Discurso de Posse na presidência
do RCR Frei Caneca
Alexandre Santos

Discurso proferido em 03 de julho de 2014, por
ocasião da solenidade de Posse na presidência
do RCR Frei Caneca, no restaurante do Círculo
Militar do Recife, na Avenida Agamenon
Magalhães, no bairro do Espinheiro, no Recife.

Minhas senhoras e meus senhores,
Vivo, neste instante, um momento especialíssimo. Um momento daqueles que, no
dizer do dizer do governador Eduardo Mota, se enquadra na categoria impar dos ‘Momentos
Rotary’ – episódios vividos na ambiência do Clube e que nos são inesquecíveis.
A minha vida em Rotary é recente, mas já reúne muitos 'Momentos Rotary'.
Me recordo, por exemplo, do primeiro contato com o RCR Frei Caneca, quando, a
convite do encantador casal Sônia e Milton Dantas e fraterna acolhida pelo presidente José
Geraldo, proferi palestra sobre idéia alimentada pela União Brasileira de Escritores de
construir o Memorial Frei Caneca; lembro da emoção que senti quando a companheira Telma
Biscontini me informou ter apadrinhado meu ingresso no Clube; [lembro] da posse em
solenidade presidida pelo amigo e companheiro Zacarias Vilar; [lembro] do convite feito pelo
companheiro Almir Rodrigues para que eu fosse o seu vice-presidente; [lembro] dos
momentos

inesquecíveis

proporcionados

pelo

Ryla

'Antonio

Maciel

Lins'

realizado

recentemente em uma Escola Estadual São Francisco de Assis, no bairro da Imbiribeira.
A esses momentos poderiam ser somados tantos outros vividos nas agradáveis
companhias dos companheiros Wilmar Medeiros, Gildo Carício, Milton Pires, Zurma Caldas,
Paulo Roberto Alves, Hélio Tadao, Ranulfo Andrade, Jose Geraldo Oliveira, Maria Ione
Moraes, Marcia Lins, Ney Casado, Laercio Gomes de Lima, Mauricio Torres e nossa sempre
presente Neide Melo.
Viagens, jantares, encontros. Tanta coisa boa.
Se não houvesse mais nada, só a riqueza do convívio já justificaria a paixão que o
Rotary desperta nas pessoas. Mas, para além do companheirismo, a vida em Rotary nos
remete à Gratuidade e à Dádiva.
Foram esses sentimentos e princípios que embalaram o advogado Paul Harris, ainda
em 1905, quando juntamente com o engenheiro de minas Gustav Loehr, o alfaiate Hiran
Shorey e o comerciante Silvester Schiele, a criar a nossa organização, cujo lema maior é
'DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI'
Esse lema diz tudo, pois o objetivo do Rotary é valorizar e fomentar o Ideal de Servir
com base em empreendimentos dignos e de ajuda ao próximo: (a) estimulando o
companheirismo

para

aprofundar

amizades

e

criar

a

oportunidade

de

servir;

(b)

reconhecendo o mérito de toda a ocupação profissional; (c) buscando a melhoria da
comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada; e (d)
aproximando profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da
cooperação e da paz entre as nações.
Foi nesta perspectiva que, em 1943, o Rotary Internacional adotou uma filosofia de
trabalho concebida anos antes (em 1932) pelo presidente Herbert Taylor, consagrando a
chamada Prova Quádrupla - quatro perguntas simples, porém profundas, que resumem um
procedimento vitorioso e que norteia a nossa ação: É a verdade? É justo para todos os
interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os
interessados? Se a resposta for SIM às quatro perguntas, temos a certeza de que estamos
no caminho do certo e do justo.
Não foi sem razão que pessoas como Albert Sabin, José Alencar e Walt Disney foram
rotarianas e, hoje, juntamente conosco e mais 1 milhão e 200 mil pessoas, líderes como Bill
Gates e o Papa Francisco também são, estando agregadas a algum dos 32.400 clubes
espalhados por todo o planeta. No Brasil, somos 56 mil companheiros militando em 2.380
clubes, dos quais 92 no Distrito 4.500 do qual o RCR Frei Caneca faz parte.
Meus companheiros e amigos
Embora ajustada as circunstâncias e aos tempos, a missão do Rotary é única e pode
ser percebida claramente nos lemas adotados por cada um dos nossos presidentes
internacionais.
Um soslaio para trás nos mostra, entre outros: "Servir, na guerra e na paz", "Nosso
compromisso é servir", "Assumamos a plenitude da oportunidade de servir", "Servir é a
nossa ocupação", "Servir", "Ajudem a moldar o futuro", "Agir", "Participem!", "É hora de
agir", "Servir para unir a humanidade", "Estenda a sua mão", "Que o ideal de servir ilumine
o caminho", "Encontremos tempo para servir", "A verdadeira felicidade está em ajudar o
próximo", "A humanidade é nossa missão", "Paz através do servir" e ‘'Viver Rotary.
Transformar vidas”.
São frases que resumem o nosso compromisso com a humanidade.
E destacar a importância de cada um de nós para a realização desse compromisso
talvez essa tenha a intenção do presidente Percy Hodgson, quando, em 1949, adotou o lema
"Rotary será o que você fizer dele."
Agora é inaugurado um novo ano rotário. O período 2014-2015 transcorrerá sob a
égide do lema ‘Faça o Rotary brilhar’, que inspira o nosso presidente internacional Gary
Huang.
E, aí, sempre animado pelo objetivo primal de ‘Dar de si antes de pensar em si’, o
Rotary Clube Recife Frei Caneca concede a mim e aos companheiros Zacarias Vilar (Vice
Presidente), Ranulfo Andrade (Secretário), Sônia Dantas (2ª Secretária), Márcia Lins
(tesoureira), Hélio Tadao (2º Tesoureiro), Wilmar Medeiros (Protocolo), Gildo Carício
(Comissão da Fundação Rotária), Almir Souza (Comissão de Projetos Humanitários), Zurma

