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Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

Queridos irmãos e irmãs em Rotary

N

a edição deste mês da revista vocês verão a maravilhosa
Bangcoc, na Tailândia, que irá
nos receber para a Convenção do Rotary
International em 2012. Tenho o prazer
de convidar você para um evento singular
nesta que é uma das cidades mais fascinantes do mundo.
Sem dúvida a Tailândia é a Terra dos
Mil Sorrisos. Quem ainda não foi lá não
pode perder a oportunidade de ir em
2012, ocasião em que veremos velhos
amigos e faremos novas amizades. Bangcoc é uma excelente porta de entrada
para o Sudeste Asiático, além de ser uma
cidade bastante interessante por si só e
não ser tão cara, com muitas lojas, restaurantes e atrações turísticas.
Mas tudo isso seria apenas um detalhe não fosse pela razão principal que
nos levará à capital tailandesa de 6 a 9
de maio de 2012: A Nossa Convenção, o
ápice do calendário rotário.

O ano inteiro damos assistência aos
menos privilegiados e durante a convenção ouvimos as vozes dessas pessoas por
meio dos tantos projetos que fazemos.
Nada se compara à internacionalidade da
nossa Convenção, onde somos inspirados
a trabalhar ainda mais por um mundo melhor.
Todo evento de Rotary deve ser um
evento familiar e por isso Binota e eu queremos levar para Bangcoc nossos filhos e
netos. Faça o mesmo e aproveite para
tirar férias em família antes ou depois da
Convenção. Entre tantas opções de lazer
e cultura, é certo que todos voltarão para
casa satisfeitos e também renovados em
Rotary.
Todo ano fico muito feliz em rever
amigos, conhecer novas pessoas, celebrar
nossas conquistas e trocar experiências.
Todo ano também meu orgulho pelo Rotary se renova, dando-me a energia para
iniciar um novo ano de trabalhos rotários.

A convenção
internacional é
o maior evento
do Rotary. Esta
celebração promove
companheirismo,
cria oportunidades
de aprendizagem
e faz com que os
participantes sintam
de perto a força da
nossa organização.

Queridos Rotarianos

C

harles Dickens, em 1857, assim se expressava: “Bom que
um homem respeite sua própria
profissão, qualquer que seja e se sinta
obrigado a defendê-la e lutar por todo
o respeito que ela merece”.
Quando olhamos para o nascimento
da nossa organização, percebemos que
os primeiros rotarianos estavam interessados no contato social e no desenvolvimento profissional.
Sentindo-se abatido pela solidão
na grande cidade, Paul Harris teve a
idéia de reunir periodicamente pessoas das mais variadas profissões, para
que pudesse desfrutar da companhia
dos outros e assim, aumentar seu círculo de amizade e suas relações profis-

sionais. Os benefícios seriam extensivos a todos.
Em 1905 havia uma separação, de
tradição antiga, entre os membros de
profissões liberais e os que trabalhavam no comércio. Paul sentiu a necessidade de uni-los e os participantes
da organização passaram a respeitar
a atividade profissional de cada um.
Portanto, o Rotary nasceu e prosperou
tendo como base o reconhecimento de
toda ocupação útil.
Logo cedo sentiu-se a necessidade
da manutenção de um elevado padrão
de ética entre os membros da organização. Em 1911, na segunda Convenção da Associação Nacional de Rotary
Clubs da América em Portland, Oregon,

o lema “Mais Se Beneficia Quem Melhor
Serve” foi oficializado. Ele foi criado a
partir de um discurso feito pelo rotariano Arthur Frederick Sheldon na convenção de Chicago no ano anterior. Sheldon afirmou que “apenas a ciência da
conduta correta em relação aos outros
vale a pena. Os negócios fazem parte
da ciência de serviços humanos. Mais se
beneficia aquele que serve ao seu companheiro da melhor maneira possível”.
Os ideais rotários foram excelentemente descritos pelos primeiros rotarianos. Cabe a nós fazermos com que continuem a funcionar nos dias de hoje, em um
mundo completamente diferente.

