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Mensagem
do Presidente de R.I.

Como presidente do Rotary, é meu trabalho incentivar e inspirar os ro-
tarianos de todo o mundo, e também escutar o que eles têm a dizer. 
Quer se trate de um projeto bem sucedido ou de um desafio, de uma 

nova ideia ou de um Rotary Day, quero sempre ouvir o que os rotarianos es-
tão pensando, fazendo e planejando. Em minhas viagens, sempre peço para 
meus anfitriões me falarem sobre o que está indo bem em seus clubes, o que 
eles gostariam de melhorar e de que maneira o RI pode apoiá-los.

 As suas respostas são sempre interessantes e frequentemente surpreen-
dentes. De vez em quando faço uma sugestão ou dou uma ideia, e outras 
vezes consigo estabelecer uma conexão que irá ajudar no progresso de um 
projeto, voltando para Evanston com ideias para nos ajudar a tomar as de-
cisões certas. No entanto, o que eu mais valorizo em nossas conversas são as 
histórias que ouço e, que em conjunto, contam a história do Rotary.

 Em Atlanta, participei de um evento de reconhecimento a professores e 
ouvi várias histórias sobre o dom da alfabetização e como ela transforma vi-
das. Em Istambul, assisti a uma corrida de cadeira de rodas e aprendi sobre o 
trabalho de rotarianos turcos para melhorar a vida das pessoas com deficiên-
cia. Em Lima, conversei com um ex-rotaractiano cuja vida foi transformada 
quando ele foi convidado a se juntar a um Rotary Club 20 anos depois de ter 
deixado nossa organização.

 Algumas histórias me fizeram rir e outras a chorar, sempre me lembrando 
de que a nossa vida é a que mais se transforma quando servimos ao próximo. 
Quando ouço essas histórias, me pergunto: quantas outras vidas poderíamos 
transformar se tivéssemos mais associados? E quantas outras pessoas se as-
sociariam se compartilhássemos adequadamente nossas histórias?

 Neste ano rotário, peço que compartilhem suas histórias rotárias com seus 
amigos, nas redes sociais e em nosso website. São essas histórias pessoais 
que nos inspiram, motivam outras pessoas a se juntarem a nós e iluminam 
nosso serviço enquanto Fazemos o Rotary Brilhar.

Gary CK Huang
Presidente de Rotary International
Ano Rotário 2014-2015
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Mensagem
da Diretora de R.I.

A comemoração do aniversário do Rotary em 23 de fevereiro reúne ro-
tarianos, clubes e distritos para celebrar a rica trajetória da mais an-
tiga organização mundial de serviços. Uma história que já permitiu 

levar projetos de ajuda e progresso, bem como mensagens e ações de paz a 
mais de 200 países e regiões geográficas no mundo todo.

 A presença do Rotary no mundo contemporâneo tem sido extremamente 
valiosa. Hoje ele é uma formidável fundação investindo milhões de dólares 
em projetos humanitários, com milhares de jovens recebendo bolsas de estu-
do para melhorar a vida, programas de intercâmbio com grandes benefícios 
comunitários, uma campanha global para erradicar a poliomielite da face 
da Terra e milhões de integrantes da Família Rotária servindo e elevando a 
qualidade de vida das pessoas.

 Por isso, fevereiro – mês da paz e compreensão mundial em nosso 
calendário – é o momento propício para difundir a vocação pacífica do Ro-
tary, presente em cada uma das atividades e projetos que realizamos, e que 
promove, sem fronteira geográfica, o ideal transmitido por Paul Harris. Um 
pensador argentino, José Ingenieros, declarou: “Quando ouvimos a voz do 
coração, pátria é a Terra; quando prevalece o interesse político, pátria é o Es-
tado; mas quando o ideal fala, pátria é toda a humanidade”. Por isso, a cada 
dia os rotarianos trabalham para construir a paz.

 Nosso presidente Gary Huang ressaltou que “em tempos de mudança, há 
que se construir moinhos de vento, não muros”. Portanto, colaboremos para 
que nossos Rotary Clubs possam transitar o caminho que os levará daquilo 
que são para o que devem ser, despertando o compromisso de aumentar o 
quadro associativo, empreender novos projetos de serviço, ampliar a visibili-
dade da Fundação Rotária e construir uma forte imagem do Rotary.

 Estou convencida de que para que o Rotary sobreviva com maior vigor, 
ele deve ser uma organização de qualidade, com líderes que tenham altos 
parâmetros éticos e um grande espírito de serviço para motivar por meio do 
exemplo. Melhores líderes nos ajudarão a ter melhores clubes, os quais, por 
sua vez, formarão um Rotary cada vez melhor.

 Que a celebração deste 110˚ aniversário nos inspire a cumprir nossa                  
responsabilidade como rotarianos e permita a cada clube ser uma sólida 
base para fazer o Rotary brilhar e construir um futuro digno de nossa 
história e trajetória.
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Saudações rotárias,

Célia Elena Cruz de Giay
Diretora de Rotary International

Período Rotário 2013-2015

❝
❞

Uma coisa é 
continuar a história, 

outra é repeti-la.

Jacinto Benavente



Mensagem
do Governador

Nestes últimos meses pudemos perceber ainda mais a relevância de 
celebrar e divulgar a importância da Compreensão Mundial, nosso 
tema de fevereiro. Infelizmente estamos revivendo períodos que vía-

mos quando éramos jovens. Hoje, nossos filhos e netos são bombardeados 
com notícias de locais distantes que não estão vivendo seus melhores dias. 
É uma triste realidade que, estou certo, não esperávamos ver após os mas-
sacres ocorridos com gerações anteriores. 

 Apesar dos motivos diferenciarem, os tristes resultados são os mesmos. 
Em pleno ano de 2015, nossos semelhantes em outros países da Europa e 
do Oriente Médio vivem atrocidades e momentos de tensão diários. Como 
organização, é de extrema importância nos unirmos para promover o desen-
volvimento econômico e social das sociedades onde estamos inseridos e tam-
bém daquelas mais distantes que, muitas vezes, são as que mais precisam de 
nossa mão.

 Quando nos alienamos da vida de nossos vizinhos, estamos perpetuando 
uma situação que alcança um âmbito muito maior quanto mais for esqueci-
da. É um círculo vicioso, onde a indiferença promove um efeito dominó sem 
escalas. 

 Para fazermos o Rotary Brilhar, precisamos mostrar que nossas ações não 
se limitam geograficamente. Quando fazemos uma doação no Brasil, estamos 
oferecendo oportunidades de mudança de vida a comunidades de países que 
variam da Argentina à Tanzânia. 

