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Brasilândia comemora
64 anos com sessão solene
Uma sessão solene, dia 11
de fevereiro, na Casa de
Cultura marca o
aniversário do bairro que
surgiu com o loteamento
de um antigo sítio e de um
alambique, tornando-se,
rapidamente, uma vila
populosa e problemática,
com muitas carências e
histórias de migrantes em
busca de oportunidades
de trabalho.
(Pág. 6)

ASFAR-SP
inicia
trabalhos
deste ano
rotário
(Pág. 5)

Rotarianos do NO
auxiliam vítimas
das enchentes
(Pág. 4)

Reunião festiva
marca os 12 anos do
RCSP Pirituba

. Conselho Diretor
Presidente: Maria Cristina da Silva
Vice-presidente: Hercules Guilardi
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária: Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro: Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro: João Carlos dos Santos
1º protocolo: Bruno Leone
2º protocolo: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente indicado 2011/12:
Edinalvo Raimundo de Jesus

. Comissões
Administração: Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social: Maria Bernadette Cola
Prestação Serviços: Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas: Josino Bentes Monteiro
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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Correspondência recebida
. Boletins

RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, Minas Gerais
RC Pato Branco, PR
RC Luanda-Sul, Angola, África
RC San Bernardo, Chile
RC Firmát, Argentina
RC Sullana-Piura, Peru
Coordenação Regional Fundação Rotária, zona 23,
Argentina

. Outras publicações

Fundado em 30 de agosto de 1972

De mãos dadas com a comunidade
para servir melhor
Clube padrinho:
Rotary Club de São Paulo-Norte

Carta mensal Núcleo Assistencial Vila Brasilândia (NAB)
Carta mensal do Governador - Distrito 4430, jan/11
Revista Brasil Rotário, fev/11
Artigo do EGD Jorge Bayter, Distrito 4270, traduzido pelo
companheiro Adelino Mart3ins, do RC Maia, Portugal,
Distrito 1970

Presidente:
Maria Cristina da Silva
e-mail: cristinasilv@gmail.com
fone: 3672-1762

. E-mails

1ª secretária:
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
e-mail: dora.gerodetti@gmail.com
fone: 3865-4885

"Obrigado por seu e-mail. Nós responderemos
dentro de 7 dias, quando nosso clube fará sua
reunião semanal".
Kind Regards, club secretary, Rotary Club of
Minnamurra, Australia
"Caros rotarianos do RCSP-Noroeste: recebemos
com prazer o boletim de notícias do seu clube.
Nós enviamos o nosso, acreditando que é um
elemento interessante para unir os clubes
instantaneamente, conhecer novos rotarianos
em suas comunidades em latitudes muito distantes.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar
O boletim do seu clube".
Horacio Cortés Luchesi, RC Firmát, Argentina
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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 - Hyeróclio 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

Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo/Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 31 de janeiro, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
solicitando ao companheiro Bruno Leone que
efetuasse a leitura da nota de falecimento do past
presidente Hyeróclio Eloy Pessoa de Barros Neto,
ocorrido no dia 22 de janeiro, seguido de um minuto
de silêncio em sua memória. Solicitou, também, que
todos a acompanhassem na oração de intenção ao
ex-companheiro falecido e de agradecimento pelas
bênçãos que o Senhor nos concede. A mensagem
da presidente foi seguida da saudação rotária às
bandeiras hasteadas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Orestes
Gerodetti que enumerou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, assim constituída: lugares nº
1 - presidente Maria Cristina da Silva; nº 2 - primeira
secretária Dora Maria Leme do Prado Gerodetti e nº
3, companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus,
presidente indicado para o ano rotário 2011/12.