MENSAGEM DO GOVERNADOR DISTRITAL

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420

Sejamos agregadores!

“Cada rotariano é um elo de ligação entre o idealismo
do Rotary e seu negócio ou profissão”.
Paul Percy Harris
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ROTARIANOS – ONTEM E HOJE

OCTÁVIO LEITE VALLEJO
Governador 1983-1984
do Distrito 4420

A
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credito que, quando me tornei rotariano em 1964, os mais antigos
vivenciavam Rotary muito mais intensamente. Eles, mesmo sendo veteranos, não abriam mão de uma participação
efetiva, compareciam regularmente no
clube, compunham os conselhos diretores
e frequentavam as conferências distritais
e demais eventos rotários.
Foi o Rotary que mudou ou fomos
nós, rotarianos, que mudamos? Atirar
pedras nas dificuldades do trânsito é
justificativa para estas ausências? O
medo de sair à noite, face à insegurança,
é o responsável? Nosso principal foco
passou a ser a busca de novos sócios e
nos esquecemos do patrimônio maior
adquirido em outros tempos? Estamos
nos preocupando muito mais em fundar
novos clubes?
Vejo hoje com tristeza novos rotarianos cheios de boa vontade e com uma
força de trabalho digna dos maiores

encômios, pecarem por não se aconselharem com aqueles que trilharam os
mesmos caminhos há mais tempo e que,
certamente, poderiam aconselhar com
grande propriedade.
Em Eclesiastes, a Bíblia bem define: “Tudo tem a sua ocasião própria e
há tempo para todo propósito debaixo
do céu. Há tempo de nascer e tempo de
morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou...”
Estes rotarianos antigos, agora sem
a agilidade e o brilho da juventude, também têm o seu tempo e não podem ser
escalados para trocar a lâmpada da sede
social ou ficar na porta, em pé, recebendo o ingresso do evento do qual estão
participando.
Como fica este imenso capital social
representado pelos rotarianos com experiência de vida rotária e contribuições
expressivas no seio do seu clube? O que
devemos fazer para atendê-los?

Em primeiro lugar, carinho, atenção,
diálogo e respeito aos rotarianos que possuem avançada idade e muita experiência rotária. Proporcionar oportunidades
para que eles ocupem a tribuna, para que
contem “um causo”, tenham um trabalho
nas reuniões e possam exercitar as suas
habilidades. Considerando que, ao menos
em princípio, estes rotarianos possuem
mais tempo, fazê-los sentirem-se úteis
aproveitando-os nas obras sociais do clube. Havendo dificuldade de locomoção,
buscá-los e levá-los para a casa nos dias
de reunião e atividades do clube.
Só assim, poderemos realizar uma
justa troca, proporcionar a eles o convívio
no Rotary e, em troca, desfrutarmos da
experiência e dos conhecimentos que eles
acumularam ao longo de toda uma vida.
O Rotary - e cada um de nós - é quem
sairá ganhando com a união da sapiência
dos mais experientes e a energia dos
mais jovens!
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ROTARY CONVENTION

Esplendores culturais de Bangcoc
Bangcoc é perfeita para uma Convenção do Rotary International. A capital da
Tailândia recebe anualmente milhões de visitantes de outros países, que são atraídos
pela cultura, cozinha e incomparável hospitalidade. Junte-se a outros milhares de
rotarianos para celebrar as realizações de 2011-12 nesta acolhedora cidade.
Novas aventuras e experiências estão à sua espera neste centro cultural e financeiro
do sul da Ásia. Bangcoc é um palco de contrastes, onde hotéis e restaurantes modernos
se erguem imponentes ao lado de santuários e templos milenares. O alvoroço da
população nos mercados — alguns sobre as águas — se contrapõe ao silêncio reverente
dos templos budistas. No final da tarde, jante à beira do Rio Chao Phraya ou assista a
uma luta de boxe bebendo uma cerveja. Seja qual for sua preferência, você jamais se
esquecerá desta viagem.

