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O título de sócio honorário de um Rotary Club é a
mais alta distinção que um clube de Rotary pode
conceder a uma pessoa, rotariana ou não, que
tenha prestado serviços relevantes ao próprio
clube. O manual de procedimento do Rotary
International especifica que o sócio honorário terá
o direito de comparecer a todas as reuniões do
clube e desfrutará de todos os demais privilégios
inerentes à associação ao clube. Tem, também, o
direito de visitar os clubes congêneres sem
necessidade de convite. Ele estará isento do
pagamento da jóia de admissão, das quotas
mensais e da exigência de freqüência, podendo ser
eleito para mais de um clube rotário.   

Por outro lado, ao sócio honorário é vedado o
privilégio de propor candidatos em perspectiva
para o quadro social do clube, o direito a voto e a
detenção de qualquer cargo diretivo no clube. Ao
Conselho Diretor do Clube é aconselhada a
realização                                                     Cont. pag. 2             

                                                                                                                               

Rotary Internacional e a Vacinação

 Sócio Honorário
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de uma cuidadosa análise de mérito do sócio
proposto com o objetivo de, não só valorizar o
seu quadro de Sócios Honorários, como
também permitir que os Sócios Honorários já
pertencentes ao quadro social do clube se
sintam privilegiados na companhia de mais
um novo sócio. Cabe, também, ao conselho a
destituição do sócio honorário, de acordo
com os critérios definidos.

Prosseguindo na exposição, o que se quer
realçar, agora, são os sentimentos de regozijo
que devem prevalecer no eleito, por se tornar
sócio honorário de um clube de Rotary. São
os compromissos que devem ser assumidos
de continuar a prestar serviços ao clube. São
o reconhecimento e a alegria de se ver aceito
por um novo grupo, não pelo seu cargo ou
por sua posição social, não pelo que possui,
mas pelo que pode dar.

O sócio honorário não deve, simplesmente,
recuperar suas faltas no clube que lhe
concedeu tamanha honraria. Ele deve
participar do clube, das suas reuniões
plenárias, das suas reuniões de
companheirismo; deve envolver-se com os
companheiros, como se sócio representativo
fosse, nos debates e nas questões de
importância do clube, mesmo sabendo que
não tem direito a voto. Sendo sócio de um
clube de Rotary e tendo já alguma
experiência, deve aconselhar os
companheiros nas mais diversas questões
debatidas. É esse o comportamento que os
próprios companheiros do clube querem
sentir quando da presença do sócio.

Nas reuniões distritais a que comparece, não
se isola no aconchego dos companheiros do
seu grupo, mas procura celebrar os
acontecimentos, também, com aqueles
companheiros que lhe distinguiram com o
título honorífico. O sócio honorário integra
sua família com a família do seu novo clube.

  

Valoriza os novos companheiros. Vivencia
Rotary em sua essência.

O Tempo
Heleno Melo
Sócio Correspondente do E-club" Distrito 4500

 
 
 
 
 

Phill Lustig (2009)
Pr. Synesio Lyra (2012)
Zigomar Vuelma (2012) 
Jorge Moreira Nunes (2012)
Embaixador João Mendes Pereira (2019)
Pr. Leiidmar C. Lopes (2019)
Gustavo S Couto (2019)
Francisco Rodrigues (2019)
Robert S. Weinroth (2020)
Amario Cassimiro da Silva (2021)

 Nossos Membros
Honorários

 

 

Thomas Alva Edson, nasceu em Ohio, 11 de
Fevereiro de 1847 e faleceu em West Orange, Nova
Jersy, 18 de Outubro de1931. Foi um inventor,
cientista e empresário.Registrou 2.332 patentes.
Entre as suas contribuições mais universais para o
desenvolvimento tecnológico e científico encontra-
se a lãmpada elétrica incandescente, o
gramofone, o cinescópio ou cinetoscópio, o
ditafone e o microfone de grânulos de carvão
para o telefone.
Foi Membro Honorário do Rotary Club de
Orange, NJ - USA.                      
Crédito: rotaryfirst100

Thomas Edson
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Rotary International
Convention 

SOCIAL MEDIA GUIDELINES
 

The Rotary International Convention is an annual
event that attracts thousands of members and
program participants from all over the world. It brings
the Rotary family together to learn from thought-
provoking speakers, exchange innovative ideas,
connect with old friends and new ones, and highlight
our service that makes lasting change.

For the first time, the 2022 Rotary International
Convention in Houston, Texas, USA, will expand to
invite local residents and like-minded leaders to join
the fun and learn what Rotary can do in their
communities

Have you been to a Rotary International Convention
in the past? We want to hear about your favorite
experience and see any photos you’d like to share! If
this is your first time attending, tell us what you’re
looking forward to the most. 

Find sample social media posts below that you can
use to inspire others to attend. Make sure to use the
official event hashtag #Rotary22 and tag Rotary
International in your posts so we can feature you on
our social media channels: 

Facebook: @Rotary 
Twitter: @Rotary 
Instagram: @RotaryInternational 
LinkedIn: @Rotary International

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

LINKEDIN

Sample social media posts

The 2022 @Rotary International Convention is the
perfect place to discover new opportunities for service
and friendship. Join me in Houston:
https://convention.rotary.org 

The #Rotary22 International Convention is the perfect
place to discover new horizons:
https://convention.rotary.org

Collaborate with @rotaryinternational, meet new
friends, and find inspiration for service projects at the
#Rotary22 International Convention. Don’t miss your
chance to discover new horizons in Houston!

