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Verde é a cor do ano 2011-12. 
Mas por que verde? Porque é 
a cor da primavera, que traz 

a promessa de dias melhores. Verde é 
a cor que dá vida às plantas. Por ana-
logia, não resta dúvida que o momen-
to chegou para pintarmos o Rotary de 
verde, um verde radiante para colorir 
os cantos cinzas da nossa organização.

No geral em Rotary, só 11% dos 
rotarianos estão abaixo de 40 anos; 
já 68% estão acima de 50 e 39% acima 
dos 60! Não é preciso ser adivinho para 
saber o que acontecerá daqui a 10, 20 
ou 30 anos se ficarmos sem fazer nada. 
Os novos associados que trouxermos 
terão que ser jovens capazes de derra-
mar vigor renovado na organização.

Como então podemos nos tornar 
mais atraentes para os jovens, hoje em 
dia tão diferentes comparados aos jo-
vens profissionais de uma ou duas ge-
rações atrás? Temos que ir aonde eles 
estão    e isto significa usar a internet, 
estar no Facebook e Twitter, comunicar 
por e-mail e smartphones. O clube que 
não tem uma página na internet nos 

dias de hoje simplesmente não existe 
para os jovens.

Precisamos resgatar a ideia da fa-
mília rotária. Temos que ver todos os 
membros do Rotary como família, se-
jam eles rotarianos e seus familiares, 
como também rotaractianos, interac-
tianos, intercambistas, alumni, entre 
outros. A retenção é algo que tem que 
ir além do Rotary Club e abranger toda 
a família rotária.

Quando é para trazer novos asso-
ciados costumamos olhar sempre para 
fora e com isso falhamos ao ignorarmos 
os jovens que já temos conosco. Entre 
eles há um sem número que dariam ex-
celentes presidentes de clube, gover-
nadores de distrito e líderes seniores 
da organização.

Devemos isto a nossa família em 
Rotary: garantir que a nossa não seja 
uma das últimas gerações de rota-
rianos. Devemos, no sentido real do 
termo, Conhecer a Si Mesmos para 
Envolver a Nossa Família Rotária, para 
estarmos mais bem preparados para 
Envolver a Humanidade.

Dados atualizados do Rotary 
International revelam que 
apenas 11% dos rotarianos 

possuem menos de 40 anos. Portanto, 
é necessário investir na renovação. 

Considerando que pessoas de di-
ferentes gerações percebem o mundo 
de forma distinta, admitir jovens em 
nossos clubes não é tarefa fácil, pois 
exige uma adequação de hábitos e lin-
guagem. 

Khaldun, o maior historiador árabe 
e um dos pais da ciência social moder-
na escreveu: “Os homens assemelham-
-se mais ao seu tempo do que aos seus 
pais”. Em outras palavras, o comporta-
mento de cada pessoa é mais parecido 
com os da sua geração do que com o dos 
seus pais. 

Vamos então, relembrar algumas 
gerações. A geração Baby Boomer com-
preende os nascidos no pós-guerra. Es-

tão hoje com 47 a 66 anos. Os Boomers 
são otimistas, possuem foco em suas 
atividades e apresentam uma relação 
de amor e ódio com as autoridades. 
Preferem a liderança por consenso. Em 
nosso distrito a maioria é Baby Boo-
mer. Como os nossos Boomers estão 
tratando os jovens rotarianos? 

Em seguida temos a Geração X, com 
os nascidos entre 1965 e 1984. Eles 
assistiram a decadência dos últimos 
grandes estadistas. São mais céticos. 
Preferem o equilíbrio profissional e 
não apreciam a postura autoritária. 
Quanto se trata de serem liderados, 
preferem a competência ao invés da 
hierarquia. 

