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Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

Queridos irmãos e irmãs em Rotary

E

m 1885, o jornal Times de Londres
publicou uma série de editoriais
homenageando o 100° aniversário
de Sir Moses Montefiore, o financista e
filantropo britânico ordenado cavaleiro
pela Rainha Victoria. Os editoriais mencionaram sua honestidade, generosidade e desejo de ajudar o próximo, contando uma história inspiradora.
Alguém perguntou a Sir Moses, um
dos homens mais ricos de sua época,
o valor de sua fortuna. Diante de uma
pergunta tão rude, ele fez uma pequena
pausa e respondeu com um número bem
menor do que o que o esperado. Naturalmente, a pessoa que lhe fez a pergunta não se conformou, dizendo que ele
deveria ter pelo menos 10 vezes mais
do que aquilo! Sir Moses sorriu e disse:
“Meu jovem, você não me perguntou o
montante das minhas posses. Em vez
disso, você perguntou o valor da minha
fortuna. Portanto, eu calculei o total
de minhas contribuições este ano a caridades e foi esta a quantia que lhe dei
como resposta. A verdade é que o valor

da nossa fortuna equivale àquilo que estamos dispostos a compartilhar com os
outros”.
Será que podemos avaliar a nossa
vida com base nas nossas posses ou no
bem que fazemos com o que temos?
Quando dizemos que todos os seres humanos têm o mesmo valor, será que estamos colocando em prática o que pregamos? Para mim, ser rotariano significa
ter uma perspectiva diferente a respeito
de tudo o que possuímos. Significa optar
por usar os nossos recursos para fazer o
bem e assim nos tornar ainda mais ricos.
No Rotary, nós sabemos a respeito
das grandes necessidades em muitas
partes do mundo. E sabemos o quanto
podemos ajudar através da nossa Fundação Rotária. Podemos mudar vidas,
renovar esperanças, construir o futuro –
se assim quisermos. Na vida, tudo é uma
escolha. Se quisermos, podemos fechar
os nossos olhos para as necessidades
de outras pessoas, manter o que temos
para nós mesmos e ignorar os problemas alheios. Ou, podemos olhar além

da cor, idioma, vestimenta e cultura de
cada um e reconhecer que, independente do lugar, as pessoas são como nós - e
optar por ajudá-las.

“O servir para
solucionar as
necessidades da
própria comunidade
não significa
sacrificar-se. É uma
atividade prazerosa
que rende os mais
substanciosos
dividendos.”
Paul Percy Harris

Queridos Rotarianos:
Qual o propósito da vida?

P

odemos responder de várias maneiras. Para os materialistas somos um agrupamento de matéria,
vivemos ao sabor dos acontecimentos e
certo dia iremos desaparecer. Na visão
biológica o propósito é passar os genes
para frente e garantir a continuidade
da espécie. Para os fundamentalistas
devemos glorificar o Criador seguindo
à risca os escritos sagrados. Para os
humanistas o homem possui uma tendência natural para o desenvolvimento
e deve fazer todo o possível para atingir o seu pleno potencial. Já para os
altruístas, o propósito da vida é servir
o seu semelhante. Qualquer que seja a

nossa preferência, nosso propósito somente poderá ser alcançado através de
sacrifício pessoal, esforço persistente
e relações cooperativas com os outros.
Como rotarianos trabalhamos por
algo mais nobre do que nós e para tornar este mundo melhor, sempre nos esforçando para ter a ética e a tolerância
como companheiras de jornada.
Para os rotarianos existe pouco espaço para o materialismo. Materialismo, no seu nível mais simples, envolve
o foco no que é material, contrastando
com o que é intelectual ou espiritual.
Os humanos, com sua sede de conseguir mais, são levados a viver a vida em

constante stress, porque nunca estão
satisfeitos com o que têm. É interessante ver como as pessoas passam a
vida lutando para conseguir bens e
dinheiro, e depois partem, deixando
para herdeiros muitas vezes sem causa
nobre, os frutos do seu trabalho.
Qual o propósito da vida? Talvez a
melhor resposta esteja em nossos lemas DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM
SI e MAIS SE BENEFICIA QUEM MELHOR SERVE.

