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Desde 1910, a Convenção do Rotary vem
combinando
companheirismo
e
assuntos
administrativos da entidade, inspirando os
participantes
com
palestrantes
notáveis,
entretenimento, workshops e mensagens dos
líderes da organização.
Em 15 de agosto de 1910, Paul Harris convocou a
primeira Convenção do Rotary. Na época, havia 16
clubes nos Estados Unidos. Eles compartilhavam o
nome Rotary e seus objetivos eram semelhantes,
mas não contavam com um escritório central nem
estatutos.
“Esta será uma Convenção na qual arregaçaremos
as mangas e nos empenharemos para lançar a
Associação Nacional de Rotary Clubs. Para tanto,
precisamos das melhores ideias e da cooperação
de todos aqui presentes”, disse Paul Harris aos 60
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participantes do evento reunidos no
Congress Hotel, em Chicago. “Iremos nos
divertir, intercalando lazer suficiente para
que vocês não se lembrem deste encontro
como algo enfadonho. Mas, ainda assim, o
propósito principal de estarmos aqui é tratar
de assuntos importantes para nós.”
Nos primeiros anos do Rotary, os delegados
da Convenção debatiam e votavam
alterações aos Estatutos e Regimento Interno
do Rotary. À medida que o quadro
associativo e a participação na Convenção
cresciam este processo passou a evoluir, até
que em 1977 o Conselho de Legislação
tornou-se o órgão legislativo do Rotary. Por
sua vez, a Convenção manteve-se como o
principal evento para congregar amigos,
comemorar realizações e discutir o futuro do
Rotary.
Muitos marcos e momentos inesquecíveis
do Rotary estão associados a uma
Convenção:
1917
Na Convenção de Atlanta, nos EUA, o
presidente em fim de mandato, Arch
Klumph, inspirou a criação da Fundação
Rotária durante um discurso no qual propôs
o estabelecimento de “um fundo de dotação
para fazer o bem no mundo”. Os delegados
alteraram os Estatutos de forma a permitir a
criação desse fundo, o qual veio a ser o
precursor da Fundação Rotária. Para
comemorar o centenário da Fundação, a
Convenção retornou à Atlanta em 2017.
1921
A promoção da paz e da boa vontade foi
adicionada aos Estatutos do Rotary na
Convenção de Edimburgo, na Escócia, a
primeira realizada fora dos Estados Unidos.
1931
A Áustria criou o primeiro selo comemorativo
em homenagem ao Rotary na Convenção de
Viena. Outros países seguiram o exemplo

lançando seus próprios selos nas Convenções
do Rotary, como Brasil, Japão e Alemanha.
1945
Em janeiro, o governo dos Estados Unidos
emitiu uma diretriz limitando o tamanho de
reuniões que envolvessem viagens de
pessoas de outros lugares. Em vez de pedir
uma isenção, o Rotary dividiu a Convenção de
Chicago de 1945 em quatro grupos
separados que se reuniram entre 31 de maio
e 19 de junho. O total de participantes foi 141
— o segundo menor na história da
Convenção.
1978
O presidente do Rotary, Clem Renouf,
anunciou na Convenção de Tóquio um novo
programa, os Subsídios Saúde, Fome e
Humanidade (3-H), para melhorar a saúde,
combater
a
fome
e
estimular
o
desenvolvimento humano e social. A intenção
era fazer com que os rotarianos usassem
subsídios para fornecer acesso à água
potável, apoiar programas de alfabetização,
prover assistência médica e outras coisas.
Isso abriu caminho para o atual programa de
Subsídios Globais.
1980
Albert Sabin, criador da vacina oral contra a
pólio, falou na Convenção do Rotary em 1980
e novamente em 1985. Ambas as vezes, ele
enfatizou a importância das campanhas de
imunização em massa.
1988
O Rotary iniciou seu programa Pólio Plus
visando angariar US$120 milhões. Na
Convenção Internacional na Filadélfia, EUA, a
organização anunciou ter arrecadado quase
US$200 milhões, um verdadeiro sucesso.
Quando contribuições e promessas de
doações recebidas com atraso foram
computadas, o total atingiu US$247 milhões.
1989
Rotaractianos reúnem-se no primeiro
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Encontro Rotaract Pré-convenção, realizado
juntamente com a Convenção do Rotary em Seul, na Coreia do Sul.
2004
A Convenção de Osaka, no Japão, quebrou o recorde com o maior número de participantes
pagantes, atraindo 45.381 pessoas. Sadako Ogata, ex-bolsista do Rotary e ex-alta
comissionária da ONU para refugiados, falou do tempo em que foi bolsista e como isso
impactou sua carreira.
2015
Brasil
Foi realizada em junho de 2015 emSão Paulo.
By Rotary International