Depois temos a já famosa Geração 
Y, também chamada de Geração do 
Milênio ou Geração da Internet, com 
os nascidos entre 1985 e 1994. Essa 
geração desenvolveu-se numa épo-

ca de grandes avanços tecnológicos e 
prosperidade econômica. Eles cresce-
ram vivendo em ação, estimulados por 
atividades, fazendo tarefas múltiplas. 
Acostumados a conseguirem o que de-
sejam, não se sujeitam às tarefas su-
balternas de início de carreira e lutam 
por salários ambiciosos desde cedo. 
Uma de suas características atuais é a 
utilização de aparelhos de alta tecno-
logia.

Concluindo, pessoas de diferentes 
gerações percebem o mundo de forma 
distinta. Para atrair novos membros e 
renovar o quadro associativo, nossos 
clubes têm um grande desafio: conci-
liar os desejos de rotarianos nascidos 
em épocas diversas. 

O mundo muda e nós devemos estar 
preparados para mudar com ele.

Sejamos agregadores!
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Irmãos e irmãs em Rotary Queridos Rotarianos:

 Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

“Para alcançar 

qualquer coisa neste 

mundo devemos usar 

todos os recursos 

disponíveis. E o 

único lugar para 

começarmos é com 

nós mesmos e dentro 

de nós mesmos. 

Encontre sua 

essência, desenvolva 

a sua força interior 

e, sem hesitar, siga 

em frente e abrace o 

mundo para envolver 

a humanidade’’

Kalyan Baverjee

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420 

“Os homens assemelham-se mais ao seu tempo do que aos seus pais” 

Ibn Khaldun (1332-1406)



Acredito que o Rotary deve au-
mentar a sua reputação no mun-
do como catalisador e agente de 

mudança, para o bem da humanidade, 
do entendimento, da tolerância e aci-
ma de tudo, para a paz. Deve também 
trabalhar para consolidar a sua posi-
ção como a principal e mais importan-
te organização de serviços, através de 
mais rotarianos comprometidos com 
o servir, com a ética e a liderança que 
devem ter.

Nós temos que preservar o nosso 
mundo rotário, onde os rotarianos são 
estimulados a prestar mais serviços, a 
participar dos nossos vários projetos 
e programas e também compartilhar 
suas idéias com os líderes rotários.

Para alcançar essas metas é neces-
sário aumentar a qualidade da orienta-
ção e treinamento daqueles que estão 
envolvidos em nossos programas, a fim 
de obter deles um desempenho maior. 

Considero também ser necessário 
implementar o “endomarketing” e o 
“exomarketing”, com a finalidade de 
produzir um maior entendimento a 
respeito do que somos  e do que faze-
mos.

A imagem real do Rotary precisa 
ser assimilada e alcançada por todos. 
Um sistema eficaz de comunicação ins-
tantânea e o intenso uso da tecnologia 

da informação entre os rotarianos, 
seus líderes, o staff do Rotary Inter-
national e demais envolvidos nas ativi-
dades relacionadas com os programas 
são uma necessidade inexorável.

Os novos rotarianos e os não-
-rotarianos precisam ser alcançados, 
assimilados e estimulados.

Acredito que todo rotariano tem 
que entender e participar na imple-
mentação de nosso Planejamento Es-
tratégico e do Plano Visão de Futuro 
da nossa Fundação Rotária. E nunca 
desistir!

Por outro lado, a economia e a 
redução dos custos rotários são um 
desafio muito sério. Nós precisamos 
manter o Rotary disponível e atraente 
para os nossos associados. O Rotary 
deveria começar a reduzir seus custos 
administrativos e estabelecer uma efi-
caz rede de comunicação com todos os 
associados. 

Nossa organização precisa encon-
trar uma solução para recrutar pessoas 
mais jovens e estar sempre atualizada 
com os recurso da moderna tecnologia, 
nunca se esquecendo que as relações 
humanas são essenciais para aumen-
tar a sinergia entre a administração e 
os voluntários.