Expediente - A primeira-secretária Dora Maria
Leme P. Gerodetti informou que continuam abertas
as inscrições para a Conferência Distrital
programada para o mês de junho em Águas de
Lindóia, lembrando aos interessados a necessidade
de confirmarem participação o mais rápido possível
e, assim, assegurarem reserva no hotel Monte Real,
onde o evento será realizado; prosseguindo, deu
informações sobre o Encontro Rotário da Amizade,
Distrito 4430, que acontecerá de 24 a 27 de março

na Argentina, podendo a programação ser
consultada no site constante no folheto de
divulgação, distribuido no início desta reunião.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Francisco Miguel Vaz de Lima que mencionou os
aniversariantes e as datas comemorativas desta
semana. Na sequência, a presidente Maria Cristina
da Silva solicitou aos companheiros Dora Maria e
Orestes Gerodetti, Edinalvo Raimundo de Jesus e
Hercules Guilardi que marquem as datas das
reuniões de companherismo programadas para os
próximos meses em suas respectivas residências,
devendo, ainda, ser marcada a data para
apresentação, em uma das nossas reuniões
ordinárias, do projeto da Cruz Vermelha. O
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus, por sua
vez, falou sobre o Cruzeiro da Amizade, realizado na
semana de 22 a 29 de janeiro, no navio Costa
Serena, fazendo o percurso Santos/Rio de
Janeiro/Salvador/Ilheus/Ilhabela/Santos. Disse ele
que foi uma viagem muito agradável, estritamente
familiar, com uma diversificada programação diária,
com predominância do companheirismo entre os
mais de quatrocentos rotarianos que puderam se
divertir e estreitar seus laços de amizade; fez, ainda,
menção especial à reunião de Rotary presidida pelo
Governador do Distrito 4430, quando foram
homenageadas diversas caravanas, como a mais
distante e a mais numerosa. O Rotary Club de São
Paulo-Noroeste participou do cruzeiro com 22
pessoas.
Fundação Rotária - Fazendo menção ao mês de
janeiro, dedicado à Conscientização Rotária, o
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini,
relembrou o processo de concessão do título Paul
Harris, destacando tratar-se de uma comenda, uma
homenagem a mais que se dá a um rotariano ou não
que se sobressaia em uma atividade benemerente e
que preserve o princípio de servir ao próximo.
Prosseguindo, explicou que para obtenção do título
Paul Harris, as contribuições pagas por rotarianos
vão para uma conta especial; alcançando mil
dólares, esse rotariano recebe o direito de dar um
título a alguém à sua escolha. Até o momento, o
(cont. na pág 4)
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Relato da última reunião
RCSP Noroeste tem sete títulos Paul Harris
acumulados para homenagear a sociedade e o
intuito, disse o companheiro Fabrizio, é que as
contribuições prossigam e outros títulos sejam
outorgados, lembrando, ainda, que a partir de
amanhã deve ser paga a última parcela de R$ 75,00,
correspondente ao complemento das contribuições
de 2010 à Fundação Rotária. Finalizando sua
explanação, Fabrizio Torrini mencionou a
assistência que os rotarianos vêm prestando aos
desabrigados, vítimas da tragédia na região serrana
do Rio de Janeiro; a exemplo do que ocorreu por
ocasião do tsunami na Ásia, quando foi criada a
shelterbox, o mesmo equipamento está sendo
utilizado nos acampamentos fluminenses, pois se
trata de uma excelente ferramenta de ajuda em
situações de catástrofes.
Assuntos diversos - Após o intervalo do jantar, a
presidente Maria Cristina da Silva solicitou aos
companheiros indicados para comentarem os
temas que escolheram entre as matérias publicadas
na edição de janeiro/10 da revista Brasil Rotário;
assim, falaram, respectivamente: Celia Morau,
sobre o processo de coleta seletiva de
lixo e reciclagem,
com ênfase no
sistema em vigor
na região Noroeste
da cidade de São
Paulo e o impacto
no meio ambiente
(pág. 24); Adenilson Cristiano Belizário, sobre os novos senhores da guerra e as
consequências da redução dos arsenais de Estados
Unidos e Rússia e a provável entrada de outros
paises e grupos terroristas na corrida nuclear
(pág.14); Josino Bentes Monteiro abordando os
valores e o crescimento e se pode existir o
desenvolvimento de uma nação ou do Rotary sem
os princípios éticos (pág. 20). Em seguida, o

