SESSÃO DE ABERTURA

Gostaria de agradecer o Governador Joaquim Ferreira e sua esposa, Célia Maria, bem como
todos os Rotarianos do Distrito 4420 pela hospitalidade com que me receberam até agora nesta
conferência.
O Rotary tem uma tradição de hospitalidade para com convidados como eu, e gostaria de
agradecer sinceramente Marcos e Laiz Zanardo por cuidarem de mim. Somos amigos há muitos
anos e é maravilhoso estar com eles, e com todos vocês, nesta conferência. Muito obrigado.
Apesar de minha esposa Jill não poder estar conosco, temos o privilégio de ser os
Representantes do Presidente de Rotary Internacional, Ron Burton e sua esposa Jetta que,
como vocês sabem, são do Centro-Oeste dos Estados Unidos, do estado de Oklahoma. Jill e eu
também somos do Centro-Oeste dos Estados Unidos, do estado de Missouri. Em nome do
Presidente Ron, Jill e eu damos as boas-vindas a cada um de vocês que está participando desta
Conferência do Distrito 4420.
Seu país é fantástico! Esta é a minha primeira visita ao Brasil, um país que já queria visitar há
muito tempo.
Permitam-me gastar alguns minutos para nos conhecermos melhor, já que vamos expandir a
“Família Rotária” ao longo deste fim de semana. Minha mulher Jill e eu somos casados há 28
anos, e como para vocês, nossa família é muito importante para nós. Temos dois filhos, um
rapaz, Trent, que é calouro da Indiana State University; e uma filha, Cara, que está começando
o ensino médio e, por causa de suas atividades escolares, Jill teve que ficar em casa neste fim
de semana. Mas tenho certeza de que Jill, Trent e Cara estão aqui conosco em espírito.
Meu Rotary Club é o Kansas City Plaza, Missouri Rotary Club, que se reúne às sextas-feiras no
café da manhã, fundado em 1986 e atualmente com cerca de 75 companheiros. Nosso evento
mais importante para angariar fundos para um lar para crianças vítimas de abusos e maus
tratos… é o Jazz Cabaret, que este ano conseguiu mais de US$ 35.000 para essa organização.
Meu Distrito é o 6040, do qual tive o privilégio de servir como Governador Distrital em 2001-02,
sendo o segundo Governador Distrital mais jovem em todo o mundo naquele ano. Com 56
clubes e quase 2.500 membros, o Distrito cobre mais de um terço da parte norte do Estado do
Missouri. Há muitas cidades pequenas e comunidades rurais no Distrito 6040 e no resto do
estado. Missouri é um grande produtor de soja, milho, gado, aves e suínos, e suas principais
indústrias produzem automóveis, produtos químicos e processamento de alimentos.

