontos
da Terra transformando alguma localidade; na
sequência, houve o pronunciamento do presidente
do RCSP-Santana, ano rotário 2011/2012, Miguel
Soler Perez Filho, que após a saudação deu posse
aos seguintes companheiros, membros do
Conselho Diretor: vice-presidente: Claudete Vieira
Jakubowski; secretária: Myriam Zyngfogel;
protocolo: Mauro Rosales Teixeira Filho; tesoureiro:
Rubens Toshio Shimanuki; presidente de DQA:
Arnaldo Aparecido Menezes; companheirismo:
Sandra Regina Soler de Mello; presidente de
relações públicas: Jaques Alexandre de Mello;
presidente da comissão de administração: Uriel
Linzer; presidente da comissão de projetos: Daisy
de Almeida Ribeiro; presidente da comissão de
Fundação Rotária: Helena Zynger; presidente eleito
2012/2013 - Suyen Aparecida Caetano Miranda.

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros
Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência . Transportes
Condominio
Previdência

Produtos
Consorcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708

Foi uma cerimônia significativa e alegre, prestigiada
por muitos companheiros dos clubes co-irmãos do
Distrito 4430.
Pelo Rotary Club de São Paulo-Noroeste
participaram o presidente 2011/2012, Edinalvo
Raimundo de Jesus e sua esposa Elisete Antunes e
os companheiros Ana Isabel Vergueiro Lobo, Bruno
Leone, Celia Morau, Francisco Miguel Vaz de Lima,
Ivone dos Santos Garcia, Josino Bentes Monteiro,
Maria Bernadette Cola e Maria Cristina da Silva.

Agenda

.

.

18 de julho
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30
25 de julho
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30

Datas
comemorativas
Julho
.

18 - Dia do Trovador
Dia Mundial do Veterano de Guerra
Dia da Coroação e Sagração de
D. Pedro II (1841)

.

19 - Dia Nacional do Futebol
Dia da Caridade
Dia da Junta Comercial

.

20 - Dia Mundial do Amigo
Dia Internacional da Amizade
Dia Pan-americano do Engenheiro
Dia do Revendedor de Petróleo e
Derivados

.
.
.

21 - Dia da Conquista da Lua (1969)
22 - Dia Nacional do Podólogo
23 - Dia do Guarda Rodoviário

Reflexão
Metade do ano
. O primeiro semestre se foi. Voando!
E agora é necessário enfrentar a outra metade.
Enfrentar todos os riscos que a vida nos prega...
Encarar com coragem os grandes desafios
Vamos manter total lucidez...
Façamos o caminho sempre juntos, pois
podemos precisar de ajuda...
Vamos vencer com êxito todas as provas que
virão...
Com muita calma e paciência...
Sempre atentos aos imprevistos...
Nada de desperdiçar tempo com pessoas que
não se importam com você...
Nunca cobre o amor de alguém...
Amor é doação!
Não esqueça, também, de se divertir, pois sorrir
é necessário.
Refaz a alma!
Cooperar um com o outro
Explorar, ir em frente...
Descobrir, aprender, conhecer...
Tudo é muito importante até mesmo a
curiosidade, pois com ela nossos
conhecimentos se desenvolvem
Saiba que qualquer dificuldade e tristeza,
suportaremos juntos
Precisamos acreditar que podemos ir longe...
muito longe!
Podemos voar
Decolar para o sucesso, só depende de nós!
Enfim, desejo a você que o resto do ano tenha
resultados extraordinários
Que seus lindos sonhos sejam todos realizados...
Para você e para todos que você ama.
Feliz resto do ano!

Companheirismo
.

Quarta-feira, 20 de julho, é o dia do
aniversário de Franco, filho dos nossos
companheiros Dora Maria e Orestes
Gerodetti.

