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ENa minha mensagem de julho 
citei um ditado de Mohandas 
K. Gandhi que diz: “Seja a mu-

dança que você deseja ver no mundo”. 
Desde então, tenho tido oportunida-
des incríveis de viajar pelo mundo ro-
tário e ver como os rotarianos estão 
pondo estas palavras em prática.

Para efetuar uma mudança positiva, 
utilizamos nosso conhecimento e recursos 
para resolver problemas. Porém, quando 
se trata de resolver problemas humani-
tários de uma maneira definitiva, os co-
nhecimentos, ideias e recursos não são 
suficientes para garantir um bom resulta-
do. Temos que nos lembrar de outra coisa 
muito importante: a sustentabilidade.

Uma solução sustentável é aquela que 
seguirá dando bons resultados mesmo 
depois que os rotarianos que propuse-
ram e facilitaram o projeto se forem. Isso 
significa que, mesmo que o projeto tenha 
vindo do Rotary originalmente, a comuni-
dade será responsável por ele. Quando a 
peça de uma bomba d’água se quebra, há 
um processo para consertá-la. Se capa-
citada, a comunidade se encarregará do 

procedimento para consertar a bomba 
sem buscar a ajuda do Rotary.

O primeiro passo em direção à sus-
tentabilidade é determinar a necessi-
dade. Um exemplo é o problema de gás 
de cozinha, comum em grande parte dos 
países em desenvolvimento. Em muitas 
regiões, os fornos solares são uma solução 
maravilhosa, pois são baratos, dependem 
de uma fonte de energia gratuita que não 
polui ou se esgota, e são simples de usar e 
de manter.

Porém, antes de entrarmos em uma 
comunidade e tentar resolver seus proble-
mas de energia através de fornos solares, 
temos que compreender plenamente a 
situação e olhar além do problema. Talvez 
os alimentos locais precisem ser cozidos a 
uma temperatura mais alta do que o forno 
solar pode proporcionar, ou talvez vente 
muito na área, o que impedirá o uso de 
fornos solares. Pode ser que seja tradicio-
nal na região começar a cozinhar antes do 
amanhecer. Se não levarmos em conside-
ração estes problemas, os painéis solares 
podem acabar sendo usados como mate-
rial para reparar telhados ou manter seco 

o alimento de animais em vez de serem 
usados para cozinhar, que seria o objetivo 
original do projeto.

Se estivermos tentando trazer mu-
danças, não basta dizer: “Meu método é 
o melhor”. Temos que ouvir e observar – 
não apenas falar. Só podemos ajudar aos 
outros se estivermos com a mente aberta 
e tivermos o conhecimento, empenho e 
perseverança necessários para cumprir o 
que prometemos.
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Não sei quem foi que disse: er-
rar é humano, achar alguém 
em quem por a culpa é mais 

humano ainda. Engraçado? Nem tanto. A 
dificuldade em admitir erros e fracassos 
é uma das nossas características. É mais 
fácil culpar os outros que assumir as pró-
prias responsabilidades. 

As pesquisas revelam que pratica-
mente metade das pessoas tem compor-
tamento agressivo quando algo dá erra-
do, tendendo a negar a sua participação 
no erro. Para a maioria das pessoas, a 
sensação de fracasso é seguida da sen-
sação de injustiça. Resultado: queixas e 
agressões. Há que se ter cuidado com os 
desabafos, já que palavra pronunciada é 

como flecha lançada – não tem volta. 
Nos clubes a busca por culpados pode 

ocorrer diante da pressa em se atingir de-
terminado resultado. Quando uma expec-
tativa não é correspondida, o cérebro do 
rotariano sempre sai atrás de culpados. 
Na maioria das vezes, algumas figuras as-
sumem o papel de algozes: o presidente 
do clube, os companheiros e os membros 
da equipe distrital. 

Insistir em responsabilizar outros pe-
las próprias frustrações só cria mais pro-
blemas: ambiente desfavorável,  aumen-
to da agressividade, queda na capacidade 
de liderar e repercussões  negativas no 
âmbito familiar, entre outras.  

