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Ações que geram transformação 

O carro-chefe do Rotary Inter-
nacional é o combate à poliomielite, 
com a erradicação em quase todos 
os países por meio da vacinação. 
Através da Fundação Rotária é 
possível apoio e recursos em vários 
projetos, como é o caso da Fun-
dação Gates, de Bill Gates. Mas as 
causas em que os clubes atuam são 
diversas. No Distrito 4680, um dos 
cinco existentes no estado, os clubes 
realizam ações variadas, ligadas a 
escolas, hospitais, meio ambiente, 
doação de sangue, troca de tampi-
nhas por cadeiras de rodas, banco 
de alimentos, de livros, campanha 
de agasalhos, mutirões beneficen-
tes, entre tantos mais. Joseph não 
esconde o desejo de tornar o Dis-
trito destaque em algum projeto, 
mas a área precisa ser identificada. 
Na visão dele, como gestor, seria 
preciso modificar um pouco a visão 
voltada apenas ao assistencialismo. 
“O Brasil tem muitas necessidades 
e nosso foco é desenvolver projetos 
necessários à comunidade, com 
planejamento, execução e prestação 
de contas”, explica, lembrando que 
desta forma é possível envolver e 
engajar a comunidade, que enxerga 
a atuação do Rotary.

Em Santa Cruz do Sul, por exem-
plo, no fim de junho o Hospital Santa 
Cruz recebeu o valor arrecadado no 
evento Rotary Day 2019, promovido 
pelo Rotary Club Santa Cruz do Sul, 
Rotary Club Santa Cruz do Sul Oeste, 
Rotary Club Santa Cruz do Sul Ave-
nida, Rotary Club Santa Cruz do Sul 
Cidade Alta, pela Casa da Amizade, 
pelo Rotaract, Interact e Rotary Kids 
do município. Os recursos serão uti-
lizados na aquisição de aparelho de 
cistoscopia, um exame de imagem 
feito principalmente para identificar 
alteração no sistema urinário. 

ENVOLVIMENTO
No Rotary Vera Cruz, Joseph Fa-

yad não apenas teve a chance de 
participar de iniciativas tradicionais, 
como a Campanha do Agasalho e 
o Festival da Criança. Possibilitou 
que presidisse a Fundação de Saú-
de Dr. Jacob Blész, mantenedora 
do Hospital Vera Cruz, e abriu ca-
minhos para atuar no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Comdica, e Grupo 
de Apoio à Segurança Pública. Um 
dos projetos que deve entrar para a 
história de Vera Cruz, a restauração 
da Casa de Cultura, tem parceria do 
Rotary na administração da obra.

Cada clube tem autonomia para realizar suas atividades e causas sociais, mas
Joseph Fayad não esconde o desejo de tornar o Distrito destaque em algum projeto

Os clubes, essência do Rotary, são formados por pessoas engajadas e 
dedicadas a ajudar o próximo. Nos eventos e nas reuniões, os associados 
trocam ideias, fazem planos, ouvem a comunidade e fortalecem vínculos 
de amizade. Com as ações, a comunidade se envolve e enxerga os proje-
tos idealizados pelos rotarianos. Um dos projetos com destaque na mídia 
gaúcha, lançado em Porto Alegre, dentro do Distrito 4680, é o #genteaju-
dandogente venezuelanos no Brasil, que visa arrecadar materiais de higiene 
e cuidados pessoais no auxílio aos refugiados da Venezuela. Solidariedade, 
humanidade e pessoas em ação: esse é o objetivo do Rotary para melhorar 
a qualidade de vida ao redor do mundo.
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