Wat Phra Kaew e o Grande Palácio
O Templo do Buda de Esmeralda
(Wat Phra Kaew), considerado o mais
importante do país e o lar espiritual do
budismo tailandês, impressiona pela
imagem de Buda esculpida em um único
bloco de jade. Ao lado do templo fica a
ex-residência da família real, o Grand
Palace, com sua formidável arquitetura.

Compras
Bangcoc satisfaz todos os gostos
quando o assunto é compras, seja as
pechinchas com vendedores de rua ou
as butiques de luxo. No fim de semana,
visite um dos 150.000 estandes no
mercado Chatuchak para os melhores
preços em roupas, eletrônicos e
praticamente tudo o que imaginar.
Se prefere shoppings modernos, vá
ao Mahboonkrong para comprar roupas
da moda, joias etc. No shopping
Erawan Bangkok, você encontrará
grandes marcas.

08

Monarquia
O sistema de governo do país é a
monarquia constitucional. O rei
Bumiphol Adulyadej, com o mais
longo reinado do mundo, é altamente
respeitado pelo povo. Comentários
negativos sobre o rei e a monarquia são
considerados uma ofensa.

Principais atrações
Mercados flutuantes
Os mercados flutuantes, como Damnoen
Saduak, se tornaram símbolo de Bangcoc.
Atualmente eles são uma grande atração
turística e representam como muitos
produtos chegam até os moradores. A
diversidade é imensa; compre chapéus,
coco fresco ou doces dos vendedores em
seus barcos estreitos.

Delícias da cozinha
tailandesa

CARTA MENSAL
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A culinária é parte intrínseca da
cultura, repleta de ingredientes, ervas
e temperos. Experimente frango
satay de um vendedor de rua, jante na
Ruen Mallika ou aproveite a vista do
restaurante panorâmico Moon Bar.

Vida noturna, arte e
entretenimento
Seja brindando em um dos bares
panorâmicos de Bangcoc ou bebendo
vinho em um lounge, há várias
oportunidades para relaxar depois de um
dia na Convenção. Amantes de música
podem assistir a shows de jazz, blues e
música pop. A cidade tem também várias
galerias de arte, que ficam abertas até
o começo da noite. Para quem quer uma
apresentação tradicional de teatro, vale
conferir a dança de máscaras da Sala
Chalermkrung.

Entretenimento
para toda a família
Bangcoc possui várias opções para a
família, como os parques aquáticos Siam
City e Dream World, o Samphran
Elephant Ground & Zoo e a fazenda de
crocodilos Samut Prakan.

Templos
O budismo tem sido praticado no país há
séculos e mais de 90% dos tailandeses
são budistas. De arquitetura majestosa,
os templos budistas, ou wats, são a
chave para o coração espiritual do país.
Quando entrar em um wat, vista trajes
apropriados, evitando shorts, camisetas
sem mangas ou saias acima do joelho.
Não deixe de tirar os sapatos.

Alguns templos que você tem
que visitar:

Wat Arun

Grande Bangcoc

Templo do Amanhecer, em frente ao rio,
é conhecido pelas maravilhosas vistas ao
nascer e ao por do sol.

Perto da cidade você encontrará várias oportunidades para conhecer um pouco mais
do país.

Wat Pho

Ayuthaya, a cidade antiga

Ko Samet

Templo do Buda Deitado, ao lado do
Grand Palace, abriga uma estátua gigante
de Buda.

Tombada como patrimônio da
humanidade pela Unesco, Ayuthaya era
a sede do reino siamês e dá uma ideia de
como era a Tailândia há centenas de anos.

Esta é uma ilha ao sul de Bangcoc, onde
visitantes podem alugar uma cabana ou ir
curtir a vida noturna em uma das praias.

Wat Suthat

Samut Prakan

Templo do Buda Sentado, com murais
coloridos contando a vida de Buda.

Veja reproduções de grandes
monumentos tailandeses no maior
museu a céu aberto do mundo.

Para fugir do barulho das ruas de
Bangcoc e conhecer a flora e a fauna
local, visite os parques nacionais Kaeng
Krachan e Khao Yai.

