Gostaria que soubessem que gostei muito de cada minuto que passei com vocês, os 77 clubes
do Distrito 4420.
Desde o momento em que Marcos e Laiz Zanardo foram me buscar no aeroporto, na quartafeira pela manhã, o tour por São Paulo, a visita ao autódromo de Interlagos, a vinda a Águas de
Lindoia na quinta-feira de manhã ao encontro do Governador Joaquim e Célia aqui no hotel
Monte Real, até a maravilhosa apresentação feita pelo caro amigo Pretoni, as histórias sobre
rios poderosos, caixas de lápis de cor e luvas verdes, para culminar com o General
introduzindo essas histórias em sua própria apresentação… bem, minha primeira experiência
brasileira ultrapassou tudo o que eu poderia imaginar.
É claro que eu também preciso mencionar as festas e shows, a maravilhosa comida brasileira,
e todos os abraços e fotos com todos vocês.
Gostaria de partilhar com vocês o meu especial obrigado à Rotariana que me serviu de
intérprete – Fernanda – ela enriqueceu minhas experiências com vocês de forma significativa.
Obrigado.
Também gostei muito de conhecer a futura liderança do Distrito 4420:
- Governador eleito Hiroshi e Suma
- Governadora Indicada Maria Luiza e Claudio
- Governador Indicado Designado Ronaldo e Monica
Um fim de semana como este tem por objetivo aprimorar nossa visão e dar um
direcionamento ao nosso envolvimento em Rotary. Falando sobre visão e direcionamento,
lembro-me de uma história sobre golfe, contada por Arnold Palmer, em que ele foi convidado
para comparecer a uma convenção de golfistas cegos.
Uma golfista cega explicou o truque - o carregador ia andando na frente dela – com um
sininho… que ele tocava quando chegava ao lado do buraco.
A golfista cega, então, atirava a bola na direção do barulho do sino.
Arnold perguntou até que ponto isso funcionava, e a golfista disse que funcionava tão bem
que ela estava disposta a jogar uma partida de golfe com Arnold… E… só para tornar a coisa
mais interessante, ela também estava disposta a apostar US$ 10.000 que conseguiria vence-lo.
Bem, Arnold Palmer não acreditou. Ele resistiu, mas ela insistiu.
E, assim, fizeram o trato. Palmer disse OK. E então ele perguntou:
A QUE HORAS VAMOS JOGAR?
E a senhora respondeu – Que tal 10h30… HOJE À NOITE!!!!!!!!!!!!!!!!
A história nos mostra que, não importa quais sejam os obstáculos, precisamos nos concentrar
naquilo que faz os seus Rotary Clubs continuarem seguindo em frente. Para chegar aonde

vocês querem que ele chegue. Para ir na direção em que vocês querem que ele vá. Para atingir
o destino de suas metas rotárias.
Metas como a erradicação da pólio no mundo todo.
Através dos esforços do Rotary e de seus parceiros, inclusive a Organização Mundial de Saúde,
o Fundo para Crianças das Nações Unidas, o Centro de Controle de Doenças dos Estados
Unidos, e os governos de todo o mundo… o mundo viu o número de casos de pólio reduzir
99% desde 1985.
É impressionante - e maravilhoso - que a Índia não é mais um país onde a pólio é endêmica.
Estamos quase lá na erradicação dessa doença debilitante para sempre, e ainda assim estamos
em estado de emergência. Não temos todo o dinheiro necessário para completar esse
trabalho. É por isso que precisamos que vocês usem toda a sua rede de contatos para nos
ajudar a acabar com essa doença. Batalhar pela erradicação da pólio não é trabalho para um
pequeno grupo de Líderes Rotários já destacados – cada um de nós precisa fazer a sua parte
para garantir que a pólio continue a fazer parte da agenda global. Escrevam para seus
governantes. Usem sua rede social para divulgar essa mensagem. Forneçam o link
www.endpolionow.org em suas assinaturas de e-mail. Organizem um jantar para levantar
fundos e ajudar a angariar o que falta para podermos continuar. Juntos cruzaremos a linha de
chegada e deixaremos o legado de um mundo livre da poliomielite.
Em Eventos Rotários importantes, como esta Conferência Distrital, é importante que cada um
de nós reconheça o importante papel de liderança que temos no Rotary. Cada um de vocês e
eu estamos conectados nessa liderança.
Esta é a nossa hora.
Sinto-me privilegiado, ainda que um pouco ansioso, por estar servindo como um dos 17
Diretores do Conselho Diretor de nossa organização, por um período de 2 anos.
Com certeza estou muito honrado com a oportunidade.
Também me sinto desafiado a ajudar a liderar o Rotary para seu futuro, na medida em que
1. implementamos o Plano Estratégico do Rotary Internacional em cada um de nossos
Rotary Clubs;
2. ajudamos os Rotary Clubs a se tornarem maiores, melhores e mais ousados;
3. revitalizamos a marca Rotary;
4. fazemos com que a próxima geração abrace e se identifique com o Rotary;
5. “certificamos” nossos Rotary Clubs para executarem os novos modelos de Subsídios de
nossa Fundação Rotária, conforme nos aproximamos dos 100 anos da Fundação
Rotária em 2017, concentrando-nos e aumentando nossos Serviços Humanitários
através dos SUBSÍDIOS GLOBAIS para o mundo, e dos SUBSÍDIOS DISTRITAIS para suas
comunidades locais;
E

