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Meus queridos irmãos e irmãs em Rotary

E

m novembro, tive a oportunidade de dar uma palestra no Instituto Rotary em Calcutá, Índia,
com enfoque na paz e nos modos pelos
quais o Rotary pode trabalhar para promovê-la. Quando recebi o convite, comecei a pensar no que poderia falar, sabendo
que, com base em tudo o que os rotarianos
fazem naquela região, meu maior desafio
seria não ultrapassar o tempo reservado
para minha palestra.
Logo antes de chegar a Calcutá, dei
uma palestra em uma conferência sobre recursos hídricos em Tel Aviv. Foi um
evento maravilhoso que reuniu rotarianos
e não rotarianos de todo o mundo para
discutir os desafios de se fornecer um recurso cada vez mais escasso a uma população em constante crescimento. No entanto, antes de falar sobre a contribuição do
Rotary, tive que explicar quem somos e o
que fazemos, porque mesmo naquela audiência repleta de cientistas, empreendedores e executivos, muitas pessoas nunca
tinham ouvido falar do Rotary.
Ao deixar o evento, comecei a pensar
novamente no que poderia falar em Cal-

cutá, pois muito do que o Rotary faz para
promover a paz depende da conscientização pública acerca da organização. Por
que temos alcançado tanto sucesso no
nosso trabalho para a erradicação da pólio? Porque o Rotary é capaz de ir aonde
nenhum outro governo ou ONG consegue:
nas casas, escolas e comunidades das pessoas a quem servimos.
No Rotary, quando trabalhamos pela
paz, não negociamos tratados ou fazemos
demonstrações nas ruas. Pelo contrário,
promovemos a paz através do exemplo,
trabalhando juntos, independente de
nossa nacionalidade ou experiência, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Nós promovemos a paz
solucionando problemas que afetam a
capacidade das pessoas viverem uma vida
normal e pacífica – seja falta de água, saneamento, moradia, acesso à educação e
assistência médica, ou a necessidade de
relacionamentos produtivos e positivos
entre comunidades. Em tudo o que fazemos, confiamos na nossa boa reputação.
É por isso que temos a responsabilidade de assegurar que nosso nome seja

conhecido. Temos que não só trabalhar
através do Rotary, mas falar sobre a nossa
organização, contando ao mundo sobre o
trabalho que executamos, a diferença que
fazemos na vida das pessoas e os padrões
que estabelecemos. Nosso trabalho rotário
reflete nossa crença de que um mundo melhor e mais pacífico é possível, mas precisamos fazer com que nossa voz seja ouvida.

Queridos Rotarianos

D

evemos exercer a nossa liderança em Rotary tendo em
mente que se trata de um
trabalho voltado para a comunidade e
tendo como base o companheirismo, não
havendo necessidade do surgimento da
“nossa marca pessoal”. Talvez ela apareça
como consequência natural do trabalho
realizado. Talvez não. O que importa é o
êxito na jornada e o aprimoramento da
nossa capacidade de liderar.
Um excelente líder é certamente
uma das pessoas mais simples da equipe,
porque ele tem assegurada sua autoestima, sua autoconfiança, sua paz interior,
e por isso não tem a menor necessidade

de fazer salientar aquilo que o mundo das
instituições chama de poder, já que todo
poder, por maior que seja e independente da sua natureza e forma, é efêmero e
passageiro. Deslumbrar-se ou deixar-se
embriagar pelas aparências é, no mínimo, mostrar indiferença aos valores realmente essenciais e que devemos cultivar
nesta viagem transitória: a ética, a dignidade, a paz e a simplicidade.
Simplicidade pode ser definida como
a ausência de artifícios e excessos de ordem material e social. É o caminho para
se chegar à humildade, e com isso ser menos prepotente e arrogante.
Os grandes exemplos de simplici-

dade na humanidade foram deixados
pelos verdadeiros sábios, que não externavam superioridade e não se consideravam em um plano bem mais elevado que o de seus semelhantes.
Foi assim com Paul Percy Harris,
comprovadamente uma pessoa extremamente simples e tolerante, como
pode ser constatado nos inúmeros textos e nos poucos vídeos que deixou.
Como ele, devemos possuir a sabedoria de reconhecer que a autêntica superioridade está em reconhecer que por
maior que seja a nossa importância, ela
será sempre menor que a grandeza da
vida em si.
Sejamos agregadores!

