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Sorrisos são símbolos de amizade. Existem muitos deles dentro
de você. Não os aprisione. Liberte‐os nas horas e nos lugares certos e
seus efeitos benignos o acompanharão até as portas da eternidade.

UM

CONSELHO

Caros Companheiros e Companheiras!
O ideal Dar de Si Antes de Pensar em Si não
conhece fronteiras. Quando servimos, o impacto
não se limita à nossa ou a outra comunidade que
estamos ajudando. Não estamos ajudando apenas
os jovens, os idosos, as escolas ou um orfanato.
Quando servimos, estamos ajudando toda a
humanidade. O impacto do que fazemos se
multiplicam.
Quando optamos por Dar de Si Antes de
Pensar em Si, estamos fazendo uma escolha.
Estamos escolhendo colocar as necessidades de
outras pessoas acima de nossos próprios desejos.
Estamos dizendo: “Seus problemas são meus
problemas, e me importo o suficiente para ajudá‐
lo”.
O Rotary faz com que a paz seja possível
atendendo às necessidades que causam conflito, como água potável ou saneamento,
nutrição ou cuidados médicos. Quando essas necessidades são sanadas, são criadas

oportunidades e esperança. A esperança não tem fronteiras. Ela é o jardim onde a paz pode
crescer.
A Paz Através do Servir traz à tona o que temos de melhor. É um ideal que revela as
fronteiras que criamos ao nosso redor e nos ajuda a derrubá‐las.
Muito obrigado. Saudações à todos e um forte abraço.
Joaquim Francisco Herrera do Nascimento.
Presidente 14/2015.

O MOMENTO EM QUE PAUL HARRIS DESCOBRIU O BRASIL

Em 1936, uma viagem memorável permitiu aprimorar a relação entre o Rotary e a
América do Sul
“A qualquer parte do Brasil que o viajante se dirija, ele tem consciência do fato de se
achar num mundo novo, um mundo que apresenta um melhoramento sobre o Velho Mundo
e que promete melhor ordem ainda para os anos que hão de vir.” Essa exortação foi feita por
Paul Harris, fundador do Rotary, no programa de notícias radiofônico A voz do Brasil, em abril
de 1936. Aquele ato era um dos pontos altos de sua visita de três meses pelos sete principais
países da América Latina. “O Rotary já se aclimatou em 42 das mais prósperas cidades do
Brasil”, também observou no programa. Ao nosso país ele chegara em 7 de abril, quando
desembarcou no porto de Santos.
Paul Harris deixou suas impressões dessa viagem de conhecimento dos povos latinos
na obra Peregrinations III, que teve agora a tradução, a primeira em língua portuguesa, do
governador distrital 2010‐11 Eduardo Muniz Werneck, associado ao Rotary Club do Rio de
Janeiro. Mineiro de Juiz de Fora e engenheiro, Werneck impressiona pelo conhecimento em
detalhes tanto sobre a vida do autor quanto sobre os primórdios do Rotary. Nós o

Com relação ao nosso maior desafio, a erradicação da pólio, Ravindran ressaltou que:
"Um futuro sem pólio é o que prometemos às crianças de todo o mundo. E este é um
presente que vamos dar a elas."
Ravindran, que é do Rotary Club de Colombo, Sri Lanka, se referiu às recentes
conquistas do Rotary na luta contra a pólio como um exemplo do que os rotarianos podem
fazer no mundo. Quando o Rotary estabeleceu a meta de erradicar a pólio há 25 anos, ela
era endêmica em 125 países, e mais de 1.000 crianças eram paralisadas pelo vírus por dia.
Hoje, a doença está presente em apenas três países: Afeganistão, Nigéria e Paquistão.
"Vamos continuar com a nossa luta, até vencermos a guerra."
Ele também falou sobre outros desafios da instituição, como o desenvolvimento do
quadro associativo. "Temos que encontrar uma maneira de redescobrir os fundamentos que
construíram
a
nossa
organização: a ênfase nos
altos padrões éticos em
todos os aspectos de
nossas vidas e o sistema
de
classificação
que
incentiva a diversidade de
conhecimentos em todos
os clubes", disse ele.
"Essas ideias são muitas
vezes vistas como um
obstáculo
para
o
recrutamento de novos associados, mas elas são essenciais para o nosso sucesso, e ignorá‐
las seria um grande erro."
Ravindran também ressaltou que o foco em branding é essencial para ajudar no
crescimento da organização e que precisamos reposicionar a nossa imagem, que
enfraqueceu em muitas partes do mundo. Além disso, o Rotary precisa continuar a buscar
doações para a Fundação Rotária, atrair novos associados e incentivar os associados atuais a
participarem mais.
"Vocês têm um ano para construir monumentos que irão durar para sempre. Eles não
serão esculpidos em granito ou mármore, e sim na vida e no coração de gerações. Este é o
nosso momento. Vamos agarrar esta oportunidade com unhas e dentes", finalizou Ravi.
* Rotary News (Ryan Hyland) ** Rotary International/Monika Lozinska
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continuidade e eficiência para que possamos seguir na direção estabelecida. São nestas
metas mensuráveis que vocês devem concentrar seu trabalho", enfatizou ele.