 O programa de intercâmbio do Rotary é um exemplo reconhecido mun-
dialmente. Esta iniciativa oferece uma oportunidade única de jovens poderem 
participar de atividades em outras comunidades ao mesmo tempo em que se 
integram à cultura local, promovendo uma profícua troca de experiências e 
ideias.

 Neste ano, temos uma grande oportunidade de mostrar que temas 
abstratos como a compreensão mundial também devem ser reconheci-
dos e trabalhados. É uma chance de mostrar que nossas ações não se re-
sumem ao auxílio contra doenças ou ajudas pontuais em determinadas 
comunidades. Lembremos todos os dias que o Rotary é uma organização 
do servir, não importa para quem e onde. Vamos fazer a nossa parte.
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Hiroshi Shimuta
Governador do Distrito 4420
Ano Rotário 2014-2015
Faça o Rotary Brilhar

❝
❞

Seja a mudança
que você quer ver

no mundo

Mahatma Ghandi



 Prezadas companheiras e companheiros, 

 Dando prosseguimento à programação da gestão 2014-2015, o gover-
nador Shimuta tem feito as visitas aos clubes sem a minha presença, que, por 
ordens médicas, devo aguardar a recuperação total das múltiplas fraturas na 
bacia. Neste ano de 2015, de janeiro a fevereiro, estaremos totalizando 13 visi-
tas. Somos muito gratos e imensamente felizes pelo carinho e atenção com que 
somos recebidos em cada visita aos RCs.

 Vale a pena lembrar que fevereiro é o mês da compreensão mundial e 
aniversário do Rotary International. Comemoramos em 23 de fevereiro o dia na-
cional do Rotary no Brasil, que foi instituído pelo então presidente da República, 
João Batista Figueiredo, através da lei federal (No. 6843), do dia 3 de novembro 
de 1980. Esta data foi escolhida em virtude de ser este o dia da fundação do Ro-
tary Club de Chicago, no ano de 1905, por Paul Percy Harris e mais três homens 
de negócios, Gustav Loer, Hiran Shorey e Silvester Schiele. Inicialmente formado 
por razões de companheirismo, o primeiro Rotary Club rapidamente evoluiu pas-
sando a usufruir das habilidades e recursos dos sócios para prestar serviços à 
comunidade.

 No final de 1905, o Rotary Club de Chicago contava com 30 sócios. Três 
anos depois, um segundo clube foi estabelecido em São Francisco, na Califórnia, 
EUA. No ano seguinte, três outros clubes foram estabelecidos na costa oeste 
dos Estados Unidos e um quarto em Nova York. Em poucos anos, novos gru-
pos inspiravam-se no exemplo do Rotary para formar seus próprios clubes. 
Em 2015, o Rotary International completa 110 anos de existência, sendo a 
primeira e maior organização não governamental, presente em 219 países, 
somos 1,215 milhão de seguidores. 

 São essas as últimas palavras de Paul P. Harris, nosso fundador do Ro-
tary: “Rotarianos frequentemente me perguntam: Quando você fundou o Rotary, 
pensou que iria chegar a algo assim? Não, em 1905 eu não imaginava um movi-
mento mundial com 6.000 clubes e 300.000 homens. Quando um homem planta 
uma pequena e pouco promissora muda no começo da primavera, pode ele ter 
certeza de que essa muda um dia se tornará uma poderosa árvore? Não tem 
ele que contar com a chuva e com o sol e com o sorriso da Divina Providência? 
Quando ele vir o primeiro broto... ah, então sim, poderá começar  a sonhar com 
a sombra da árvore” (The Rotarian, fevereiro de 1947). 

 Para compreendermos o nosso papel e a nossa responsabilidade perante 
o legado nos deixado por Paul Harris, precisamos ter amor no coração e a dis-
ponibilidade e vontade de querer fazer, de aceitarmos esse maravilhoso desafio.

MENSAGEM
ESPOSA DO GOVERNADOR

Esposa do GD 4420
Ano Rotário 2014-2015
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 Convenção de São Paulo recebe 
preparativos

 No dia 13 de fevereiro, a comissão 
anfitriã da Convenção Internacional 
de São Paulo realizou duas impor-
tantes visitas para promover a próxi-

ma edição do evento junto ao Governo 
do Estado de São Paulo e à Prefeitura 
Municipal de São Paulo.  

 A comitiva contou, entre outros, 
com a presença do PRI Gary Huang, 
EDRI e Chairman da Convenção José 
Alfredo Pretoni, EGD Mário Cesar de 
Camargo, além dos governadores dos 
distritos anfitriões, GD Hiroshi Shimu-
ta, GD Archimedes Baccaro e GD Ivo 
Nascimento. 

 Durante os encontros foi destaca-
da a relevância do evento no contexto 
regional e global. O presidente Huang 
aproveitou a oportunidade para lem-
brar que a última edição do evento 
que aconteceu no país foi há mais 
de 30 anos, em 1982, e que pode 
demorar algumas décadas até que 
possa haver uma nova convenção no 
Brasil. 

CONVENÇÃO DO
SÃO PAULO 2015

 A importância do evento foi logo 
reconhecida pelo Governador do Es-
tado de São Paulo Geraldo Alckmin e 
pelo Prefeito da Cidade de São Paulo 
Fernando Haddad, que designaram as 
respectivas secretarias que poderão 
oferecer suporte de infraestrutura e 
turismo para atender os milhares de 
rotarianos do Brasil e do mundo que 
estarão na capital paulista. 

 O presidente Huang demonstrou o 
gosto pela cultura brasileira, mostran-
do seu grande entusiasmo pela Con-
venção em São Paulo. As autoridades 
ainda receberam um presente do 
presidente Huang com referência ao 
lema do ano 2014-15 Faça o Rotary 
Brilhar, lembrando que o evento na 
capital paulista será essencial para o 
engrandecimento da organização no 
país.



 A Convenção

 A Convenção Internacional, que 
acontecerá em São Paulo de 6 a 9 de 
Junho, é o maior evento de Rotary, 
oportunidade única de se perceber a 
internacionalidade de nossa organi-
zação. Durante a convenção temos 
muitas oportunidades de conhecer 
pessoas de todo o mundo e aprender 
mais sobre o Rotary. 

 A Casa da Amizade é uma grande 
feira, com stands de clubes, distri-
tos e entidades parceiras. É sem-
pre um local para se passar horas 
agradáveis, de se conhecer projetos 
e atividades de clubes e distritos de 
todo o mundo, visitar os diversos 
stands oficiais do RI e ainda fazer 
compras de “gagets” rotários – uma 

ROTARY INTERNATIONAL

infinidade de pins, trajes e souve-
nirs. Na Casa da Amizade em geral 
ocorrem as trocas de flâmulas e pins 
com rotarianos de todas as naciona-
lidades.