MENSAGEM DO GOVERNADOR DISTRITAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420

Sejamos agregadores!

“A felicidade não se firma na posse de bens materiais.
Esta verdade tem sido demonstrada repetidas vezes.”
Paul Percy Harris
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CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização Distrital

A

conteceu no dia 18 de novembro
no Círculo Militar em São Paulo a
Festiva de Confraternização do
Distrito 4420. A festa, promovida pelos
casais governadores Fernando Dias Sobrinho e Sonia e Marcos Luiz Zanardo e
Maria Laiz, contou com 415 participantes e muita alegria. A organização ficou
a cargo do Rotary Club de São Paulo
Parque do Ibirapuera.
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Durante o encontro predominou o
companheirismo e a animação, tendo a
pista de dança sido tomada logo no início da festa.
Foi também realizada a primeira
premiação do ano rotário e sorteio de
brindes, entre os quais um cruzeiro marítimo de quatro dias. A festiva contou
com importantes momentos, entre os
quais a instalação do Rotary E-Club do

Distrito 4420 (www.rotaryeclub4420.
org.br). O 76° Rotary Club do distrito e
nosso primeiro clube “on-line” realizará as suas reuniões através da internet
e terá como foco principal o empreendedorismo. Ao final e já no meio da
madrugada, os governadores Fernando
e Zanardo fizeram um balanço da iniciativa e constataram que uma nova
tradição pode estar sendo criada com

este grande encontro de confraternização que reúne rotarianos, convidados e
membros do Colégio de Governadores.
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Por terem alcançados os melhores índices no período de 1 de julho
a 15 de novembro de 2011, os clubes abaixo relacionados foram
contemplados com a entrega de certificado e depósito de 100 dólares
rotários no Fundo Anual de Programas da Fundação Rotária.
Artigo de Roberto Luiz Barroso Filho
GD 2009-2010 do Distrito 4420

Quadro Associativo – Crescimento percentual
1º RIO GRANDE DA SERRA
2º SANTOS NOROESTE
3º SANTO ANDRÉ BELA VISTA
4º SÃO PAULO MANANCIAL MANACÁS DA SERRA
5º SÃO PAULO PARQUE DO IBIRAPUERA

Quadro Associativo – Crescimento absoluto
1º
2º
2º
4º
4º

SANTOS NOROESTE
RIO GRANDE DA SERRA
SANTO ANDRÉ BELA VISTA
SANTOS
SÃO PAULO PARQUE DO IBIRAPUERA

Fundação Rotária – Arrecadação per capita
1º SÃO PAULO IPIRANGA
2º SÃO PAULO SUDESTE
3º SÃO PAULO AEROPORTO
4º SÃO PAULO INTERLAGOS
5º SANTOS JOSÉ BONIFÁCIO

Fundação Rotária – Arrecadação absoluta
1º SÃO PAULO AEROPORTO
2º SÃO PAULO SUDESTE
3º SANTOS PORTO
4º SÃO PAULO IPIRANGA
5º SANTOS JOSÉ BONIFÁCIO

Site do Distrito – Envio de matérias
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1º SÃO PAULO AEROPORTO
2º SÃO VICENTE ANTONIO EMMERICH
3º SANTOS JOSÉ BONIFÁCIO
4º SANTOS PORTO
5º SANTOS PRAIA

N

o ano rotário 1999-2000, Wayne
C Cusick, governador do californiano Distrito 5340, idealizou
e implementou a primeira Paul Harris
Society (PHS), com o objetivo de homenagear Paul Harris, nosso fundador.
A partir do ano rotário 2001-2002 a
PHS começou a se expandir rapidamente para vários distritos dos EUA e de
outros países. Em outubro de 2005 os
curadores da Fundação Rotária aprovaram oficialmente a PHS como um programa de reconhecimento executado e
administrado pelos distritos e a partir
do ano rotário 2006-2007 ela passou
a ser adotada oficialmente por vários
distritos rotários. O Distrito 4420, no
ano rotário do Governador Marcelo
Demétrio Haick, transformou-se no primeiro da América Latina a implementar
a PHS.