Fora da agitação

Veja mais em www.tourismthailand.org.

Rotary na Tailândia

CULTURA
Wai
Faça amigos entre os rotarianos tailandeses
cumprimentando-os com o tradicional
wai. Para tanto, junte as palmas das mãos
em frente ao peito e abaixe a cabeça
gentilmente até que seu nariz esteja ao

O ex-presidente do RI Bhichai Rattakul
(2002-03) foi o primeiro tailandês a
liderar o Rotary. Outros líderes rotários
incluem o ex-diretor Noraseth Pathmanand,
atualmente presidente da Comissão
Anfitriã da Convenção em Bangcoc, e o
ex-governador Saowalak Rattanavich, que
ajudou a expandir a mais de 30 países
o método de alfabetização CLE, criado
por rotarianos, usando universidades
tailandesas como base dos treinamentos.

nível dos dedos. Mantenha os cotovelos
encostados ao corpo. A tradição é usar o
wai de acordo com a estrutura social: por
exemplo, crianças cumprimentam os mais
velhos primeiro. Consulte um guia de viagem
para outros aspectos culturais.

Inscreva-se em www.rotary.org/pt/convention
Informações sobre passagens e roteiros com
Cláudio Loureiro - Presidente da Comissão Distrital da Convenção
13-32135161 e 13-91335154

CARTA MENSAL
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RYLA

RYLA - Prêmios Rotários de Lidera

N

ossa primeira edição do RYLA – a
segunda acontecerá no próximo
semestre – teve lugar nas dependências do Tiro de Guerra de Santo
André no dia 1 de outubro de 2011 e
contou com a participação de 94 jovens
entre 14 a 18 anos, entre eles um intercambista da Venezuela.  
O local foi selecionado por ser de fácil
acesso, oferecer privacidade, favorecer a
segurança dos jovens, apresentar cozinha
e refeitório, dispor de áreas para ativida-

CARTA MENSAL
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des em grupo e instalações para atividades em área coberta ou ao ar livre. Como
esperado, a escolha foi aprovada pelos
jovens que apreciaram conhecer melhor
as instalações do chamado TG.
Como outra novidade, teve início o
“Costurando o Futuro”, projeto Idealizado pela Presidente da Comissão Distrital
do RYLA Denise de Oliveira Masselco, Semíramis Dominghetti e José Carlos Molay,
os últimos rotaractianos. Cada jovem assinou uma bandeira que fará parte do re-

ferido projeto. O intuito é que cada RYLA
produza uma bandeira assinada pelos
jovens participantes, de forma que fique
para sempre marcada a passagem dos jovens nos programas de RYLA.
Segundo Denise, os palestrantes foram fantásticos com suas apresentações
curtas e combinadas com atividades interativas. Afirmou ainda que o encontro

ança Juvenil
teve a fundamental ajuda da Coordenadora do RYLA em 2010-2011 Anésia
Fidelis Guzdinskas, do Instrutor Distrital
2011-2012 Marcos Buim, de vários rotarianos e voluntários, dos associados
do Rotary Club de Santo André Alvorada
(clube anfitrião), e dos Rotary Clubs que
selecionaram candidatos e patrocinaram
a sua participação.

Todos os eventos RYLA têm
os seguintes objetivos:
• Demonstrar o respeito e a preocupação do Rotary com a
Juventude
• Capacitar o jovem para que desempenhe sua liderança de
maneira responsável e eficaz
• Incentivar os participantes a desenvolver os próprios 		
talentos e habilidades
• Demonstrar a importância da comunicação no exercício da
liderança
• Prática na resolução de problemas e conflitos
• Fortalecimento da auto-estima
• Desenvolvimento da cidadania em nível comunitário e
global
• Destacar a importância do voluntariado e solidariedade
• Homenagear publicamente jovens que prestam serviços à
comunidade.
CARTA MENSAL
DISTRITO 4420
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ARCH KLUMPH SOCIETY

Hiroshi Shimuta
A

Arch Klumph Society é uma homenagem feita pela Fundação
Rotária e pelo Rotary International aos companheiros que contribuem com 250.000 dólares rotários
ou mais para suas ações sociais. O