Kansas City, com uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, é a maior cidade da
área norte do Estado do Missouri e do Distrito 6040. Orgulha-se de sua diversidade comercial e
industrial, instituições educacionais e de grandes times dos mais variados esportes, como a
equipe de futebol americano Kansas City Chiefs, o time de baseball Kansas City Royals, e nossa
equipe de futebol, Sporting Kansas City, que venceu a Taça da Liga Principal de Futebol no ano
passado, além do golfista Tom Watson (temos muito orgulho do Tom, e nos referimos a ele
como nossa quarta equipe esportiva). Kansas City é famosa pelo jazz e por seu churrasco.
Outras grandes cidades no Distrito 6040 incluem Independence, conhecida como a cidade natal
do Presidente Harry S. Truman e sede da Biblioteca Presidencial Truman; Kirksville, a cidade da
Truman State University e da Faculdade de Osteopatia de Kirksville, onde a prática da medicina
osteopática teve início; e St. Joseph, a cidade que deu origem ao correio a cavalo, conhecido
como Pony Express.
Além do Presidente Truman, o Missouri também tem outros cidadãos famosos, como Walt
Disney, o desenhista e animador que criou o Mickey Mouse; Jesse James, o famoso fora-da-lei;
George Washington Carver, um famoso botânico; J.C. Penney, que fundou a loja de
departamentos JC Penney; Scott Joplin, um pianista que ajudou a desenvolver o estilo musical
que ficou conhecido como ragtime; e Samuel Clemens, mais conhecido como Mark Twain, cujos
livros sobre a vida no Rio Mississipi são lidos em todo o mundo.
Temos orgulho de um dos atuais Curadores da Fundação Rotária ser de nosso Distrito, o Past
President de RI Ray Klinsginsmith.
Orgulhamo-nos também de saber que a contribuição de um de nossos Rotary Clubs, o Rotary
Club #13 do centro da cidade de Kansas City, ter sido a primeira contribuição para a nossa
Fundação Rotária… em 1917… quando eles comprometeram a renda final da Convenção
Internacional de 1917, US$ 26,50, como a primeira doação para a Fundação.
Temos orgulho, ainda, de termos sido um dos “Distritos Pioneiros” no financiamento inicial do
programa de Bolsas Rotary pela Paz.
E também nos orgulhamos de nossa parceria no projeto de Serviços Comunitários
Internacionais “Shoes for Orphan Souls” [Sapatos para Almas Órfãs]. Espero ter a oportunidade
de dividir com vocês algumas das histórias deste projeto durante este fim de semana.
Certamente Jill e eu somos muito parecidos com todos vocês… adoramos tudo o que se refere a
Rotary… e, então, tivemos esta oportunidade de revisar o trabalho do Distrito 4420 e
compreendemos que há muito para aprender com os clubes deste Distrito Rotário tão forte e
vibrante. Foi um privilégio trabalhar com o Governador Joaquim na preparação desta
conferência.

Ao ver esta maravilhosa multidão de Rotarianos e convidados reunida aqui, hoje, me faz
lembrar que o Presidente de RI Ron, e Jetta, me pediram para fazer a todos vocês um convite
pessoal para estarem junto com eles na Convenção Anual de RI, marcada para 1 – 4 de junho
em Sidnei, Austrália. Ron e Jetta agradecem a cada um de vocês que já se inscreveu na
convenção.
Faz 11 anos que a última Convenção de RI foi realizada na Austrália, em 2003, em Brisbane.
Mas, por outro lado, essa convenção estabelece o cenário para a próxima Convenção de Rotary
Internacional, a 106ª Convenção de Rotary Internacional a ser realizada em junho de 2015, bem
aqui em São Paulo! Posso imaginar a empolgação que cada um de vocês deve estar sentindo ao
pensar nesse evento.
A última vez que São Paulo recebeu a Convenção de Rotary Internacional foi em 1981. Sob a
liderança do Presidente da Convenção de São Paulo, José Alfredo Pretoni, e do Presidente do
Comitê da Convenção, José Antônio Antiório, o mundo rotário está ansioso para vir ao Brasil no
ano que vem.
Eu estou ansioso para vir novamente ao Brasil no ano que vem para a minha 12ª Convenção
Internacional.
E espero voltar muitas outras vezes nos próximos anos.
Ao darmos início a esta Conferência do Distrito 4420, gostaria de citar as palavras do Rotariano
David Forward, na Introdução do livro que ele escreveu em 2005 intitulado: “Um Século de
Serviços: A História do Rotary Internacional”.
“Mesmo os rios mais caudalosos do mundo nascem humildemente. Começam como pequenas
fontes borbulhando para a superfície, ou como um simples floco de neve que se derrete.
Conforme o regato vai correndo, traz vida nova a tudo o que toca. Logo, outros pequenos
córregos surgem em seu caminho para juntos formarem um rio, cada vez mais confiante e
poderoso.
Faz aproximadamente cem anos que o rio chamado Rotary nasceu. Um advogado solitário
chamado Paul P. Harris juntou três associados de negócios para uma reunião à noite. Eles
tinham históricos semelhantes e sentiam falta da amizade e confiança no relacionamento com
pessoas que conheciam. Comparado com as pequenas comunidades de sua infância, o frenético
ritmo de vida da segunda maior cidade dos Estados Unidos era triste e solitário. Nessa noite eles
decidiram formar um clube onde pudessem se encontrar e se relacionar com amizade e
confiança. Era a fonte que deu origem a um rio poderoso.”