Devemos controlar os nossos impul-

sos e evitar culpar os outros pela nosso 
insucesso, já que ele pode ser resultado 
do ambiente, do nosso baixo comprome-
timento ou mesmo má liderança. Seja 
pela dificuldade de assumir os próprios 
erros, seja pelo medo de mudar, colocar-
-se como vítima e apontar o dedo para o 
possível culpado pelos nossos insucessos 
pode ser um sinal de que nossa trajetória 
de vida está seguindo em linha descen-
dente, e que não temos pleno controle 
sob o que estamos fazendo.

Para nós rotarianos, planejamento, 
metas participativas e a boa tolerância 
sempre serão grandes auxiliares.
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Meus queridos irmãos e irmãs em Rotary Queridos Rotarianos 

 Kalyan Banerjee - Presidente 2011-2012 do Rotary International

Sejamos  agregadores!

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011-2012 do Distrito 4420 

“A sabedoria superior tolera, a inferior julga; a superior perdoa, a inferior 
condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar!”

Francisco de Paula Cândido Xavier
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Imagine a seguinte situação: cerca 

de 40% dos funcionários de sua 

empresa estão insatisfeitos. No 

ultimo mês, dois de seus melhores em-

pregados não vieram trabalhar e não res-

ponderam às suas ligações. Agora, o de-

partamento mais lucrativo da companhia 

começa a dar prejuízos. Como profissio-

nais e executivos de sucesso, rotarianos 

deveriam identificar imediatamente tais 

sinais e agir prontamente de forma a so-

lucionar tal questão. 

Agora, imagine: nos últimos três anos 

seu Rotary Club recrutou 10 novos sócios, 

tendo em seguida perdido 4 deles. No 

último mês, dois de seus sócios mais atu-

antes faltaram às reuniões semanais e as 

várias tentativas de contato por parte do 

secretário do clube não foram bem-suce-

didas. Este ano, devido ao pequeno núme-

ro de voluntários disponíveis, a campanha 

de captação de recursos mais importante 

do clube mal conseguiu fundos suficientes 

para cobrir as despesas operacionais. 

Surpreendentemente, muitos rota-

rianos não identificam estes sintomas 

quando ocorrem em seus clubes. Muitas 

vezes, não conseguem chegar às raízes 

do problema, ou ainda pior, ignoram os 

fatos. Talvez seja hora de começar a ver 

Rotary Clubs com olhos de empresário e 

encontrar maneiras de aplicar as experi-

ências profissionais dos sócios para solu-

cionar desafios enfrentados pelo quadro 

social do clube. 

Usando mente empresarial no quadro 
associativo do clube 

Ao se associar ao quadro social de um 

Rotary Club, profissionais e executivos 

precisam reorganizar suas prioridades 

para que possam se dedicar à organiza-

ção. No entanto, parece natural que estar 

à frente dos negócios de uma empresa 

requeira muito mais esforço, já que o 

Rotary deve representar um equilíbrio 

entre trabalho, diversão e companheiris-

mo. E desde que haja o comprometimento 

por parte de todos os líderes e sócios do 

clube, alcançar este equilíbrio é perfeita-

mente possível. 

Da mesma forma que uma empresa, 

o Rotary Club tem um plano, uma meta e 

um produto, tem receitas, despesas e fun-

ções administrativas. A cada ano, sócios 

do clube elegem um conselho diretor para 

atuar como representante dos acionistas, 

ou seja, os sócios do clube e os muitos be-

neficiários das atividades de prestação de 

serviços implementadas. 

Assim como uma empresa conduz 

sessões de planejamento estratégico, 

análises de lacunas e avaliações, Rotary 

Clubs devem desenvolver um plano de 

ação para prevenir possíveis perdas e 

fortalecer o clube. 

No ambiente de trabalho, os melhores 

resultados são conquistados com a cola-

boração de todos, e o mesmo é válido para 

a formação de um clube eficaz e vibrante. 

O envolvimento de todo o quadro social 

permite que o peso da responsabilidade 

seja dividido além de aumentar o índice 

de retenção de sócios e tornar o trabalho 

no clube muito mais agradável. 

Ao empregar estratégias empresa-

riais nos Rotary Clubs, rotarianos tornam 

o ambiente rotário mais atraente a só-

cios em potencial, aumentam o índice de 

retenção do clube e conseguem suprir as 

necessidades do quadro social e da comu-

nidade que devem servir.