“O homem pode adquirir uma reputação invejável mediante a palavra, se souber
bem usá-la. Mas assim não ocorre no Rotary, onde o homem é medido segundo
o mérito de suas obras e se estas forem boas. Ele ganha e mantém o prestígio,
ainda que seja tão mudo quanto uma ostra”
Paul Percy Harris

MENSAGEM DO GOVERNADOR DISTRITAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420
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F

aço a você um convite para
que analise comigo uma ideia
que venho incentivando pelos
distritos há alguns anos: a CLASSIFICAÇÃO. Trata-se de uma condição básica do rotarismo, bem como a maneira
rudimentar com que utilizamos a capilaridade do nosso inigualável conteúdo
profissional.
Em sociedades mais primitivas, as
tarefas são distribuídas com base na
idade, sexo, posição social ou na habilidade adquirida. Quando pessoas
precisam atuar na aração do campo, no
pastoreio do gado, na pesca ou caça,
obtém-se uma rápida coordenação de
esforços mútuos, pois todos conhecem
suas obrigações e aptidões individuais, resolvendo as respectivas tarefas
com escassa supervisão. Depois, quando o trabalho se torna mais complexo,
o líder tribal, o chefe da família ou
a pessoa mais proficiente, assume a
responsabilidade de dirigir um esforço
coletivo e toma o comando.
Por outro lado, na sociedade mais
moderna e capitalizada, os métodos
racionais de distribuir tarefas e organizar as relações de trabalho substituíram aqueles processos antigos. Hoje, é
notório que o principal proprietário de
um negócio ou tecnologia não é mais o
ser humano, mas sim sua provisão de bens
e serviços oferecidos ao mundo globaliza-

do. No novo contexto, poucas pessoas, se
é que existe alguma, são autossuficientes,
sobretudo porque é muito difícil adaptar-se às constantes mudanças comportamentais e profissionais sem abdicar da
honestidade ou ética.
Em Rotary, essa adaptação ocorre
no contexto do companheirismo ou em
aproximações salutares, como é o caso
da interação familiar. Desde os primórdios de nossa organização, ainda
durante a formação do primeiro clube,
em 1905, os rotarianos recebiam os
citados bens e serviços que precisavam, retribuindo à altura, quase sempre através de seus próprios trabalhos
(espécie de escambo). Isso gerou o
que chamaram de atuação rotária nos
Serviços Profissionais.
Então, diante do sucesso dessa ideologia vencedora, pergunto a você: Por
que modificar nossas raízes?
Afinal, se somos todos profissionais, líderes na classificação em que
fomos aceitos, então deveríamos lembrar perenemente o que sempre costumo frisar: “No Rotary, todo sócio é
representante de sua profissão e ele
também nos representa em seu local
de trabalho. Sem profissionais não há
Rotary e sem uma divulgação rotária
adequada não haverá profissionais aptos a serem bons sócios”.
Nesse sentido, uma das melhores

ORIENTAÇÃO E ENVOLVIMENTO DO NOVO ASSOCIADO
formas de reconhecimento interno e
externo de nossas atividades é a criação do Mural Profissional (muitos clubes já adotaram). Os sócios colocam
seus cartões comerciais em um painel, deixando-os à mostra para quem
queira ver e consultar. Trata-se de um
quadro bem exposto, afixado durante
as reuniões em local de fácil acesso. O
visitante poderá visualizar livremente
e também inserir seu próprio cartão,
podendo repor sempre que voltar ao
clube, até que também perceba a vantagem de ingressar na instituição.
É óbvio que não sou obrigado a
adquirir ou vender bens e serviços
aos rotarianos, mas algum deles têm a
solução da minha eventual necessidade. Portanto, analisando os objetivos
primários que moldaram os clubes, que
tal reativarmos as origens?
Sou grato a você pela reflexão e
fico ao dispor para, juntos, aperfeiçoarmos o nosso querido Rotary.

Samir Nakhle Khoury
Governador 2001-2002
do Distrito 4420
samir.carol@uol.com.br

O

rientação individual pode ser
eficaz para integrar um novo sócio ao clube. O direcionamento