The #Rotary22 International Convention is back in
person and the perfect place to discover new
opportunities! Together with @Rotary International, you
can find new skills, share ideas, and be part of a
network of people taking action to create lasting
change around the world. Join us in Houston:
https://convention.rotary.org



  E D I Ç Ã O  2 8  -  F E B / 0 3 / 2 0 2 2  

Nossa companheira Bernadete Zagonel
participou como jurada na seleção dos
competidores do Future Star que se
realizará em Abril. 

O Future Star é um projeto de competição
de jovens talentos na música e na dança
de estudantes de Middle e High School, 
 realizado pelo Rotary Club of Boca Raton. 

O 18th Annual Future Stars Performing
Arts Competition  se realizará em Abril 3,
2022 às 6:30pm no Mizner Park
Amphitheater em Boca Raton.  

  Aconteceu 
 

  Anota Aí 1!
 

 Nossa reunião desta
quinta-feira (FEB/10)

será diferente!
 

Em uma festa privada
(só membros e

cônjuges) estaremos
celebrando  

Valentine's Day!
 

Contamos com a sua
presença!

 
DATA:  FEB/10/2022

HORA:  7:00PM 

 Informações adicionais,

contacte: Luciana ou

Angélica
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    Lígia Cabral Assunção   

Fevereiro chegou e, para nossa alegria, estamos celebrando o
primeiro aniversário do CONEXÃO ROTARY. E nesta segunda-feira,
07, temos a honra de entrevistar o ilustre Carlos Speroni – Distrito
4905 – que foi Governador, Diretor do RI - Rotary Internacional e
fundou o Rotary Club da Base Marambio em 1997, na Antártica, o
primeiro no continente. Com uma trajetória impecável junto a
família rotária, certamente ele nos trará detalhes valiosíssimos e
exemplos extraordinários. 

Sua história junto ao Rotary é longa. Iniciada em 1964, foi
Governador do D 491, Team Leader do IGE, Macero nas
Convenções Internacionais de Taipei e Nice, Voluntário do TRF,
Auditor de projetos humanitários, Coordenador Regional do TRF e
Delegado ao Conselho de Legislação de Caracas. A extensa lista dos
importantes cargos deste eminente voluntário conta com atos
gigantes, eis que ele representou o Presidente em Conferências
Distritais na Argentina, Aruba, Bonaire, Brasil, Chile, Curaçao,
Espanha, México, Uruguai e Venezuela e é palestrante frequente
em conferências, institutos e fóruns em seu país e no exterior.
Membro e Presidente de diversas Comissões do RI e da Fundação
Rotária, ele convocou os Institutos Rotary na Argentina, Brasil e
Uruguai e Instrutor de Governadores na Assembleia Internacional.
Carlos Speroni foi Presidente da Comissão Organizadora Anfitriã da
Convenção de Buenos Aires 2000 e Diretor do RI (período 2005-
2007). Preside a Editorial Rotary Argentina, é Convocador de
Institutos Rotary na Argentina, Brasil e Uruguai e Instrutor de
Governadores na Assembleia Internacional, aprovada e prescrita
para Argentina, Paraguai e Uruguai. É também Presidente
Honorário do Ateneu de Estudos Rotary. 

Em sua comunidade de residência, na cidade de Monte Grande, foi
reconhecido como Vizinho Ilustre do Partido Esteban Echeverría,
por Portaria Municipal. Pertence à Ordem de São Jorge na Caríntia
(Áustria) e foi também condecorado com a Ordem Coronel
Atanasio Girardot e Sol de Carabobo. Nosso convidado, para além
de muito dedicado e especial, é a simpatia em pessoa e certamente
você vai notar que ele se destaca pelo seu verdadeiro coração
rotariano. Então, venha ouvir e participar de nossa alegria no mês
de aniversário do Conexão.

  Carlos  
 Speroni 

 

 Houston

O programa Conexão Rotary estará 

 completando no dia 1 de Fevereiro de 2022, o

seu primeiro anivesário de existência! 

E esta data não poderá passar sem

comemoração, não é? 

Então, estaremos comemorando no dia 17 de

Fevereiro (Via Zoom) e você é nosso

convidado especial! 

Participe! Será uma programação alegre e

descontraída com a nossa locutora Lígia!  

  Anota Aí 2!
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE FEVEREIRO

COMEMORAÇÕES
DE FEVEREIRO

Rotary Boca Raton West

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

03 – Reunião Regular
        - Zoom

10 – Reunião Festiva 
        - Valentine's Day
        - Só Membros

17 – Reunião Especial
       - Comemoração Conexão Rotary
       - Zoom

24 – Reunião Festiva 
        - Aniversário do Rotary  
        - Imigrantes Italianos no Brasil

 Peacebuilding and
Conflict Prevention

Month

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
 

 02 - Bernadete & Gustavo

ANIVERSÁRIO DE MEMBREZIA
 

15 - Luciana Beuke
 
 
 

https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.facebook.com/RotaryBocaRatonWest/
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://twitter.com/RCBocaRatonWest
https://www.youtube.com/c/RotaryClubofBocaRatonWest
https://issuu.com/rotarybocaratonwest/docs
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