ABORDAGEM EMPRESARIAL COM RELAÇÃO 
AO QUADRO ASSOCIATIVO

Assim como uma empresa conduz sessões de planejamento estratégico, 
análises de lacunas e avaliações, Rotary Clubs devem desenvolver um 

plano de ação para prevenir possíveis perdas e fortalecer o clube



No último dia 3 de março foi re-
alizado, na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, mais uma 

edição do ILR – Instituto de Liderança 
Rotária, com a participação de 45 com-
panheiros e companheiras dos Distritos 
4420 e 4610. 

Pela primeira vez, membros do Ro-
taract Club estiveram presentes, parti-
cipação que foi extremamente produti-
va. Além disso, o governador eleito do 
Distrito 4610 Reinaldo Franco realizou 
o módulo I, passando a conhecer o trei-
namento que será adotado de forma 
intensa no seu distrito.  

Os facilitadores foram o instrutor dis-
trital e membro do Rotary E-club 4420, 
Marcos Buim, Francisco José Santos Mil-
reu, também do nosso E-Club, José Carlos 
Guarino do Rotary Club de São Bernar-
do do Campo Norte, e Fernando Dias 
Sobrinho do Rotary Club de Ribeirão 

Pires e governador distrital.
Veja os componentes da terceira turma de 
formandos do ILR 
Adilson Garcia Cardoso 
São Paulo Aeroporto
Bessie Barros de Medeiros 
São Paulo Independência
Dermeval Polettini Fonseca 
São Paulo Vila Mariana
Luiz Carlos Barbosa de Lima 
Santo André Alvorada
Wilson de Oliveira Junior 
São Paulo Centenário

Alberto Alves Pereira, da equipe orga-
nizadora, apresentou os agradecimentos à 
Assembleia Legislativa de São Paulo na fi-
gura do Deputado Estadual Joogi Hato e sua 
equipe, pela reserva e cessão do espaço e 
de toda infraestrutura; à Associação Viven-
da da Criança pelo fornecimento dos cafés 
da manhã e intervalos; ao Buffet Planet 
Gourmet do companheiro Henry Tachiba-

na do Rotary Club de São Paulo Aeroporto, 
pelo fornecimento do almoço; e à Nicom 
Materiais de Construção, pelo empréstimo 
das mesas, cadeiras e toalhas.

O Rotary Club de São Paulo Aero-
porto foi o anfitrião. Destaque espe-
cial deve ser dado à Marie Tsuda Takata 
por toda a sua dedicação. 
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INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA 
TEM NOVA TURMA DE FORMANDOS

Componentes da terceira turma de formandos do ILR - Adilson Garcia Cardoso – São Paulo Aeroporto

Bessie Barros de Medeiros – São Paulo Independência - Dermeval Polettini Fonseca – São Paulo Vila Mariana

Luiz Carlos Barbosa de Lima – Santo André Alvorada - Wilson de Oliveira Junior – São Paulo Centenário

Formandos
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Aconteceu no dia 29 de março 
o XVIII Encontro das Casas 
da Amizade e Associações de 

Famílias de Rotarianos do Distrito 4420. 
O evento teve lugar na  Casa da Fazenda 
do Morumbi, São Paulo, e foi organizado 
por Sonia Maria Roncon Dias, esposa do 
governador Fernando Dias Sobrinho, e 
pela Casa da Amizade do Rotary Club de 
São Paulo Aeroporto, presidida por Suma 
Shimuta, esposa do governador indicado 
2014-2015 Hiroshi Shimuta. 

O encontro teve 210 participantes e 
contou com momentos de muito compa-
nheirismo. Começou com um agradável 
café da manhã, durante o qual as parti-
cipantes foram convidadas a sentar de 
acordo com uma organização por cores, 
medida que proporcionou o contato en-
tre membros de Casas da Amizade e 
ASFARs diferentes, com consequente 
troca de experiências.   

Na sequência todos seguiram para 
o jardim do local, onde puderam assistir 

a um show de dança apresentado pelas 
crianças da entidade Projeto Sol, que 
é apoiada pelo Rotary Club e pela Casa 
da Amizade do São Paulo Aeroporto, e 
promove entretenimento e cidadania 
para crianças de uma comunidade ca-
rente, dando-lhes uma perspectiva de 
vida mais positiva. 