Acontece na região
Higiexpo 2011 abre espaço
para o Rotary Club Noroeste

. A 21ª Feira de Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental, considerada a
maior feira do mercado de limpeza profissional da América Latina, será realizada dias 3, 4 e 5 de
agosto, das 13 às 20 horas, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. Paralamente, acontecerá o 23º
Congresso Internacional do Mercado Profissional de Limpeza, com debates comandados pelos
principais líderes do mercado. Entre os expositores está a Leone Equipamentos, dirigida pelo
companheiro do RCSP-Noroeste, Bruno Leone. O clube também terá espaço especial reservado para
divulgação das suas ações e coleta de donativos para a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi".
A cessão do espaço para o Rotary Club São Paulo-Noroeste é uma gentileza da Abralimp/Ação Social
- Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional.
Abertas inscrições para
seminário sobre lei de cotas

. A "Lei de Cotas" 8213/1991 comemora no dia 24 de julho, domingo, seu vigésimo aniversário. E a
cidade de São Paulo vai comemorar essa importante conquista por parte das pessoas com deficiência
com o seminário "Lei de Cotas 20 anos: Chegamos ao fim, ou não?, no dia 22 de julho.
Trata-se de iniciativa conjunta entre a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e
Emprego de São Paulo, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Espaço da
Cidadania (Carlos Clemente) e vários parceiros para inclusão, como: entidades, empresas,
sindicatos, escolas e órgãos públicos.
O Seminário do dia 22 de julho, sexta-feira, é das 9 às 17 horas, na Escola SENAI Francisco
Matarazzo (SENAI Brás/têxtil), localizada à Rua Correia de Andrade, 232, Brás, São Paulo, perto da
estação Brás do Metrô. Os participantes devem fazer inscrição prévia pelo e-mail:
cidadania@ecidadania.org.br Vagas limitadas.
Entre os palestrantes estão dirigentes públicos, juízes, dirigentes empresariais e especialistas no
assunto, entre os quais a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara
Rizzo Battistela.

Perus/Pirapora retoma
passeio turístico

. O Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural (IFPPC), entidade sem fins lucrativos,
retomou o passeio turístico de seis quilômetros, ida e volta, na Estrada de Ferro Perus/Pirapora. A
viagem que passa por trecho restaurado custa R$ 5,00 por pessoa e dura dez minutos circundando
parte da Mata Atlântica que ainda está preservada. Ao todo são três partidas por domingo, num trecho
que vai do Parque Anhanguera até o Rio Juqueri. Para participar é necessário agendar pelo telefone
(11) 3917-0088 ou 2876-2774.
MBA Branding nas
Faculdades Rio Branco

. As Faculdades Integradas Rio Branco
promovem a partir de agosto o MBA
Branding 2011, com encontros quinzenais
na Unidade Higienópolis. As vagas são
limitadas e a duração do curso é de 24
meses. Mais informações pelos telefones:
(11) 3879-3105 e 0800 165521 e no e-mail:
marcela.souza@riobrancotac.edu.br

Acontecimentos rotários
Governador inicia
visitas oficiais
. O novo governador Ennio Caramella, ano rotário
2011/2012, iniciou no dia 12 de julho as visitas oficiais aos
clubes do Distrito 4430. Nesta semana, ele visita os
seguintes clubes:
19 de julho - terça-feira
RC de Ferraz de Vasconcelos
20 de julho - quarta-feira
RC de Santa Isabel-Centenário
21 de julho - quinta-feira
RC de Arujá
25 de julho - segunda-feira
RCSP Vila Formosa