companheiro Hercules Guilardi reportou-se à
importância do projeto das shelterbox, que continua
sendo de grande valia no Haiti, onde a situação
permanece dramática nas regiões afetadas pelo
terremoto ocorrido no início do ano passado, e só nos
locais em que as caixas foram instaladas há alguma
organização e atendimento adequado à população.
Quanto à ajuda aos desabrigados da região serrana
do Rio de Janeiro, disse que o *9momento é de
suspensão temporária, pois há excesso de doações
de alimentos, roupas e remédios, por isso sugere
que se faça uma lista de contribuições em dinheiro
destinada à aquisição de uma barraca (shelterbox) a
ser enviada para aquela localidade em nome do
RCSP Noroeste. Lembrou, ainda, que há
necessidade de doação de botas infantis, ao invés de
calçados convencionais por causa do pó que se
forma depois que a lama e o barro secam. O
companheiro Bruno Leone está atento a essa
necessidade e já busca doações específicas por
meio da Campanha do Pé Calçado.
Palavra livre - A presidente Maria Cristina da Silva
informou que na quarta-feira participará de uma
reunião convocada pelo governador Paschoal Flavio
Leardini no Edifício Rotary para tratar, entre outros
assuntos, do aumento do quadro social; e solicitou
ao companheiro Edinalvo R. de Jesus, presidente

indicado para o ano rotário 2011/12, que a
acompanhe nessa ocasião. Em seguida, Hercules
Guilardi lamentou a morte do past presidente Eloy,
um companheiro muito atuante, pessoa alegre,
inteligente e um entusiasta do Rotary, que será
sempre lembrado por sua personalidade
incomparável. O companheiro Josino Bentes
Monteiro também relembrou fatos importantes
vivenciados ao lado do past presidente Eloy e da
dedicação que ele dispensava às causas rotárias.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado,
a presidente Maria Cristina da Silva encerrou os
trabalhos desta reunião agradecendo, uma vez
mais, a presença de todos e convidando-os para a
saudação final às bandeiras hasteadas.

ASFAR SP inicia trabalhos
de 2011 com evento especial

Agenda
. 7 de fevereiro
Reunião ordinária
Tema: Companheirismo
20h30 - Carlino Ristorante
. 8 de fevereiro
Reunião festiva - 12º aniversário de
fundação do RCSP Pirituba
20h - Espaço Antares
. 14 de fevereiro
Reunião ordinária
Tema: Mês da Compreensão Mundial
20h30 - Carlino Ristorante

Cerca de oitenta pessoas
participaram da reunião de
abertura dos trabalhos da
Asfar-SP no ano rotário de
2011. O encontro aconteceu na
terça-feira, 1º de fevereiro, na sede
da entidade, no bairro do Pacaembu,
em São Paulo e teve duplo significado: o início das
atividades deste ano e a comemoração do aniversário
da presidente Maria de Lourdes Ramos Schiavetti, que
ocorreu na mesma data.
A Associação de Famílias de Rotarianos reúne
voluntárias, a maioria também rotariana, dos distritos
4430, 4610 e 4420, que se dedicam à confecção de
peças artesanais vendidas nos bazares e chás
beneficentes que a associação organiza durante todo
o ano. Os recursos obtidos são destinados a projetos
desenvolvidos pela própria ASFAR e por clubes
desses distritos, como fornecimento de prótese
mamária de acordo com as normas do Hospital do
Câncer, cadeiras de roda e enxovais para recém
nascidos. O próximo evento beneficente está marcado
para o dia 23 de fevereiro, com almoço, bingo e desfile
de modas com as próprias associadas se
apresentando na passarela.
O bolo de aniversário da presidente Maria de Lourdes,
que fez muito sucesso no dia 1º pela originalidade e
sabor, foi ofertado pela presidente do RCSP Noroeste,
Maria Cristina da Silva.