Meus caros amigos Rotarianos, hoje é o primeiro dia da Conferência Distrital. De certa forma,
hoje é a fonte que dá origem ao poderoso rio das experiências que teremos juntos neste fim de
semana.
Portanto, ao iniciarmos esta jornada, vamos relembrar algumas palavras do Presidente Ron
Burton –
“O que de mais importante podemos fazer para o futuro do Rotary é nos assegurarmos de que
os Rotarianos estão engajados e que cada um de nós está dando tudo de si. Se realmente
desejamos levar os serviços do Rotary adiante, então temos que nos assegurar que cada
Rotariano tenha os mesmos sentimentos que estamos experimentando hoje. Precisamos ter
certeza de que cada Rotariano tem um papel significativo a desempenhar, que todos estão
dando a sua contribuição, e que suas contribuições são valorizadas. Porque quando isso
acontece, os companheiros que entram pela porta da frente não saem imediatamente pela
porta dos fundos. Eles continuam no Rotary, tornam-se Rotarianos, trazem novos
companheiros, e fazem a diferença. O trabalho de DQS não está terminado quando
apresentamos um novo companheiro. Não está terminado até que esse novo companheiro
tenha se engajado no Rotary, seja inspirado pelo Rotary e use o poder dos serviços do Rotary
para mudar vidas.”
Ao concluirmos, hoje, confesso que grande parte do “conhecimento de vida” que Jill e eu temos
hoje em dia foi adquirido através de nossos filhos. Para ilustrar isso, gostaria de ler para vocês
um pequeno livro infantil chamado “The Crayon Box That Talked” [A Caixa de Lápis de Cor que
Falava] de Shane DeRolf.
Gostaria que vocês pensassem em seus Rotary Clubs enquanto eu leio.
Acredito que a história seja um lindo resumo que ilustra muito bem o espírito coletivo do
Rotary Internacional e da Fundação Rotária, e os resultados que alcançamos… seja nosso
esforço de 25 anos para a erradicação da Pólio, o projeto Shoes, ou qualquer um dos milhares
de projetos realizados pelo Distrito 4420 e seus Rotarianos, durante este ano de grande sucesso
do Governador Joaquim.

“A CAIXA DE LÁPIS DE COR QUE FALAVA” por Shane DeRolf
Quando entrei na loja de brinquedos ontem
Eu escutei uma caixa de lápis de cor que tinha muito para dizer
“Não gosto do Vermelho!” disse o Amarelo, e o Verde respondeu “Nem eu”
“E ninguém aqui gosta do Laranja, mas ninguém sabe o porquê”
“Somos uma caixa de lápis de cor que não se dá bem
Disse o Azul para todos os outros, “Alguma coisa está errada aqui”
Bem, eu comprei essa caixa de lápis de cor e a levei para casa
E tirei todos os lápis da caixa para que eles pudessem se ver
Eles me observaram enquanto eu pintava com o Vermelho, o Azul e o Verde
E o Preto, e o Branco, e o Laranja, e todas as cores intermediárias
Eles viram o Verde virar grama e o Azul se transformar em céu
O sol Amarelo estava brilhando no meio das nuvens Brancas que se espalhavam
Cores que mudavam quando se tocavam, tornando-se uma coisa nova
Eles me observaram enquanto eu pintava – eles me observaram até eu terminar
E quando finalmente acabei, comecei a me afastar
E, na medida em que me afastava, a caixa de lápis de cor tinha algo a dizer
“Eu gosto do Vermelho!” disse o Amarelo, e o Verde respondeu “eu também”
E Azul, você foi sensacional, lá em cima no céu
“Somos uma caixa de lápis de cor, cada um de nós é único
Mas quando nos unimos, criamos o quadro”
Como o Past President de RI, Jonathan Majiyabge disse tão sabiamente, “Quando trabalhamos
juntos não há limites para o que as mãos sempre prestativas do Rotary podem realizar.”
Acredito que cada um de vocês contribua para esta conferência neste fim de semana com o
mesmo espírito da caixa de lápis de cor dizendo “Somos Rotarianos, cada um de nós é único,
mas, quando nos unimos, criamos o quadro”.
Estou ansioso por toda a diversão que teremos juntos neste fim de semana proporcionada por
este maravilhoso rio chamado Distrito 4420.
Muito obrigado