 As grandiosas plenárias são 
outra atração, com palestras de al-
tíssimo nível – já tivemos apresen-
tação do Bill Gates, da Rainha Noor 
da Jordânia, a Princesa da Tailândia, 
a Madre Teresa de Calcutá, e muitos 
outros palestrantes memoráveis. 

 Nas plenárias são oferecidas 
tradução simultânea para todos os 
idiomas oficiais do Rotary.

 Paralelamente às plenárias e ex-
posições, temos os workshops – são 
diversas salas temáticas que apre-
sentam diferentes assuntos rotários, 

como discussão sobre projetos, ima-
gem pública, assuntos da Fundação 
Rotária, ações para a juventude, 
tecnologia aplicada à organização, 
e muitos outros treinamentos. E há 
ainda entretenimento, com shows 
de padrão internacional.

 Esta convenção será especial 
porque estaremos mostrando um 
pouco de nossa cultura ao mundo 
rotário.





Shorey e Loehr
Os Fundadores Esquecidos

POr: FErNANDO DIAS SOBrINHO

Fontes: My Road to Rotary (Paul Percy Harris) – Gustave Loehr: Rotary’s Forgotten 
Founder (Tom Emery) – Rotary Clobal History Fellowship (An Internet Project)

 Na fria noite de 23 de fevereiro de 1905, quatro 
homens reuniram-se em um pequeno escritório para dis-
cutir uma ideia visionária: a formação de uma sociedade 
com propósitos sociais e profissionais.

 Aquela reunião é considerada a primeira reunião de um 
Rotary Club, e os partici-
pantes são hoje conhecidos 
como os “quatro primeiros 
rotarianos”.

 O primeiro, Paul Percy 
Harris, um advogado de 36 
anos, veio com a ideia e seu 
eventual nome. Ele devotou 
o resto da sua vida ao 
sucesso da causa e é hoje 
reverenciado por todos os 
rotarianos.

 O segundo era um ami-
go próximo de Harris, Silvester Schiele, um comerciante de 
carvão que, da mesma forma, dedicou-se de forma relevante 
e por toda a vida à organização.

 O terceiro era um alfaiate chamado Hiram Elmer Shorey 
que, ao contrário dos anteriores, permaneceu como membro 
do Rotary apenas nos primeiros dias. Segun-
do Harris, Shorey era um companheiro muito 
agradável. Nascido em 29 de agosto de 1862 
em uma pequena cidade do estado de Maine, 
o mais setentrional dos Estados Unidos, Sho-
rey não conseguia adaptar-se a cidade grande. 
Na verdade, os seus pensamentos estavam 
constantemente voltados para o local do 
seu nascimento, onde costumava passar as 
férias de verão e pretendia voltar definitiva-
mente para passar seus últimos dias. Devido a 
circunstâncias fora de seu controle, Shorey não 
manteve a sua filiação no clube, mas sempre 
manifestou interesse pelo movimento e guar-
dava na memória os detalhes dos primeiros dias. Faleceu 

em 29 de março de 1944 aos 
82 anos. Seu obituário no 
Chicago Dail News informou 
que ele foi alfaiate por meio 
século e um dos fundadores 
do Rotary Club de Chicago.

 Suas cinzas foram es-
palhadas na sua cidade 
natal, Litchfield, e muitos 
residentes desta cidade 
do Maine já observaram, 
no cemitério local, o único 
monumento erguido em sua 
memória.

 O quarto homem  era um engenheiro de minas chamado 
Gustave Loehr. Ele foi, em seu modesto escritório na região 
central de Chicago, o anfitrião daquela histórica reunião 
onde foi plantada a semente do Rotary International. Se-
gundo Harris, Loehr, um 
homem de estatura medi-
ana, era muito generoso, a 
ponto de ser capaz de dar o 
último centavo para ajudar 
um amigo. Era simpático 
com ascensoristas, porteiros 
e faxineiros. Sua educação 
era limitada, mas o inglês 
era clássico. Suas frases 
eram pronunciadas com 
tal rapidez e força, que as 
pessoas na rua chegavam a 
parar para olhar para ele. Apesar de bem articulado e de 
bom caráter, possuia humor instável. Em um momento era 
calmo, dócil e amável, e em seguida, veemente, impetuoso, 
imperativo e dominador. Não se sabia em qual vocabulário 
encontrava as palavras que pronunciava quando furioso.

 Gustave permaneceu por pouco tempo no grupo e não 
há registro da sua presença após a terceira reunião. Re-

nunciou, segundo Harris, devido aos “altos e 
baixos dos negócios”, voláteis como sua per-
sonalidade.

 Em sua vida, Loehr recebeu pouco crédi-
to por seu envolvimento com a fundação 
do Rotary. Em 23 de maio de 1918, aos 53 
anos, sofreu morte súbita enquanto corria 
para pegar um trem. Mesmo após o seu 
passamento, não recebeu reconhecimento 
pelo seu papel na organização do Rotary. 
Nenhum dos obituários nos dois jornais de 
sua cidade natal de Carlinville, Illinois, men-
cionaram  a sua participação na fundação 

do Rotary. Uma pequena nota no obituário da Tribuna de 
Chicago também não citou o seu envolvimento. Ao con-
trário de Harris, Schielle e Shorey, no túmulo que divide 
com os membros da sua família, a lápide cinza é discreta 
contém apenas Gustave Loehr 1864 – 1918.

PAul HARRiS

GuStAVE lOEHR

SilVEStER SCHiElE

HiRAM SHOREy 
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 A HiStÓRiA DO ROtARy iNtERNA-
tiONAl

 Paul P. Harris, um advogado, que-
ria criar um grupo profissional com o 
mesmo espírito de amizade que carac-
terizava as cidades pequenas de sua 
juventude. Em 23 de fevereiro de 1905, 
ele se reuniu com Gustavus Loehr, Sil-
vester Schiele e Hiram Shorey no es-
critório de Loehr, em Chicago, para o 
que ficaria conhecido como a primeira 
reunião de Rotary Club. O nome “Ro-
tary” surgiu devido ao sistema inicial 
de rodízio do local das reuniões. 

 Dentro de cinco anos, clubes foram 
fundados em diversas cidades dos 
EUA, como São Francisco e Nova York.

 Em agosto de 1910, os rotarianos 
realizaram sua primeira Convenção, 
em Chicago, e os 16 clubes que exis- 
tiam na época formaram a Associação 
Nacional de Rotary Clubs.