A programação seguiu com a abertura 
formal e primeira sessão plenária. Nela, 
o Dr. Wilson Jacob Filho da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
palestrou sobre os “Determinantes do 
Envelhecimento Saudável”.  A mensagem 
agradou muito ao mostrar, de forma clara 
e fluente, os diversos aspectos rela-
cionados aos cuidados que devemos 
ter para conseguir qualidade de vida 
na melhor idade.

No intervalo para almoço os presentes 
puderam usufruir de companheirismo, 
música ao vivo e sorteio de brindes. 

Ao final do almoço todas as partici-
pantes foram brindadas com a presença e 

apresentação da cantora Ângela Maria, que 
cantou duas canções e emocionou a todos. 

No retorno à plenária aconteceu a 
apresentação de Rogério Cher, adminis-
trador de empresas formado pela Fun-
dação Getúlio Vargas e com MBA em Co-
mércio Internacional na Universidade de 
São Paulo. Ele falou sobre o tema “Muito 
Além do Comprometimento”, mostrando 
aspectos do trabalho comunitário e moti-
vação de equipes. 

A tarde foi encerrada com o tradicio-
nal chá, durante o qual foi realizado um 
desfile de moda de alta costura oferecido 
por Petrô Stival. 

O evento foi anfitrionado pela Casa da 
Amizade do Rotary Club de São Paulo Ae-
roporto e teve o apoio da Nicom – Mate-
rial de Construção, Porto Seguro Dadiva, 
Janelot, Laboroil, Takata Engenharia, Tar-
ja, Marcelo Carvalho, Henry Tachibana, 
Diego Pereira e Railson Teixeira  Fontes.
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O encontro teve 210 participantes e contou 
com momentos de muito companheirismo
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Cada um dos 77 Rotary Clubs do 
Distrito 4420 ganhou um Mini 
Site exclusivo! Os Mini Sites são 

como sites independentes na internet, 
com endereço próprio, que apresentam de 
forma organizada as informações, projetos, 
notícias, eventos agendados e galerias de 
fotos de cada clube.

Os Mini Sites podem ser utilizados 
como o site oficial dos clubes que não pos-
suem sites ou que não tem mantido atua-
lizados seus sites existentes. Clubes que 
possuem sites atualizados podem (devem) 
continuar com seus sites já estabelecidos, 
mas podem utilizar os Mini Sites como uma 
informação complementar. O endereço, no 
formato www.rotary4420.org.br/nome-
-do-clube , pode ser divulgado em e-mails, 
boletins, folhetos, banners. 

O Mini Site é gerado automaticamente 
a partir do conteúdo existente nos bancos 
de dados do site do Distrito 4420, e tem um 
formato padronizado. Quando uma notícia 

(ou galeria de fotos, informação sobre o 
clube, evento na agenda, projeto) é envia-
da para a equipe do site do Distrito (pelo 
e-mail noticias@rotary4420.org.br) e é 
publicada no site do Distrito, automatica-
mente vai também para o Mini Site do clube 
correspondente.

Mas há a possibilidade dos próprios 
clubes inserirem conteúdos em seus Mini 
Sites. Como o site do Distrito tem algumas 
regras editoriais para os assuntos que po-
dem ser publicados, através do cadastro di-
reto de notícias ou de eventos na agenda, os 
clubes podem colocar o conteúdo que dese-
jarem em seus Mini Sites, sem restrição de 
assuntos e com mais rapidez. Por exemplo, 
podem incluir notícias de reuniões de com-
panheirismo, reportes das reuniões ordiná-
rias, homenagens de diversos tipos, pales-
tras realizadas, etc. Ao cadastrar a notícia 
ou evento na agenda, utilizando a senha 
que foi enviada ao Presidente do clube, 
a informação vai imediatamente para o 

Mini Site. Eventualmente a equipe do 
site do Distrito pode aproveitar con-
teúdos inseridos diretamente pelos 
clubes e publicá-los no site do Distrito 
também, se o assunto estiver na linha 
editorial do Distrito.

Para conhecer mais sobre os Mini Sites, 
saber o endereço do Mini Site do seu clube, 
ou saber como inserir notícias ou eventos 
em seu Mini Site, visite o site do Distrito 
4420 em www.rotary4420.org.br , clique 
no menu “Distrito 4420” e na opção “Mini 
Sites” dos Clubes”.