à organização.
Alguns clubes utilizam uma lista específica
de atividades e tópicos que os mentores

nos virem os novos sócios, mais chance de
interação haverá. Alguns clubes solicitam
aos novos sócios que cumprimentem os

pessoal oferecido por rotariano mais experiente pode dar a sensação de segurança ao
novo sócio, que de outra maneira se sentiria
isolado ou confuso.
Um mentor tem várias responsabilidades
específicas, inclusive:
• Estar disponível para sanar dúvidas e prover orientação adequada
• Assegurar que o novo sócio compreenda
as normas e procedimentos do clube
• Atuar como anfitrião informal em eventos
do clube, apresentando o novo sócio aos demais rotarianos e certificando-se de que se
sinta à vontade
• Perguntar sobre os interesses do novo
sócio e sugerir comissões ou projetos específicos dos quais este possa participar
• Oferecer para acompanhar o novo sócio quando este precisar comparecer a
reunião de outro clube para recuperar
uma falta
• Realizar encontros periódicos com o novo
sócio para avaliar seu grau de envolvimento
e bem-estar
O clube deve escolher para a função de
mentores rotarianos que se sintam compromissados com a função de prover informações e dar apoio aos novos sócios,
estejam dispostos a despender energia e
tempo na tarefa, tenham amplo conhecimento sobre o Rotary e sejam dedicados

devem abordar, inclusive com indicação de
materiais de referência.
O principal elemento de qualquer programa
de orientação pessoal é o apoio contínuo
provido ao novo sócio, o que complementa
a orientação geral dada pelo clube.
Conseguir que os novos sócios se envolvam
em atividades rotárias pode ajudá-los a
desenvolver senso de compromisso e dedicação ao clube. O clube deve considerar as
seguintes sugestões:
Direcionar os novos sócios a atividades que
combinam com seus interesses pessoais.
Designar tarefas de alta visibilidade aos
novos sócios
Incentivar novos sócios a levar os cônjuges
aos eventos do clube
Pedir aos novos sócios que contribuam com
suas ideias
Direcione os novos sócios a atividades que
combinam com seus interesses pessoais. O
mentor ou outro líder de clube pode usar a
lista de interesses para determinar de que
atividades ou projetos em andamento o
sócio poderia participar. A seleção deve ser
discutida com o sócio para definir sua disponibilidade e desejo de assumir a responsabilidade apresentada. É importante não
sobrecarregá-lo muito no começo.
Designe tarefas de alta visibilidade aos
novos sócios. Quando mais outros rotaria-

demais rotarianos na entrada da sala ou
que apresentem convidados em reuniões
semanais. Outros clubes colocam uma designação especial, por exemplo um adesivo
vermelho, nos crachás dos novos sócios ou
lhes reservam assento em uma mesa especial nas reuniões semanais. Outra forma de
abordagem é pedir a cada novo sócio que
use da palavra, durante os primeiros meses
de associação, para explicar sua área de
atuação profissional ou interesses pessoais.
Incentive novos sócios a levar os cônjuges
aos eventos do clube. Muitos novos sócios
gostam de fazer parte de um clube no qual
seus familiares são bem-vindos. Além disso,
um cônjuge que observa pessoalmente as
atividades do clube tem mais probabilidade
de aprovar o envolvimento do parceiro.
Peça aos novos sócios que contribuam com
suas idéias. A maioria dos novos sócios quer
que suas idéias sejam valorizadas da mesma
maneira que as dos demais rotarianos. Haverá mais chance de se manterem envolvidos nas atividades do clube se sentirem que
suas opiniões são respeitadas.

NOVOs ASSOCIADOs

SERVIÇOS profissionaIS
CARTA MENSAL
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Prefeito confirma São Paulo como sede da
Convenção do Rotary International em 2015

“Trabalhamos desde 2005 para trazer essa convenção à cidade.
Essa é uma conquista de um esforço conjunto da Prefeitura de São Paulo,
de todos os rotarianos e da São Paulo Convention & VisitorBureau”

N

o último dia 10 de fevereiro,
uma sexta-feira, o prefeito de
São Paulo Gilberto Kassab e o
presidente da São Paulo Turismo e também
secretário-adjunto de Comunicação, anunciaram na sede da Prefeitura, no Edifício
Matarazzo, região central da cidade, que
a Convenção do Rotary International será
realizada na capital paulista em 2015.
São Paulo concorreu na etapa final com outros destinos de peso, como
Houston e Phoenix (EUA), e ganhou por
unanimidade.
Vários rotarianos do nosso distrito estiverem presentes no histórico encontro.
“Essa convenção é mais uma oportunidade que temos para dar visibilidade, não
só à nossa cidade, mas também ao nosso
estado e ao nosso país. Poucos eventos
no mundo reúnem um número tão grande
de pessoas qualificadas, com espírito público, por isso é muito positivo recebê-los
aqui. Essa foi a razão do empenho da cidade de São Paulo quando se comprometeu
com o Rotary International; assumindo
o compromisso de dar toda a retaguarda
caso a cidade fosse escolhida. Agora caberá à Prefeitura dar todo o apoio neces-