Hoje existem no mundo 7142 membros da PHS, pertencentes a 231 Distritos e 25 países e regiões geográficas.
Ser membro da PHS é motivo de
grande orgulho, pois no universo de
mais de 1.220.000 rotarianos, poucos

Paul Harris Society

A
é um programa distrital desenvolvido para
homenagear rotarianos e simpatizantes da Fundação Rotária que contribuem
anualmente com US$1000 ou mais às seguintes iniciativas da nossa Fundação:
FUNDO
ANUAL PARA

FUNDO PÓLIO

PROGRAMAS

PLUS

PARCEIROS

SUBSÍDIOS

PÓLIO PLUS

HUMANITÁRIOS

São exceções:
• Contribuições ao Fundo Permanente;
• Doações diretas, encaminhadas para projetos de clubes ou instituições de caridade sem serem
recebidas e processadas pela Fundação Rotária;
• Pontos já acumulados para reconhecimento da Fundação.

são os pertencentes a esse seleto grupo. Em diversos eventos rotários internacionais dos quais tenho participado,
vejo os companheiros usando o distintivo da PHS como um dos mais importantes reconhecimentos já recebidos
- este fato reflete o orgulho de ser parte
dessa sociedade de pessoas generosas
e preocupadas com a construção de um
mundo melhor.
Para o nosso distrito o desenvolvimento da PHS é fundamental, pois o governador, antes de assumir, já sabe que
pode contar com uma contribuição garantida para ser somada a outras iniciativas de arrecadação. O exemplo deve
sempre vir dos líderes (governadores,
presidentes, governadores assistentes
e membros da equipe distrital), razão
pela qual faço o apelo, àqueles que tiverem condições, para que participem da
PHS do nosso distrito, pois através de
seus exemplos com certeza ficará muito
mais fácil convidar novos membros.
É importante lembrar que o compromisso assumido em contribuir com
US$1000 por ano para a nossa Fundação Rotária, não é uma nota promissória e muito menos uma confissão de dívida. No momento que o companheiro
não puder contribuir com os US$1000
anuais, basta apenas comunicar ao responsável pela PHS da equipe d istrital e
deixar de usar o distintivo.
Como meta, fica a sugestão de que
cada clube do distrito tenha 10% dos
seus membros associados à nossa PHS.

PAUL HARRIS SOCIETY - PHS

PREMIAÇÃO

1ª PREMIAÇÃO DO ANO ROTÁRIO
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PROJETO NOSSO BOSQUE

O Projeto

Nosso Bosque

do

Rotary Club de Santo André Norte.

O Clube 100% livre

de carbono.

N

ada como o Dia da Bandeira para
concretizar a primeira e importante etapa do projeto Nosso Bosque
do Rotary Club de Santo André Norte, através do plantio de 900 mudas de árvores.
Foram meses de planejamento e execução. Em julho foi lançado o site www.
nossobosque.com.br, contendo uma calculadora para a compensação da “pegada
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de carbono”, ferramenta que levou o projeto para outros países. Depois foi realizada a preparação da Fazenda Colônia na
cidade de Cunha, perto de Guaratinguetá.
Essa localização foi escolhida para ter-se
a garantia de que essas árvores serão preservadas para as próximas gerações. Na
fazenda foi delimitada uma área em torno
de uma represa e um braço de rio, onde,
respeitando-se o distanciamento das mar
gens de acordo com as leis ambientais
vigentes, foram escavadas e adubadas 900
covas para o plantio. Uma cerca foi providenciada para manter afastados os animais
de grande porte. As mudas, tanto de árvores de flores quanto de frutos e entre espécies nativas da Mata Atlântica, foram selecionadas e preparadas com carinho.
Na manhã do dia 19 de novembro e
com a finalidade de participar do plantio, um grupo de rotarianos e familiares
seguiu para o Nosso Bosque de ônibus e

em clima de muito companheirismo. Todos deram a sua contribuição. Uma placa
ao lado de cada árvore identificou o seu
homenageado. A n° 001 foi plantada em
nome do Governador Fernando Dias Sobrinho, a n° 002 homenageou o Colégio
de Governadores do Distrito 4420 e cada
companheiro do RC de Santo André Norte
foi contemplado com a sua árvore.
Vários clubes brasileiros aderiram à
iniciativa, mas o fato marcante foi a adesão de 145 clubes de 44 países e 5 continentes. Cada um se comprometeu a realizar um projeto ambiental em sua área e,

em contrapartida, foi homenageado com
uma árvore. O projeto uniu um grupo, de
mais de 200 Rotarianos, de várias partes
do mundo, que estão em contato permanente. Um belo exemplo de companheirismo internacional.

