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Companheiros do RCSP-Memorial
América Latina prestigiam
reunião do Noroeste
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. Comissões de Serviços

O presidente 2011/2012 Juvenilson Kuninari e mais dois
companheiros do RCSP-Memorial da América Latina visitaram o
Rotary Club São Paulo-Noroeste para conhecerem a infra-estrutura
do local das nossas reuniões e estreitar o relacionamento entre os
dois clubes.

RCSP-Noroeste divulga suas ações
na Higiexpo 2011
. Clube terá espaço no setor de solidariedade da maior Feira de
Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental
da América Latina, que acontece dias 3, 4 e 5 de agosto no Expo
Center Norte.
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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Distrito 4430

As oito características
transformadoras dos rotarianos
. O EGD do Distrito 4500 e companheiro do RC Recife-Boa Viagem,
Alberto Bittencourt, ressalta e analisa as principais qualidades que
tornam o rotariano único e diferente.
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Campanha de uso permanente do
pin alcança grande repercussão
O uso diário do distintivo do Rotary International,
atitude que pode fazer a diferença para distinguir
os rotarianos onde quer que estejam, é o mote da
campanha lançada semana passada pelo Rotary
Club São Paulo-Noroeste. E tão logo foi tornada
pública, alcançou grande repercussão nos meios
rotários nacionais e até no exterior. Entre as
manifestações recebidas, destacamos as
seguintes:
"Estou totalmente de acordo... para mim, também,
é motivo de tristeza ver muitos companheiros aqui
no Facebook sem o distintivo, inclusive muitos
governadores. E eu também me pergunto se não
usam aqui, como vão usar no dia a dia?"
Walfrido Arturo Villafana Liñan
"Companheiro Josino parabéns pela campanha.
Tomamos a iniciativa e resolvemos divulgá-la,
também".
RC Contagem-Cidade Industrial, MG
"Eu não esquecerei nenhum dia de usar o pin em
minha lapela; ele é parte da minha vida, agora".
Saleem Ahmad Khan
"É uma grande verdade, temos que nos orgulhar
da roda dentada que nos identifica e só demonstra
ao mundo que a nossa organização é a maior do
mundo onde reina a amizade como princípio
primordial".
Luís Alfredo Lizama Rivera

Correspondência recebida
. Boletins

RCSP-Lapa
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
Rotary E-Club de Latinoamerica, D4200, México
RC Salamanca de Monterrico, Peru
RC San Borja-Sur, Lima, Peru
RC de Sintra, Portugal
Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras de
Rotarianos

. E-mails
Agradecimento
"Quero agradecer a calorosa acolhida que tivemos de
todos na agradável reunião de ontem (18/7) e que muito
serviu para avaliarmos a possibilidade de ter reuniões no
mesmo local, às terças-feiras. Peço que transmita essa
manifestação aos demais membros do RCSP-Noroeste".
Paulo Grimaldi, RCSP-Memorial da América Latina,
Distrito 4610
"Agradecemos em nome do RCSP-Santana pelo carinho
de colocar em seu boletim a nossa festiva de posse.
Agradecemos, também, a presença em nossa festiva com
grande participação desse clube co-irmão. Parabéns
pelas edições de seus boletins".
Paulo e Claudete Jakubowski, RCSP-Santana
"Os boletins do Noroeste são sempre muito bem-vindos.
Obrigada".
Lidia A. Borges, secretária do RCSP-Sumaré
Pesar
"Faleceu dia 16 de julho, o ex-governador do distrito 4490
do RI, Agerson Tabosa. Os seus companheiros do RC de
Fortaleza, Ceará, consternados comunicam a perda do
amigo e companheiro rotariano. O sepultamento se deu
dia 17, no Cemitério Ternura"
Levi Torres Madeira
Mais companheirismo
"Recebi o nº 3 (do boletim) que como todos tem uma
excelente e bem arrumada (o que não é fácil) informação.
Foi boa essa alteração da reunião para o RCSP-Santana,
não foi? Aumentou a possibilidade de companheirismo.
E de conhecimento de Rotary, pois foram mais os que
ouviram o que os outros disseram e isso aumenta a
nossa formação rotária. Parabéns e bom ano de trabalho
profícuo".
Francisco Zamith, RC Guimarães, Portugal
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
18 de julho, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo o presidente em exercício Hercules
Guilardi aberto os trabalhos com a mensagem do
presidente do Rotary International 2011/2012,
companheiro Kalyan Banerjee - "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 o nosso
trabalho é importante". Em seguida, convidou os
presentes a acompanhá-lo na saudação ao pavilhão
nacional e demais bandeiras hasteadas.