Deve também identificar as causas 
reais da perda de associados e, sem 

qualquer temor, implementar novos 
programas, mudar velhos procedimen-
tos e regras arcaicas, tornando-se mais 
flexível e em condições de construir 
uma nova estratégia para aumentar a 
fidelização dos seus membros. 

A força do Rotary está e tem estado 
em cada rotariano pertencente a um 
clube rotário forte, focado no serviço e 
bem informado.

Nós devemos manter todos os 
rotarianos permanentemente  moti-
vados, fazendo e mostrando a eles  o 
verdadeiro poder do Rotary e que eles 
devam se sentir orgulhosos de a ele 
pertencerem.

A Fundação Rotária do Rotary 
International é a principal orga-
nização não governamental sem 

fins lucrativos do mundo, promovendo 
a paz e a compreensão mundial através 
de programas internacionais humani-
tários, educacionais e de intercâmbio 
cultural. Ela é patrocinada exclusiva-
mente por doações de rotarianos e 
outros que compartilham a visão de 
um mundo melhor. As contribuições 

para o Fundo Anual de Programas são 
investidas durante três anos, sendo 
os rendimentos obtidos também uti-
lizados para cobrir os custos adminis-
trativos da entidade, isto é, os dólares 
doados financiam os nossos programas 
três anos mais tarde. As doações feitas 
ao Fundo Permanente são continu-
amente investidas e apenas os juros 
resultantes são usados em apoio aos 
programas. A Fundação teve início em 

1917 com um fundo de dotações com 
o objetivo de fazer o bem no mundo. 
Embora a Fundação Rotária tenha sido 
oficialmente estabelecida em 1928, 
contribuições significativas para cus-
tear os programas só foram recebidas 
a partir de 1947, ano do falecimento 
de Paul Harris. Todos os subsídios da 
Fundação Rotária são iniciados por 
clubes e distritos.

 José Alfredo Pretoni  
Diretor 1995-1997 do RI 

Curador 2000-2004 da FR
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Visão e Metas para o 
Rotary

Fundação Rotária

Brasil no top 6 em contribuições à 
Fundação Rotária

Faça parte da história do Rotary e ajude pessoas no mundo todo contribuindo para um mundo melhor!

No ano rotário 2010-2011 o Brasil atingiu um novo recorde em contribuições à Fundação Rotária com 
US$ 6,582,271, ficando no inédito sexto lugar entre os países que mais contribuíram.  Nosso distrito teve partici-
pação fundamental neste sucesso com uma contribuição de US$ 1,045,422.69

Veja a classificação:  

1º   Estados Unidos - US$ 104,269,736
2º   Japão  - US$ 15,536,502
3º   Coréia - US$ 10,810,427
4º   Índia - US$ 10,527,801
5º   Canadá - US$ 8,249,376
6º   Brasil - US$ 6,582,271



Novamente o ABC mobilizou-se 
e participou com muita deter-
minação de mais uma edição da 

Campanha McDia Feliz, maior cam-
panha do país no combate ao câncer 
infanto-juvenil, coordenada pelo Ins-
tituto Ronald McDonald e com total 
apoio do Rotary Club de Santo André, 
dos demais clubes da região e do Rotary 
Club de São Paulo Independência.

O lançamento da campanha aconte-
ceu na cidade de Mauá e contou com a 
presença do companheiro Wilson Am-
brósio, presidente do Projeto Crescer 
do ABC e de Francisco Neves, repre-
sentante da Casa Ronald McDonald do 
ABC, além de vários rotarianos,  volun-
tários e nosso governador distrital.

Nesse dia, os recursos arrecadados 
com a venda de sanduíches Big Mac 
(exceto impostos) vendidos separada-
mente ou na McOferta, além de mate-

riais promocionais confeccionados pe-
las instituições participantes e tíquetes 
antecipados, são revertidos para insti-
tuições de apoio e combate ao câncer 
infanto-juvenil de todo país. 

