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Elaborado por Antonio S. Limongi França
Em dezembro passado o
Companheiro Governador Nadir Zacarias, conversou conosco sobre a
F.R. Estávamos na sede
do RC SP Moema, reunidos os clubes RCSP Moema, Campo Limpo, Brooklin e Morumbi, sob a
coordenação do Companheiro Osmar Azevedo,
Governador Assistente do
Distrito 4610.
Em resumo, a F.R. é o
braço filantrópico do Rotary Internacional (RI),
pela natureza de seus projetos, sendo independente
do RI. São responsáveis
pela FR 14 rotarianos, que
são seus curadores.
O patrimônio atual da FR
gira em torno de US$ 900
milhões, devendo chegar a
1 bilhão nos próximos

três anos. Com os juros
deste patrimônio, aplicado dentro dos Estados
Unidos da América, são
financiados os projetos
dos 530 distritos e de seus
mais de 34000 clubes de
Rotary no mundo.
Com uma estrutura bem
organizada e critérios atuais de aplicação dos recursos em projetos analisados sob critérios rigorosos, a FR é considerada
uma das 50 melhores fundações nos EUA dentre
milhões lá existentes.
A FR foi idealizada há
décadas, atuando desde
1917. Em 1947, ano em
que faleceu o fundador
do RI, Paul Harrys, houve
uma grande mudança na
FR, determinante para a
sua crescente influência

A O r a ç ã o d o Ro t a r y
Transmitido por Edson C. Borcato
NÓS, AQUI REUNIDOS, PEDIMOS AO
DEUS QUE CADA
UM DE NÓS TEM
NO CORAÇÃO, QUE
NOS FAÇA TESTEMUNHAS DO IDEAL
DO ROTARY, RESPONDENDO COM A

VERDADE, A JUSTIÇA E A SOLIDARIEDADE, A TODAS AS
SITUAÇÕES QUE SE
NOS APRESENTEM
EM NOSSA SOCIEDADE. QUE A NOSSA VIDA SEJA EXEMPLO DE ÉTICA PARA
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Por dentro desta
edição:

no mundo de lá para
cá. Paul Harrys, antes de
falecer, pediu que todos
fizessem doação à FR
após o seu falecimento.
Pois bem, o caixa da FR
passou logo de U$
2.500,00 para US$
2.000.000,00, com a contribuição dos clubes do
mundo inteiro.
Em 1948 ocorreu o primeiro projeto da FR. Foram 18 bolsas educacionais. Em 1965 surgiram os
subsídios equivalentes e
os subsídios 3H, para valores maiores. (Continua
na página 2)
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Prova Quádrupla
1) É a VERDADE?

AS GERAÇÕES QUE 2) É JUSTO para todos
os interessados?
VIRÃO E QUE NOS
COMPROMETAMOS 3) Criará BOA VONTAA CONTRIBUIR NA
DE e MELHORES
CONSTRUÇÃO DE
AMIZADES?
UM MUNDO MELHOR, MAIS JUSTO 4) Será BENÉFICO para
E MAIS FRATERNO.
todos os interessados?

Se o objetivo do homem fosse alcançar as coisas do espírito antes que buscar resultados
materiais, as tormentas das adversidades não seriam temidas e a prosperidade teria um novo
e permanente significado. Paul Harris (fundador do Rotary Internacional)
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A F u n d a ç ã o Ro t a r i a ( C o n t i n u a ç ã o )
Elaborado por Antonio S. Limongi França
Em 2004 foram solicitadas
4000 bolsas educacionais.
De 70% a 80% dos projetos eram pequenos: US$
10.000,00 a US$ 15.000,00.
Hoje buscam-se projetos
maiores, de grande relevância social. Existem projetos
distritais, pré-definidos e
globais, sendo que estes
devem considerar recursos
acima de U$ 30.000,00,
com atuação conjunta de
clubes de países diferentes.
Para que um projeto seja
aceito na FR, deverá ter
como foco uma das áreas
escolhidas pela FR:
Recursos das áreas de enfoque
• Paz e prevenção/
resolução de conflitos ◦
Centros Rotary de Estudos
Internacionais na área de
paz e resolução de conflitos
• Prevenção e tratamento
de doenças ◦ Grupos Rotarianos em Ação
• Recursos hídricos e saneamento ◦ Grupos Rotarianos
em Ação pela Água e Saneamento
• Saúde materno-infantil ◦