O Projeto Nosso Bosque
apenas começou.
Visite o site:

www.nossobosque.com.br
e junte-se a ele!
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ARCH KLUMPH SOCIETY

Kazumi
Takata
Oswaldo
entra para a
Arch Klumph Society

D
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urante solenidade ocorrida no
Instituto Rotary em Goiânia, o
companheiro Oswaldo Kazumi
Takata do Rotary Club de São Paulo Sudeste e sua esposa Hisami, receberam
das mãos do Presidente de Rotary International Kalyan Banerjee o reconhecimento por passarem a participar da
Arch Klumph Society, uma homenagem
feita pela Fundação Rotária e pelo Rotary International aos casais que con-

tribuem com 250.000 dólares ou mais
para suas ações sociais.
Takata há muitos anos contribui de
forma significativa com diversas causas
sociais. Ele destaca que a contribuição
através da Fundação Rotária é uma forma de se prover, de forma segura e efetiva, auxílio para diversas necessidades
da população, pois os recursos realmente chegam a quem realmente precisa e
respeitam o suor de quem está doando.

Vindo de uma origem humilde e tendo assumido como arrimo de família aos
17 anos devido a doença do pai, Takata
passou a ser responsável pelo sustento
de oito irmãos. Em sua juventude na
cidade de Álvares Machado, localizada
no interior de São Paulo, trabalhou na
agricultura e, posteriormente, seguiu
para o Mato Grosso em busca de melhores oportunidades. Sem condições
no cerrado, seguiu para São Paulo, onde
passou a trabalhar como caminhoneiro.
Certo dia decidiu trocar o velho caminhão por um pequeno depósito de material de construção no bairro da Água

Funda. O depósito estava falido, mas
Oswaldo conseguiu recomeçar e o comércio de 50 m2 tornou-se uma loja de
27.000 m2 com mais de 1000 funcionários e 5 unidades.
Hoje, atuando em outros setores,
Oswaldo faz questão de apoiar a comunidade da Água Funda onde sua loja cresceu.
Através da Escola Valentim Gentil, Takata
provê assistência médica, odontológica,
biblioteca, manutenção e outros recursos. Com carinho, contribui com diversas
entidades sociais, especialmente a Chama, entidade que apóia jovens portadores de necessidades especiais.

CARTA MENSAL
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ILR - Instituto de Liderança Rotária
N
o dia 18 de novembro foi realizada
a segunda edição do Instituto de
Liderança Rotária (ILR) no presente ano rotário. Vários companheiros
participaram do terceiro módulo e completaram o treinamento, recebendo o pin
e o certificado de conclusão do curso das
mãos do governador distrital.
O instituto de Liderança Rotária
(ILR), adotado no final de 2007 pelo
nosso distrito, tem o propósito de oferecer para os rotarianos a possibilidade de
conhecer mais sobre o Rotary, estimular a

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

14

prática desses conhecimentos, tornandoos multiplicadores para todos os demais
companheiros de seus respectivos clubes.
A grande movimentação anual de líderes em Rotary em função das necessidades organizacionais da nossa entidade
requer, cada vez mais, a necessidade de
rotarianos comprometidos com a capacidade e disponibilidade para liderar.
No ILR, nossos clubes são estimulados a identificar futuros e potenciais líderes e motivar sua participação, financiando a participação dos indicados em todas