Expediente Secretaria - Apresentado pela
primeira-secretária Celia Morau, que comunicou a
agenda semanal de visitas oficiais do governador
do Distrito 4430, convite do RCSP-Nove de Julho
para palestra sobre Rotaract; agradecimento do RC
Curitiba-Oeste pela divulgação seu projeto de
construção de uma escola rural na comunidade
Macieira; pedido de doação de calçados para os
indígenas da Aldeia do Jaraguá.
Tempo livre - Falaram pela ordem: o companheiro
Bruno Leone referindo-se à Higiexpo, Feira de
Artigos de Limpeza e Higiene que acontecerá dias
3, 4 e 5 de agosto no Expo Center Norte, onde
haverá um espaço para divulgação do Rotary
Noroeste e ponto de arrecadação de donativos para
a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi"; ele
está providenciando os convites e o credenciamento para os nossos companheiros terem
acesso livre ao evento. Em seguida, falou o
companheiro Josino Bentes Monteiro, que
agradeceu a visita dos companheiros do RCSPMemorial da América Latina e renovou o convite
para que voltem na próxima semana; disse, ainda,
que a campanha lançada pelo nosso clube para uso
diário do pin por todos os rotarianos alcança boa
repercussão e o objetivo é que os companheiros
tenham dimensão da importância de portar o
símbolo do Rotary e assumam, de fato, esse
compromisso.
Companheirismo - Iniciando sua explanação, o
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini pediu
permissão para lembrar que a grande mensagem

Protocolo - O diretor de protocolo em exercício,
Bruno Leone, enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, conforme os lugares: nº 1 Hercules Guilardi, presidente em exercício do RCSPNoroeste; nº 2 - Juvenilson Kuninari, presidente do
RCSP-Memorial da América Latina; nº 3 - Celia
Morau, primeira-secretária do RCSP-Noroeste. Citou
e agradeceu a presença dos seguintes convidados:
Paulo Eduardo Grimaldi e Kleber A. Zuccoluko do
RCSP-Memorial da América Latina; Jaquelina e João
Naldoni, do RCSP-Freguesia do Ó; Lucio Balduino,
José Carlos Rossi e Ariane Rezendo.

