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“Estamos aqui para servir”

Nascido no Líbano, em zona 
de guerra, em 1962, Joseph 
Michel Fayad veio para o Brasil 
em 1985, curioso em conhecer 
o país do futebol, onde gostaria 
de se tornar técnico. Mas em 
seu país de origem, Fayad ha-
via estudado Administração e, 
mais tarde, já na França, cursou 
Arqueologia. Ao se instalar em 
Vera Cruz, o libanês que ado-
tou o Brasil como lar passou a 
dedicar-se profissionalmente a 
empresas do ramo fumageiro 
e, desde então, as questões 
comunitárias sempre estiveram 
latentes. Ele ingressou no Ro-
tary Club Vera Cruz em 2007, foi 
duas vezes presidente, uma vez 
governador assistente, e já este-
ve ligado a várias outras causas 
comunitárias, desde segurança 
pública à defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

Agraciado com o título de Ci-
dadão Vera-cruzense em 2010, 
também já foi personalidade 
que recebeu troféu Destaque 
concedido pelo Jornal Arauto. 
Em 2011, aliás, por ocasião dos 
25 anos do Nosso Jornal, Fayad 

frisou em entrevista: “é satisfa-
tório como ser humano e serve 
de exemplo para meu filho e 
para outros pais. O bem co-
munitário precisa ser plantado 
agora. Essa é a maior herança 
que podemos deixar no mun-
do”. Fayad demonstra orgulho 
da transformação que o Rotary 
causou em sua vida e na vida de 
seu filho, Jean-Claude, desde 
que foram implantados em Vera 
Cruz os grupos jovens, Interact 
e Rotaract. “O Rotary mudou 
meu filho. Em cada município 
que houver um clube, que tenha 
um grupo de jovens”, frisou o di-
rigente na Conferência Distrital 
Inspirando Pessoas, desejando 
a renovação para seguir no 
propósito de transformação e 
engajamento.

Ao agradecer a confiança 
depositada nele para assumir 
a função de governador do 
Distrito, Joseph Fayad reiterou: 
“O Rotary é a nossa vida. Sem 
engajamento não tem Rotary. 
Estou pedindo o amor de vocês 
pelo Rotary, estamos aqui para 
servir”, sublinhou Fayad.

Durante a 58º Conferência Distrital Inspirando Pessoas, Joseph Michel Fayad teve o currículo 
apresentado aos rotarianos como o governador eleito para atuar de julho de 2019 a junho de 2020

Junto de Joseph Fayad, 14 governadores assistentes tomarão posse 
neste sábado, 6 de julho, em Vera Cruz. São eles:

Celino Bastos, Nadya de Vasconcellos, Rosane Bortolini, Ciro Sartori, 
Antônio Juarez Viegas, Sidnei Conrad, Rubilar dos Reis, Aldrovandro Ro-
drigues, Nestor Mahl, Luiz Fernando da Rocha, Luiz Fernando Hofmeis-
ter, Paulo Barden, Tibiriçá Gianecchini, Antônio de Pádua Porciúncula.

Cada qual auxilia no acompanhamento de três a cinco clubes, tota-
lizando 55 que compõem o Distrito 4680.
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