as três etapas de capacitação oferecidas
pelo instituto.
Cada clube tem sido solicitado regularmente, através do seu presidente, a
recomendar um ou dois companheiros,
potenciais futuros líderes, que exercerão
diversas funções nos conselhos diretores
e nas posições de administração dentro
dos próximos anos em seus clubes para
participar das sessões de treinamento. Os
cursos de desenvolvimento de liderança
serão dirigidos para estes companheiros
indicados, com o objetivo de aumentar
seus conhecimentos para o exercício de
liderança em Rotary.
O ILR é composto por três diferentes módulos, cada um ministrado em um
único dia, em intervalos de seis meses
entre eles, sendo a participação em cada
etapa, pré-requisito para participação na
seguinte. Os módulos de cada parte estão
estruturados dentro dos mais modernos
métodos de participação, que incluem
grupos de discussão, participação interativa, solução de problemas, grupos de trabalho, grupos de planejamento e outros.

Rotarianos que
já completaram
o treinamento

o primeiro trabalho social do Rotary. No
ano seguinte, o clube começou a busca
por algo relevante para fazer à comunidade. Alguém sugeriu um banheiro
público no centro da cidade de Chicago.
A idéia foi aceita e com a aprovação dos líderes da cidade, a soma de
US$ 20000 foi conseguida e a chamada
estação de conforto foi construída junto
à prefeitura municipal, onde atendeu
os munícipes até o início dos anos 60.
Foi assim que o Serviço Comunitário foi
estabelecido como parte do trabalho do
Rotary.

MOMENTOS HISTÓRICOS

E

m 1906 um oftalmologista chamado C W Hawley disse em um jantar
do Rotary Club de Chicago que um
jovem médico de um subúrbio de Chicago chamado La Grange havia perdido o
seu cavalo.
Médicos não andavam de automóvel
em 1906, portanto, a perda do cavalo
foi grande e atrapalhou consideravelmente os atendimentos que ele fazia aos
seus pacientes. O chapéu foi passado e o
clube arrecadou US$150 naquela noite,
quantia que foi usada para a compra de
um novo cavalo para o jovem médico. Foi

Fernando Dias Sobrinho
Fonte: The Joseph A Caulder Collection

ILR

O primeiro
serviço
comunitário

Alberto Alves Pereira
Ribeirão Pires
Lenice Mateus Oliveira
Santo André Alvorada
Lucy Dalva Lopes Mauro
São Paulo Aeroporto
Luiz Carlos João
São Bernardo do Campo Norte
Marcelo R S Carvalho
São Paulo Aeroporto
Maria Luiza Mendaçolli Zago
São Bernardo do Campo Norte
Marisa Reinhardt V S Fournet
Ribeirão Pires
Nilce R F João
São Bernardo do Campo Norte
Renato O Geromel
São Paulo Aeroporto
Ronaldo Tadeu Caro Varella
Santos Porto
Sérgio Luiz Lourenço
Santo André Sul
Wagner Tadeu de Freitas Candelária
Diadema Floreat
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DISTRITO

XX Festa Alemã do

Rotary Club de Cubatão

A

conteceu no último dia 5 de novembro a 20ª Festa Alemã do Rotary Club de Cubatão. Consagrada
como destaque na região, ela integra o
calendário oficial da cidade devido à sua
importância cultural, turística e social.
Toda a organização é de responsabilidade
do Rotary Club de Cubatão, sendo fundamental a participação e envolvimento das
integrantes da Casa da Amizade.
A tradição concede ao convidado,
mediante a aquisição do convite, uma
camiseta personalizada, a caneca para
degustar o chopp, um prato individual de
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frios e a comida típica da culinária alemã.
A decoração do espaço nas cores branca,
vermelho, preto e amarelo, as mesas decoradas com flores as bandeiras do Brasil
e Alemanha e a presença de 1.200 convidados distribuídos nas mesas e camarotes constituem um espetáculo à parte. A
renda foi revertida para quatro organizações sociais do município: Casa da Esperança Leão de Moura, Lar Fraterno, APAE
e Fundo Social de Solidariedade.
A credibilidade do trabalho dos rotarianos de Cubatão é que permite, anualmente, a utilização do espaço gentilmen-

te cedido pela prefeitura de Cubatão e as
parcerias com importantes indústrias e
empresas locais, sem as quais o evento
não seria viabilizado.