6. Alavancamos nossa capacidade de ter êxito na erradicação da pólio nos próximos
quatro anos, até 2018 – utilizamos as lições que aprendemos para criar mais parcerias
de forma a podermos responder aos desafios que afligem a humanidade.
Cada um de vocês também deveria sentir-se excitado por esta oportunidade de servir ao
Rotary.
Cada um de vocês, pessoalmente, espero eu, está apoiando a Fundação Rotária com sua
contribuição pessoal.
Cada um de vocês, pessoalmente, espero eu, está encorajando os companheiros que
compõem o Conselho Diretor de seus clubes e alinhando as metas de seus clubes com as do
Rotary Internacional.
Cada um de vocês, pessoalmente, espero eu, está dando um exemplo de liderança de servir.
E tenho certeza que vocês também sentem o desafio que é ajudar a liderar seus respectivos
Rotary Clubs para o futuro.
Permitam-me ajuda-los nas 4 áreas a seguir:
1. DQS – estabeleçam a meta de crescimento de seu quadro social. Decidam quantos
sócios seu clube terá em 12 meses, e façam isso acontecer. Fiquei tão feliz em saber
que seu distrito já tem mais de 2.000 associados e parabenizo o Presidente do Comitê
de DQS de seu Distrito, Dirceu Vieira, por sua liderança e todos os Presidentes de
Clubes por acrescentarem novos companheiros este ano. Por favor, continuem este
trabalho que é tão importante.
2. FUNDAÇÃO ROTÁRIA - Gostaria de cumprimentar e também estimular seu Distrito
pelo fantástico apoio à Fundação Rotária. Parabenizo as lideranças passadas e a atual
liderança de Marcelo Haick e sua equipe. Seu Distrito é líder no Mundo Rotário e tem
doado mais de US$ 300 dólares per capita para o Fundo de Programas Anuais.
3. COMUNICAÇÃO – Melhorem a carta mensal, o website, e a presença de seus clubes na
mídia social. Coloquem os projetos de seus clubes no Rotary Showcase.
Recentemente, e vocês provavelmente já sabem disso, o Rotary lançou um ROTARY
BRAND CENTER no endereço Rotary.org, onde os companheiros podem acessar logos,
diretrizes, imagens, vídeos, anúncios, e outros recursos para ajudar a contar a história
do Rotary da melhor maneira possível. Estamos utilizando um olhar e uma voz
consistentes para o Rotary para que vocês tenham a possibilidade de descrever o
Rotary como uma organização que
REUNE LIDERANÇAS
TROCA IDÉIAS
É ATIVA
Fiquei também muito impressionado com os vídeos dos projetos dos clubes que vi na
conferência. Gostaria de cumprimentar os 5 vencedores, e aplaudir o trabalho do RP
Marcelo.
4. SERVIÇOS PROFISSIONAIS – usem suas habilidades profissionais específicas em
benefício de seus clubes e sua diretoria.

Um antigo diretor de Rotary, Kozo Sugo, de Osaka, Japão, fez um comentário maravilhoso
sobre os Serviços Profissionais.
Sugo disse, “É em nossa esfera profissional que podemos encontrar o verdadeiro coração dos
Serviços Rotários, porque o serviço profissional é a própria essência do Rotary. O serviço
profissional é, na verdade, o que nos distingue de outros clubes de serviços. O mundo precisa
dos serviços profissionais do Rotary mais do que nunca. Nas atividades comerciais e
profissionais de hoje em dia, as pessoas estão se debatendo, cada vez mais, com uma ênfase
exagerada na concorrência, na pressão para o aumento de lucros independentemente do custo
humano e a velocidade desconcertante dos avanços tecnológicos.
Hoje, muitas instituições educacionais e ambientes corporativos se concentram no
desenvolvimento intelectual, mas deixam de desenvolver a compaixão, integridade, lealdade e
as outras virtudes que denominamos, coletivamente, de ‘bom caráter’.
Portanto, o Presidente Ron nos pede para renovarmos nosso compromisso com os serviços
profissionais. E vamos começar examinando cuidadosamente as origens e a importância desta
Avenida de Serviços tão negligenciada, para compreendermos melhor o quão vital é o nosso
trabalho como Rotarianos”.
Espero que vocês se lembrem sobre a minha palestra de ontem, quando contei a minha
história sobre os sapatos, Victor e a luva verde.
Tenho certeza de que cada um de vocês conhece, muito bem, o ciclo em que os doadores são
retribuídos e os que recebem se transformam em doadores.
Esse é o Serviço em Rotary, e, conforme vocês retornarem para seus lares após esta
conferência, vocês compartilharão com outros a grande oportunidade de provar que Rotary é
“Servir sem Pensar em Si”.
Permitam-me encoraja-los ainda mais.
Façam com que este momento seja importante ao longo dos anos.
Mostrem uma liderança individual significativa.
Demonstrem que vocês NUNCA SUBSTIMARÃO a CAPACIDADE dos ROTARIANOS de seus
Rotary Clubs.
Abram e incluam a caixa de lápis de cor em seus Rotary Clubs, e envolvam seus clubes em um
espírito de amizade e cooperação como nunca antes.
Em resumo, gostaria de sugerir que vocês criassem MAIS MOMENTOS ROTÁRIOS PARA MAIS
ROTARIANOS em seus Rotary Clubs.
Nas palavras de Arch Klumpf, fundador da Fundação Rotária, “Ninguém pode dizer o que o
Rotary será amanhã, mas uma coisa é certa. O que o Rotary será amanhã depende do que nós
Rotarianos fazemos hoje”.

Foi uma experiência maravilhosa estar com vocês no Brasil neste fim de semana. Em nome do
Presidente de Rotary Internacional Ron Burton, e Jetta, agradeço profundamente por seus
serviços e peço-lhes que continuem seu grande trabalho em Rotary – porque estou certo de
que vocês já entenderam – você nunca sabe que oportunidades a sua doação proporcionará
para os outros.
Muito obrigado.