O presidente do RI de 1978-79 anunciando o
programa 3-H na Convenção de 1978 em Tóquio.
1978 The Health, Hunger, and Humanity (3-H)
Program is created. 1988 At the Rotary Convention
in Philadelphia, Pennsylvania, USA, Rotary
announces that the PolioPlus campaign, which
aimed to raise $120 million, had in fact raised
almost $220 million.

Albert Sabin descrevendo
suas recomendações para a erradicação
da pólio na Convenção de 1980. Na época,
seu chamado para realizar campanhas de
vacinação comunitárias, bem organizadas
e recorrentes não foi aceito por algumas
organizações de saúde, mas desde então
tornou-se componente essencial usado
pelo Rotary na luta contra a pólio.
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NOSSO CLUBE NA CONVENÇÃO INTERNATIONAL DO ROTARY
A Convenção foi exatamente o que o Paul clubes da sua cidade, seja o encontro com
Harris falou em 1910 na primeira todos os Rotarianos do seu distrito; sem contar
Convenção Internacional.
as pessoas do nosso Brasil que quer falar, tirar
fotos, é uma atmosfera sensacional mesmo!
A Convenção é a combinação de
companheirismo, assuntos administrativos Agora os speakers... que coisa fantástica! Um
da organização, inspirando os participantes deles foi o Kailash Satyarthi - Prêmio Nobel da
com palestrantes notáveis, entretenimento, Paz em 2014 por defender a liberdade das
workshops e mensagens dos líderes da crianças do trabalho escrevo. Que dedicação!
organização.
Que palestra!

Ah, também encontramos os Past Presidentes
e claro, o grande momento de ouvirmos a
Presidente Eleita que depois de 117 anos
teremos uma mulher à frente desta maior
organização mundial com 1.4 milhões de
integrantes que juntos fazemos o bem,
Alí é um verdadeiro encontro de culturas!
ajudamos alguém em algum lugar deste
Que coisa linda ver as pessoas se vestirem
planeta Terra!
de maneira “diferente” com orgulho e
vontade de mostrar como é o seu país. Por Dini Heizer
Fiquei fã do povo Africano, que povo alegre! Convenção Internacional do Rotary - Houston/ 22
Como gostam de cores! E os modelitos das
mulheres! Coisa linda de se ver, AMEI!
Tentei até comprar um vestido, mas
evaporou,; acho que todas as muheres
tiveram a mesma idéia.
A gente só vê gente alegre pra lá e prá cá,
correndo para fazer comprinhas ou indo
para uma sala de palestra. A gente esbarra
com gente do nosso país, de outros países,
com gente que ama o nosso Brasil!

E os stands com produtos do Rotary? Tinha
stand da índia, da África, dos Estados
Unidos e etc… Nossa, tinha tanta coisa
bonita que o povo ficou louco… esta área
dos stands parecia mais um formigueiro.

