
Amigos, 

Cá estou eu, assumindo a presidência do Rotaract Club Aliança Lapa, uma responsabilidade 

impar dentro do distrito que a gente tem. 

Eu me envolvi com o Rotary ainda em 2001, quando minha mãe me perguntou um dia se eu 

queria fazer intecâmbio. Eu perguntei “Que?” e ela me respondeu “morar fora, aprender inglês, 

tipo uma viagem longa, que tal, filho?”. Eu sem entender muito bem o que aquilo significava 

disse:  “’Á, tá bom....” Ela então achou que a melhor opção era o programa do Rotary e lá fui eu 

passar um ano de minha vida nos Estados Unidos, patrocinado pelo Rotary Club Lapa, que se 

reúne aqui mesmo nesta sala. 

Hoje posso afirmar com toda a certeza que aquele foi o melhor ano da minha vida, até hoje! As 

experiências que tive, os amigos que fiz, do mundo INTEIRO, as responsabilidades que 

assumi, o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento que este programa me 

proporcionou são coisas que não se pagam jamais e que eu vou levar pra vida toda! 

 

Lá me envolvi com o Interact e depois que voltei, com o Rotex, grupo de ex-intercambistas. No 

Rotex foi Diretor de Outbounds (brasileiros que vão pra fora), Presidente e então entrei para o 

conselho de ex-presidentes, onde estou até hoje. Foi lá que conheci a Ligéia, nossa 

governadora, ajudando a atender as requisições da imprensa sobre o programa, e também o 

Henrique Misawa, que está aqui hoje! 

Como cada ano que passa nós ficamos mais velhos, mas os intercambistas SEMPRE se 

mantém com 17/18 anos, 3 anos atrás resolvi deixar de participar ativamente do Rotex e 

procurei o Aliança Lapa, então com 4 membros.  

 

Vim integrar esta família e em 3 anos de jornada crescemos muito chegando a 11 membros. 

Conquistamos constantemente os maiores prêmios e reconhecimentos do Distrito. Somos sim, 

e digo isso com muito orgulho, um dos clubes mais bem organizados, estruturados e integrados 

e admirados do distrito.Assim sendo, presidir este clube é motivo de muito orgulho e uma 

grande responsabilidade. 

No fim da gestão do Eder, depois de muito batalhar e discutir, consegui mostrar ao clube que 

deveríamos deixar de realizar mais de 50, 60 ações ao longo do ano, para focarmos em um 

PROJETO, o que é muito diferente de ação. Junto com todos, definimos que buscaríamos um 

abrigo para crianças e jovens, e foi então que chegamos ao Reviver, nosso maior projeto hoje. 

 

Com eles, ao longo da gestão da Débora, desenvolvemos diversas ações. Desde brincar com 

as crianças no final de semana, até acompanhar alguns dos jovens no show da Shakira e nos 

envolvermos no conselho diretor do abrigo. É por isso que a homenagem prestada ao abrigo, 

por meio do seu presidente, o Humberto, é mais que merecida. A maior parte da nossa 

dedicação e comprometimento, hoje, é voltada ao abrigo. É lá que temos a certeza que 

poderemos ajudar a mudar a realidade de pessoas, efetivamente trabalhar para que estas 



crianças e jovens melhorem, se desenvolvam, cresçam e tornem-se cidadãos do mundo, assim 

como eu me tornei com o intercâmbio do Rotary. 

O lema escolhido pelo presidente de Rotary Internacional, Kalyan Banerjee para esta gestão é 

“Conheça a Si Mesmo para Envolver a Humanidade”. Eu acho que ainda não me encontrei, 

não me conheço o suficiente.  

 

A uma semana atrás eu chegava de uma viagem de um mês ao Chile. Fui esquiar e estudar 

espanhol por três semanas, um remember do meu intercâmbio. Toda vez que faço uma viagem 

assim, volto mais introspectivo, pensativo, reflexivo.... Eu volto mais EMOTIVO e isso em um 

Pedro que é EXREMAMENTE RACIONAL é algo bastante significativo. Entro num estado de 

vivência quase utópica, imaginando como seria um mundo ideal, onde as pessoas que vivem 

em sociedade soubessem CONVIVER em sociedade. De uns 6 meses pra cá a oscilação entre 

o racional e o emotivo tem se tornado mais constante, e eu acho que passei a viver muito 

melhor. Sem querer dominar o mundo, ficar rico, ser presidente de empresa ou amado e 

idolatrado por todos. 

É quando eu volto destas viagens que começo a entender algumas coisas que meus pais 

falam, que eu escuto no mundo. Uma delas, que me fez grande diferença na vida e que eu 

aprendi com o intercâmbio é que DIFERENTE NÃO É ERRADO, É APENAS DIFERENTE. A 

mais recente é uma de meu pai, que diz que ele não sabe mais do que eu, apenas viveu 

algumas coisas a mais.... 

 

Minha dedicação ao Rotary e Rotaract tem sido bastante grande nestes 8 anos, o que não é 

necessariamente uma coisa boa. Por vezes meus amigos e família não entendem o porque deu 

ficar trancado em meu quarto até altas horas planejando ações, desenvolvendo ações, 

organizando mobilizações. Já perdi as contas de quantas vezes me perguntaram o porque que 

eu me dedico à estes programas, porque abdicar de uma parcela de meu tempo para isto 

tudo.... Eu nunca soube responder, dizia que era porque gostava.... Um dia entendi que faço 

tudo isto pois é uma forma pequena de retribuir o que recebi durante o meu intercâmbio. Mas 

mais do que isto. 

 

Banerjee tem uma frase que diz: "Precisamos nos comprometer plenamente e dizer: vou fazer 

o que deve ser feito.". É isso que justifica tudo o que faço em rotaract. Eu quero ser a diferença 

que espero no mundo e convido todos os membros do Aliança Lapa a ingressarem nesta 

maravilhosa jornada comigo ao longo desta gestão que se inicia hoje. Onde vamos aprender a 

encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, sem deixar de fazer a diferença que 

queremos ver! 

 

Pedro Prochno 
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