CARTA MENSAL
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homenageado passa a figurar em uma
galeria especial na sede do Rotary International, em Evanston, região de
Chicago, Estados Unidos.
O Presidente do Rotary Club de
São Paulo Aeroporto Hiroshi Shimuta

se tornou o terceiro membro do Distrito e do Brasil a integrar a Arch Klumph
Society. A outorga do título foi feita
pelo Diretor 2011-2013 do Rotary
International José Antonio Figueiredo
Antiório e pelo Curador 2011-2014

torna-se o terceiro brasileiro
na Arch Klumph Society
da Fundação Rotária Antonio Hallage
na Câmara Municipal de São Paulo.
Estiveram presentes na cerimônia
autoridades rotárias, como o Diretor
1995-1997 do Rotary International e
Curador 2000-2004 da Fundação Rotária José Alfredo Pretoni, autoridades
civis, familiares e amigos do homenageado. Na ocasião, Hiroshi Shimuta
também recebeu o título de Cidadão
Paulistano.
De origem humilde, vindo do interior para São Paulo com seus pais
na década de 40, Shimuta, em seu
pronunciamento, destacou a esposa
Suma, os filhos Alberto e Ângela, seus
netos, e emocionou a todos ao citar
seu filho Eduardo, falecido aos 20 anos
de idade e que hoje ele considera seu
guia espiritual.
O homenageado destacou a importância que o Rotary exerceu em sua
vida, proporcionando uma outra forma
de colaborar com a sociedade. “Um
exemplo dessa importância são os trabalhos feitos pela Fundação Rotária e

o quão gratificante é poder contribuir
com suas ações, como venho fazendo
com satisfação, o que culminou com a
minha chegada à Arch Klumph Society”, disse emocionado.
Shimuta, que é sócio fundador do
Rotary Club de São Paulo Aeroporto,
citou como referência e fonte de inspiração a continuar perseverante no ideal de servir, o rotariano Maximiliano

Ferber, Governador do Distrito 4420
em 1968-1969, Paulo Viriato Correa
da Costa, brasileiro que foi Presidente
do Rotary International e o determinado Ayrton Senna da Silva.

CARTA MENSAL
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CLUBE PADRINHO
A importância do apoio
do Clube Padrinho

Q

uando nós, rotarianos, pensamos
em crescer, projetamos novas estratégias para o desenvolvimento .
do quadro associativo.
Fazemos campanhas para arregimentar novos sócios, incentivamos os companheiros a trazer um afilhado para o nosso
convívio, preocupamo-nos em manter
a estabilidade do quadro associativo,

mas está na instalação de novos clubes o
maior sucesso obtido nos últimos anos.
Entretanto, devemos observar que
a fundação de novos clubes implica em
grandes responsabilidades para o clube padrinho, que tacitamente assume o
compromisso de acompanhar o amadurecimento das atividades rotárias de seu
afilhado.

Daniel Clemenc Aguiar Leite

Presidente da Comissão Distrital
de Desenvolvimento do Quadro
Associativo
Sobre isso, devemos refletir e suscitar
algumas questões:
1. O seu clube já apadrinhou um novo
clube?
2. Quando o seu Rotary Club visitou o
afilhado pela última vez?
3. Quantos rotarianos do seu clube
estavam presentes por ocasião da
visita oficial do casal governador ao
clube apadrinhado
4. Eventos e reuniões conjuntas entre
os clubes são realizadas regularmente?