Já são mais de 22.000 visitantes em 
média por mês no site do Distrito 4420. 
Não deixe de divulgar o trabalho de seu clu-
be, e através dessa divulgação motivar seus 
companheiros, reconhecer o trabalho reali-
zado e colaborar com o crescimento e com a 
imagem pública de Rotary! A equipe do site 
do Distrito aguarda suas notícias, projetos 
e outras informações de seu clube, e é claro 
sua visita!

Mini Sites dos 
Clubes do Distrito

www.rotary4420.org.br

O site do Distrito 4420 em números

•	 22.000 visitantes por mês (crescimento de 300%)

•	 526 notícias

•	 489 eventos na agenda

•	 183 galerias de fotos

•	 2727 fotos

•	 75 vídeos

•	 83 projetos

•	 116 páginas de conteúdo informativo

•	 90 arquivos para download + 59 Cartas Mensais

•	 132 profissionais rotarianos

•	 25 palestrantes

•	 214 comentários em notícias

•	 77 Mini-Sites para os Clubes

Ref. período de Jul/2011 a Mar/2012

Marcelo Carvalho
Diretor de Internet 
Distrito 4420 | 2011-2012
webmaster@rotary4420.org.br



UNo ultimo dia 29 de fevereiro, o Rotary 
Club de Santos realizou festiva em co-
memoração aos seus 85 anos de funda-

ção. A data marcou ainda a visita oficial do go-
vernador Fernando Dias Sobrinho aos projetos 
desenvolvidos pelo clube.

Durante a festiva de aniversário, comanda-
da pelo presidente agregador Charles Ferreira 
Dias, aconteceu a solenidade de lançamento, 
por parte dos Correios do Brasil, do selo e ca-
rimbo em comemoração à data.

O Rotary Club de Santos é o terceiro clube 
rotário do Brasil, tendo sido fundado em 27 de 
fevereiro de 1927, após o Rotary Club Rio de 
Janeiro e São Paulo. Tem uma extensa lista de 

projetos e ações de servir em prol da comuni-
dade santista, entre eles, destaque para a cons-
trução dos postos de salvamento instalados na 
orla da praia, a fundação da Associação Casa da 
Esperança de Santos e o projeto Melhor Com-
panheiro, que leva civismo e noções de amizade 
e companheirismo aos alunos das escolas da 
cidade há quase 60 anos, ininterruptamente.

O Santos é também um grande celeiro 
de governadores de Distrito: Samuel Augusto 
Leão de Moura (1931-32); Dario Ribeiro Filho 
(1941-42); Alceu Martins Parreira (1947-
48); Luiz Merlino (1952-53); Amilcar Mendes 
Gonçalves (1962-63); Paulo Viriato Corrêa da 
Costa (1972-73); Constantino Michaelo Conde 

(1997-98); Henrique Camilo de Lellis (2000-
01) e Roberto Luiz Barroso Filho (2009-10).

Vale ainda um destaque especial para o 
companheiro Paulo Viriato Corrêa da Costa, que 
além de ter sido membro do clube e governador 
distrital, foi também presidente do Rotary 
International no ano rotário 1990-91, tendo 
como lema “Valorize Rotary Com Fé e Entusias-
mo”. Paulo foi ainda curador da Fundação Rotá-
ria e idealizador do projeto “Preserve o Planeta 
Terra”, lançado com o objetivo de discutir meio 
ambiente muito antes das pessoas se preocupa-
rem com a ecologia.

14

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

15

CARTA MENSAL
DISTRITO 4420

OHá mais de 20 anos o Rotary li-
dera o setor privado em uma ini-
ciativa global para livrar o mundo 

da pólio. O Conselho de Legislação vem 
ocupando um papel importante confir-
mando o apoio dos rotarianos à causa. 

Muito antes do Pólio Plus se tornar 
um programa oficial do Rotary Interna-
tional, diversos Rotary Clubs já ajuda-
vam vítimas da doença através de pro-
jetos de fornecimento de recursos como 
cadeiras de rodas. 

Mas antes do Rotary assumir posi-
ção de destaque na campanha pela erra-
dicação da pólio, foi preciso haver uma 
mudança nas diretrizes dos programas. 

Em 1919, a organização adotou a 
política de não pedir aos rotarianos 
para apoiar projetos, a menos que se 
achasse disposta e capaz de realmente 
apoiar a iniciativa. Uma resolução ado-
tada durante a Convenção Internacional 
de 1923, que tinha como base esta pos-

tura, reforçou a autonomia dos clubes 
na decisão de quais projetos apoiar.  