(cont. na pág. 4)
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do rotariano está no coração, pois uma vez rotariano,
sempre rotariano, em qualquer circunstância.
Prosseguindo, informou as datas comemorativas e
os aniversariantes da semana. E fez o sorteio de um
exemplar do livro "Quem tem mais de 60 anos",
editado pelo RC de Santa Isabel, em parceria com
empresas daquele município, ganho pelo também
companheiro Vinicius Pepe Leone. A primeirasecretária Celia Morau fez a entrega de um DVD
contendo a coleção completa dos boletins do Clube,
ano rotário 2010/2011, ao past presidente Josino
Bentes Monteiro em agradecimento pelo incentivo
que ele sempre dedicou à publicação, hoje
considerada um dos principais canais de divulgação
da imagem pública do RCSP-Noroeste.
Tempo da Presidência - O presidente em exercício
Hercules Guilardi informou que já está confirmada a
viagem à Aparecida do Norte dia 17 de setembro,
quando o nosso companheiro padre Paulo Santana
Ribeiro celebrará missa na Basílica, às 12 horas; o
evento é uma realização do RCSP-Noroeste e a
coordenação está a cargo da Fernando Lucio
Viagens; a saída dos ônibus será, em princípio, do
Colegio Rio Branco, o preço da passagem é R$
45,00 por pessoa, almoço livre no retorno e as
reservas podem ser feitas pelo telefone: 3797-7550,
com Daisy ou Fernando. Prosseguindo, o presidente
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em exercício lembrou aos companheiros que o
Plano de Atividades para este ano rotário, elaborado
na reunião do Conselho Diretor realizada no último
dia 9 de julho, está sendo finalizado e que,
brevemente, todos receberão cópia personalizada;
ressaltou, ainda, que naquela ocasião foi aprovada
a sugestão dos companheiros do Noroeste
elaborarem ou indicarem matérias de interesse
geral a ser publicadas no boletim informativo do
Clube, com o objetivo de se aproveitar a experiência
de cada um em suas profissões e, assim, transmitir
aos demais conhecimento específico. Quanto ao
projeto de subsídio simplicado, que o RCSPNoroeste tem interesse em participar, o presidente
em exercício disse que a coordenação está a cargo
do com- panheiro Bruno Leone. Referindo-se à
posição financeira do Clube, apresentada pela
tesouraria, solicitou aos companheiros que façam o
pagamento das mensalidades, sempre que
possível, no início de cada mês para a necessária
cobertura das despesas correntes, principalmente
agora em julho quando há várias taxas semestrais
devidas neste período. Destacou a importância do
acompanha- mento das visitas oficiais do
governador Ennio Caramella aos clubes do Distrito
4430, lembrando que devemos divulgá-las e
planejá-las em rodizio com os demais
companheiros. Por fim, agradeceu aos
responsáveis pela direção do Portal do Ó,
publicação eletrônica que recebeu recentemente e
o deixou muito satisfeito pela qualidade do
conteúdo, o cuidado com o registro da história e da
cultura do bairro da Freguesia do Ó e que,
gentilmente, criou uma página onde estão
publicados todos os boletins do nosso clube, desde
junho de 2010; e dirigindo-se à companheira Maria
Bernadette Cola e ao visitante José Carlos Rossi,
parabenizou-os pelo trabalho que desenvolvem em
pról daquele bairro, dizendo ainda que, assim como
eles, também é originário da Freguesia do Ó, razão
pela qual pede que todos prestigiem e incentivem as
atividades culturais da região.
Palavra livre - Os companheiros João e Jaquelina
Naldoni, do RCSP-Freguesia do Ó, entregaram ao
presidente em exercício Hercules Guilardi um DVD
contendo relatório de atividades da Loja Maçônica
Estrela da Lapa e um exemplar da publicação do
Clube Feminino Estrela da Lapa, em agradecimento
a todos que os ajudaram no período em que
estiveram na direção daquelas entidades.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado,
o presidente em exercício Hercules Guilardi deu por
encerrados os trabalhos desta reunião,
agradecendo ao companheiro Bruno Leone pela
iniciativa de divulgar o RCSP-Noroeste e a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" na
Higiexpo 2011; formulou votos de pronto
restabelecimento da saúde da companheira Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti, agradeceu aos
companheiros do RCSP-Memorial da América
Latina por prestigiarem e participarem da nossa
reunião e aos demais visitantes, convidando a todos
para acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Agenda

. 25 de julho
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30
. 1º de agosto
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30

Datas comemorativas
Julho
. 25 - Dia do Colono
Dia do Taxista
Dia do Escritor
Dia do Motorista
Dia do Carreteiro
Dia dos Viajantes
. 26 - Dia Mundial dos Avós
. 27 - Dia do Motociclista
Dia do Despachante
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes
de Trabalho
. 28 - Dia do Agricultor
Falecimento de Virgulino Ferreira da
Silva, Lampião, líder do Movimento
Cangaço, em 1938
. 29 - Dia do Hoteleiro
. 31 - Dia das Congadas, em Araguari, Minas
Gerais
Dia da Libertação dos Indígenas
Brasileiros
Comemora-se o Dia dos Avôs e Avós em 26 de julho. Esse
dia foi escolhido para a comemoração porque é o dia de
Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus
Cristo.
A data da festa de São Joaquim sofreu várias alterações
ao longo dos tempos. Inicialmente, era celebrada no dia 20
de março, associada à de São José, tendo sido depois
transferida para o dia 16 de agosto, para associar-lhe ao
triunfo da filha na celebração da Assunção, no dia
precedente. Em 1879, o papa Leão XIII, cujo nome de
batismo era Gioacchino (versão italiana de Joaquim),
estendeu sua festa a toda Igreja. Finalmente, o papa Paulo
VI associou num único dia, 26 de julho, a celebração dos
pais de Maria Santíssima.

