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“Quando Paul Percy Harris, como advogado experimentado em atividades dos mais 
variados matizes, exercidas por diferentes classes sociais, concebeu a felicíssima idéia de 
criar um núcleo de homens voltados para os quadros de solidão humana, pobreza de seus 
semelhantes e perda de segurança individual, em decorrência do gangsterismo crescente 
no ano de 1905 na cidade de Chicago, propondo a fundação de uma entidade associativa, 
que veio a chamar-se poucos anos depois de Rotary International, estava desempenhando 
o papel de profeta do Século XX. 

Os sadios princípios que orientaram essa notável entidade desde aquela época, até 
o corrente ano, honram e engrandecem os que participam de tão benéfico movimento 
social, cujo lema é “Dar de si sem pensar em si”. Seus objetivos abrangem toda uma 
filosofia de serviços humanitários do mais alto valor ético e moral, como os mais autênticos 
incentivos à paz interior de cada rotariano, até a paz entre as nações. Visam estimular e 
fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento digno, promovendo e 
apoiando: 

Primeiro: O desenvolvimento do companheirismo, como elemento capaz de 
proporcionar oportunidades de servir; Segundo: O reconhecimento do mérito de toda 
ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional; Terceiro: A melhoria da 
comunidade, pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada; Quarto: A 
aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, 
da cooperação e da paz entre as nações. 

Nesses cem anos de ações benfazejas para a humanidade, Rotary International vem 
resgatando os talentos jovens nos 167 paises onde atua, com a concessão de milhares de 
bolsas de estudos e formação de grupos de estudos às centenas, anualmente, constituindo-
se na maior organização mundial no amparo à juventude talentosa. Cada Rotary Club do 
mundo inteiro mantém ou favorece a manutenção de creches e escolas, para a infância 
carente de recursos financeiros. 

Os programas de defesa da saúde pública empregam milhões de dólares nos cinco 
continentes do Planeta Terra, sendo que só o de Erradicação da Poliomielite e das cinco 
doenças preveníveis por vacinação como: tuberculose, sarampo, tétano, coqueluche e 
difteria, constantes do Programa Polioplus, já estão consumindo cerca de US$ 600 milhões 
até este ano de 2005, quando o fabuloso programa de erradicação da paralisia infantil 
deverá estar concluído universalmente. 

Graças ao grandioso Procedimento de Preservação do Planeta Terra, instituído pelo 
eminente Presidente Brasileiro de Rotary International 1990-1991, Paulo Viriato Correia da 
Costa, estão sendo tomadas as mais sérias medidas por parte dos Rotary Clubs de todos 
os paises do mundo, concernentes à preservação dos potenciais de solos, florestas e 
recursos hídricos, objetivando garantir o bem estar das populações do porvir. 

Para nós brasileiros é motivo de justo orgulho as passagens construtivas, pela 
Presidência de Rotary International, dos inclitos patrícios Armando de Arruda Pereira, 
Ernesto Imbassahy de Mello e Paulo Viriato Correia da Costa, que tanto dignificaram a 
Instituição que estamos homenageando. 



Como seus maiores representantes atuais no Nordeste, figuram as pessoas dos 
estimados Diretor 1985-1987 Mário de Oliveira Antonino e Governador do Distrito 4500, 
Alberto de Freitas Brandão Bittencourt, que nos honram com as suas presenças, lembrando 
o inclito Presidente Internacional Glenn E. Estess. A eles cabem os grandes sucessos das 
entidades rotárias deste Centenário de Rotary International, nos quais se inclui como 
suprema atuação à confecção do Calendário de Atividades 1º de julho de 2004 a 30 de 
junho de 2005, com marcantes eventos nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte, componentes do Distrito 4500 de Rotary International. Ao exaltarmos o 
grandissímo papel do Rotary na prestação de serviços voluntários à humanidade, temos de 
convir que os seus integrantes o fazem por amor as boas causas e ao seu próximo como a 
si mesmos. 

No conceito de equilíbrio social que faz a estabilidade empresarial, rico não é o que mais 
tem, mas sim o que menos precisa. Vivamos a partir de agora, caríssimos colegas 
homenageados pelos seus acervos de trabalhos agronômicos, recitando as palavras de 
São João da Cruz “A alegria é o sol das almas: ilumina a quem a possui e reanima a quantos 
recebem os seus raios”. 

Essa alegria é que vence a idade, dá força à mente e ao corpo, prodigalizando a 
extensão da capacidade de servir e a intensificação da auto-estima, para o nosso bem, de 
nossas Famílias, das instituições a que servimos, de nosso Estado e de nossa Pátria”. 

 
Recife, 02 de junho de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