Datas Comemorativas
Fevereiro
. 7 - Dia Nacional do Gráfico
. 8 - Dia da Penitência
. 9 - Dia do Frevo
Dia do Zelador
. 10 - Dia do Atleta Profissional
Criação da Casa da Moeda
. 11 - Dia Mundial do Enfermo
. 13 - Dia Nacional do Ministério Público
. 14 - Dia do Amor e da Amizade

Companheirismo
. Na sexta-feira, 4 de fevereiro, Flavio
comemorou aniversário. Ele é filho dos
nossos companheiros Dora Maria e Orestes
Gerodetti.

Acontece na região

Aos 64 anos, Vila
Brasilândia é um dos
bairros mais populosos
de São Paulo

. Na década de 30, alguns sítios e chácaras de cana
de açúcar foram se transformando em núcleos
residenciais, na zona norte da cidade de São Paulo.
O crescimento de sua ocupação veio a formar o
bairro denominado Brasilândia.
Na época, o comerciante Brasilio Simões liderou a
comunidade para a construção da igreja de Santo
Antonio, em substituição à antiga capela ali
existente. Por isso, o comerciante teve o seu nome
empregado na denominação do bairro em
reconhecimento ao fato.
O bairro também recebeu um grande fluxo de
migrantes do nordeste do País, que fugiam da seca
em seus estados nas décadas de 50 e 60, além de
famílias vindas do interior de São Paulo, em busca
de oportunidades de trabalho.
A Brasilândia foi loteada em 1946 pela família
Bonilha, proprietária de uma grande olaria na
região. Embora não fossem dotados de qualquer
infra-estrutura, os terrenos eram adquiridos com
grandes facilidades de pagamento, inclusive com a
doação de tijolos para estimular a construção das
casas.
Outro elemento incentivador da ocupação do bairro
foi a instalação da empresa Vega Sopave que, ao
instalar sua sede na Brasilândia, oferecia moradia a
seus empregados, o que trouxe um considerável
número de famílias para a região.

Sessão solene

. Uma sessão solene da Câmara Municipal de São
Paulo a ser realizada dia 11 de fevereiro na Casa
de Cultura, por propositura do vereador Claudinho
de Souza, marca o aniversário de 64 anos de
criação da Vila Brasilândia. A exemplo do ano
passado, a solenidade deve reunir muitos
moradores e lideranças comunitárias que homenagearão pessoas de destaque e familiares de
pioneiros da região. A Casa de Cultura da Vila
Brasilândia fica na Praça Benedicta Cavalheiro,
s/nº, esquina com a Estrada do Sabão.

Reflexão
Lições de sabedoria
. A vida não é justa, mas ainda é boa
. Quando estiver em dúvida, dê, somente,
o próximo passo, pequeno
. A vida é muito curta para desperdiçá-la
odiando alguém
. Seu trabalho não cuidará de você, quando
você ficar doente. Seus amigos e
familiares cuidarão. Permaneça em contato
. Você não tem que ganhar todas as vezes.
Concorde em discordar
. É bom ficar bravo com Deus. Ele pode
suportar isso
. Faça as pazes com o seu passado, assim
ele não atrapalha o presente
. Não compare sua vida com a dos outros.
Você não tem idéia do que é a jornada deles
. Tudo pode mudar num piscar de olhos.
Mas não se preocupe, Deus nunca pisca
. Respire fundo. Isso acalma a mente
. Nunca é muito tarde para ter uma infância
feliz. Mas a segunda vez é por sua
conta e ninguém mais
. Ninguém é responsável pela sua felicidade,
somente você
. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso
. Deus ama você porque é Deus, não por
causa de qualquer coisa que você fez
ou não fez
. A vida não está amarrada com um laço,
Mas ainda é um presente
(Regina Brett, 90 anos de idade, assina uma
coluna no The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.
Para celebrar o seu envelhecimento, certo dia ela
escreveu as lições que a vida lhe ensinou).