sário para que seja realizado um grande
evento”, afirmou o prefeito.
Para a cidade de São Paulo, a Convenção do Rotary International é um
dos maiores em número de participantes, já que são esperadas 40 mil pessoas. Hoje a metrópole paulista já lidera
nas Américas o ranking de realização
de eventos internacionais.
“Trabalhamos desde 2005 para trazer essa convenção à cidade. Essa é uma
conquista de um esforço conjunto da Prefeitura de São Paulo, de todos os rotarianos e da São Paulo Convention & Visitors
Bureau, que acabou fechando todo o acordo com os hotéis, mostrando que cada vez
mais a cidade de São Paulo é a capital dos
grandes eventos”, afirmou o presidente
da São Paulo Turismo.
A vitória é resultado de um esforço
conjunto envolvendo o trabalho de rotarianos da Comissão Executiva Pré-Convenção do Rotary International - liderada
pelo EDRI e Ex-Curador da Fundação Rotária José Alfredo Pretoni, com a participação do EDRI Themistocles Américo
Caldas Pinho e do atual DRI José Antônio
Figueiredo Antiório. O sucesso também

é da Prefeitura de São Paulo, Secretaria
de Relações Internacionais, São Paulo
Convention & Visitors Bureau (SPCVB) e
SPTuris, com o apoio de entidades.
“Esta reunião de hoje é histórica e
estamos em uma contagem regressiva.
Para que São Paulo fosse eleita a cidade
definitiva, houve um apoio incondicional
do prefeito Kassab e de toda a sua equipe,
oferecendo toda sua estrutura”, lembrou
José Alfredo Pretoni, presidente da Comissão Organizadora da Convenção 2015.
Participaram da ação para trazer o
projeto, o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SP), o
Sindicato das Empresas de Transporte por
Fretamento para Turismo (Transfretur) e
a Embratur.
A última vez que a capital paulista
sediou o encontro foi em 1981, quando
recebeu nada menos que 17 mil pessoas
de 94 países. Depois disso, nenhuma outra cidade da América do Sul foi palco para
a convenção, que em 2015 será no Parque
Anhembi, o maior centro de convenções e
exposições do continente.
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Rotary Kids é um clube para
crianças até 12 anos com estrutura semelhante a um Interact ou Rotaract, ou até mesmo a um
Rotary Club. Tem presidente, secretário,
tesoureiro, diretores, etc. Seu objetivo é
integrar as crianças aos princípios rotários, dando-lhes atividades que trazem
ensinamentos, ajudam a comunidade e
ainda proporcionam diversão.
Sua origem vem de 1996 quando o
EGD Samir Khoury do Distrito 4420, em
uma festiva do Rotary Club de São Paulo
Saúde, clube que presidia, teve a ideia de
organizar as crianças que participavam do
evento, atribuindo-lhes algumas funções.
Nascia ali, naquele momento, o Rotary
Kids usando o nome Kids Act. Alguns anos
depois, quando Samir tornou-se governador, ocorreram as primeiras fundações
formais dos Rotary Kids nos Rotary Clubs
de Diadema, Ribeirão Pires, Peruíbe, São

Paulo Independência, e outros. Somos o
berço desse importante programa e hoje
temos 12 Rotary Kids atuantes em nosso
distrito e alguns outros em processo de
formação. São muitos já em funcionamento no Brasil e no mundo.
O Rotary Kids ainda não é um programa oficial de RI como são o Interact e o
Rotaract. Mas está em processo de oficialização, pois no Conselho de Legislação de
2010 houve a aprovação de um programa
semelhante, chamado de Early Act. Agora
o RI deve trabalhar no assunto para definir regras e até um nome definitivo para
quando o programa for oficializado. Por
enquanto, as designações Rotary Kids,
Rota Kids e Kids Act, bem como suas regras, seguem sendo definidas pelos distritos e pelos próprios clubes.
São vários os motivos para um clube
fundar um Rotary Kids. O clube ganha
com a integração das famílias, pois junto