. 3 de agosto
13h - Abertura da 21ª Higiexpo
Feira de Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e
Conservação Ambiental
Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo
Visite o espaço do RCSP-Noroeste e colabore com a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" - estande
da Abralimp

Reflexão
O Legado
Em um mundo que muitos acreditam na acomodação e no
mais do mesmo, que temem o novo como às trevas temem a
luz.
Essas pessoas escolhem passar pela vida em silêncio, em
anonimato. Pois têm medo da mudança por temerem o
fracasso.
Mesmo antes de tentarem já desistem, então preferem a
acomodação e a serem mais um na multidão.
Fogem do chamado da jornada, da aventura da
transformação. Pois quando decidimos vivenciar esta
jornada fazemos novos amigos, aprendemos coisas novas,
enfrentamos nossos inimigos íntimos.
Enfim, no final dessa jornada nos transformamos em
indivíduos melhores.
Construiremos um legado que poderá servir de inspiração
para outras pessoas, que ajudarão a perpetuar nossas
visões, nossas ideias.
Como seres humanos nós morreremos um dia, mas nossas
ideias podem sobreviver a nossa morte.
Não podemos fugir do chamado. Pois quando fugimos do
chamado, nós perdemos a dádiva e a felicidade da
transformação, da inovação e de sermos mais.
Sem um Legado, um propósito, somos iguais a um corpo sem
alma. Devemos lutar contra o medo sem sentido, o
preconceito e a acomodação sedutora.
Quando aceitamos o chamado, aceitamos ser mais, a
vivermos melhor, nos desatamos das amarras da alienação.
E não desperdiçamos o presente divino da vida e do tempo
que nos foi dado a estarmos neste mundo.
Marcos Eduardo S. Silva
(Marcos Eduardo S. Silva é companheiro do RCSPCambuci, profissional da área de Educação Física, se
considera aprendiz da vida e que aceitou o Chamado da
Jornada. Seu texto é inspirado no documentário O Poder
do Mito, do professor Joseph Campbell)

Acontecimentos rotários
Orações ecumênicas e companheirismo
. O Rotary Club de Curitiba-Norte e a Livraria Curitiba Megastore lançaram na quinta-feira, 21 de julho, o livro
Orações Ecumênicas, de autoria do companheiro Luis Pilotto (in memorian) ilustrado com fotos do companheiro
José Paulo Fagnani. O lançamento, com coquetel, aconteceu no Shopping Park Barigui, em Curitiba.
No livro, o leitor pode ver preciosidades literárias com cunho extremamente filosófico e a ação rotária no mundo.
Os recursos obtidos com a venda serão destinados à Fundação Rotária, para ser aplicados nos programas
estruturados do RI.

Palestra sobre velocidade das mudanças
. Na reunião ordinária que acontece nesta terça-feira, 26 de julho, o RCSP-Pirituba promove a palestra
"Velocidade das Mudanças", proferida pelo diretor da V20 Comunicações e companheiro do RCSP-Cambuci,
Carlos Moreno. Local da reunião: Restaurante Via Veneto, Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 19, Lapa, a partir das
20h30. Todos os companheiros e amigos dos clubes co-irmãos do Distrito 4430 estão convidados.

Escola rural em Curitiba vira realidade
. Há tempos o RC de Curitiba-Oeste trabalha com afinco para construir a Escola Rural da Macieira, E agora,
com orgulho e emoção, os companheiros daquele clube paranaense informam que o projeto virou realidade e a
escola será inaugurada dia 13 de agosto. A Escola Municipal Agricultor Paulino Baptista de Oliveira recebe esse
nome em homenagem ao doador do terreno. "Simples, humilde e analfabeto, o senhor Paulino doou boa parte
do seu patrimônio desde que a escola melhorasse o nível de ensino das crianças da comunidade da Macieira, o
que realmente começa acontecer a partir de agora", diz com orgulho o presidente do RC de Curitiba-Oeste,
Sergio Luiz Sottomaior Pereira.

Desenvolvimento do quadro associativo é tema de seminário

. Para discutir os diferentes aspectos do desenvolvimento do quadro associativo, a Governadoria do
Distrito 4430 promoverá um seminário específico dia 6 de agosto, sábado, no Colégio Rio Branco. Entre os
palestrantes e debatedores estão EGDs do Distrito 4430 e de clubes de várias regiões do País. O evento
acontece das 8 às 13 horas, será aberto pelo governador do Distrito 4430, Ennio Caramella, é coordenado pelo
EGD e instrutor distrital José Luiz Toro da Silva e tem como coordenadores adjuntos os instrutores distritais
assistentes Ruy Cid Martins Vianna e Jadir Ferreira Santos. Os participantes do seminário poderão formular
perguntas aos palestrantes e debatedores.