 Em 1912, o nome foi alterado para 
Associação Internacional de Rotary 
Clubs para melhor refletir a existência 
de clubes em outros países. O nome 
Rotary International foi adotado em 
1922.

 Em julho de 1925, havia mais de 
2.000 clubes e cerca de 108.000 asso-
ciados em seis continentes. 

 A reputação do Rotary atraiu 
presidentes, primeiros ministros e mui-
tas outras pessoas ilustres, como o au-
tor Thomas Mann, o diplomata Carlos 
Romulo e o compositor Jean Sibelius.

 Com o crescimento do Rotary, os 
associados passaram a usar seus re-
cursos e talentos para ajudar suas co-
munidades. 

 A dedicação a este ideal é melhor 
expressada pelo lema “Dar de Si Antes 
de Pensar em Si”.

 A PROVA QuADRuPlA

 Em 1932, o rotariano Herbert Taylor 
criou a Prova Quádrupla, que foi tra-
duzida em mais de100 idiomas e serve 
de guia para os rotarianos:

 Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos

 É a VERDADE?

 É JUSTO para todos os interessa-
dos?

 Criará BOA VONTADE e MELHORES 
AMIZADES?

 Será BENÉFICO para todos os in-
teressados?

110º Aniversário de Rotary International

 O ROtARy iNtERNAtiONAl con-
grega pessoas imbuídas da vontade 
de expandir seu círculo de amizades e 
dedicar-se à prestação de serviços hu-
manitários, à prática de altos padrões 
éticos em suas atividades profissionais 
e à promoção da paz e boa vontade no 
mundo.

 A base da atuação de Rotary são 
os clubes (Rotary Club), os quais go-
zam de relativa autonomia para ação. 
Existem no mundo mais de 33.000 
clubes. No Brasil são mais de 2.300. 
A estrutura Distrital e Internacional 
servem o propósito de Auxiliar os Ro-
tary Clubs para que possam melhor 
servir às comunidades tanto local 
como mundialmente.

 RAZÕES PARA iNGRESSAR A uM 
ROtARy CluB

 Relacionamentos

 O encontro periódico dos sócios e a 
expansão do círculo de amizades é um 
dos objetivos básicos do Rotary;

 Amizades

 As atividades e contatos propi-
ciados pelo movimento resultam em 
novas amizades mesmo fora de seu 
ambiente local: quando viaja a outras 
cidades ou países, é certo que o rotari-
ano sempre achará um amigo;

 Prestação de Serviços

 Os rotarianos têm inúmeras opor-
tunidades de prestar serviços local e 
internacionalmente. Os programas 
de Rotary tratam de questões como 
saúde, combate à fome e pobreza, 
analfabetismo e meio ambiente. Ro-
tarianos verdadeiramente desfrutam 
do bem-estar proporcionado em servir 
à comunidade;

 Família

 O Rotary patrocina um dos maiores 
programas educacionais e de inter-
câmbio do mundo. Rotary Clubs estão 
abertos aos membros das famílias dos 
rotarianos, que participam de várias 
atividades sociais e de prestação de 
serviços;

 Ética

 O incentivo a altos padrões de éti-
ca e o respeito a todas as ocupações 
meritórias têm sido sinônimo de Rota-
ry desde o princípio

 liderança

 Rotary é formado por pessoas 
bem-sucedidas. Trabalho em equipe, 
captação de recursos, oratória, plane-

jamento, organização e 
comunicação são apenas 
algumas das habilidades 
de liderança que os sócios 
aprendem e aperfeiçoam. 
Ser líder rotário significa 
motivar, orientar e inspirar 
os demais.

OS FUNDADOrES DE rOtAry INtErNAtIONAL
GUStAvUS LOEHr, SILvEStEr ScHIELE,

HIrAm SHOrEy, AND PAUL P. HArrIS.

❝
❞

Seja qual for o significado
do Rotary para nós,

para o mundo, ele será conhecido
pelos resultados que conquistar.

Paul P. Harris

POr: www.rOtAry.OrG  |  cOmPANHEIrO mILtON rOBErtO rückEr - rcSP-SUDEStE



 O ROtARy CluB procura ter como 
integrantes, líderes profissionais e em-
presariais de forma que cada clube 
espelhe a sociedade local com repre-
sentantes dos seus vários ramos de 
negócios e profissões. Esta diversidade 
profissional estimula e torna mais in-
teressante o convívio social, o cresci-
mento pessoal e profissional. São líde-
res que se dedicam a melhorar a vida 
de seus semelhantes, nas respectivas 
comunidades e no resto do mundo.

 O OBJEtiVO básico do Rotary é 
estimular e fomentar o Ideal de Servir, 
como base de todo empreendimento 
digno, promovendo e apoiando:

• O desenvolvimento do compa- 
nheirismo como elemento capaz de 
proporcionar oportunidades de servir;

• O reconhecimento do mérito de 
toda ocupação útil e a difusão das 
normas de ética profissional;

• A melhoria da comunidade pela 
conduta exemplar de cada um em sua 
vida pública e privada;

• A aproximação dos profissionais de 
todo o mundo, visando à consolidação 
das boas relações, da cooperação e da 
paz entre as nações.

• O Rotariano contribui para o Ideal 
de Servir utilizando seus contatos, ha-
bilidades e recursos.

 EStRAtÉGiAS DE AÇÃO orientam 
e dão sustentação às ações dos clubes 
de Rotary, as atividades são organi-
zadas e se assentam dentro das se-
guintes classificações básicas:

• Serviços Internos: Enfatizam o for-
talecimento do companheirismo e o 
bom funcionamento dos clubes;

• Serviços Profissionais: Incentivam 
os rotarianos a servir através de suas 
profissões e a aderir a altos padrões 
éticos;

• Serviços à Comunidade: Referem-se 
aos projetos e atividades implementa-
dos pelos clubes para aprimorar a vida 
de suas comunidades;

• Serviços Internacionais: Abrangem 
medidas tomadas para expandir o 
âmbito das atividades humanitárias 
implementadas pelo Rotary em todo o 
mundo para promover a paz e a com-
preensão mundial;

• Serviços às Novas Gerações: En-
globam projetos humanitários, pro-
gramas de intercâmbio e atividades 
para o desenvolvimento da capaci-
dade de liderança que contribuem 
para que jovens realizem mudanças 
positivas no mundo.

 PRiNCiPAiS AtiViDADES E PRO-
GRAMAS DE ROtARy

 Muitos programas são realizados 
dentro do âmbito do próprio Clube. 
Outros podem contar com a participação 
em termos de organização e partici-
pação com trabalho pessoal ou finan-
ceiro de outros clubes 
do próprio país ou de 
outros países. A organi-
zação do Rotary a nível 
internacional também 
recebe, administra e 
aplica doações recebi-
das de diversas fontes e 
formas.

