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A filosofia do Rotary não é, porém, uma filosofia meramente subjetiva. Ela se traduz em ações objetivas de SERVIR
em atividades humanitárias, educacionais, sociais, de desenvolvimento sustentável, respondendo a reais preocupações
das comunidades que, com as pessoas, formam os dois polos
da Realidade Total. Diz o Manual que
“Qualquer assunto que envolva o bem-estar geral da
comunidade, da nação e do mundo, é do interesse dos
associados, devendo ser estudado e discutido de maneira
justa e imparcial para esclarecimento dos rotarianos na formação de suas opiniões individuais.” (pg. 221)
O Rotary sistematizou as suas atividades em 5 Avenidas de
Serviços, que constituem as bases filosóficas e práticas do seu
trabalho: Serviços Internos; Serviços Profissionais; Serviços à
Comunidade; Serviços Internacionais e Serviços à Juventude,
desenvolvidas num ambiente de Companheirismo, que é
pedra angular do Rotary e expressão de uma cidadania global, criando entre os rotarianos laços de compromisso com
a Missão e o Ideal de SERVIR.
Neste contexto, cabe referir a instituição dos Programas
Piloto, de acordo com o Plano Visão de Futuro, concebido em
2013, com o objetivo de testar novas modalidades de SERVIR,
numa como que antecipação do Futuro.
De entre esses Programas Piloto, destaco o do Associado
Corporativo, que cria uma nova categoria de associado, uma
pessoa jurídica, agregando um importante diferencial à sua
Imagem Pública e propiciando às empresas a obtenção de
um inestimável SELO DE RESONSABILIDADE SOCIAL.
A ACRJ tornou-se o 1º Associado Corporativo do RCRJ,
na gestão do seu então Presidente, o rotariano Antenor de
Barros Leal, que demonstrou com essa adesão a sua larga
visão empresarial, mantendo íntegro o legado imperecível
do Visconde de Mauá. Em síntese:
O Rotary faz filantropia, mas não é uma organização
filantrópica.
O Rotary faz caridade, mas não é uma instituição de
caridade.
O Rotary faz coisas, mas a sua Missão é FAZER GENTE.
Importa, assim, sensibilizar a sociedade para o papel
crucial do Rotary no mundo conturbado de hoje, em que
impera o individualismo, – o chamado “ownerismo”, o consumismo, cujos imperativos de mercado, como observa Bill
Gates, fazem com que se invista mais na calvície masculina
do que na vacina contra a malária.
Esse papel crucial é expressamente reconhecido pelas
Nações Unidas, onde o Rotary, através da sua Rede de Representantes, detém o mais alto status consultivo oferecido
a uma Organização pelo Conselho Econômico e Social, que
supervisiona várias de suas Agências.
Em reconhecimento desse papel ímpar, a ONU instituiu o
Dia 5 de novembro, como o UN ROTARY’S DAY, celebrado na
sede em Nova York, consagrando a valia do trabalho do Rotary
no enfrentamento dos desafios que compõem a dramática
realidade contemporânea.
Para as Nações Unidas:
“ROTARY brings together great minds from everywhere in
this world, in a multidisciplinary approach.
“O Rotary congrega grades intelectos de todas as partes
do mundo, a nível multidisciplinar.”
“Rotary units people from all continents, cultures and
occupations.”
O Rotary une pessoas de todos os continentes, culturas
e ocupações.
“It’s truly one of our greatest strengths”.
“É, verdadeiramente, uma das nossas maiores forças.”
Neste passo, o da sensibilização da sociedade para a
importância do Rotary, agradeço a Maurício de Castilho
Dinepi, Diretor Presidente do Jornal do Commércio e Associado Honorário do RCRJ, a Coluna Quinzenal ofertada para
divulgação das atividades rotarianas. O JCommercio fundado
em 1827, é o Jornal mais antigo em circulação ininterrupta
na América Latina.
Quero, outrossim, agradecer ao Presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Manoel Lenz Cesar
Protasio, a sua inestimável compreensão do papel do Rotary
na problemática realidade contemporânea e da parceria que
as duas Organizações podem estabelecer entre si em prol de
um crescimento ajustado humanitário.
E, no momento em que assumo a Presidência do Rotary
Club do Rio de Janeiro, presto uma homenagem muito sincera e muito especial aos Presidentes que me antecederam,
pela sua valiosa contribuição para o crescimento e o fortalecimento do Rotary Club do Rio de Janeiro.
OBRIGADA
Milton Ferreira Tito
Ricardo Costa Garcia
Alice Cavaliere Lorentz
Eduardo Costa Garcia
José Carlos Schimdt Murta Ribeiro
Ruy Barreto
Joel Mendes Rennó
Antes de terminar, agradeço a Deus toda a força que me
tem dado – Tudo posso naquele que me dá Força.
Agradeço aos meus Filhos e Netos o amor e o desvelado
apoio em todos e atos e circunstâncias de vida.
Termino com a convocação feita aos Rotarianos do mundo inteiro pelo Presidente do Rotary, K.R.Ravidran, Rotariano
de SRI LANKA, desde 1974, empresário de sucesso, fundador
e CEO da empresa PRINTCARE PLC, líder global na indústria
do chá:
BE A GIFT TO THE WORLD
SEJA UM PRESENTE PARA O MUNDO
“Todos nós – diz Ravindran, Ravi, como gosta de ser
chamado – temos algo a oferecer, independentemente de
quem somos e do nosso estilo de vida.
Podemos oferecer nossos talentos, conhecimentos, habilidades, empenho, dedicação e devoção.
Através do Rotary, poderemos deixar algo real duradouro
Através do Rotary, podemos usar estas dádivas para fazer
uma diferença verdadeira na vida das pessoas e do mundo.”
E o Rotary faz a DIFERENÇA.
E, nós Rotarianos devemos SER A DIFERENÇA.
Muito obrigada.