convidamos para contar um pouco sobre essa tradução, que ganhou o título de 1936 – O ano
em que o Brasil conheceu Paul Percy Harris, e está sendo lançada pela Editora Brasil Rotário
(informações na página 16). O livro aborda um momento decisivo de um homem que estava
interessado não em simplesmente fazer turismo, mas em conhecer a fundo as pessoas.

Uma das metas mais importantes é aumentar o número de clubes que participam
Como surgiu a ideia de traduzir a obra de Paul Harris Peregrinations III?

fortemente da campanha Todos o Rotarianos, Todos os Anos em pelo menos 15% em todos
os distritos. "Esta é uma meta desafiadora e mensurável, e pode ser facilmente alcançada se
vocês se dedicarem e liderarem através de exemplo." Ray, que foi bolsista do Rotary em
1961, também pediu que cada distrito financiasse pelo menos um bolsista com Subsídio
Global.

Eu já tinha ouvido falar deste livro quando o vi à venda junto às publicações do Rotary
durante a Convenção do Rotary International em Birmingham, em 2009, e por isso o adquiri.
Até então, o único livro de Paul Harris que eu conhecia era Meu caminho para Rotary [My
road to Rotary], publicado em 1948 e traduzido para o português em 1990 pelo governador
distrital Olavo Alberto de Carvalho, do Paraná.

Ray ressaltou que os curadores sabem que o Rotary não pode continuar
implementando projetos maiores e sustentáveis sem o crescimento dos clubes. Por isso, a
nossa Fundação tem como objetivo desenvolver pelo menos duas iniciativas para reconhecer
e promover a importância do aumento de nosso quadro associativo para os clubes e distritos.
Durante décadas, tivemos um crescimento anual de 3% em nosso quadro associativo.
Ray concluiu seu discurso dizendo: "Precisamos recuperar esse legado se quisermos
ser ativos e dinâmicos. Nós oferecemos aos associados potenciais a oportunidade de

Quando li o Peregrinations III, descobri que, muito mais do que um simples relato
sobre o Rotary na América do Sul – o que de fato ele não é –, o livro é na verdade um
documento histórico sobre o que era o nosso continente à época da visita de Paul Harris, em
1936. Como costumo dizer, é um livro que deve ser lido nas entrelinhas, pois ali se pode
descobrir como era, naquela época, o pensamento dos países da América do Sul sobre o
“irmão do Norte”, e o pensamento deste sobre os nossos países do sul. E tão importante
quanto conhecer o continente, o livro nos leva a conhecer o próprio Paul Harris. Apaixonei‐
me tanto pela obra que achei que deveria compartilhá‐la com todos os rotarianos brasileiros,
já que muito poucos a conheciam.

enriquecer suas vidas e suas comunidades, e de usar nossa rede global para fazer do mundo
um lugar melhor."

Fonte: http://www.brasilrotario.com.br/?p=showConteudo&id=2107

RAVINDRAN ANUNCIA SEU LEMA
O presidente eleito, K.R. "Ravi" Ravindran, anunciou no último domingo, 18 de janeiro,
durante a Assembleia Internacional em San Diego, o seu Lema para 2015‐16 "Seja um
Presente para o Mundo".
"Todos vocês já receberam muitos presentes, mas este ano vocês receberão um
presente muito especial: a chance de usar todos os seus talentos e dons para se tornarem
um presente para o mundo", disse Ravindran durante o evento de treinamento de cinco dias
para os governadores eleitos. "Vocês têm um ano para mostrar seu potencial e colocá‐lo em
prática. Um ano para liderar os clubes dos seus distritos e transformar a vida de outras
pessoas. O tempo que temos é curto, e há muito a ser feito."