O evento garante o dia de maior mo-
vimento em mais de 600 restaurantes 
da rede McDonald e conta com cerca de 
30 mil voluntários. Na região do Grande 
ABC participam 22 restaurantes, que 
durante todo o dia promovem atrações 
gratuitas de recreação e entretenimen-
to, nos restaurantes e na Casa Ronald 
McDonald ABC, que abriga crianças e 
adolescentes em tratamento contra o 
câncer e que é, no Grande ABC, a bene-
ficiária de toda essa mobilização.

As atrações são organizadas pelos 
Rotary Clubs e Rotaract Clubs da re-
gião; Rede Feminina de Combate ao 
Câncer; Lions Club Santo André Centro, 
Campestre e Jardim; e UEB-Escoteiros. 

MC
DI

A 
FE

LIZ

08

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

09

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

Campanha McDia Feliz 
é forte aliada na luta 
contra o câncer 
infanto-juvenil

As atividades incluem também a vi-
sita do embaixador da alegria Ronald 
McDonald e de integrantes do Moto 
Clube Bodes do Asfalto.

Ao longo de 23 anos de realização 
da campanha, os recursos obtidos com 
o McDia Feliz contribuíram para o ex-
pressivo crescimento do índice de cura 
da doença no Brasil. 

Desde o primeiro ano de realiza-
ção, em 1988, a campanha já reverteu 
mais de R$ 114 milhões para a causa 

do câncer infanto-juvenil, em mais de 
20 estados brasileiros. Os recursos têm 
viabilizado a implantação de unidades 
de internação, ambulatórios, salas de 
quimioterapia, casas de apoio e uni-
dades de transplante de medula óssea, 
entre outros projetos em benefício de 
crianças e adolescentes com câncer. To-
dos os projetos apoiados pelo Instituto 
Ronald McDonald são auditados e têm 
sua execução acompanhada. 
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O dia 12 de setembro foi es-
pecial para o casal Fernando 
Dias Sobrinho e Sonia, que 

fez parte da comitiva que acompanhou 
o casal presidente Kalyan Banerjee e 
Binota em visita às instituições man-
tidas pela Fundação de Rotarianos São 
Paulo.

Pela manhã estiveram nas Facul-
dades Integradas Rio Branco e percor-
reram todas as instalações da institui-
ção, conhecendo um pouco mais sobre 
os cursos e a infraestrutura oferecida.

Na Unidade Granja Vianna conhe-
ceram a Escola para Crianças Surdas 
Rio Branco, sendo recebidos pela Di-

retora Sabine Vergamini, que mostrou 
a escola e explicou a metodologia apli-
cada desde o programa de estimulação 
para bebês até a inclusão a partir do 6º 
ano, em classes regulares, no Colégio 
Rio Branco e em escolas parceiras. Ela 
destacou a importância de oferecer um 
ensino em Língua Brasileira de Sinais, 
além de todo o trabalho voltado para 
a formação e fortalecimento da iden-
tidade surda.

No Centro Profissionalizante Rio 
Branco (Cepro), a Diretora Susana 
Penteado explicou a atuação da insti-
tuição com jovens, por meio dos pro-
gramas de aprendizagem que prepa-

ram os alunos para a vida profissional. 
Kalyan Banerjee ouviu depoimentos 
dos alunos e deixou uma mensagem 
aos jovens do Cepro: “Fico feliz por vo-
cês estarem aprendendo ferramentas 
para a vida. Sejam sempre os melhores 
no que escolherem, pois com compro-
misso e dedicação vocês podem ser o 
que quiserem ser”.

Após o almoço, nosso casal gover-
nador e seu grupo conheceram toda a 
infraestrutura do Colégio Rio Branco 
da Granja Vianna, acompanhados por 
Roberto Alves de Sales, Diretor da Uni-
dade Granja Vianna e Tatiana Macha-
do, Diretora Assistente. Como agrade-

Um dia inesquecível cimento à visita, alunos da Educação 
Infantil cantaram para aos visitantes.