 A atividade básica 
do rotariano acontece 
nas reuniões semanais 
de seu clube. Cada 
clube opta por um local 
e horário fixos. Pode ser 
no almoço, jantar, café da manhã ou 
até “happy hour”. O comparecimento 
às reuniões semanais do clube per-
mite aos rotarianos vivenciar caloro-
so companheirismo e enriquecer seus 
conhecimentos pessoais e profissionais, 
bem como participar nas idéias, or-
ganização, planejamento e execução 
de ações. Nas reuniões semanais po-
dem também participar os cônjuges, 
parentes, convidados, rotarianos de 
outros clubes e interessados em co-
nhecer Rotary. Costuma-se convidar 
para as reuniões palestrantes para 
falar e informar sobre assuntos varia- 
dos de interesse para o grupo. Os 
clubes também costumam organizar 
atividades de companheirismo como 
almoços ou jantares festivos em datas 
especiais, ida a espetáculos teatrais ou 
musicais, viagens em grupos, etc.

A FuNDAÇÃO ROtÁRiA

 Com o objetivo de captar, gerir, con-
trolar e aplicar doações, foi criada a 
Fundação Rotária. A Fundação Rotária 
do Rotary International é uma enti-
dade sem fins lucrativos cuja missão 
é apoiar os esforços dos rotarianos 
no cumprimento dos objetivos de Ro-
tary, na busca da paz e compreensão 
mundial por intermédio de programas 
humanitários, educacionais e culturais 
em âmbito nacional e internacional.

 Entre outras incontáveis ações, a 
Fundação Rotária provê recursos para a 
concretização do sonho de um mundo 
livre da pólio. Em 1985 Rotary lançou 
o Programa Pólio Plus com o objetivo 
de erradicar a doença a nível mundial. 
Enquanto a doença não é totalmente 
erradicada, todas as crianças do mun-
do precisam ser periodicamente vaci-

nadas, o que implica 
em grandes esforços 
e altos custos anuais. 
Atualmente apenas 4 
países ainda apresen-
tam casos de pólio: 
Nigéria, Índia, Afega- 
nistão e Paquistão. Em 
função da credibili-
dade do movimento 
rotário, da Fundação 
Rotária e do Fundo Po-
lio Plus, a “Fundação 
Bill e Melinda Gates” 
doou ao programa em 

novembro de 2007 US$ 100 milhões e 
em janeiro de 2009 mais US$ 255 mi- 
lhões. Como contrapartida a Fundação 
Rotária assumiu o compromisso de 
arrecadar para o programa, até 30 de 
junho de 2012, mais US$ 200 milhões. 
Até agosto de 2010 já haviam sido ar-
recadados US$ 145 milhões.

 Para que Pessoas Jurídicas Bra-
sileiras possam efetivar doações 
à Fundação Rotária e ter direito a 
benefícios fiscais conforme a Lei 9249, 
foi criada a Associação Brasileira da 
“The Rotary Foundation”. Todos os 
recursos arrecadados através da enti-
dade ficam no Brasil e são aplicados 
em programas locais.

POr mAIS DE 100 ANOS, PAíSES NO mUNDO INtEIrO vêm HOmENAGEANDO O trABALHO DO rOtAry cOm SELOS cOmEmOrAtIvOS.



ACONTECE NOS CLUBES

Carta Mensal    14

RC DE RIBEIRÃO PIRES
ENtREGA DE PRESENtES NA COMuNiDADE

O Rotary Club Ribeirão Pires participando dos festejos de Na-
tal, proporcionou para algumas crianças da comunidade, uma 
festa especial com entrega de presentes. 

Os kits foram doados para colaborar com o Natal das crianças 
do Grupo Assistencial União Fraterno, entidade apoiada pelos 
companheiros nessa iniciativa. 

O presidente brilhante, Dimas Santos, ficou muito satisfeito em 
poder contribuir nesta ação, tendo apoio dos companheiros do 
clube, todos engajados no propósito de fazer o Rotary brilhar! 

RC DE ITARIRI-PEDRO DE TOLEDO
DOAÇÃO PARA SAlA DE lEituRA

O RC de Itariri Pedro de Toledo doou dois mil reais para sala 
de leitura, contribuindo com a aquisição de livros. Segundo a 
presidente brilhante Marisa Miyashiro, “o amor é sentimento 

que deve gerar ação concreta”. E com esse sentimento, os 
companheiros do clube contribuíram com a Sala de Leitura da 

Escola Estadual Otaviano Soares Albuquerque.  

 “Acreditamos que não há outro caminho para promover a 
independência das pessoas senão pelo conhecimento.

O conhecimento é adquirido pela prática da leitura” definiu a 
presidente.  Os companheiros saudaram professores e alunos 

envolvidos no projeto e entregaram a doação à escola.

ROTARY CLUBS DE SANTO ANDRÉ
RECEBEM O PRESiDENtE DE Ri GARy HuANG

O Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss foi 
cenário de um grande momento rotário, com a apresentação 
da Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA), conduzida 
pelo Maestro Abel Rocha, diretor artístico e regente titular 
da OSSA, em evento beneficente promovido em parceria com 
o Rotary Club de Santo André e demais clubes da área, que 
contaram com a presença do presidente de Rotary Interna-
tional, Gary Huang. 

Os RC Santo André, RC Santo André-8 de Abril, RC San-
to André-Alvorada, RC Santo André-Bela Vista, RC Santo 
André-Campestre, RC Santo André- João Ramalho, RC Santo 
André-Norte e RC Santo André-Sul, transferiram suas re-
uniões para este dia e se integraram aos rotarianos de todo 
o distrito que fizeram questão de participar dessa iniciativa e 
prestigiar o presidente de RI. Toda a renda foi revertida para 
a Fundação Rotária e/ou projetos permanentes ou pontuais 
dos respectivos clubes de Santo André.  



RC DE ITARIRI - PEDRO DE TOLEDO
REiNAuGuRAÇÃO  DA uti NEONAtAl

Os companheiros participaram da cerimônia de 
Reinauguração da UTI Neonatal do Hospital Regional do 
Vale do Ribeira em Pariquera-Açu, onde foi realizada a 
entrega oficial de equipamentos para a UTI Neonatal 
obtidos através do Projeto Humanitário de Subsídio 
Global.  O projeto foi idealizado pelo Rotary Club 
Registro e realizado em parceria com o RC Registro Ouro, 
Distrito 4610 e trouxe benefícios para todo o Vale do 
Ribeira, incluindo Itariri e Pedro de Toledo. Além dos 
equipamentos doados, estão sendo realizadas oficinas 

para as gestantes em Registro, Sete Barras, Pariquera-Açu e Cajati.