01. Em relação as contribuições
para a Fundação Rotária, assinale a
alternativa incorreta:

04. Contribuinte Especial da
Fundação Rotária é a pessoa que
anualmente faz:

A. São voluntárias
B. Podem ser feitas para o Fundo Anual
de Programas, Fundo Permanente e
Fundo Pólio Plus
C. Se autoriza que o regimento
interno do clube estabeleça, como
condição de ingresso ao quadro social,
a necessidade de efetuar doações à
Fundação Rotária
D. Incentiva-se,para o contínuo
fortalecimento das atividades da
entidade, que cada rotariano contribua
com US$100 anualmente ao Fundo
Anual para Programas da Fundação
Rotária

A. Uma doação de no mínimo US$100
ao Fundo Anual para Programas
B. Uma doação de no mínimo US$100
ao Fundo Permanente
C. Uma doação de no mínimo US$100
ao Programa Pólio Plus
D. Uma doação de no mínimo US$100
qualquer um dos programas acima
citados

QUIZ

02. Em relação ao Fundo Anual de
Programas, assinale a alternativa
incorreta:
A. É a principal fonte de financiamento
dos programas da Fundação Rotária
B. Também é conhecido como FDUC
C. As contribuições são elegíveis para
obtenção do Título Companheiro Paul
Harris
D. As contribuições são utilizadas
aproximadamente após três anos do
seu recebimento
03. Em relação ao Fundo
Permanente, assinale a alternativa
incorreta:
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A. As contribuições são totalmente
aplicadas e não retornam após três anos
B. Seu propósito é garantir um nível
mínimo de atividades e possibilitar
a criação de novos programas ou
ampliação dos existentes
C. São elegíveis para obtenção do
Título Companheiro Paul Harris
D. US$1000 doados permitem a
obtenção do Título de Benfeitor

05. Pode solicitar um Título
Companheiro Paul Harris a pessoa
que contribuiu com US$1000 para:
A. O Fundo Anual de Programas
B. Um Subsídio Global
C. O Programa Parceiros Pólio Plus
D. Todas as anteriores
06. Paul Harris Society é o
reconhecimento administrado pelo
distrito para os indivíduos que fazem
contribuições de US$1000 ou mais
todos os anos ao:
A. Fundo Anual de Programas
B. Programa Pólio Plus
C. Programa de Subsídios
Humanitários
D. Todas as anteriores
07. Qualquer pessoa que notifique os
curadores, por escrito, que incluiu a
Fundação Rotária como beneficiária
em seu testamento com um valor
igual ou superior a US$1000 será
homenageada com o título:
A. Companheiro Paul Harris
B. Doador Testamentário
C. Doador Extraordinário
D. Benfeitor (IGE)

08. Pessoas ou casais que incluíram
a Fundação Rotária em seus
testamentos como beneficiária de no
mínimo US$10000 se qualificam para
fazer parte da:
A. Sociedade de Doadores
Testamentários
B. Sociedade dos Doadores Especiais
C. Sociedade do Círculo do Diamante
D. Sociedade White Hat
09. O título de Doador Extraordinário
é outorgado a todo indivíduo ou casal
que contribua valor cumulativo igual
ou superior a:
A. US$5000
B. US$10000
C. OUS$25000
D. US$50000
10. Em relação à Sociedade Arch C
Klumph, não é correto afirmar:
A. São elegíveis indivíduos ou casais
que contribuam valor cumulativo igual
ou superior a US$250000
B. Seus membros tem suas fotos
expostas na Arch C Klumph Gallery,
localizada na sede mundial do RI
C. Seus membros podem participar de
cerimônia especial de admissão em
Evanston, EUA
D. O nome é uma homenagem à Arch
Christopher Klumph, criador da
Fundação Rotária

“O Rotary tem
demonstrado
satisfatoriamente
que a amizade
pode transpor as
barreiras religiosas e
nacionais”
Paul Percy Harris
Respostas: 1C – 2B – 3C – 4A – 5D – 6D – 7D - 8A – 9B – 10D

NOVEMBRO DE 2011

COMO ESTÁ O SEU CONHECIMENTO ROTÁRIO?
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