No início da noite, já na Unidade 
Higienópolis do Colégio Rio Branco, 
Fernando e Sonia, em conjunto com 

os demais casais governadores de São 
Paulo, conversaram com o casal pre-
sidente e, na sequência, inauguraram 
placa alusiva à visita do presidente na 
sede do Distrito 4420. Imediatamen-

te antes do jantar, Fernando e Sonia 
acompanharam Kalyan e Binota nas 
fotos realizadas com vários rotarianos 
do distrito.
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Os casais governadores Fer-
nando Dias Sobrinho e Sonia 
do Distrito 4420, Ennio Ca-

ramella e Yara do Distrito 4430 e Ligéia 
Benícia de Almeida Stivanin e Valter do 
Distrito 4610 recepcionaram, no dia 12 
de setembro, o Presidente 2011-2012 
do Rotary International Kalyan Baner-
jee e sua esposa Binota com um jantar 
no Colégio Rio Branco em São Paulo. 

Durante o encontro, o Presiden-
te da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo Eduardo de Barros Pimentel des-
tacou as visitas que o presidente reali-
zou durante o mesmo dia nas unidades 
educacionais da fundação que dirige; o 
Diretor 1995-1997 do Rotary Interna-

tional e Curador 2000-2004 da Funda-
ção Rotária José Alfredo Pretoni con-
tou um pouco de sua convivência com 
Kalyan desde quando foram, juntos, 
diretores do RI e também curadores da 
Fundação Rotária; e o Diretor 2011-
2013 do RI José Antonio Figueiredo 
Antiório comentou a trajetória do Pre-
sidente Kalyan, informando também 
que o atual líder da nossa organização 
avaliou positivamente o último Institu-
to Rotary de Goiânia.

Em seu pronunciamento, Kalyan Ba-
nerjee contou a história de uma ameri-
cana que em passagem pelo Brasil ado-
eceu e foi amparada por companheiros 
do Rotary Club de São Paulo, mostran-

do que a organização pode mobilizar e 
conectar, pelo ideal de servir, pessoas 
em várias partes do mundo. Destacou 
também a força e importância do Rota-
ry no Brasil, motivando os rotarianos a 
continuarem trabalhando para o cresci-
mento da organização no país. 

Ao final, todos os participantes 
tiveram a oportunidade de fotografar 
ao lado de Kalyan e Binota, repetindo o 
gesto realizado com Ray Klinginsmith e 
Judie, casal presidente 2010-2011 do 
RI que esteve presente no último Semi-
nário de Treinamento de Presidentes 
Eleitos do nosso distrito.

Kalyan Banerjee emociona 
rotarianos em São Paulo



 

Durante o Instituto Rotary de Goiâ-
nia, que aconteceu de 7 a 10 de se-
tembro, os únicos quatro brasilei-

ros participantes da Arch Klumph Society, 
todos do Distrito 4420, encontraram-se 
com o Presidente Kalyan Banerjee do 
Rotary International e o Presidente Bill 
Boyd do Conselho de Curadores da Fun-
dação Rotária.

Os casais Virgílio Gonçalves Pina e 
Nina, Roberto Luiz Barroso Filho e Eliane, 
Hiroshi Shimuta e Suma, e Oswaldo Kazu-
mi Takata e Hisame receberam a home-
nagem pela excepcional contribuição aos 
programas educacionais e humanitários 
da Fundação Rotária.