Parceria estratégica do Rotary com a Aga Khan University ◦ Grupo Rotarianos
em Ação pela População e
Desenvolvimento
• Educação básica e alfabetização ◦ Parceria do Rotary
coma Associação Internacional de Leitura e a Biblioteca da Imaginação da Fundação Dollywood
• Desenvolvimento econômico e comunitário ◦ OikocreditInternational ◦ Programa Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário ◦ Grupo Rotarianos
em Ação pelo Microcrédito
Os projetos deverão também ser sustentáveis, relevantes na comunidade e
auto-financiáveis a partir de
sua implantação. Devem
ser sustentáveis pois devem
ser socialmente relevantes,
economicamente viáveis e
respeitarem o meioambiente. Relevantes a comunidade porque devem
resolver problemas que de
fato façam a diferença na
comunidade. Autofinanciáveis porque devem
ser geradores dos próprios

recursos após sua implantação.
Exemplo local deste modo
de atuar á o Centro de Micro
-cirurgia do Hospital das
Clínicas de São Paulo, implantado por iniciativa do
Rotary em conjunto com
médicos especialistas, o qual
já propiciou o treinamento
de milhares de médicos, hoje
aptos a operarem microcirurgias em diversas hospitais de diferentes regiões.
Outro exemplo de atuação
da FR foi foi a criação de
Centros de Rotary para a Paz
e Resolução de Conflitos.
São oito centros pelo mundo. Com mais de 110 jovens
já treinados para atuação em
organizações como a ONU,
embaixadas etc. Em relação
à captação dos recursos
da FR, eles são provenientes
dos clubes e de outros doadores. Para outras informações, acesse: http://
www.rotary.org/pt/
Por: Antonio de S. Limongi
França. Fontes: anotações
sobre a palestra do Gov.
Nadir Zacarias (12/2013) e o
site de RI.

O Meu Ano de Intercâmbio
Por Renata Taunay

Renata e sua familia durante do
Reveillon 2013-14. Ela não
estará presente às próximas
Festas.

Como já dizia Pablo Nerruda “ Morre lentamente
quem não viaja”. Não existe experiência mais prazerosa e que agregue tanto ao
seu humano como descobrir o mundo.
Com essa filosofia decidi
que queria fazer intercambio aos 5 anos de idade e

hoje, aos 17, tive o privilegio de ter encontrado o
Rotary, fundação com a
qual tanto me identifiquei e
fui muitíssimo bem recebida.
Em agosto estarei indo
para a Alemanha e não
poderia estar mais ansiosa.
A cultura alemã é muito

diferente da nossa, portanto
já estou ciente que terei que
me adaptar a hábitos que
nem imagino. Não estou
muito preocupada com o
idioma uma vez que já falo
alemão, mas o frio ainda me
assusta.
(Continua na Pagina 3).
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Ro t a r y S ó c i o A p r e n d i z a g e m
Elaborado por Edson C. Borcato
“O crescente reconhecimento
da importância do Projeto
Rotary Sócio Aprendizagem ,
centrado em grande parte no
Programa Aprendiz, por parte
do Governo e da Sociedade
Civil, valoriza a participação
do Rotary como Realizador,
Patrocinador, Apoiador e
Inspirador das Instituições de
Sócio Prendizagem, conhecidas como CAMP. Na minha
concepção, endossada pela
Governadoria do Distrito
4.610, através do seu Governador Distrital 2.012-13, Reináldo Franco, o ROTARY
SÓCIO APRENDIZAGEM
pode ser colocado num plano
destacado na formação da
Imagem Pública de Rotary.” –
Gunter W. Pollack, R.C.S.P.
Memorial da América Latina.
Esta colocação, precisa, do
companheiro Gunter, faz-me
lembrar e compartilhar com
os que não conhecem, o iní-

cio do Ensino Profissionalizante em Rotary.
Hoje somos em dezoito Instituições distribuidas em
quatro Distritos:
4.420=06 – 4.430=01 –
4590=01 – 4.610=10, mas já
fomos “meia dúzia de três
ou quatro”.
Longe de conhecer esta história como os companheiros
Norberto-Brooklin, Calderon e Braguini-Armando
Arruda Pereira, Arnaldo e
Lino-Alto de Pinheiros, Wilson Negrão-Barueri, Bogolenta, Kátia Drugg e tantos
outros que puxarão, com
razão, minhas orelhas por
não mencionar seus nomes,
por pura falta de memória
ou conhecimento, falarei
sobre este início.
No entanto, é necessário e
de fundamental importância
lembrar e mencionar, e não
citarei nomes para não co-

meter o mesmo erro anterior, que os Dirigentes destas
Instituições foram e são os
responáveis diretos pelo sucesso conseguido.
Pois bem, o iníco do Rotary
Sócio Aprendizagem acontece no interior de São Paulo
com os chamados CAMPs:
Circulo de Amigos do Menor
Patrulheiro, cuja história detalhada é bem contada pelo
companheiro Sérgio de Castro.
Provavelmente no iníco dos
anos 80, o Rotary começa a
fundar suas Instituições voltadas para a Sócio Aprendizagem, usando a mesma sigla
CAMP e o nome de seus
Clubes Patrocinadores.
Mas, esta é uma história para
uma próxima matéria.
Sugestões e correções para
edsonzap@zapvci.com.br
Edson Cunha Borcato –
9.9613.0670

“Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é
como um oceano. Só porque existem algumas
gota s d e água su ja nele, nã o qu er di zer q ue ele
esteja sujo por completo.” Mahatma Gandhi
O Meu Ano de Intercâmbio (Continuação
Por Renata Taunay
A escolha do pais foi muito
difícil. Minha duvida entre
Austrália, França e Alemanha
prevaleceu ate 5 minutos antes de ter que tomar minha
decisão final.
Apos comparecer a alguns
eventos do Rotary e Rotex,

tive contato com vários
intercambiastes e com isso
percebi que não importa o
pais escolhido, o que faz o
intercambio uma experiência incrível é a sua predisposição a vivenciar novas
experiências.

Espero estar prestes a embarcar no melhor ano da
minha vida, agregando novos
valores, experiências, historias e principalmente fazer
amigos para a vida toda.
Por Renata Taunay

Mahatma Gandhi

Agenda Fevereiro 2014

Rotary International
Ron Burton — Presidente 2013-2014
Distrito 4610
Claudio Moyses — Governador 2013-2014
RCSP Morumbi 2013-2014

3/02—Intercâmbio de Jovens e a participação de
jovens nos programas do Rotary.—Marcelo Lima
 10/02—Reunião de planejamento
 17/02— Reunião
 24/02—Reunião


Aniversariantes do Mês de Fevereiro









1/02—Marina Gaeta, filha do companheiro
Alexandre Gaeta
2/02—Antonio de S. Limongi França Presidente
2013/2014 do nosso clube
6/02—Erick L. França filho do nosso presidente
17/2—Flavio Costa, companheiro no Canadá
19/2—Martin E. Weber, companheiro.
20/2—Aniversário de Casamento do companheiro
Paula David
22/2— Gelson D. Giraldo, companheiro.
28/2—Aniversário de Casamento do Companheiro
Flavio Costa

"Todas as riquezas do mundo não va-

Presidente: Antonio de S Limongi França
Vice Presidente: Alexandre Gaeta
Secretário: Daniel Arroyo/Martin Weber
Tesoureiro: Alexandre Gaeta/Daniel Arroyo
Protocolo: Wilson Oura/Marcelo Lima
Comissões
Administração: Paulo David
Fundação Rotária: Edson Borcatto
Desenv. do Quadro Social (DQS): Adecir Gregorini
Imagem Pública: Helen Ferreira/Sergio Racy
Planejamento Estratégico: Helen Ferreira
Intercâmbio Jovens: Marcelo Lima/Flavio Costa
Serviços Profissionais: Edson Borcato
Serviços Intern. Gelson Giraldo/Massimo Parlato
Pró-Juventude: Adecir Gregorini/Flavio Costa
Proj. de Prest. de Serviços: Adecir Gregorini/
Gelson Giraldo
Projeto de Sustentabilidade: Marcelo Oliveira
Projeto Des. Econômico: J.Mauricio de Oliveira
PROERD: Daniel Arroyo/Antonio Limongi

lem um bom amigo. " Voltaire

Quem somos

Favela de Paraisópolis.
Foto de Tuca Vieira

O Rotary Club de São Paulo
Morumbi é parte integrante
do Distrito 4610, de Rotary
International, mais conhecido
apenas como Rotary Morumbi, é um clube de profissionais e empresários que atua
na região que leva o seu nome e abriga mais de 100 comunidades carentes.
Marcado pela região bem

arborizada e pelos seus enormes contrastes sociais, englobando residências de alto
luxo lado a lado com comunidades extremamente carentes,
o Rotary Morumbi age na
região tendo como um de
seus principais projetos o
Rotary em Ação pela Saúde
e Cidadania, cujo objetivo é
levar um pouco de atendi-

mento voluntário a alguma
comunidade carente, em um
domingo.Também atuamos
junto aos Conselhos de Segurança (Conseg) da região e
subprefeituras do Campo
Limpo e Butantã, que atendem a nossa região.

Seja um voluntário e
participe!

RESPONSÁVEIS POR ESTA EDIÇÃO:

Rotary Club de São Paulo Morumbi
Helen de Montille Ferreira
Marcelo Garcia de Lima

Visite-nos no
www.rotarymorumbi.org.br

Nossas reuniões semanais são às segunda-feiras às 20:00 h
Churrascaria Poncho Verde
Av. Guilherme Dumont Villares, 2394
Vila Andrade - São Paulo, SP (no Morumbi, é claro!!)