Acontecimentos rotários
Palestra na
Freguesia do Ó
. Na reunião ordinária da próxima terça-feira, 8 de fevereiro, o RCSP-Freguesia do Ó recebe o palestrante
Mauro Rinaldi, que falará sobre Medicina Comportamental - Torne Real Seu Potencial Pessoal e Profissional Alvos e Metas para 2011. A reunião será realizada no Restaurante Golden Grill e Pizza, Rua Barão de
Pombalinho, 60, ao lado da Ponte Freguesia do Ó, Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna; início às 20h30.

RC de Portugal promove
concurso de poesia e prosa
. Com a finalidade de divulgar e apoiar a criatividade e o empreendedorismo intelectual dos jovens de língua
portuguesa, a Fundação Rotária Portuguesa, em colaboração com o RC Lisboa-Centro, promove o concurso III
Bolsa Internacional de Poesia ou Prosa. A Bolsa destina-se a jovens estudantes de língua oficial portuguesa com
idade compreendida entre 18 e 30 anos de idade, e vai premiar os melhores trabalhos originais. O conteúdo
temático dos trabalhos é livre. Os vencedores receberão, respectivamente, 2.500,00 euros (1º lugar), 1.500,00
euros (2º lugar) e 1.000,00 euros (3º lugar). Inscrições abertas até 15 de março. Para mais informações,
regulamento e inscrição os interessados devem entrar em contato com Manuela Pinto Ribeiro, telefone
239823145, fax 239837180 - 3001-903, Coimbra, Portugal; e-mail: manuelapintoribeiro@hotmail.com

Rotary de Pirituba
comemora aniversário
. Fundado em 3 de fevereiro de 1999, o RCSP-Pirituba está completando 12 anos de fundação e para
comemorar a data a presidente fortalecedora 2010/11, Norma Festa Garcia, promove uma concorrida reunião
festiva na terça-feira, dia 8 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Espaço Antares, à Avenida Elisio Cordeiro de
Siqueira, 1780, Pirituba. O clube piritubano, afilhado do RCSP Noroeste, é um dos mais atuantes da região. Mais
informações sobre o evento de aniversário, falar com Carlos Souza, telefones: 3853-2008/9607-1873.

Homenagem à
personalidades portuguesas
. O Rotary Club de Portugal vai homenagear sete profissionais portugueses, de diferentes áreas de atividades,
numa sessão solene que será realizada dia 2 de abril, às 21 horas, no Auditório Senhora da Boa Nova, em São
João do Estoril, Cascais. Os prêmios serão atribuidos pelas áreas de: Paz, Comunicação Social, Empresário,
Solidariedade Social, Carreira Profissional e Ciência e Tecnologia.

Curiosidades
rotárias
. A Islândia, Distrito 1360, é o país
com maior número de rotarianos
por habitantes; com um total de
28 clubes e 1066 membros, tem 1
rotariano cada 271 habitantes.
Wanganui, cidade de 4.400
habitantes, na Nova Zelândia,
tem quatro clubes e 207
membros, com uma média de 1
rotariano cada 213 habitantes. A
República Dominicana, com
1.468 rotarianos para uma
população de 8.125.680 habitantes, tem 0,00018 rotarianos
por habitante.

Conscientizar-se rotariamente
Falemos sobre Conscientização Rotária, tema
designado pelo Conselho Diretor do RI para o
mês de janeiro, e que deve ser divulgado em
todos os 34.025 Rotary Clubs do mundo. Para
entendermos melhor esta mensagem, vamos,
primeiramente, nos voltar para a gramática e a
língua portuguesa.
Conscientização é um substantivo formado a
partir do verbo conscientizar. Pode ser definido
com a ajuda do substantivo consciência, que é
a "faculdade ou a capacidade que o homem tem
de conhecer os valores e os mandamentos
morais e aplicá-los nas diferentes situações", ou
ainda "julgamento íntimo que aprova as ações
boas e reprova as ações más". Um termo que
dá bem a ideia de conscientização é cônscio.
Podemos dizer que cônscio é o indivíduo que
sabe o que faz e sabe como deve fazer.
Conscientização é o estado mental pelo qual
uma pessoa pensa e age de acordo com as
normas e padrões íntimos de avaliação e
discernimento que ela tem sobre o assunto,
devido aos ensinamentos morais e técnicos que
adquiriu ao longo de sua vida. É, por exemplo,
um bom advogado, um bom médico, um
engenheiro conceituado, um lúcido chefe de
empresa, ou alguém que ocupa um cargo com
probidade e eficiência. Porém, todos, antes de
serem bons profissionais, já eram bons
cidadãos.