No evento também estiveram pre-
sentes o Governador do Distrito 4420 

Fernando Dias Sobrinho, o Governador 
Assistente da área 7 Claudio Hiroshi Taka-
ta, o Diretor 2009-2011 do Rotary Inter-
national e Curador da Fundação Rotária 
Antonio Hallage, o Diretor 2011-2013 
do RI José Antonio Figueiredo Antiório e 
o Presidente 1996-1997 do Rotary In-
ternational Luiz Vicente Giay.
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Instituto Rotary de Goiânia 
reúne os membros brasileiros da 
Arch Klumph Society 

O humilde começo do primeiro clu-
be de prestação de serviços do 
mundo, o Rotary Club de Chicago, 

aconteceu na sala 711 do Edifício Unity, 
que se localizava no endereço 127 North 
Dearborn Street no centro de Chicago, 
Illinois, EUA. Lá, Gustave Loehr, um en-
genheiro de minas, conduzia os seus ne-
gócios. 

Em homenagem ao primeiro clube, os 
rotarianos de Chicago preservaram o lo-
cal original do encontro, mantendo a sala 
aberta para os visitantes.

Em 1989, quando o prédio estava 
prestes a ser demolido para dar lugar a um 
moderno edifício, o grupo desmontou cui-
dadosamente o escritório e guardou to-
dos os itens que lá estavam, entre eles as 
portas, madeiras em bom estado, mobília, 
equipamentos e objetos de decoração. 

Em 1993, o Conselho Diretor do RI 
designou um local permanente para a Sala 
711 no 16° andar da Sede Mundial do RI, 
em Evanston, Illinois, onde os visitantes 
de todas as partes do mundo podem hoje 
observar, na sala pintada em dois tons de 

verde e entre vários itens, uma escrivani-
nha, um fonógrafo cilíndrico, uma máqui-
na Dictaphone, uma calculadora manual, 
um mimeógrafo a graxa e muitos outros 
objetos pessoais de Gustave Loehr. Um 
armário com porta de vidro guarda ferra-
mentas utilizadas por mineiros. 

As duas janelas da sala mostram uma 
movimentada rua de Chicago no início do 
século passado. Na verdade, ao olhar pela 
janela, Loehr avistava apenas a parede de 
tijolos do edifício adjacente, separado do 

Unity apenas por uma estreita viela.
Como mostra a história, nunca acon-

teceu uma reunião rotária na sala 711, 
mas ela ficará registrada na memória 
da nossa organização como o local onde 
nasceu o primeiro clube de prestação de 
serviços do mundo, criado a partir da von-
tade de Harris de reproduzir em um clube 
de profissionais o mesmo espírito de com-
panheirismo que ele havia experimentado 
nas pequenas cidades onde havia passado 
a infância e a adolescência.

A SALA 711
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O Rotary Club Santos Boqueirão 
reuniu grandes empresas e orga-
nizou um evento beneficente com 

o objetivo de arrecadar fundos para a en-
tidade “Lar Espírita Mensageiros da Luz”.

O 1º Boteco do Boqueirão aconte-
ceu no dia 21 de setembro, das 19h às 
23h30, no Griffe Hall, em Santos e contou 
com a presença de aproximadamente 400 
convidados.

Toda a arrecadação desse evento foi 
destinada à aquisição de leitos hospita-
lares mais modernos para pacientes aco-
metidos de paralisia cerebral, internos do 
“Lar Espírita Mensageiros da Luz”. Hoje, 
a entidade recebe em regime de abrigo 
38 pacientes, entre homens, mulheres, 
crianças e adolescentes, além de possuir 
um trabalho extensivo junto às famílias 
da baixada santista.

Os convidados, além de ajudarem a 
instituição, apreciaram típicas comidi-
nhas de boteco como caldinho de feijão, 
escondidinho de carne seca, bolinho de 
bacalhau, mini cuscuz, mini sanduíche 
de pernil com vinagrete, mini sanduíche 
de mortadela, entre outros aperitivos 
preparados pela renomada banqueteira 

Renata Gaia.
Segundo os empresários apoiadores, 

foi de extrema importância participar e 
contribuir com um projeto social tão sério: 
- “É uma grande honra estar ao lado de en-
tidades que prezam pelo bem estar de pes-
soas especiais”, explicou Marcos Pereira, 
diretor comercial da Nita Alimentos.