com as crianças os cônjuges muitas vezes
passam a frequentar as reuniões. A iniciativa também aproxima sócios eventualmente não engajados que retornam ao
clube junto com as crianças. Os projetos
ganham com a participação dos pequenos
que apesar do tamanho e da idade trabalham de verdade. O clube ainda pode
ganhar novos sócios pois muitos dos “
kidianos” são amigos dos filhos e netos
de rotarianos e, trazem seus pais que
acabam conhecendo e se interessando
pelo Rotary. Tudo isso sem contar que o
Rotary Kids abre caminho ou passa a prover novos sócios para o Interact do clube,
conforme as crianças vão crescendo.
As crianças, em geral originárias de
classes mais privilegiadas da população,
têm através dos projetos contato com
outras crianças e pessoas menos favorecidas, passando a conhecer melhor o
mundo real que há ao redor, dando valor

ao que tem e desenvolvendo a sensibilidade para ajudar a quem precisa. O movimento também proporciona noções de
ética e cidadania através dos princípios
rotários e, desenvolve habilidades como
falar em público ou participar de eventos
sociais. E, é claro, tem diversão, pois as
atividades são sempre desenvolvidas de
forma a serem agradáveis e motivadoras.
As crianças são envolvidas na participação em projetos interativos, desde
eventos beneficentes dos clubes onde
podem ter funções de auxílio, até arrecadação de itens para posterior doação a
entidades - como por exemplo, brinquedos ou livros. Participam de atividades
ecológicas como passeios relacionados ao
tema, projetos de reciclagem ou plantio
de árvores e, podem prestar atividades educativas levando algum ensinamento a comunidades. Recentemente
alguns Rotary Kids têm se integrado

com sucesso ao Projeto Leitores de
Luz, provendo leitura de textos para
idosos. Atividades cívicas também são
efetuadas. E, é claro, passeios de companheirismo são fundamentais para
garantir a empolgação - geralmente
visitas a museus e passeios culturais.
A fundação de um Rotary Kids é um
processo simples, começando com a organização de um grupo de crianças que
podem ser filhos e netos de rotarianos e
também seus amigos, mesmo sem relação
de parentesco com rotarianos. Alguns rotarianos do clube formam uma comissão
para acompanhar os “kidianos”. Preparam um estatuto e auxiliam as crianças
na eleição do conselho diretor, em geral
composto pelos mais velhos e mais integrados ao clube. Uma festiva normalmente marca o evento de fundação. Opcionalmente pode ser desenvolvido um
logotipo, criada uma bandeira, ou uma

camiseta para identificar o grupo.
As reuniões podem ser quinzenais,
mensais ou como o grupo preferir, sem
que sejam excessivas, que se adéquem à
agenda de seus pais e sem sobrecarregarem as crianças. Ocorrem tipicamente na
casa de um dos integrantes, o que acaba se
tornando mais um evento de companheirismo para o próprio Rotary clube. Nessas
reuniões se fortalece o grupo e define-se
os projetos e ações dos “kidianos”.
Concluindo, podemos afirmar que o
Rotary Kids é literalmente o futuro do
Rotary!

Integrando famílias

Ensinando os Pequenos

CONHEÇA O ROTARY KIDS

O Rotary Kids é um clube para crianças até 12 anos com estrutura
semelhante a um Interact ou Rotaract, ou até mesmo a um Rotary Club.

Marcelo Carvalho
Presidente da Comissão Distrital de Rotary Kids
Distrito 4420 / 2011-2012

Conferência Distrital de Rotary Kids
Em maio haverá a quinta Conferência Distrital de Rotary Kids, junto à XXI Conferência
Distrital em Águas de Lindóia. Na tarde do sábado, dia 26/05/2011, haverá minipalestras interativas e divertidas para as crianças, sempre trazendo temas de interesse.
Os Rotary Kids do distrito terão a oportunidade de apresentar seus projetos, mostrando
onde estão fazendo diferença. Também haverá, dentro da conferência, o “Ryla Kids”,
com sessões onde as crianças participarão das atividades de forma lúdica e divertida.
Tragam seus “ kidianos” (ou quem sabe futuros) para Águas de Lindóia!
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420
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CONFERÊNCIA DO ANO DO CALEIDOSCÓPIO

UM POUCO DO QUE ACONTECERÁ NA CONFERÊNCIA DO ANO DO CALEIDOSCÓPIO
SHOW DE ABERTURA - QUINTA-FEIRA À NOITE
Após a breve cerimônia de abertura, teremos uma apresentação musical com os Três Tenores
Brasileiros. Os cantores Armando Valsani, Nino Valsani e Francisco Romanelli farão um show
inesquecível, pela bela sequência de temas favoritos do público, perfeita sintonia e grande
elaboração musical. Do popular ao erudito, um repertório criado com as eternas canções italianas e internacionais, tais como “O Sole Mio”, “Torna a Surriento”, “Santa Lucia” ou as mais
modernas como “Caruso” e “Con te Partiró”. Teremos ainda trechos famosos como “Nessum
Dorma”, “La Donna é Mobile”, “Fantasma da Ópera” e “Amigos para Siempre”.