Visitas do governador
. O governador do Distrito 4430, Ennio Caramella, visita nesta semana os seguintes clubes:
25 de julho, segunda-feira
RCSP-Vila Formosa
26 de julho, terça-feira
RCSP-Vila Prudente
27 de julho, quarta-feira
RC de Suzano-Sul
1º de agosto - segunda-feira
RCSP-Vale do Aricanduva

Participe da Campanha Use o Pin!

Seja um multiplicador
Seja a Pessoa que veste a camisa,
abraça a causa e ajuda na construção de uma bela história.
Vamos juntos mobilizar pessoas...
Inspirá-las a aderir à grande organização que é o Rotary.
Vamos participar dessa corrente.
Fazer o Bem merece virar uma
Corrente do Bem!
(Colaboração do Rotary Contagem-Cidade Industrial, MG)

Consulte-nos

Fone: (11) 3976-6861 e-mail: celiamorau@bol.com.br

Criação de folhetos de propaganda - Folders
Trabalhos escolares e publicações em geral
Digitação eletrônica - Arte final
Redação e edição com rapidez,
eficiência e qualidade

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.

Arrecadação de
garrafas pet
. A ONG Mensageiro da Esperança está arrecadando garrafas pets que serão utilizadas para a produção de objetos
decorativos das salas do projeto Coletivo Coca-Cola. Além de oferecer capacitação gratuita para jovens, o projeto também
fornece esses objetos para coletivos de todo o Brasil. O material pode ser entregue diretamente na sede da ONG, que fica na
Avenida João Paulo I, 1671, Jardim Maracanã; para quantidades acima de 50 unidades, retiram no local, válido para as
zonas norte e oeste. Mais informações pelo telefone: 3921-9822.

Noroeste participa de reunião do
Conselho de Presidentes da Fundação de Rotarianos de SP
. O presidente indicado 2012/2013 do RCSP-Noroeste, Adenilson Cristiano Belizário, participou da reunião do Conselho de
Presidentes da Fundação de Rotarianos de São Paulo, representando o presidente humanitário 2011/2012, Edinalvo
Raimundo de Jesus. No encontro, realizado dia 14 de julho no Edifício Rotary (Avenida Higienópolis, 996) foram discutidos
assuntos de interesse dos clubes de São Paulo, como a avaliação do encontro internacional de New Orleans e do estande
do Conselho de Presidentes de São Paulo, montado no evento, bem como o próximo encontro, que será em Bangkok e os
cinco comitês de RI formados na França, Alemanha, Japão, Líbano e Portugal e paises de Língua Portuguesa. Chamou
atenção o fato do Brasil ter afinidades com paises como Estados Unidos, México, Itália, Espanha, além de outros sul e
centro-americanos, de lingua latina e não haver um RI no Brasil com esses paises.
O companheiro Adenilson Cristiano Belizário foi o único representante de clubes do Distrito 4430 presente no evento.

Missa em agradecimento na
Basílica de Aparecida
. Em agradecimento por tantas coisas boas que foram vivenciadas juntos durante o ano rotário 2010/2011, o EGD do Distrito
4430 Paschoal Flavio Leardini convida todos os companheiros dos clubes desse distrito para a missa que será celebrada dia
17 de setembro, às 12 horas, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O celebrante é o padre Paulo Santana Ribeiro,
companheiro do RCSP-Noroeste. A caravana sairá do Colégio Rio Branco; o preço é R$ 45,00 por pessoa e as reservas já
podem ser feitas pelo telefone 3797-7550, com Daisy, da Fernando Lucio Viagens.

Companheirismo
. Esta semana tem dupla
comemoração na família
dos companheiros
Hercules e Naide
Aparecida Guilardi.
Na quarta-feira, 27,
aniversaria o neto Bruno
e no domingo, 31, a neta
Bianca.
. E no dia 29, sexta-feira,
quem comemora
aniversário é Josy, filho do
Companheiro Josino
Bentes Monteiro.

CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADORAS DO ROTARIANO

O

Alberto Bittencourt

Rotary é uma reunião de pessoas. O que o torna único e diferente são as qualidades transformadoras de seus membros. Sem distinção de
língua, raça, religião, classe social, há entre eles traços comuns de força, inteligência, competência, dedicação e integridade que lhes
conferem o poder de transformar o mundo, com vistas à construção da Nova Era de paz e amor.
São oito as principais qualidades transformadoras dos rotarianos:
COERÊNCIA - A coerência está no comportamento e nas atitudes do rotariano; significa não perder de vista os motivos que o trouxeram para o
Rotary. Com o correr do tempo, muita gente vai se esquecendo por quê entrou no Rotary. Alguns nem mesmo se lembram para que continuam no
Rotary. A coerência significa se manter fiel aos princípios e ideais rotários em todos os momentos da vida. A coerência significa nunca se esquecer
da Prova Quádrupla e aplicá-la sempre em todas as situações. Manter esses princípios é manter um relacionamento positivo com as pessoas. A
cortesia, a educação, a palavra amiga, o trato afetivo, o acolhimento carinhoso, tudo isso faz parte da coerência rotária. Um companheiro, qualquer
que seja a idade, merece ser tratado com carinho, com amor, com afago. Um companheiro mais idoso pode ser até um pouco intransigente. Alguns
acham que o Rotary de hoje não é igual ao Rotary de 40 anos atrás, outros dizem que já não se fabricam rotarianos como antigamente, mas é só
entender que as pessoas mais idosas são, naturalmente. mais conservadoras. O idoso vai se sentir bem com a palavra amiga, com a atenção, com o
abraço. Manter esse relacionamento cordial é manter a coerência dentro do Rotary. A confiança, diz James Hunter, autor do livro O Monge e o
Executivo, é a cola que une os relacionamentos. Você só pode adquirir confiança se conhecer, e só conhecerá se estiver presente, se freqüentar
reuniões, atividades e eventos rotários. Por isso, a freqüência é tão importante .Cabe ao presidente do clube estar vigilante para não deixar prosperar
qualquer sinal de incoerência. Às vezes, de uma simples discordância pode se instalar a incoerência. Os pontos de incoerência precisam ser
identificados para serem logo corrigidos.
FOCO - O rotariano mantém o foco no passado ao se tornar guardião da história e das tradições rotárias. Ao se lembrar das razões que levaram Paul
Harriis a reunir três amigos e fundar o Rotary. O rotariano mantém o foco no presente ao ter a consciência plena da obra que o Rotary executa no
mundo e ao conhecer e participar das ações de seu clube nas comunidades. O rotariano mantém o foco no futuro, ao se fixar nas metas e objetivos do
Rotary International.
CONSCIÊNCIA - A consciência, no sentido filosófico, é a percepção de que o ser faz parte de um todo, de que não é isolado, não é
compartimentado, mas que é uno com o planeta, com a vida, com o universo, com Deus e com as pessoas que nos cercam. Ter consciência em
Rotary, é saber que se faz parte de uma grande obra, de uma grande missão. Ter consciência rotária é saber-se uno com o Rotary, com os ideais e a
filosofia rotária, com a missão do Rotary. Ter consciência rotaria significa dizer: Eu sou Rotary! Rotary sou eu! Porque no dia a dia, em todos os
minutos, o verdadeiro rotariano se confunde com a grande obra. Ter a consciência rotária é ter a consciência de que o Rotary está mudando o mundo,
está construindo a paz e a compreensão entre homens e nações. É saber que o simples fato de comparecer a um evento do Rotary significa estar
colaborando para mudar o mundo. O rotariano consciente tem uma visão holística do Rotary, que é ver o Rotary no seu conjunto, na plenitude de sua
obra. É conhecer Rotary em profundidade. Ele conhece a fundo esse trabalho que o Rotary faz há mais de cem anos no mundo inteiro.
VOLUNTARISMO - Voluntários são pessoas que se entregam de corpo e alma a uma causa superior. Os voluntários do Rotary defendem a paz, a
harmonia entre homens e nações.Enfrentam de peito aberto as maiores dificuldades; nunca desistem, abraçam a prestação de serviço de forma
desinteressada, com o único objetivo de ajudar o próximo. Por livre e espontânea vontade eles querem mudar a vida das crianças, dos doentes, dos
idosos, das comunidades. O rotariano voluntário tem o perfil da pessoa solidária, que sabe viver harmonicamente em comunidade, que é líder no
trabalho, na família e na escola. O voluntário do Rotary doa parte do seu dinheiro, da sua energia e do seu tempo para aliviar o sofrimento de quem