RC DE SANTOS - PONTA DA PRAIA
FORMAtuRA DE CABElEREiROS E MANiCuRES

Cerca de 48 pessoas concluíram os cursos de manicure e cabe-
leireiro do Salão Autoestima, com evento realizado no Teatro 
Guarani em Santos. 
Projeto permanente do clube, visitado pelo governador Hiroshi 
Shimuta, na ocasião da Visita Oficial ao clube, que mencionou o 
quanto essa ação promove mudanças na vida de muitas pessoas.
Todos os anos são realizados cursos, numa parceria do clube com 
a prefeitura municipal.  Os rotarianos já doaram equipamentos e 
estruturam o espaço físico, onde os alunos participam das aulas e 
atendem pessoas da comunidade gratuitamente. Em mais uma for-
matura, os rotarianos puderam fazer a vida de 48 cidadãos brilhar! 
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RC DE SÃO CAETANO DO SUL
DiA DA SOliDARiEDADE

Desde cedo os companheiros do clube dividiram-se entre os 
Supermercados Pão de Açúcar e Extra de São Caetano do Sul 

e entregaram panfletos aos consumidores que chegavam para 
fazer suas compras, explicando o que é o Dia da Solidariedade 

(doação de alimentos não perecíveis) e informando que o
Núcleo Menino Jesus, entidade de São Caetano do Sul,

neste ano, seria beneficiado com a doação dos alimentos 
arrecadados.  O sucesso da campanha foi comprovado pela 

generosidade da população que ajudou a arrecadar 1,4 
toneladas de alimentos não perecíveis. 

RC PRAIA GRANDE - BOQUEIRÃO
DOAÇÃO DE ROuPAS PARA A COMuNiDADE

Os companheiros do RC Praia Grande-Boqueirão entregaram
as roupas arrecadadas pelas companheiras do clube a duas

instituições.  O Lar Beneficente Euripides Barsanulfo Praia 
Grande, representado por Sandra Regina Marcon Moretti, que 
entreguará as doções recebidas aos necessitados da comuni-

dade e à ONG DCM (Defesa e Cidadania da Mulher), represen-
tada pelo casal Ana Silvia Passberg Amorim e Edilson Almeida, 

que doaram as roupas à família do menino Davi Aparecido
portador da Síndrome de Down e paralisia infantil e a seus 

irmãos, todos com necessidades especiais.



RC SBC - RUDGE RAMOS
DiA iNtERNACiONAl DA MulHER

Foi uma noite especial na sede do Rotary Club de São 
Bernardo Rudge Ramos, com a presença de Albertina 

Quinzane, viúva do ex-presidente e fundador do clube, 
Placido Quinzane.  Uma noite em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, entre elas, Dagmar G. Lima, 

proprietária do Cartório Expresso de SBC,
Mirela C. Souza e Marilda G. de Souza, presidente e

voluntária da Associação MAT.
A presidente 2015-2016 Renata Rocha, recebeu

um Pin especial do clube, das mãos do atual
presidente Ferruccio Marco Giorgini, em

reconhecimento à indicação de novo sócio. 

ROTARACT CLUB -
DIADEMA FLOREAT

PROJEtO lACRES

Os companheiros do Rotaract Club Diadema Floreat 
venderam os lacres arrecadados na gestão 2013-

2014, para a compra de mais cadeiras de rodas.  
Arrecadação de 01 ano rendeu 294,5Kg de lacres de 
alumínio, possibilitando a compra de 05 cadeiras de 

rodas, que serão disponibilizadas a quem precisar.  
E a arrecadação continua neste ano-rotário

2014-2015, e conta com a colaboração de todos,
além do apoio primordial do 24º Batalhão

de Polícia Militar de Diadema.  
Os rotaractianos agradecem a todos que

contribuíram de alguma forma neste lindo projeto! 

RC DE SÃO PAULO - SUDESTE
ROtARy DAy - MutiRÃO  DA SAÚDE

O Mutirão da Saúde que contou com a presença do 
Governador 2014-15 Hiroshi Shimuta recebeu do com-
panheiro Oswaldo Takata um delicioso café da manhã 
nas dependências da E.E. Valentim Gentil. Compa-
nheiros, as Sras. da Casa da Amizade e os voluntários
da Amil e da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado 
de SP., ofereceram auferição de pressão, medição de 
colesterol, medicamentos contra a verminose, atendi-
mento psicológico entre outros.
Foi entregue à escola uma nova cadeira para o con-
sultório dentário e uma reforma completa no parqui-
nho das crianças. No Projeto Nossa Horta em parceria 
com o IPVCC – Instituto Paulo Viriato Corrêa da Costa, 
as crianças plantaram as hortaliças e ainda receberão 
uma nini cisterna para a captação da água da chuva.
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 Subsídio Global (SG) é uma modalidade 
de financiamento do Rotary para projetos hu-
manitários ao redor do mundo, unindo países 
em prol de uma ação comunitária, fortalecendo 
laços e envolvendo comunidades.

 Após o Plano Visão de Futuro os projetos an-
tes pulverizados em infinitas áreas passaram a 
ser colimados em áreas e propósitos específicos, 
aumentando a efetividade e a visibilidade das 
ações.

 A digitalização dos processos, a desburocra-
tização das etapas e a disponibilização de mate-
riais e equipes em praticamente  todas as línguas 
foram os grandes avanços obtidos com o novo 
plano.

 Desenvolver projetos é uma tarefa relativa-
mente fácil, porém a organização, o conhecimen-
to aprofundado do projeto e o envolvimento de 
um grupo coeso de pessoas do clube são primor-
diais para o sucesso dos mesmos.

 Infelizmente, muitos pensam que ter uma 
causa nobre e boa vontade são quesitos sufici-
entes  para um projeto exitoso e que estes dois 
itens justificam, em si,  a sua aprovação, inde-
pendentemente de serem mal preparados e mal 
arquitetados.

 As bases do processo de solicitação de um SG 
se iniciam na detecção das necessidades reais da 
comunidade, com uma avaliação bastante crítica 
de como o projeto trará uma solução definitiva 
ou uma melhoria indubitável para aquela neces-
sidade e não sendo apenas um alívio parcial e 
temporário que não contribui para sua efetiva 
solução.