Ideal rotário
O mesmo ocorre no Rotary. O associado tornase rotariano no sentido autêntico da palavra
quando, além de todos os conhecimentos
adquiridos na sua existência, ele se
conscientiza rotariamente. Entretanto, para que
isso aconteça é necessário, é indispensável que
esse profissional, experiente nas suas
atividades, compreenda qual é o objetivo do
Rotary. Porque, onde e como deve contribuir
com seu trabalho e colaboração para atuar no
clube, na comunidade, na sua profissão e no
mundo.
Sabemos que o objetivo do Rotary é fomentar
o Ideal de Servir, com base em todo
empreendimento digno. Devemos então
começar por incutir esse ideal. E o primeiro
passo para que isso aconteça é estarmos nós
mesmos convictos a esse respeito. Porque
antes de convencermos alguém é preciso
convencermos a nós mesmos. Não basta
falarmos aos outros sobre o Ideal de Servir; é
preciso conscientizarmos a nós mesmos de que
o Ideal de Servir é o nosso ideal.

Um aspecto importante da conscientização
rotária é que, além de nos convencermos de que
o Rotary é a sublimação do Ideal de Servir,
também nos conscientizamos de que não
devemos ser apenas contemplativos, mas sim
ativos e atuantes.
O que é o Rotary
Felizmente, todos os clubes do RI e,
principalmente, do nosso distrito possuem
companheiros com bom senso e orientados no
sentido de Dar de Si Antes de Pensar em Si.
Mas sempre é bom lembramos de alguns
procedimentos que julgamos muito importantes.
O Rotary não é clube de indiferentes, insensíveis
e omissos. É clube de trabalho em equipe, de
comissões e sub-comissões, governadoria,
distrito etc. Todos devem ser respeitados.
O Rotary não é clube de reformadores,
contestadores ou inconformados. É preciso
conhecê-lo como ele realmente é, e não como
nós achamos que ele deva ser. Quem discordar
das diretrizes traçadas ou do que foi aprovado,
em vez de divergir, deve colaborar, apontando
sugestões práticas e construtivas. O Rotary não
é clube de gastronomia. O jantar e o almoço são
apenas meros instrumentos para as reuniões
rotárias de trabalho.
E, afinal, perguntamos: então, o que é o Rotary?
E o que é ser um rotariano? O Rotary é
companheirismo, é vocação. O Rotary é servir.
É trabalho, é justiça, é paz. Enfim, o Rotary é
conscientização de Rotary.
E nós, o que somos? Somos companheiros de
etnias diferentes, de credos e religiões diversas,
de concepções políticas outras e de profissões
variadas. Mas todos com consciência do Ideal de
Servir. Todos indivíduos que fazem questão de
conduta irrepreensível na família e nos negócios,
na comunidade e no clube. Todos pessoas
íntegras e integradas neste mundo, utilizando-se
do companheirismo para trabalhar, objetivando
alcançar o que foi planejado. E todos com
desejos, aspirações e objetivos de viver num
mundo sem doenças, guerras e fome, com mais
assistência à saúde e à educação.
E caminhando para a paz.
Nós vamos continuar trabalhando para que o
Rotary atinja o seu objetivo. E é a nossa
conscientização rotária que irá nos conduzir a
esse propósito.
*O autor é João Perez Filho, governador assistente da
Área 2 do distrito 4430 e associado ao Rotary Club de
São Paulo-Tatuapé, SP.