CARTA MENSAL
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Uma análise certamente revelará que
vários clubes não recebem apoio adequado do seu clube padrinho.
Será que a melhor atitude não seria
apoiar, prestigiar, incentivar e fortalecer
aqueles cujo nascimento dependeu de nós?
Não merecem a nossa atenção os grupos de rotarianos que surgiram graças
à iniciativa do nosso clube e que se propõem ao trabalho voluntário que tanto
dignifica a nossa centenária e respeitável
instituição?iativo

MOMENTOS HISTÓRICOS

Q

A

segunda reunião do Rotary
aconteceu duas semanas após
23 de fevereiro de 1905 no escritório de Paul Harris, ocasião em que associou ao grupo Harry Ruggles, conhecido
depois como “o quinto rotariano”.
Dono de uma gráfica, Ruggles nasceu
em Michigan e formou-se na Northwestern University em Evanston, EUA. Ele
serviu como tesoureiro do Rotary Club
de Chicago durante seu primeiro ano e foi
seu quarto presidente. Tinha particular
orgulho por ter apadrinhado Ches Perry,
primeiro secretário geral do Rotary e fundador da revista The Rotarian.

Fernando Dias Sobrinho
Fontes:
The Rotarian – Outubro de 1978
Rotary History Fellowship – An Internet Project

O
uinto

A partir da esquerda: Silvester Schiele, Montague “Monty” Bear, Paul Harris, Bernard E.
“Barney” Arntzen, Rufus F. “Rough-house” Chapin, Harry L. Ruggles e Robert Fletcher em
uma reunião dos primeiros rotarianos na casa de Paul Harris ocorrida em dezembro de 1942.
Foto apresentada nas revistas The Rotarian de fevereiro de 1943 e março de 1947.

Rotariano

Sua gráfica, H.L. Ruggles & Co., acolheu a sexta reunião do grupo, imprimiu o
primeiro emblema do Rotary, o primeiro
exemplar da revista The National Rotarian
e o primeiro livro de canções do Rotary.
A introdução de músicas nas reuniões
de clube é atribuída a ele. Ruggles era um
homem com moral elevada e que detestava linguagem inadequada e maliciosa.
Segundo a história, em uma reunião noturna de 1906 e no inicio do segundo ano
do Rotary, alguém utilizou a tribuna para
contar uma anedota. Como a tinha ouvido
antes e conhecia o final que considerava
inadequado para o clube, Ruggles inter-

rompeu o orador dizendo: “Vamos cantar
rapazes”. Então, liderou a canção “Let Me
Call You Sweetheart”. O orador ficou embarassado e lamentou. Harry desculpou-se e teve o apoio do clube. Ficou então
decidido que a reunião deveria ser conduzida de tal forma que, se houvesse uma
mulher presente, ela não ficaria incomodada. Com sua ação inesperada, Ruggles
demonstrou a importância do uso de palavras adequadas nas reuniões rotárias.
Harry faleceu de ataque cardíaco em
outubro de 1959 aos 88 anos, quando se
dirigia para uma reunião dos Rotary Clubs
de Cathedral City e Palm Springs.
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DISTRITO

SELEÇÃO DO
GOVERNADOR
DISTRITAL
2014-2015

Conforme artigo 13.010 do
Regimento Interno de RI, estará
aberto, a partir de 21 de novembro
de 2011, o processo de indicação do
Governador do Distrito 4420 para o
ano rotário 2014-2015.

O processo de seleção do Governador Indicado e Presidente da Associação de Rotarianos do Distrito 4420, observará integralmente
os Artigos 13 do Regimento Interno de Rotary International e o Capítulo VII do Estatuto da Associação de Rotarianos do Distrito 4420.

A Comissão de Indicação está assim constituída:

1

Roberto Luiz
Barroso Filho
(Presidente da Comissão)

2

3

4

5

Marcelo Demétrio
Haick

José Luiz
Fonseca

Sérgio
Lazzarini

Marcos Anselmo
Ferreira Franco

No Portal do Distrito estão disponibilizados:  
• Manual de Procedimento com as normas para a escolha do Governador Indicado
•

(páginas 224 a 229).
Formulário H, que deverá ser totalmente preenchido pelo candidato (a).