Como benefício para os patrocinado-
res, o Rotary Club Santos Boqueirão au-
torizou a colocação de banners persona-
lizados em pontos estratégicos da festa, 
projeção das logomarcas dos patrocina-

dores no telão e a impressão do logotipo 
nos convites.

Os convidados ainda concorreram 
aos sorteios de uma viagem para o Nor-
deste com direito a acompanhante doa-
da pela TAM Viagens e um belíssimo anel 
de ouro doado pela joalheira Ana Virgí-
nia Schammas.

O 1° Boteco do Boqueirão reuniu um 
grande número de rotarianos que foram 
unânimes em afirmar o prazer de ter par-
ticipado desse evento que foi também 
uma grande festa de companheirismo.

EV
EN

TO 1º BOTECO DO BOQUEIRÃO 
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CARTA MENSAL
DISTRITO 4420
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CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

01. Assinale o nome do primeiro 
Rotary Club fundado no Brasil:

A. Rotary Club de São Paulo.
B. Rotary Club do Rio de Janeiro
C. Rotary Club de Niterói 
D. Rotary Club de Santos

02. O clube acima foi fundado em:

A. 1918
B. 1920
C. 1921 
D. 1922

03. O clube acima tem como 
padrinho:

A. Rotary Club de Buenos Aires.
B. Rotary Club de Montevidéu
C. Rotary Club de Chicago 
D. Rotary Club de Miami

04. Quantos presidentes do Rotary 
International foram brasileiros?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

05. Em número de sócios o Brasil é: 

A. O segundo país do mundo
B. O terceiro país do mundo
C. O quarto país do mundo
D. O quinto país do mundo

06. Em número de clubes o Brasil é: 

A. O segundo país do mundo
B. O terceiro país do mundo
C. O quarto país do mundo
D. O quinto país do mundo

07. Qual o número que reflete melhor 
a média de associados por clube no 
Brasil?

A. 20
B. 23
C. 26
D. 29

08. Qual o número que reflete melhor 
a quantidade de Rotaract Clubs no 
Brasil? 

A. 620
B. 650
C. 680
D. 710

09. Qual o número que reflete melhor 
a quantidade de Interact Clubs no 
Brasil? 

A. 710
B. 760
C. 810
D. 860

10. O Distrito 4420: 

A. É o primeiro da América Latina em 
número médio de associados por clube
B. É o primeiro do Brasil em número de 
associados
C. Está inserido na zona 23A
D. Foi criado em 1989
 
Para os testes 11 a 16 utilize as 
seguintes respostas:
A –           JANEIRO                                                
B –           FEVEREIRO
C –           MARÇO
D –           ABRIL
E –           MAIO
F –           JUNHO
G –           JULHO
H –           AGOSTO
I –            SETEMBRO
J –            OUTUBRO
K –           NOVEMBRO
L -           DEZEMBRO
 

11. Mês do Desenvolvimento do 
Quadro Social e Expansão 

(    )
 
12. Mês da Compreensão Mundial          

(    )
 
13. Mês da Família                                                                     

(    )
 
14. Mês da Revista                                                                     

(    )
 
15. Mês da Alfabetização                                                          

(    )
 
16. Mês dos Grupos de 
Companheirismo 

(    )

COMO ESTÁ O SEU CONHECIMENTO ROTÁRIO?
SE

TE
M

BR
OD

E 
20

11

Respostas: 1B – 2D – 3B – 4C – 5D – 6B – 7B -  8C – 9B – 10A  11H – 12B – 13L – 14D – 15C – 16F

A Seção de Arquivos do 
RI é a maior autoridade 

no que diz respeito à rica 
história do Rotary. A equipe 
trabalha nas instalações de 

Lincolnwood, nos EUA, para 
manter constantemente 
atualizada a coleção que 

abarca dezenas de milhares de 
itens provenientes de todas 

as partes do mundo.