Caldas (Comissão de Imagem Pública) e Telma Biscontini (Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Associativo) a chance de aprofundar nosso empenho para cumprir os objetivos
estabelecidos pelo governador Eduardo Mota (cujo desejo é ‘Capacitar e Motivar para
Servir’).
E as metas são claras: 1) realizar 3 RYLAs (que na tradução literal significa ‘Prêmio
Rotário de Liderança Juvenil’ e, que, na prática, que dizer encontro com jovens com o
objetivo de divulgar a ação Rotary, criando oportunidades para o desenvolvimento de
habilidades e aprendizado sobre valores de prestação de serviços, altos padrões éticos e
promoção da paz); 2) incorporar, pelo menos, uma empresa cidadã no quadro de ABTRF; 3)
ampliar o número de associados, incorporando, pelo menos, mais três companheiros; 4)
participar da nossa Convenção de São Paulo com o maior número de companheiros; 5)
garantir a arrecadação per capita de pelo menos US$ 100 para a Fundação Rotária; 6)
realizar, pelo menos, um Rotary Day; 8) participar de projetos humanitários relacionados a
áreas como prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças,
melhoria na qualidade dos recursos hídricos e saneamento, melhorias na saúde maternoinfantil, melhorias na educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e
comunitário; 9) apresentar candidatos ao programa de Intercâmbio de Jovens; 10)
patrocinar a criação de um Rotaract e de um Interact Club; 11) patrocinar a criação de um
novo Rotary Club; 12) estimular reunião Interclubes;
Meus companheiros e amigos
Hoje, graças a confiança de meus pares, assumo a presidência do Frei Caneca – um
Clube criado em 1987 pela iniciativa e liderança dos companheiros Wilmar Medeiros, Gildo
Carício, Genival Barbosa Guimarães, Antonio Maciel Lins, José Danilo Pereira da Silva, João
da Costa Albuquerque, Hiram Menezes e Marco Antonio Vieira da Mota, tendo por patrono
maior o herói nacional Joaquim do Amor Divino Rabelo, o Frei Caneca, Frei Caneca, cuja
história de amor a Pátria precisa ser mais conhecida para orgulhar a todos os brasileiros.
E assumo a presidência do Clube com muita tranqüilidade, pois, neste ambiente se
vive e se pratica o ideal de Paul Harris, cultivando a harmonia e o compromisso com a
humanidade e a paz.
Assumo com a ventura de ser aluno e pupilo de grandes mestres. Me refiro não
apenas aos companheiros José Geraldo Cavalcanti de Oliveira, Zacarias Queiroz Vilar, Maria
Ione Costa de Moraes, Marcia Jaci do Amaral Lins e Almir Rodrigues de Souza, que me
presidiram desde o momento em que ingressei no Clube, mas, também, a mestres e
companheiros como Eudes de Souza Leão Pinto, Mário Antonino, Alberto Bitencourt, Hiram
Menezes, Milton Dantas Gildo Carício, Milton Pires e tantos outros, que, dentro e fora do
nosso querido Frei Caneca, poderão socorrer a minhas eventuais dúvidas e inseguranças.
Meus companheiros e amigos
Embora estejamos em festa, devo registrar que este momento poderia ser mais
alegre. Seria mais alegre, por exemplo, se, ao lado da sua querida esposa Márcia, neste
momento pudéssemos ver o companheiro Antônio Maciel Lins, que, convocado para outras

missões, não pode esperar por este momento e, deixando muitas saudades em todos nós,
alcançou a grande inflexão da vida e partiu para outra jornada.
Com a permissão de todos vocês, a Antônio Maciel Lins eu dedico toda a alegria
deste momento.
Muito obrigado!
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