FAÇA UM PASSEIO VIRTUAL PELA CIDADE DA CONVENÇÃO
2015
O Mercado Municipal, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o bairro do Bom Retiro
e a Pinacoteca. Todos esses pontos turísticos e ainda muitos outros que caracterizam a cidade
de São Paulo, que sediará a Convenção 2015 do Rotary International, podem receber um
visita virtual no endereço www.guiaviagensbrasil.com/imagens360/sp/imagens‐360‐graus‐
sao‐paulo.
Divulgue para seus amigos rotarianos que ainda não conhecem a cidade, faça o
convite para que participem da Convenção 2015, aproveite o passeio e o evento!
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HOMEM EM PULMÃO DE AÇO DESCOBRE O ROTARY
Qualquer um acharia que um homem que teve paralisia infantil e passa grande parte
do seu tempo em um pulmão de aço saberia muito sobre o Rotary, por motivos óbvios.
Acontece que Paul Alexander não sabia nada sobre nós até ter uma reunião de negócios com
um rotariano do Texas, no início deste ano,
onde aprendeu sobre nossa batalha para
erradicar a doença que o deixou quase que
completamente paralisado.
"Eu fiquei de queixo caído. Por todos
esses anos, eu não tinha conhecimento do
trabalho que os rotarianos faziam", diz
Paul, que é advogado em Dallas.
Paul contraiu a poliomielite no final de 1950, quando tinha seis anos de idade, e quase
morreu no hospital até que um médico percebeu que ele não estava respirando e o colocou
em um pulmão de aço, que é um tanque de metal que envolve todo o corpo, exceto a cabeça,
e usa mudanças regulamentadas de pressão de ar para forçar os pulmões a inspirarem e
expirarem. Paul é uma das poucas pessoas que ainda usam este tipo de equipamento. A
necessidade destas máquinas caiu drasticamente após a vacina contra a poliomielite se
tornar amplamente disponível no início de 1960.
Em outubro, ele se associou ao Rotary E‐Club do Distrito 5810 em uma cerimônia
realizada em sua casa, com a presença on‐line do presidente Gary Huang. Paul está
escrevendo um livro sobre sua experiência e quer ser embaixador do Rotary para a promoção
dos benefícios da erradicação da pólio.

LIBERDADE

imediatamente decidiu que sua história seria ideal para ser contada em um vídeo que sua
esposa estava fazendo sobre a erradicação da pólio.
"Eu comecei a visitá‐lo semanalmente depois disso", diz Dendy. "Um dia eu disse a
ele: Paul, você poderia ser tornar um associado do Rotary." Ele me perguntou: "Como isso
seria possível?" E eu lhe disse para se associar a um e‐club.
Desde que se juntou ao Rotary, ele se tornou um orador popular nos meios rotários
de Dallas, já falou em dois grandes eventos e está programado para falar na próxima
conferência distrital. O Rotary Club de Waxahachie, que possui um projeto que constrói
rampas para cadeiras de rodas, construiu uma nova rampa para Paul quando souberam que
ele precisa transportar o seu pulmão de aço para o hospital ou para viagens mais longas.
"Pertencer a esta organização significa muito para mim", disse Paul durante uma
entrevista que fizemos com ele por telefone. Desde então, muitas pessoas maravilhosas
entraram em minha vida. Eu nunca imaginei que existiam tantas pessoas boas no mundo.

PRIORIDADES E OBJETIVOS DE 2015‐16 PARA A FUNDAÇÃO
O presidente eleito do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, Ray Klinginsmith,
apresentou as novas prioridades da Fundação aos governadores eleitos nesta quinta‐feira,
durante a Assembleia Internacional.
As quatro novas prioridades
visam expandir o trabalho do Rotary
e projetar sua imagem pública. Elas
sã0: erradicar a pólio de uma vez por

Por 10 anos, Paul nunca deixou o pulmão de aço ou sua casa. Porém, ele teve um grande
avanço, quando passou a respirar por conta própria. Isso permitiu com que ele se locomovesse
em uma cadeira de rodas por até oito horas.

todas; fortalecer o conhecimento,

Determinado a ir para a faculdade, ele teve a ajuda de um auxiliar de enfermagem
para suas necessidades e conseguiu se formar em direito pela Universidade do Texas.

Rotária; aumentar a qualidade e o

CONEXÃO ANTIGA COM O ROTARY
O pai de Paul foi presidente de um clube de Dallas na década de 60, mas ele diz não se
lembrar desta época. Sua introdução ao Rotary começou quando ele conheceu o rotariano
Alexander Peralta. Ao conhecer Paul, o governador do Distrito 5810, Bill Dendy,