precisa, para diminuir a miséria e a injustiça social. Está presente nos conflitos, nas catástrofes, nos desastres, nas guerras, na defesa dos mais fracos
e desprotegidos. O Voluntário do Rotary está vencendo a guerra para eliminar da Terra o terrível vírus da paralisia infantil. Ele emprega todas as suas
energias para acabar com a chaga do analfabetismo e a ignorância funcional. Luta contra as drogas, a corrupção, a violência urbana, os acidentes de
trânsito, as mortes por armas de fogo. O Voluntário do Rotary é um arauto da paz; faz tudo sem nada cobrar. Sua única recompensa é a satisfação do
dever cumprido, seu maior interesse é a alegria de lutar por um mundo melhor. Sua única arma é a do amor incondicional, da compaixão, da doação
de si próprio sem olhar a quem, eles colaboram com o poder público, cobram ações administrativas, orientam as comunidades no sentido de
encaminhar seus pleitos e pedir providências. Quando necessário, o Voluntário Rotariano sabe fazer pressão contra os desmandos das autoridades,
contra a corrupção, a inércia e a improbidade administrativa. Por tudo isso o Voluntário Rotariano é um ser superior. Ele é recebido nos gabinetes
das autoridades e dos presidentes das maiores corporações, seja para pedir uma doação ou para cobrar uma intervenção. Ele entra sempre como
vencedor, jamais como pedinte. Por isso, fala de igual para igual e tem a autoridade moral de quem está ali trabalhando por um mundo melhor.
LIDERANÇA - A liderança é uma qualidade inata que todos trazem dentro de si. É preciso apenas desenvolvê-la, praticá-la. O Rotary é o lugar
onde se tem as melhores condições de se praticar a liderança. Rotarianos têm oportunidades de desenvolver a liderança em seus clubes, assumindo
as funções de presidente, de líderes nas diversas funções. O rotariano pode desenvolver suas qualidades de orador usando a tribuna do clube. Tem o
boletim do clube à sua disposição para desenvolver qualidades de escritor, para colocar suas mensagens, suas opiniões. Todo rotariano é líder
porque tem condições excelentes para desenvolver essa liderança. Basta que proceda, fale e aja como líder. Viva e pense um líder. Enfrente a vida tal
qual um líder a enfrentaria.
TRANSPARÊNCIA - Outra característica transformadora do rotariano é a transparência, seja como presidente de clube, seja na condução de um
projeto. Ninguém é dono do clube, nem de projeto. Tudo em Rotary é transparente. O Rotary não é fechado, é antes de tudo aberto, mostrando para a
sociedade o que faz. O presidente do Centenário de RI, Glenn Estess, disse que o Rotary não tem nada a esconder. Não tem códigos, senhas e nem
sinais secretos; tudo é aberto e transparente para ser compartilhado com a humanidade. O Rotary hoje procura mostrar o que faz, inclusive para
aqueles que nos observam, que não são rotarianos. Coloca suas ações no rádio, na televisão, na mídia. O mais importante não é o rotariano pagar à
mídia; é mostrar o que faz. Levar para o seu trabalho, para a sua família, para os seus círculos de amizade a informação de que o Rotary está
eliminando a paralisia infantil da face da Terra. Se uma pessoa lhe perguntar: quem é você, com esse distintivo na lapela? Você prontamente vai
responder com orgulho: sou rotariano, estou mudando o mundo.
PARTICIPAÇÃO - O rotariano participa de todos os eventos rotários, dentro e fora do seu clube.Está sempre disponível para o trabalho. A
participação é conseqüência da motivação. O rotariano é um ser participativo e para tanto está permanentemente motivado. Ele conhece, não
apenas os detalhes da sua função, mas as dos companheiros.Está sempre motivando para que todos participem com interesse das atividades e dos
programas do Rotary. Que não apenas participem, mas que sugiram programas, tragam idéias novas, propostas diferentes até para mudar a rotina
das plenárias rotarias, O rotariano busca sempre meios de que todos os companheiros se envolvam nas atividades do clube.
TRABALHO EM EQUIPE - O Rotary é diferente de qualquer outra agremiação de pessoas porque aqui elas trabalham em equipe, sob a liderança
do presidente do clube. No trabalho de equipe, o presidente delega e cada um executa sua função com dedicação e seriedade. O presidente instrui,
supre os meios, avalia e premia, são etapas da delegação. O presidente é o motor que impulsiona os trabalhos das equipes. Essa é a oitava e talvez a
mais importante característica transformadora do rotariano.
Alberto Bittencourt é EGD do Distrito 4500, ano do centenário (2004/2005) e companheiro do RC de Recife, Boa Viagem.