 O Distrito 4420 tem sido eficiente no treina- 
mento e no desenvolvimento de projetos de SG 
com a realização anual de Seminários, Fóruns 
e Oficinas, trazendo convidados internacionais 
e  que juntos têm auxiliado clubes no desen-
volvimento de projetos mais encorpados e bem 
desenhados, evitando retenções, atrasos e can-
celamentos.

 Nestes últimos dois anos todos os tipos de 
situações foram observadas: projetos de início 
e término rápidos, projetos bem preparados que 
por motivos alheios ficam retidos por muito tem-
po e ótimos projetos que encontram dificuldades 
no seu planejamento, no seu emparceiramento 
ou no seu acompanhamento e finalização, ou 
seja, não existe uma regra básica, porém algu-
mas armadilhas devem ser evitadas:

 • Saber diferenciar entre assistencialismo 
e projetos de auxílio humanitário, cujo intuito é a 
solução do total ou parcial de uma necessidade. 

 • Os clubes de Rotary não devem ser 
apenas porta vozes de instituições,  pois o não 
envolvimento real com a causa e a falta de conhe-
cimento sobre o assunto, propiciarão enganos, 
erros estratégicos e falhas que vão prejudicar a 
elaboração, o desenvolvimento e principalmente, 

o comprometimento das metas objetivas no es-
copo do projeto.

 Um projeto de subsídio global é uma respon- 
sabilidade documentada e assinada, por este 
motivo a seriedade na sua elaboração será co-
brada em todas as fases do mesmo, um projeto 
inacabado ou cancelado inviabiliza permanen-
temente a aprovação de um novo projeto para 
aquele clube, até que as pendências anteriores 
sejam solucionadas.

 As principais etapas de um projeto também 
não são bem conhecidas.

 1. Idealização do projeto, com o debate 
exaustivo sobre quem será auxiliado, conflitos 
de interesse, pontos fortes e a melhorar;

 2. Com quem vai ser feito?, confiabilidade 
e responsabilidade dos parceiros;

 3. Como será feito? cronologia, plano de 
gastos e etapas;

 4. Quais são os objetivos e metas? compro-
vando como serão atingidas;

 5. Quais serão as equipes de trabalho e 
suas funções individualizadas? Explicando suas 
responsabilidades e seu engajamento. 

 Após uma discussão ampla destes itens no 
clube e tendo aprovada a ideia, deve ser feita 
uma pesquisa orçamentária prévia, a aquisição 
de informações técnicas por pessoas ou consul-
tores terceiros.

 Estando devidamente documentados e muni-
dos destas informações então deve-se efetuar a 
inserção dos dados no site. 

 A aprovação do projeto e o depósito do 
dinheiro não  representam o seu fim, e sim o 
início, pois a execução programada e comple-
ta, bem como o acompanhamento das metas 
e o envio dos termos de finalização do proje-
to são fundamentais.

 Observamos, nestes dois anos, muito interes-
se dos clubes em desenvolver projetos, porém, 
em alguns casos, o envolvimento dos clubes e 
a formatação das equipes de trabalho têm sido 
falhas, relegando a um único rotariano todas as 
informações e a responsabilidade das execuções, 
sobrecarregando e dificultando o andamento dos 
mesmos.

 Envolver o clube como um todo e propiciar 
uma discussão prévia ampla com as lideranças é 
um caminho salutar neste processo.

Adriano Valente
Fundação Rotária / 2013-2016
valente.adriano@terra.com.br



Rotary Club de Cubatão - Jd. Carqueiro

Rotary E - Club

Visitas Oficiais
O casal presidente Márcio Fernandes Neves e Selma, repre-
sentaram o primeiro clube a receber Visita Oficial do gover-
nador Hiroshi Shimuta em 2015.  A comitiva de rotarianos 
do clube acompanhou o governador durante visita ao Hos-
pital Municipal de Cubatão, onde o clube mantem projetos 

permanentes e adquiriu um Mamógrafo, através de subsídio 
global. O governador conheceu o banco de Sangue,

as fonoaudiólogas do projeto “Aprimorando a Fala”,
no Pronto Socorro Infantil e a Brinquedoteca da Ala 

Pediátrica, mantida pelo clube. 

Rotary Club de São Caetano do 
Sul - Olímpico
O governador Hiroshi Shimuta foi recebido pelo casal 
presidente brilhante, José Luiz T. Machado e Salomé, 
nas dependências do Museu Histórico Municipal, onde a 
história da cidade foi apresentada. Seu acervo conta com 
um significativo número de objetos históricos museológicos 
que resgatam o patrimônio material e imaterial do povo 
sul-são-caetanense. Na sede da Casa da Amizade de São 
Caetano do Sul, foi realizada a assembléia com os sócios
e reunião festiva. O presidente José Luiz enalteceu o
governador, por seu espírito empreendedor e motivação.
O governador por sua vez, parabenizou o clube que ele 
considerou organizado e preparado para crescer ainda 
mais, engajado para realizar projetos humanitários.

A presidente brilhante do E-Club, Márcia E. Braghini Deus 
Deu, recebeu o governador Hiroshi Shimuta durante Visita 

Oficial ao clube realizada no CAMP Jabaquara como pri-
meiro projeto a ser apresentado. O Centro de Aprendizagem 
e Monitoramento Profissional do Jabaquara, foi fundado em 
1993, com o apoio e reconhecimento de várias entidades, en-
tre elas o Rotary International. Hoje, rotarianos do E-Club 

integram a diretoria. O companheiro do Rotary E-Club 
Franco Phone D-9920, pôde interagir com os companheiros 

on line, conhecendo um pouco dos propósitos da governa-
doria. O projeto Banco de Óculos é a mais nova ação dos 

companheiros. Na festiva, foram empossados os novos 
sócios, Carlos Braghini e Jamil de Paula Merlo. 

Rotary Club de
S. Bernardo do Campo - Norte
O casal presidente Adelmo Capitanio e Marisa receberam o
governador Hiroshi Shimuta com uma programação que con-
tou com uma passagem pela Casa São Luiz que hoje mantém 38 
crianças. A comitiva seguiu para a Comunidade do DER, para 
visitar o projeto em que, crianças e jovens aprendem a prática de 
aulas de Taekwondo gratuitas, no Esporte Club DER, que tam-
bém é sede do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário 
(NRDC) mantido pelo clube. Na festiva, o governador participou da 
homenagem prestada aos representantes das Empresas Cidadãs, 
De Luca Serviços Gerais e Capitanio Organização Contábil e 
Empresarial e prestigiou a outorga de cinco títulos Paul Harris.