engajamento e apoio financeiro dos
rotarianos em relação à Fundação
impacto dos serviços humanitários do Rotary através dos subsídios da Fundação e das seis
áreas de enfoque; e fortalecer a imagem da Fundação e divulgar suas conquistas,
especialmente os seus 100 anos de atuação e o sucesso do Pólio Plus.
Sobre o conceito de nosso Plano Estratégico, Ray explicou que as novas prioridades
têm metas mensuráveis que podem ser monitoradas anualmente. "Elas oferecerão mais
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seria possível?" E eu lhe disse para se associar a um e‐club.
Desde que se juntou ao Rotary, ele se tornou um orador popular nos meios rotários
de Dallas, já falou em dois grandes eventos e está programado para falar na próxima
conferência distrital. O Rotary Club de Waxahachie, que possui um projeto que constrói
rampas para cadeiras de rodas, construiu uma nova rampa para Paul quando souberam que
ele precisa transportar o seu pulmão de aço para o hospital ou para viagens mais longas.
"Pertencer a esta organização significa muito para mim", disse Paul durante uma
entrevista que fizemos com ele por telefone. Desde então, muitas pessoas maravilhosas
entraram em minha vida. Eu nunca imaginei que existiam tantas pessoas boas no mundo.

PRIORIDADES E OBJETIVOS DE 2015‐16 PARA A FUNDAÇÃO
O presidente eleito do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, Ray Klinginsmith,
apresentou as novas prioridades da Fundação aos governadores eleitos nesta quinta‐feira,
durante a Assembleia Internacional.
As quatro novas prioridades
visam expandir o trabalho do Rotary
e projetar sua imagem pública. Elas
sã0: erradicar a pólio de uma vez por

Por 10 anos, Paul nunca deixou o pulmão de aço ou sua casa. Porém, ele teve um grande
avanço, quando passou a respirar por conta própria. Isso permitiu com que ele se locomovesse
em uma cadeira de rodas por até oito horas.

todas; fortalecer o conhecimento,

Determinado a ir para a faculdade, ele teve a ajuda de um auxiliar de enfermagem
para suas necessidades e conseguiu se formar em direito pela Universidade do Texas.

Rotária; aumentar a qualidade e o

CONEXÃO ANTIGA COM O ROTARY
O pai de Paul foi presidente de um clube de Dallas na década de 60, mas ele diz não se
lembrar desta época. Sua introdução ao Rotary começou quando ele conheceu o rotariano
Alexander Peralta. Ao conhecer Paul, o governador do Distrito 5810, Bill Dendy,

engajamento e apoio financeiro dos
rotarianos em relação à Fundação
impacto dos serviços humanitários do Rotary através dos subsídios da Fundação e das seis
áreas de enfoque; e fortalecer a imagem da Fundação e divulgar suas conquistas,
especialmente os seus 100 anos de atuação e o sucesso do Pólio Plus.
Sobre o conceito de nosso Plano Estratégico, Ray explicou que as novas prioridades
têm metas mensuráveis que podem ser monitoradas anualmente. "Elas oferecerão mais

ANIVERSARIANTES

Parabéns

Distrito 4470

FEVEREIRO ‐ 2015:
07‐ Luiz Augusto Cunha (Companheiro); 10‐ Damiani Gritti (Filha do Companheiro Natalino);
12‐ Juliano e Aline (Casamento); 14‐ Lorendir dos Santos (Companheiro); 15‐ Lorendir e Maira
(Casamento); 19‐ Helen F. Ziemann (Filha Companheiro Anisio); 23‐ Euclides Ivani Felini
(Companheiro); 23‐ Jucerlei e Veronica (Casamento); 23‐ Augusto B. Schneid (Filho
Companheiro Antonio); 27‐ André de L. Minervini (Filho Companheiro Mario Minervini).
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Sorrisos são símbolos de amizade. Existem muitos deles dentro
de você. Não os aprisione. Liberte‐os nas horas e nos lugares certos e
seus efeitos benignos o acompanharão até as portas da eternidade.

UM

CONSELHO

Caros Companheiros e Companheiras!
O ideal Dar de Si Antes de Pensar em Si não
conhece fronteiras. Quando servimos, o impacto
não se limita à nossa ou a outra comunidade que
estamos ajudando. Não estamos ajudando apenas
os jovens, os idosos, as escolas ou um orfanato.
Quando servimos, estamos ajudando toda a
humanidade. O impacto do que fazemos se
multiplicam.
Quando optamos por Dar de Si Antes de
Pensar em Si, estamos fazendo uma escolha.
Estamos escolhendo colocar as necessidades de
outras pessoas acima de nossos próprios desejos.
Estamos dizendo: “Seus problemas são meus
problemas, e me importo o suficiente para ajudá‐
lo”.
O Rotary faz com que a paz seja possível
atendendo às necessidades que causam conflito, como água potável ou saneamento,
nutrição ou cuidados médicos. Quando essas necessidades são sanadas, são criadas

