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Meta é unir mais pessoas 

A indicação de Joseph Mi-
chel Fayad para substituir o 
governador Waldemar Lopes 
de Moraes partiu do clube de 
serviços de Vera Cruz e, há dois 
anos, seu nome foi o escolhido 
após passar por uma série de 
exigências no trâmite do Ro-
tary, entre requisitos a serem 
preenchidos pelos candidatos 
e avaliação após entrevista com 
o colegiado, formado por cinco 
ex-governadores.

Como governador do Distri-
to 4680, Joseph Fayad, rotaria-
no há mais de uma década, tem 
o papel de liderar. Junto com 
sua equipe de governadores 
assistentes, precisará adminis-
trar o Distrito com seus clubes 
e todas as suas características, 
diferenças e particularidades. 
Hoje são cerca de 1,2 mil asso-
ciados nos 55 clubes do distrito 
e para Joseph Fayad, a meta é 
alcançar 1,3 mil companheiros e 
60 clubes ao final de seu man-
dato. Outro desejo é disseminar 
ainda mais o programa para os 
jovens, como o Interact (de 12 a 
18 anos) e o Rotaract (19 aos 30 

anos). Além do desafio de cada 
vez mais renovar o quadro de 
associados e inserir jovens nos 
clubes, Fayad relembra que há 
cerca de 30 anos as mulheres 
começaram a ingressar no 
Rotary. A pluralidade de pen-
samento e ações é essencial 
na visão do novo governador 
distrital e, por isso, quem sabe 
criar um clube só de mulheres 
rotarianas poderia ser um belo 
legado para o Distrito 4680.

Se o lema rotário do ano é 
o “Rotary conecta o mundo”, o 
trabalho da equipe liderada por 
Joseph Fayad busca aproximar 
as pessoas e cativar lideranças 
a se somarem aos clubes, am-
pliando a participação, a reno-
vação e o comprometimento 
pelas causas sociais trabalhadas 
nos municípios. Cabe a Fayad 
administrar o Distrito e fazer 
com que as metas do Rotary 
Internacional sejam compreen-
didas e cumpridas nos clubes, 
promovendo a imagem pública 
da entidade, prestigiando as ati-
vidades distritais e incentivando 
programas e ações.

Lema deste ano é o “Rotary conecta o mundo” e no Distrito 4680, essa conexão
visa aproximar lideranças comprometidas a trabalhar pela sociedade

O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos 
que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para 
causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no 
mundo todo. Para resolver problemas reais é preciso compromisso, visão 
e pessoas que entram em ação. Com dedicação, energia e inteligência, os 
associados ajudam a humanidade há mais de 110 anos. Por meio de projetos 
sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos 
hídricos, procura maneiras de criar um mundo melhor.

Por acreditar em encontrar soluções para muitos problemas mundiais, 
os mais de 35 mil Rotary Clubs trabalham para promover a paz, combater 
doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde de mães e 
filhos, apoiar a educação, favorecer o desenvolvimento econômico. Uma 
das causas mais conhecidas do Rotary Internacional está na erradicação 
da pólio, trabalho desenvolvido há mais de 30 anos. Hoje, Afeganistão, 
Paquistão e Nigéria são os únicos países onde a doença continua endêmica.
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O QUE É? O QUE FAZ?