O candidato (a) deverá providenciar currículo pessoal e rotário.
O currículo e o Formulário H deverão ser encaminhados via correspondência registrada,
preferencialmente SEDEX, até 20 (vinte) de janeiro de 2012 (data limite para a postagem
e final para a inscrição) para:
Roberto Luiz Barroso Filho
Rua General Rondon, 41, Apto 131 – Bairro Aparecida
Santos – SP – CEP 11030-570
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ENTREVISTAS
Entrevistas pessoais e individuais com todos os candidatos serão
agendadas para horários definidos
pela Comissão de Seleção e devidamente informados aos interessados
pelo Presidente da Comissão de Indicação. Elas deverão ser realizadas
entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro
de 2012 em local que posteriormente será divulgado.

01. Qual o valor da primeira
doação para o fundo de dotações
estabelecido em 1917 e que se
transformaria na Fundação Rotária?

QUIZ

A. US$ 1.
B. US$ 26.50
C. US$ 500
D. US$ 1000
02. A Fundação Rotária foi
oficialmente estabelecida em
A. 1917
B. 1920
C. 1926
D. 1928
03. Para qual organização a
Fundação Rotária fez a sua primeira
doação em 1930?
A. International Society for Crippled 		
Children
B. International Red Cross
C. Society for Prevention of Polio
D. United Nations Food Bank
04. Qual o valor da doação acima
citada?
A. US$ 100
B. US$ 300
C. US$ 500
D. US$ 700
05. Em que ano a Fundação Rotária
foi estabelecida como fundação sem
fins lucrativos de acordo com as leis
do estado de Illinois, EUA?
A. 1917
B. 1926
C. 1931
D. 1983
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06. Assinale a alternativa incorreta:
A. A Fundação Rotária possui 17
curadores que são nomeados pelo
presidente do RI
B. O secretário geral do RI é o principal
administrador operacional e financeiro
da Fundação Rotária
C. O conselho diretor do RI e o
conselho de curadores estabeleceram
que todo governador deve nomear,
bem antes de iniciar seu mandato,
todos os membros de uma comissão
distrital da Fundação Rotária, a qual
deve ser integrada por um presidente e
oito presidentes de subcomissões
D. O presidente da Comissão Distrital
da Fundação Rotária deve ser,
preferencialmente, um ex-governador
07. Não é um programa da Fundação
Rotária:
A. Bolsas Educacionais
B. Subsídios Rotary para Professores
Universitários
C. Intercâmbio de Jovens (YEP)
D. Intercâmbio de Grupos de Estudos
(IGE)

09. Em relação ao Programa Pólio
Plus, não é correto afirmar:
A. Foi criado em 1985
B. É um programa especial do Rotary
International ao qual foi dada a mais
alta prioridade
C. O Rotary foi, em grande parte, o
catalisador da adoção por parte da
Assembléia Mundial da Saúde em
1988, da meta global de erradicação
da poliomielite
D. A base do Programa Pólio Plus é um
Projeto 3H da Fundação Rotária que
permitiu a vacinação de 6 milhoes de
crianças na África Meridional a partir
de 1979.
10. Concessão financeira referente a
programas apoiados pela Fundação
Rotária pode ser feita:
A. Para cônjuge e filhos de rotarianos
B. Para pais de rotarianos
C. Para rotariano, no caso de serviços
voluntários
D. Para funcionário do clube

O Plano Visão de Futuro
08. Em relação a Fundação Rotária,
assinale a alternativa incorreta:

reflete os desejos e

A. 100% do montante depositado
no Fundo Anual de Programas é
investido em projetos humanitários e
educacionais
B. US$ 1000 de contribuição permitem
a aquisição de um Título Companheiro
Paul Harris
C. 100% do montante depositado no
Programa Pólio Plus é investido no
combate à poliomielite aguda
D. 100% do montante depositado no
Fundo Permanente é investido em
projetos humanitários e educacionais

rotarianos de fazer

interesses dos
com que a Fundação
Rotária cause no mundo
um impacto mais
sustentável e visível.
Os procedimentos são
simples e flexíveis,
e permitem que os
subsídios sejam
solicitados diretamente
pelo site do RI.
Respostas: Respostas: 1B – 2D – 3A – 4C – 5D – 6A – 7C - 8D – 9D – 10C

OUTUBRO DE 2011

COMO ESTÁ O SEU CONHECIMENTO ROTÁRIO?
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