A mudança teve início na década 
de 60, quando o presidente do RI Carl 
P. Miller desenvolveu o que mais tarde 
se tornou o programa Serviços à Comu-
nidade Mundial. Seu sucesso criou um 
clima positivo para o programa Subsí-
dios Saúde, Fome e Humanidade (3-H), 
aprovado em 1978. 

O primeiro Subsídio 3-H em 1979 
financiou um projeto de cinco anos de 
duração para imunizar seis milhões de 
crianças contra a pólio nas Filipinas. 

O Conselho de Legislação de 1980 
apoiou a imunização antipólio nas Fi-
lipinas, adotando a resolução que pa-
rabenizava os rotarianos do mundo 
inteiro, cujas contribuições ajudaram a 
lançar e financiar o programa. O Con-
selho também pediu que o conselho 
diretor do RI continuasse a desenvolver 
e implementar projetos 3-H usando os 

recursos para imunizar crianças contra 
a pólio.   

O programa Pólio Plus foi lança-
do em 1985, com o objetivo inicial de 
imunizar todas as crianças do mundo. 
O conselho diretor notou que tal com-
promisso requeria o comprometimento 
dos rotarianos e propôs uma resolução 
ao Conselho de Legislação de 1986, 
endossando o “compromisso do RI para 
com a imunização de todas as crianças 
do mundo contra a pólio”. 

Conselhos subsequentes apoiaram 
esta meta e mais recentemente, em 
2007, o Conselho de Legislação endos-
sou e confirmou a erradicação da pólio 
como meta prioritária do Rotary, resol-
vendo que nenhum outro projeto deva 
ser adotado pela corporação até que a 
erradicação mundial do vírus selvagem 
da pólio seja oficial.
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O programa Pólio Plus foi lançado em 1985, com o objetivo 
inicial de imunizar todas as crianças do mundo

O primeiro Subsídio 3-H em 1979 financiou um projeto de cinco anos de duração, 
para imunizar seis milhões de crianças contra a pólio nas Filipinas
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Seja qual for sua necessidade, conheça as soluções criativas e inovadoras 
em impressões e acabamentos que a UNIC oferece a você.

Para grandes, médias e pequenas tiragens.

Av. Industrial, 2335 -Campestre 09080-511
Santo André - SP - Fone 11 4991-2488

Qualidade, agilidade e exclusividade

QUE IMPRESSIONAM !

No Plano Visão de Futuro haverá dois ti-
pos de subsídios: Subsídios Distritais e Sub-
sídios Globais.

SUBSÍDIOS DISTRITAIS
Os Subsídios Distritais são subsídios 

agrupados que permitem aos clubes e dis-
tritos atenderem imediatamente a necessi-
dades específicas em suas comunidades e no 
exterior. Os distritos podem solicitar até 50% 
do Fundo Distrital de Utilização Controlada 
(FDUC) disponível por ano, recebendo-o na 
forma de um Subsídio Distrital, ou podem 
solicitar menos de 50% do FDUC e alocar a 
diferença ao programa Pólio Plus ou a um pro-
jeto de Subsídio Global. É o próprio distrito 
que administra e determina como os fundos 
serão distribuídos a atividades desenvolvi-
das por ele ou seus clubes, inclusive projetos 
humanitários, bolsas de estudos e equipes de 
formação profissional. A única condição é que 
as atividades estejam alinhadas com a Missão 
da Fundação Rotária.

SUBSÍDIOS GLOBAIS
Os Subsídios Globais oferecem a oportu-

nidade de participar de projetos com enfoque 
mais estratégico e de alto impacto. A Funda-
ção outorga Subsídios Globais de US$15.000 
a US$200.000. Estes subsídios dão suporte a 
projetos de maior porte, equipes de formação 
profissional e bolsas de estudos que tenham 
resultados mensuráveis e sustentáveis em 
uma das seis áreas de enfoque da Fundação 
Rotária. As atividades podem ser implemen-
tadas individualmente ou em conjunto com 
outras — por exemplo, um subsídio pode ser 
usado para financiar uma equipe de formação 
profissional e também um projeto humanitá-
rio relacionado à área de estudos do bolsista. 
Clubes e distritos podem criar seus próprios 
projetos de Subsídio Global em uma das áreas 
de enfoque ou participar de projetos pré-de-
finidos desenvolvidos pela Fundação Rotária 
em colaboração com parceiros estratégicos.