Rotary Club de S. Caetano do Sul - Oeste

Rotary Club de São Paulo - Paraíso

Rotary Club de S. Paulo - Nove de Julho

O Governador Assistente da área 4, Célio Brait Rodrigues,
representou o governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta,
durante Visita Oficial ao Rotary Club de São Caetano do 
Sul-Oeste, clube presidido por Valderez G. Rubinho.  A 
programação contou com uma visita à Casa Ponte de Apoio 
à Criança, Adolescente e Família , entidade que recebe apoio 
dos rotarianos que apresentaram ao companheiro Célio, 
toda a estrutura dos serviços prestados à comunidade. Essa 
ação é conjunta e envolve os RCs Oeste, Olímpico e Leste. 
Na festiva, o presidente homenageou parceiros do clube e 
representantes da sociedade local, engajados em projetos e 
atividades voltadas para a comunidade. Os companheiros 
celebraram os 48 anos de fundação do clube.

O Rotary Club de São Paulo Paraíso, primeiro clube
fundado pelo governador Hiroshi Shimuta no ano rotário

brilhante, recebeu Visita Oficial. O casal presidente Sonilda 
Martins e Horácio, apresentou as ações já realizadas desde 
os cinco meses de formação oficial. No Centro Comunitário 
da Criança e do Adolescente - CCCA, os rotarianos doaram 
alimentos não perecíveis e se empenham para formalizar 

projetos voltados para a educação de crianças e adolescentes 
que frequentam a entidade. O governador e a comitiva de 

rotarianos, seguiu para o Comando do Sudeste, onde foram 
recebidos pelo Comandante Ikeda, Chefe do Estado-Maior 

CMSE, que com muita simpatia, falou de sua história de 
vida militar, representando o Exército Brasileiro.

Durante a festiva, foram empossadas três companheiras.

Os companheiros do Rotary Club de São Paulo Nove de 
Julho receberam o governador Hiroshi Shimuta, que esteve 
em Visita Oficial ao clube presidido por Hugo Miura. Após 
conhecer os rotarianos durante assembleia, o governador 
participou da festiva que contou com a presença do dire-
tor de R.I. 1995-97, José Alfredo Pretoni, sócio honorário 
do clube. Para falar sobre os projetos e parcerias do clube, 
Maria Magnólia G. Pretoni expôs a experiência vivida com 
alunos do curso de Alfabetização de Adultos. A companheira 
Emiliana Siqueira também mencionou um projeto que está 
sendo pleiteado, na área da saúde, visando o combate do co-
lesterol. A companheira Adriana Satiko Kinoshita, recebeu 
um título Paul Harris, por suas importantes contribuições 
junto à Fundação Rotária.

Visitas Oficiais

Rotary Club de S. Paulo - Santo Amaro
O casal presidente brilhante Bárbara e Thomas Koblisky e os 

companheiros do RCSP-Sto. Amaro, receberam a Visita Oficial 
do governador Hiroshi Shimuta. A programação teve início 
na sede da Casa da Amizade S.O.S., entidade mantida pelas 

esposas de rotarianos do clube e voluntárias, que desenvolvem 
atividades de corte e costura, artesanato e manutenção de um 
bazar. A outorga de dois títulos Paul Harris às companheiras 
Eva Windwuller e Esmeralda Marchi Miguel, foi o destaque 

da festiva, já que o clube tornou-se 100% Paul Harris. O com-
panheiro Thomas Koblisky recebeu um Rubi e o companheiro 

Klaus Windwuller a 2ª Safira, entregues pelo governador.
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 O presidente de Rotary Interna-
tional Gary Huang, em sua apresen-
tação no auditório do Colégio Rio 
Branco trouxe esclarecimentos e mais 
motivação aos governadores e demais 
autoridades rotárias envolvidas na or-
ganização do evento, que puderam ex-
por ideias e receber orientações preci-
sas do presidente. 

 Gary também afirmou que, “o 
evento não é dele, mas sim, dos ro-
tarianos do Brasil e do mundo”, frase 
essa que representou 
um chamamento cla-

ro, quanto a necessidade de se ter mais 
rotarianos brasileiros inscritos no evento. 

  Para ele, o Brasil tem tudo para fazer 
dessa Convenção um evento de grande 
sucesso, por conta do carisma, recepti-      
vidade e a alegria do seu povo, que pode 

 O Teatro Municipal de Santo André 
Antonio Houaiss foi cenário de um 
grande momento rotário, com a apre-
sentação da Orquestra Sinfônica de 
Santo André (OSSA), conduzida pelo 

 Autoridades rotárias e clubes de 
várias áreas prestigiaram a festiva 

que acon-
teceu no 
Salão Nobre 
do Colégio 
Rio Branco, 
onde mais 
de 300 pes-
soas se re-
uniram em 
um jantar 

para prestigiar o casal presidente de RI 
Gary e Corinna Huang. 

 Em seu discurso, Gary Huang agra-
deceu a receptividade dos brasileiros, 
especificamente dos governadores dos 
Distritos 4420, 4610, 4430 e represen-
tantes da organização da Convenção, 
que estão engajados a fazer uma ma- 

vISItA DO PrESIDENtE DE r.I. A SÃO PAULO

PrOGrAmAÇÃO INtENSA DO cASAL GAry E cOrINNA

O casal presidente de Rotary International Gary e Corinna Huang, estiveram 
no Brasil para promover a Convenção Internacional que será realizada de

06 a 09 de junho deste ano, em São Paulo. 

ser fundamental para incentivar os rotarianos do mundo a 
virem conhecer o país. 

  Segundo Gary, muitos palestrantes não negaram suas 
participações, mas estão aguardando um número maior de 
inscrições no evento para que confirmem suas presenças e 
possam assim, contemplar os participantes com suas ex-
periências e conhecimentos. 

 O governador Hiroshi Shimuta, declarou todo seu apoio 
ao evento, garantindo por conta própria, significativo núme-
ro de inscrições que poderão ser negociadas diretamente 
com ele, com preço facilitado e cotação do dólar, abaixo do 
valor atual. 

ravilhosa e inesquecível Convenção 
Internacional. Para ele, a divulgação 
e o comprometimento de todos, será 
fundamental para que os brasileiros 
façam o Rotary brilhar aos olhos do 
mundo. 

 O presidente de RI Gary Huang po-
sou para fotos e distribuiu sorrisos, 
aproveitando sua passagem por São 
Paulo para comemorar seus 70 anos 
no dia 12 de fevereiro, além de presti-
giar o carnaval brasileiro.

Maestro Abel Rocha, diretor artístico 
e regente titular da OSSA, em evento 
beneficente promovido em parceria 
com o Rotary Club de Santo André e 
demais clubes da área, que contaram 
com a presença do presidente de Ro-
tary International, Gary Huang. 
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O Rotary Club de O Rotary Kids de
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