Você usa o seu
distintivo todos os dias?
. O uso do distintivo do Rotary não deve ficar restrito
durante as reuniões dos clubes. Usá-lo todos os dias, em
diferentes situações e ocasiões, pode fazer toda a
diferença. Um exemplo do interesse que o distintivo rotário
desperta nas outras pessoas é contado pela companheira
Rita de Cássia Michelan, sócia do RCSP-Moema e cliente
do banco HSBC, em Tatui. O então gerente daquela
agência, Marco Aurélio Gomes Bueno, indagou sua cliente
Rita de Cássia sobre o significado daquela rodinha
dourada que ela usava sempre na lapela. Rita contou que
era sócia do Rotary de Moema, explicou o trabalho
comunitário que os rotarianos fazem e despertou em
Marco Aurélio a vontade de ajudar. A partir daí formou-se
uma parceria bem sucedida, que começou tímida, com
doações modestas em 2009 e foi crescendo até chegar
em abril de 2011, quando o Rotary Club de São PauloMoema formalizou uma parceria com o Instituto HSBC
Solidariedade, no valor de 8 milhões de reais,
estabelecendo a transferência da Associação de
Assistência ao Deficiente Neuro-Motor e/ou Mental
(Lumen) para um novo prédio, onde hoje funciona uma
agência do HSBC, que será desativada. Para Alessandra

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 os
interessados?

Dallal, responsável pela imagem pública do RCSP-Moema
"a melhor imagem do Rotary ainda é a do distintivo na
lapela, que serve para demonstrar o orgulho que sentimos
de nossa organização centenária".

Em Lavras, uma festa com
muitos significados
. O Rotary Club de Lavras, Minas Gerais, promove, em
conjunto com a Roda da Amizade, Rotaract Club e Rotary
Kids de Lavras, cerimônia de transmissão dos cargos
presidenciais e do Conselho Diretor, gestão 2011/2012.
Dia 20 de julho, quarta-feira, na nova sede do clube
(Edifício Clube dos Comerciários, Avenida Pedro Sales,
446) que ainda está em reforma, mas em condições de
abrigar a cerimônia. O momento para os rotarianos de
Lavras é especial, pois na ocasião serão empossados três
novos rotarianos e dois rotaractianos. E tomarão posse os
presidentes Antônio Adolfo Corsini Galtini Sbampato (RC
Lavras); Ana Luíza de Carvalho Toledo (Roda da Amizade,
recondução); Nilmar Diogo dos Reis (Rotaract Club) e
Pedro Henrique Silveira Costa (Rotaract Kids).

Que tipo de rotariano
é você?
. Do meu ponto de vista, há dois tipos de pessoas nos
Rotary Clubs de todo o mundo.
O primeiro tipo é composto de rotarianos que comparecem
às reuniões semanais, cumprem com suas obrigações
financeiras, estão cientes dos programas, fazem doações
aos projetos especiais e, então, se esquecem do Rotary
durante o resto da semana.
O segundo tipo de rotarianos também comparece às
reuniões semanais e cumpre suas obrigações financeiras.
Entretanto, há uma grande diferença entre os dois.
No último grupo de pessoas encontram-se rotarianos
sempre dispostos a servir ao próximo. Esses
companheiros participam do Rotary todos os dias.
Robert R. Barth
Presidente RI 1993/1994
(Enviado por Otoniel Santos Neto, RC Curitiba-Portão,
Distrito 4730)

Mensagem do Presidente
do Rotary International
Meus queridos irmãos e irmãs no Rotary,
"Todos nós ansiamos por mudar o mundo por que mais seríamos rotarianos?
Acreditamos que o mundo pode ser mais
feliz, saudável e pacífico, e que podemos
criar esse mundo melhor por meio do nosso
servir.
Em 2011/2012 pedirei ao rotariano para que
Conheça a Si Mesmo para Envolver a
Humanidade. Vou pedir a vocês que
busquem, em primeiro lugar, dentro de si,
que entendam que todos nós, em qualquer
lugar, temos os mesmos sonhos,
esperanças, as mesmas aspirações e
dilemas semelhantes. Quando compreendermos e verdadeiramente sentirmos que
as necessidades dos outros são as mesmas
que as nossas, começaremos a entender o
quanto nosso trabalho é importante.
Neste ano teremos três ênfases em nosso serviço rotário.
A primeira delas será a família. A família e o lar são o cerne
do nosso trabalho - todo o nosso serviço começa aqui. E
por meio da família aproximamos toda a nossa
comunidade e toda a humanidade, formando uma grande
família, na qual todos se preocupam com o bem-estar uns
dos outros. Em tempos de alegria e em tempos de
necessidades, ninguém nunca está sozinho.
Nossa segunda ênfase será a continuidade, para
identificarmos as coisas que fazemos bem e levá-las ao
próximo nível. Devemos construir o nosso sucesso,