SUBSÍDIOS GLOBAIS DESENVOLVIDOS 
POR CLUBE OU DISTRITO

Esses subsídios outorgam no mínimo 
US$15.000 do Fundo Mundial, para um orça-
mento do projeto de pelo menos US$30.000. 
A outorga de verbas do Fundo Mundial tem 
por base a equiparação de 100% de parcelas 
do FDUC ou 50% de contribuições em dinhei-
ro. Subsídios Globais devem envolver dois 
Rotary Clubs/distritos, incluindo um parceiro 
local (no país onde a atividade ou projeto será 
realizado) e um parceiro internacional. Antes 
de enviar o pedido, os parceiros devem en-
caminhar uma proposta à Fundação Rotária 
descrevendo as atividades e os resultados es-
perados. Ao planejar um projeto, os parceiros 
devem conduzir um estudo para identificar as 
necessidades mais imediatas da comunidade 
e os recursos disponíveis localmente para 
tratar do problema. Após a aprovação da pro-
posta, o clube ou distrito tem seis meses para 
enviar o pedido oficial.

SUBSÍDIOS GLOBAIS PRÉ-DEFINIDOS
Estes subsídios são desenvolvidos pela 

Fundação e seus parceiros estratégicos, or-
ganizações que já trabalham em projetos 
relacionados às áreas de enfoque e podem 
fornecer apoio técnico e financeiro aos pro-
jetos de Subsídios Globais. O Fundo Mundial 

e o parceiro estratégico financiam 100% da 
iniciativa, a qual é implementada por rota-
rianos. As opções para este tipo de subsídio 
serão colocadas no Acesso ao Portal quando 
estiverem disponíveis.

ÁREAS DE ENFOQUE
Os curadores da Fundação Rotária identi-

ficaram seis áreas de enfoque nas quais clubes 
e distritos estão capacitados a alcançarem re-
sultados mais impactantes e quantificáveis. 
Todos os projetos de Subsídio Global, bolsis-
tas e equipes de formação profissional devem 
se dedicar a alcançar metas específicas den-
tro de uma ou mais das seguintes áreas:

 
• Paz e prevenção/resolução de conflitos  
• Prevenção e tratamento de doenças 
• Recursos hídricos e saneamento 
• Saúde materno-infantil 
• Educação básica e alfabetização 
• Desenvolvimento econômico e comunitário



01. Em qual cidade americana nasceu Paul 
Percy Harris?  

A. Chicago 

B. Racine

C. Wallingford

D. Detroit

02. Paul Percy Harris nasceu em:  

A. 19 de abril de 1866

B. 19 de abril de 1868

C. 19 de abril de 1870

D. 19 de abril de 1872

03. Em que cidade Paul Percy Harris viveu 
a infância e adolescência? 

A. Chicago 

B. Racine

C. Wallingford

D. Detroit

04. Paul Percy Harris foi criado pelos avós 
paternos: 

A. Howard Harris e Pamela Rustin Harris

B.    George Harris e Pamela Rustin Harris         

C. Howard Harris e Cornelia Harris

D. George Harris e Cornelia Harris

05. Paul Percy Harris considerava que a 
maior qualidade do avô paterno era a:

A. Humildade  

B. Tolerância 

C. Amabilidade

D. Simplicidade

06. Após formar-se em direito, Paul 
Percy Harris exerceu durante cinco anos 
diversas profissões, exceto:   

A. Catador de laranja  

B. Vendedor de mármore

C. Recepcionista de hotel

D. Advocacia

07. Em que ano Paul Percy Harris abriu 
um escritório de advocacia em Chicago?  

A. 1896

B. 1898

C. 1900

D. 1902

08. Em que ano Paul Percy Harris 
começou a pensar na criação de um clube 
formado por profissionais?

A. 1896

B. 1898

C. 1900

D. 1904

09. Paul Percy Harris casou-se em 1910 
com:

A. Jean Perry

B. Margareth Klumph

C. Cornelia Thomson

D. Jean Thomson

10. Paul Percy Harris faleceu em: 

A. 1936

B. 1938

C. 1947

D. 1950
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Respostas: 1B – 2B – 3C – 4A – 5B – 6D – 7A -  8C– 9D – 10C    
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