OLIMPÍADA ROTÁRIA

MELHORES VÍDEOS DO DISTRITO

Mostre o seu conhecimento! Venha com mais um companheiro do seu
clube responder 40 testes e vocês poderão ganhar até USD 500 de depósito na Fundação Rotária em nome do seu clube.

Apresentação na plenária dos seis melhores vídeos da
iniciativa Meu Clube em Ação.

TARDE CARIBENHA - SEXTA-FEIRA À TARDE
Venha dançar, aperfeiçoar e ter aulas em grupos de ritmos latinos com os personal dancers e
casal de bailarinos do Bar Rey Castro de São Paulo, sob o comando da cantora Kelly Moore,
que traz um repertório de sucessos de artistas consagrados como Maná, Shakira, Juanes e
Alejandro Sanz.
E claro que não faltarão as bebidas típicas do Caribe, bem como o nosso tradicional chopp.
DOAÇÕES DE ALIMENTOS PARA O LAR SÃO

UMA NOITE NA ÍNDIA - SÁBADO À NOITE

CAMILO DE LELIS E OUTRAS ENTIDADES

Não deixem de usar roupas típicas no baile que terá a Índia como tema. A festa será
animada pela Banda Mídia. Formada no inicio dos anos 90, a Banda Mídia é sem dúvida, um dos nomes mais conhecidos e respeitados no mercado de bailes e shows do
Brasil, tendo como bagagem exclusiva 15 anos de apresentações, repertório variado
e atualizado, painel de Led e figurino caracterizado. Além disso, o baile terá muitas
surpresas para você! O Rotary Club de Santo André Alvorada será o anfitrião.

Iniciativa organizada pelo Rotary Club de
São Paulo Ipiranga.

ESTATÍSTICAS DOS PROJETOS DO DISTRITO

REPRESENTANTE DO PRESIDENTE DO RI

Como foram os projetos Leitores de Luz,
Cuidado ao Mergulhar e Programa Ato Bayer-Schering-Pharma.

Será o carismático Theodore D. Griley Dave McSpadden – O escritor e Governador
II, Diretor 1990-1992 do RI, Cura- 2009-2010 do Distrito 5810 falará sobre a
dor 2005-2009 da Fundação Rotária Fundação Rotária.
e acompanhante do Presidente 20122013 do RI Sakuji Tanaka.

CONVIDADO ESPECIAL

PALESTRANTES

CARTA MENSAL
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Aqui faremos uma surpresa! Um dos nossos convidados atualmente é considerado um dos melhores palestrantes do país. O outro participa frequentemente de programas de TV e fará coisas que parecerão impossíveis. Um terceiro tem um programa de televisão que é lider de audiência
na emissora. Quer mais? Venha conferir.
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2o Convenção da Associação Nacional de Rotary Clubs

O
Mais de 2000 pessoas observarão as peças do leilão. Participem e arrecadem para o seu clube!

U

ma das novidades da nossa XXI Conferência Distrital – a Conferência do Ano
do Caleidoscópio - será o Leilão 4420.
Organizado pelo Rotary Club de São Paulo Novas Gerações, terá renda destinada aos
nossos clubes e à Fundação Rotária.
Cada Rotary Club poderá enviar até duas
peças para serem leiloadas. Elas ficarão expostas na Praça do Companheirismo (espaço
instalado no Salão Esmeralda do Hotel Majestic) a partir da quinta-feira, 24 de maio,
e os lances poderão ser realizados até sábado
a tarde em um impresso posicionado junto
à peça. Os interessados farão os seus lances
através de uma senha de identificação entre-

gue no local pela organização, isto é, no lance
não aparecerá o nome do participante, e sim
a sua senha.
Todas as peças ficarão expostas por um
tempo determinado e ao final, será informado o nome de quem arrematou e por quanto.
Os itens mais caros serão oferecidos para
lances verbais pelos leiloeiros no sábado, 26 de
maio, das 17:00 às 18h30 no mesmo local.
Os clubes que desejarem participar deverão:
1 . Fornecer as especificações do produto
com antecedência mínima de sete dias do
início da conferência.
2 . Cuidar do transporte até o local da exposição

3 . Cuidar para que as peças estejam em excelente estado.
4 . Retirar, ao final, as peças que não tiverem lances
Quanto ao valor arrecadado em cada peça:
1 . 25% será entregue ao presidente agregador
correspondente para ser utilizado nos projetos
do seu clube.
2 . 10% será depositado na Fundação Rotária
em nome do clube organizador.