ampliá-lo e tentar melhorá-lo ainda mais.
Sem dúvida, a nossa maior obrigação é o
Polio Plus, e o sucesso dele nunca esteve
tão próximo. A nossa terceira ênfase será a
mudança. Devemos entender que a
mudança verdadeira tem de começar
conosco, a partir de nós mesmos. Não
podemos compartilhar a paz com os outros
se não tivermos o que oferecer. Não
podemos cuidar do mundo todo sem antes
tomar conta daqueles que estão próximos a
nós: nossas famílias, nossos clubes e
nossas comunidades.
Mahatma Gandhi disse: "Você deve ser a
mudança que deseja ver no mundo". No
Rotary, nós nos esforçamos para viver de
forma ética e honesta, para compartilhar
amizade e companheirismo, para ver o mesmo valor em cada ser humano. Não estamos interessados
no menor denominador comum, pois o Rotary certamente
não é comum. Assim, trabalhamos para nos elevar, elevar
os outros, e assim abraçar a humanidade.
Juntos, iremos Conhecer a Nós Mesmos para Envolver a
Humanidade. E em paz, harmonia e amizade, traremos
mudança e um mundo mais alegre".
Kalyan Banerjee
Presidente do Rotary International

Um líder que atende ao chamado
Desde 1972, ano em que se associou ao Rotary Club de Vapi,
na Índia, então recém-fundado, Kalyan Banerjee tem
canalizado suas energias para o Rotary. Naquela mesma
época, o jovem engenheiro químico abria uma pequena
empresa para produzir fósforo vermelho, um componente
fundamental na produção de fertilizantes. Sob a liderança de
Banerjee, a United Phosphorous Limited floresceu até tornarse a maior fabricante de agroquímicos da Índia - e graças aos
esforços concentrados de seus Rotary Clubs, a cidade de
Vapi deixou de ser uma pequena vila para virar um importante
centro industrial do estado indiano de Gujarat.
Ao longo das últimas quatro décadas, Banerjee foi governador distrital, representante do presidente do Rotary
International, coordenador de comitê e de força-tarefa, curador da Fundação Rotária e diretor do Rotary International. Ele
foi, ainda, membro do Comitê Internacional Polio Plus, liderando iniciativas que levaram ao avanço da erradicação da
poliomielite na Índia. Agora, e talvez para sua própria surpresa, Kalyan Banerjee é o 101º presidente do Rotary
International e o terceiro indiano a ocupar o cargo mais importante da nossa organização.
Kalyan e sua esposa Binota têm um casal de filhos, hoje adultos; ele vive na Austrália e ela, no Canadá. Cada um deles
tem dois filhos, que, apesar da distância, costumam visitar os avós pelo menos duas vezes por ano.
O casal conta que com o passar dos anos, o Rotary também tornou-se sua família. "Os rotarianos são as pessoas com
quem nos conectamos mais e melhor", diz Kalyan Banerjee. "Com o tempo, o Rotary passou a ter uma importância
constante em nossas vidas e aprendi muito sobre nossa organização no último ano. O Rotary é muito bem organizado e
possui um sistema sólido. Cabe a mim aproveitar o máximo dessa vantagem em benefício de toda a instituição", diz
Banerjee, para quem ser presidente do Rotary International é um desafio especial pois, de certa maneira, estará
"liderando iguais".
(Com informações da reportagem publicada na revista Brasil Rotário, edição de julho/2011)

