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 O Rotary E-Club de Esperanto - 
Brasil é um Rotary Club comum, com os 
mesmos objetivos rotários, com as 
mesmas metas distritais e internacionais, 
com ações locais e ações internacionais, 
adimplindo as per capitas internacional e 
distrital e contribuindo com a Fundação 
Rotária!
 Destacamos uma equipe para 
integrar o conjunto de voluntários que 
vem traduzindo para o Esperanto a Revista 
da UNESCO, Correio da Unesco, oportuni-
zando o acesso às informações e artigos 
daquele importante veículo de cultura 
internacional aos Esperantistas. 
 Estamos apoiando �nanceira-
mente o Projeto do jogo esportivo 
Tchoukball,  em São Paulo, capital, 
direcionado às crianças da periferia. 
 Unimo-nos à campanha do 
Setembro Amarelo e estamos divulgando-
a em nossas regiões, buscando evitar o 
suicídio e orientar os casos de depressão 
para tratamento médico.
 H o j e  o  R o t a r y  E - C l u b  d e 
Esperanto - Brasil possui 25 associados das 
mais diversas localidades do mundo: 
Divinolândia/Sp,  Cada associado é um 
companheiro ativo, responsável, que se 
tornam inspiração  para as suas comuni-
dades, divulgando a cultura da paz, da 
solidariedade, na construção de uma 
sociedade mais justa e pací�ca.   
 Não temos café da manhã, nem 
almoço nem jantar em comum, mas nos 
reconhecemos pelo mútuo respeito, 
através da vera amizade, pelos valores da 
Prova Quádrupla, vivenciados por todos.
 Como usuários da língua interna-
cional,  Esperanto, participamos de 
encontros  R egionais ,  Nac ionais  e 
Internacionais de Esperanto para divulgar 
o Rotary. Da mesma maneira, como 
Rotarianos, participamos dos eventos 
rotários para divulgar o Esperanto. 
 Você quer conhecer o nosso 
idioma, Esperanto? Quer participar de 
nosso E-Club?  Fale com a gente! 

Conheça o Rotary E-Club de Esperanto - Brasil,
nosso E-club do Distrito 4560.
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