Maiores informações no site do
distrito: www.rotary4420.org.br

s lemas oficiais do Rotary, “Dar
de Si Antes de Pensar em Si” e
“Mais Se Beneficia Quem Melhor
Serve”, surgiram nos primeiros estágios
da organização.
Em 1911, na 2ª Convenção da Associação Nacional de Rotary Clubs da
América, em Portland, Oregon, o lema
“Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve” foi oficializado. Ele foi criado a partir de um discurso feito pelo rotariano
Arthur Frederick Sheldon durante a
primeira convenção, que aconteceu em
Chicago no ano anterior.
Sheldon afirmou: “Apenas a ciência da
conduta correta em relação aos outros vale
a pena. Os negócios fazem parte da ciência

de serviços humanos. Mais se beneficia
aquele que serve ao seu companheiro da
melhor maneira possível”.
A Convenção de Portland também
inspirou a criação do lema “Dar de Si
Antes de Pensar em Si”. Durante um
passeio pelo Rio Columbia, Ben Collins,
presidente do Rotary Club de Minneapolis, EUA, em uma conversa com o
rotariano J. E. Pinkham sobre o modo
mais apropriado de se organizar um
Rotary Club, compartilhou o princípio
que seu clube havia adotado: “Servir
Além de Si Mesmo”. Pinkham chamou Paul
Percy Harris, que também estava no passeio de barco, para fazer parte da conversa.
Harris acabou pedindo a Collins que fizes-

se um discurso na convenção, onde a frase
“Servir Além de Si Mesmo” foi recebida com
muito entusiasmo.
Na Convenção de 1950 em Detroit,
versões pouco modificadas dos dois slogans foram oficialmente aprovadas como
lemas oficiais do Rotary: “Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve” e “Dar de
Si Antes de Pensar em Si”. Em 1989, o
Conselho de Legislação estabeleceu
o lema “Dar de Si Antes de Pensar em
Si” como o principal lema do Rotary,
porque melhor transmite a filosofia da
organização. Nos Conselhos de 2004 e
2010, algumas alterações foram feitas
à versão em inglês do lema, o que não
teve impacto na versão em português.

Momentos Hitóricos

OS LEMAS DO ROTARY

Fernando Dias Sobrinho
Fonte: Rotary International

CONFERÊNCIA DO ANO DO CALEIDOSCÓPIO

LEILÃO 4420 - MAIS UMA ATRAÇÃO DA
NOSSA CONFERÊNCIA DISTRITAL

“Dar de Si Antes de Pensar em Si”
“Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve”
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GOLFE NO DISTRITO 4420
MAIS UMA MODALIDADE ESPORTIVA VAI GANHAR
DESTAQUE NAS ATIVIDADES NO DISTRITO 4420: O GOLFE

E

le é jogado em campos de relva ou em
parques apropriados com um ou mais
percursos delimitados. O objetivo do
jogo consiste em sair de um local determinado, em campo aberto, e embocar a bola
no menor número de tacadas possível em
buracos estrategicamente colocados em
distâncias variadas. O jogo normalmente
é disputado em percurso de 18 buracos
e, numa competição, quem totalizar o
menor número de tacadas ao término dos
18 buracos é o vencedor. Para dificultar a
tarefa o trajeto até o buraco pode incluir
pequenos lagos, poços de areia, árvores

e locais com relva mais alta. Uma partida
pode durar várias horas.
O esporte, que voltará a ser modalidade olímpica nos Jogos Rio-2016,
será o cenário das ações beneficentes
e de companheirismo em dois clubes do
nosso distrito.
No dia 28 de abril, sábado, o RC
Guarujá promove o “5º Torneio de Golfe
do Rotary Club do Guarujá”, no Guarujá
Golfe Clube.
No dia 6 de maio, domingo, será a vez
do RC São Bernardo do Campo promover o “1º Torneio de Golfe do Rotary

Club de São Bernardo do Campo”, no
Centro Paulista de Golfe.
Os eventos serão em prol da Fundação Rotária, Casa da Visão do Guarujá
e Associação São Luiz de São Bernardo
do Campo.
As organizadores de ambos os torneios estão em busca de rotarianos
que sejam golfistas e aficionados pelo
esporte, para promover a integração e
formar no Brasil o primeiro Grupo de
Companheirismo de Golfe, já existente
nos EUA e Europa.