Outro grupo do Distrito 6930

Ah, também tinha os stands dos projetos do
Rotary, quanta oportunidade para aprender
ou conhecer coisas novas do Rotary!
Você vê coisas que não acredita… tinha até
um carro para você autografar, parecia
mentira, mas foi verdade… até deixei meu
nome nele!
Bom, a gente anda o dia todo, só no final do
dia é que você percebe o quanto andou…
mas vale a pena, a gente não quer perder
nada, seja o encontro com novos amigos,
seja o encontro com os rotarianos dos

Super Herói do Rotary
Barbecue
Cont. Western
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Jantar de Confraternização do Distrito 6930

Dini & Douglas Heizer

Presidente Eleito do RI 2023-2024,
Gordon McInally e Dini Heizer

Jennifer Jones, a Primeira Mulher
Presidente do Rotary Internacional
2022-2023

Douglas com os novos amigos

Dini com as amigas da
Nigéria
Douglas & Dini com o atual Presidente do
Rotary Internacional, Shekhar Mehta e Esposa

Dini deixando seu nome no carro

Kailash Satyarthi - Prêmio Nobel da Paz - 2014
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Anota Aí 1!
DISTRICT TRAINING
SEMINAR
Lígia Cabral Assunção
A nossa Conexão, de segunda-feira, 27, fecha junho com
chave de ônix, trazendo em entrevista o RL CARLOS
FERRARA JR - RCSP-Brás distrito 4563, atualmente
Coordenador da área de educação em projetos
humanitários (2022/2023). Ele é Pró-Reitor Acadêmico no
Centro Universitário São Camilo, entidade Confessional
de Educação Superior. O Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior
não só se dedica à comunidade, dá de si sem pensar em
si, enquanto exerce sua carreira profissional, a exemplo
do que fez através do Centro Universitário São Camilo
onde avaliou e cooperou com jovens Rotaractianos com
bolsas de estudos de 50% a 100% (conforme suas
necessidades). Ele coordena também alunos e
professores da área de cursos da saúde, guiando-os em
diversos bairros e cidades de São Paulo através de
trabalho voluntario em feiras, as últimas em Jandira e
Cambuci (abril/2022). Voluntariou-se também em ações
como a arrecadação de mechas de cabelo para o Rotary
Aclimação e foi parceiro na Doação de Sangue (Rotary
Osasco).
A linda trajetória de Carlos Ferrara Jr. tem trazido orgulho
ao Rotary Club de São Paulo Brás e a família rotariana o
considera uma joia rara, desde que se associou em maio
de 2010. Dono de uma determinação e dedicação
apuradas,
tornou-se
Presidente
(2013-2014)
e
Governador Assistente (2014-2015 e 2010-2021). Foi
Coordenador de Bolsas Rotary pela Paz (2018-2019),
Secretario Distrital (2017-2018 e 2019-2020) e integrou o
Banco de Oradores (2021-2022).
Certamente será um encontro maravilhoso e, como
sempre, convido você para fazer parte de mais uma
conexão importante e imperdível.

5 de Novembro 2022
9 am - 4 pm
Foundation Grant Seminar
(Mandatory para usar grants)
Membership Seminar
Public Image Seminar
Pre PETS
(Mandatory para Presidentes 23/24)

House of Friendship
Palestra e Work Shop
Almoço incluido

Anota Aí 2!
GOVERNOR
23/24

CARLOS
EDILUCIO
FERNANDES
FERRARA
JUNIOR

INSTALLATION
DINNER
01/ Julho/ 2023
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COMEMORAÇÕES
DE JUNHO

AGENDA
DE JUNHO
Rotary Fellowships
Month
02 - Reunião Regular
Chloe's Bistro
6885 SW 18th St b7,
Boca Raton, FL 33433

ANIVERSÁRIO
26 - Bernadete Zagonel
ANIVERSÁRIO DE MEMBREZIA

01 - Lígia Assunção
16 - Francisco Pessoa

09- Reunião
Speaker: Evelyn Flores
Chloe's Bistro
16- Reunião Regular
Chloe's Bistro
23 - Reunião Regular
Online (Zoom)

VISIT US
rotarybocaratonwest.org
RotaryBocaRatonWest
instagram.com/rotarybocaratonwest/
RCBocaRatonWest
RotaryClubofBocaRatonWest
Rotary Boca Raton West
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

30 - Instalation Dinner
Posse Nova Diretoria 22-23
Chloe's Bistro