Qualidade, agilidade e exclusividade

QUE IMPRESSIONAM !

Seja qual for sua necessidade, conheça as soluções criativas e inovadoras
em impressões e acabamentos que a UNIC oferece a você.
Para grandes, médias e pequenas tiragens.

Informações:
Luiz Carlos Bevilacqua
Presidente do RC do Guarujá
luixcarlosbevilacqua@hotmail.com

CARTA MENSAL
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Marcus Flávio Neves
Presidente do RC de São Bernardo do Campo
marcus-neves@uol.com.br

Av. Industrial, 2335 -Campestre 09080-511
Santo André - SP - Fone 11 4991-2488

QUIZ

01.O primeiro Rotaract Club foi fundado
em:
A. 13 de março de 1962 na Califórnia,
EUA.
B. 13 de março de 1968 na Carolina do
Sul, EUA.
C. 13 de março de 1962 na Flórida, EUA.
D. 13 de março de 1968 na Carolina do
Norte, EUA .
02.O Rotaract é destinado aos jovens de:
A. 17 a 28 anos.
B. 17 a 30 anos
C. 18 a 28 anos
D. 18 a 30 anos
03.Um Rotaract deve ser fundado com
pelo menos:
A. 10 associados
B. 12 associados
C. 15 associados
D. 20 associados
04. Assinale o lema do Rotaract:
A. Companheirismo Através do Serviço.
B. Divertindo-se Seriamente.
C. Ética e Juventude.
D. Juntos pela Comunidade.
05. A Semana Mundial do Rotaract
encontra-se no:
A. Mês da Alfabetização.
B. Mês da Família.
C. Mês dos Grupos de Companheirismo.
D. Mês das Novas Gerações.
06. Um rotaractiano deixa de ser sócio
do Rotaract Club:
A. No dia que completa 28 anos.
B. Em 30 de junho do ano rotário que
celebra seu 28º aniversário.
C. No dia que completa 30 anos.
D. Em 30 de junho do ano rotário que
celebra seu 30º aniversário.

CARTA MENSAL
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07.Assinale a alternativa incorreta:
A. Deve-se incentivar todo Rotaract Club
a mencionar, logo após o seu nome, a
expressão “patrocinado pelo Rotary Club
de (nome)”.
B. Os Rotaract Clubs são considerados
parte ou afiliados legais do Rotary Club
patrocinador ou do Rotary International.
C. Os presidentes de comissão rotária
distrital de Rotaract e representantes
distritais do Rotaract, devem ajudar os
Rotaract Clubs a estreitar os laços de
colaboração entre estes e os Rotary Clubs
que os patrocinam e, a manter contato
pessoal com os rotaractianos.
D. Os sócios dos Rotaract Clubs não podem
utilizar o emblema rotário.
08.O programa Intercâmbio de Grupos
de Estudos (IGE) oferece oportunidades
culturais e profissionais únicas a jovens
profissionais não-rotarianos de:
A. De 18 a 35 anos
B. De 18 a 40 anos
C. De 25 a 35 anos
D. De 25 a 40 anos

C. Pode ser utilizado em papel timbrado ou
cartões de visita comerciais de rotarianos,
desde que acompanhado do nome do clube.
D. Pode ser utilizado em combinação com
qualquer outra insígnia não-rotária, desde
que exista conexão com os programas
rotários.

Z
I
U
Q

Y
R
A
T
O

R

09. Em relação ao emblema do Rotary,
assinale a alternativa incorreta:
A. Suas cores oficiais são azul real e
dourado.
B. O dourado pode ser representado por
amarelo ou cor metalizada.
C. Pode ser representado na forma
monocromática.
D. Desvio na cor ou desenho oficial podem
ser autorizados pelo RI.
10.Ainda em relação ao emblema do
Rotary, assinale a alternativa incorreta:
A. Não pode ser utilizado com propósito
comercial, exceto nos casos permitidos
pelas normas de licenciamento do RI.
B. Desaconselha-se o seu uso em portas ou
vitrines de estabelecimentos comerciais de
rotariano.
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Respostas: 1D – 2D – 3C– 4A – 5A – 6D – 7B - 8D – 9D – 10C

JANEIRO DE 2012

COMO ESTÁ O SEU CONHECIMENTO ROTÁRIO?

