CONSTRUA O FUTURO DO ROTARY
PRESERVANDO SEU PASSADO

Apoie a restauração e preservação da
Casa de Paul Harris
Em um dia de inverno, Paul Harris, o fundador do
Rotary, estava caminhando em uma rua bonita e bem
cuidada na parte sul de Chicago, quando viu crianças
deslizando com seus trenós em uma colina. A cena o fez
lembrar dos seus tempos de menino na Nova Inglaterra.
Naquele instante ele decidiu que se um dia viesse a
comprar uma casa, ela teria que ser no alto daquela
colina, em Longwood Drive.
Em 1912 Paul e sua esposa,
Jean, transformaram o sonho
em realidade com a compra da
casa em estilo Tudor naquela
mesma rua em que ele esteve
anos antes. A residência
recebeu o nome de Comely
Bank, em homenagem à rua
em que Jean morou em sua
Escócia natal.
Por quase 40 anos o casal foi o
anfitrião de reuniões rotárias
e recebeu convidados ilustres
em Comely Bank. Em seu Jardim da Amizade eles
plantaram árvores, que ainda hoje estão lá, e fizeram
sua coleção de presentes que ganharam de pessoas
queridas de diferentes partes do mundo. Os rotarianos
daquela época se reuniam no porão da casa, em um

ambiente de amizade que continua definindo o Rotary
até hoje.
Com a morte de Paul Harris em 1947, Jean vendeu a
propriedade e voltou para a Escócia. A casa teve mais
dois donos antes de ser comprada por US$550.000 em
2005 por rotarianos que tinham planos de fazer dela um
monumento vivo em memória ao grande idealizador do
movimento rotário.
Hoje, este ícone da história do
Rotary está sendo restaurado
para que possamos reviver os
tempos áureos da década de
40, e servirá de museu e local
de encontro para rotarianos e
visitantes do mundo inteiro.
A casa oferecerá exposições
interativas para que os
visitantes tenham uma ideia
melhor de como foi a vida de
Paul e Jean Harris.
A Paul and Jean Harris Home Foundation precisa
arrecadar US$5 milhões nos próximos cinco anos
para quitar a hipoteca da casa, concluir o trabalho de
restauração e cobrir as despesas e manutenção do
imóvel em caráter contínuo.

Um tributo ao fundador do Rotary
A preservação da casa de Paul Harris é uma maneira de
honrarmos a memória do fundador da organização que
nos une. Ao mantermos a casa nas mãos de rotarianos,
estamos preservando o legado de Paul Harris e
ajudando o Rotary a ocupar o lugar que merece na
história de Chicago. Palco de tantos momentos felizes
e importantes, a casa permitirá que seus visitantes
tenham uma noção melhor da verdadeira essência do
Rotary, que é embasada em relações pessoais e valores
mútuos.
O projeto de restauração e preservação dá aos
rotarianos uma forma de retribuírem ao homem que
criou a organização que tanto enriquece nossas vidas.
Concluído o trabalho de restauração, a casa será
registrada no Ridge Historic District, na Historic
Site Landmark Commission, e no National Register
of Historic Places (órgãos que cuidam do registro de
lugares históricos). Com isto haverá maior projeção da
nossa imagem pública, pois o público em geral terá a
oportunidade de visitar este local histórico e conhecer
mais o Rotary.

Sendo parte intrínseca da odisseia rotária, a residência
de Paul Harris entrará para o circuito de pontos
históricos e de interesse de rotarianos e pessoas afins,
que já inclui a Sede Mundial do Rotary International
em Evanston, o Rotary Club de Chicago (primeiro a
ser fundado), um dos 180 clubes das imediações, e os
túmulos de Paul Harris e do cofundador do Rotary,
Silvester Schiele.

Paul and Jean Harris Home Foundation
Esta Fundação está registrada como corporação
no Estado de Illinois sob o código fiscal federal dos
Estados Unidos 501(c)(3), sendo isenta do pagamento
de impostos. Robb Knuepfer, ex-governador de distrito
do RI, é o presidente da Fundação e trabalha com seu
conselho fiduciário, composto de conselheiros de
diferentes países, e de um comitê de captação de fundos.
Como proprietária do imóvel, a missão desta fundação
é se responsabilizar pelas operações do museu que ele
abrigará, cuidando deste endereço histórico que dará aos
visitantes a chance de vivenciar o ambiente em que Paul e
Jean Harris viveram. O intuito é fazer com que o visitante
se sinta como se estivesse visitando o casal Harris.
Depois de restaurado, o imóvel de 260 metros
quadrados será um lugar sem igual para a realização
de reuniões e eventos rotários. Através de vídeos,
gravações de discursos proferidos por Paul Harris e
fotografias, as exposições contarão aos visitantes como
era a vida do casal.

Seu apoio à casa de Paul Harris
A Paul and Jean Harris Home Foundation lançou uma
campanha mundial para arrecadar US$5 milhões para
o projeto de restauração e preservação da casa que foi
de Paul e Jean Harris. Um arquiteto foi contratado para
devolver ao imóvel a aparência exterior e interior de
uma residência da década de 40.
O orçamento inclui US$1 milhão para restauração
da casa e jardins. O interior do imóvel passará por
construção, instalação de isolamento térmico e
paredes, piso, janelas, portas, pintura e acabamento
personalizado para refletir a época em que o casal Harris
morou lá. As partes elétrica e hidráulica, e os sistemas
de aquecimento e ar condicionado, devem obedecer
aos padrões atuais de segurança. O trabalho externo
envolve a remoção de edícula e reconstrução de varanda
e sacada, reveladas por fotografias antigas da residência.
A restauração cuidará da substituição de materiais que
se deterioraram com o passar dos anos, como a entrada
da garagem, que terá tijolos comemorativos.
A fundação alocará US$1,3 milhão para quitar os
empréstimos tomados da Naperville Rotary Charities e
do Rotary International.
A renda de investimentos obtida com os US$2,5 milhões
de um fundo de dotação financiará as despesas
operacionais e manutenção do imóvel. Tal fundo
será administrado por um gerente de portfólios com
a supervisão do comitê financeiro da Paul and Jean
Harris Home Foundation.

Este projeto de restauração e preservação da casa de
Paul e Jean Harris permite a rotarianos e amigos do
Rotary do mundo inteiro se unirem numa iniciativa
em prol da história do Rotary. Ao contribuírem para a
realização desta empreitada, os patrocinadores estão
garantindo que as futuras gerações desfrutem de um
pedaço importante da nossa história.

A casa
A casa em estilo Tudor fica no número 10856 da South
Longwood Drive, em um terreno de 1.700 metros
quadrados localizado no distrito histórico de Ridge, no
sudoeste de Chicago.
A residência pertenceu a Paul e Jean Harris de 1912 a
1947, período em que receberam amigos do mundo todo
e sediaram reuniões do Rotary Club de Chicago. Com
a morte de Paul Harris, Jean vendeu o imóvel e voltou
para a Escócia. A casa foi comprada em 2005 pela Paul
and Jean Harris Home Foundation por US$550.000,
com empréstimo de US$500.000 da Naperville
Rotary Charities. A compra ocorreu no mesmo ano do
centenário da fundação do primeiro Rotary Club.

Reconhecimento a doadores
Quem doar no mínimo US$250 receberá um distintivo.
Aqueles que doarem no mínimo US$10.000 terão seu
nome dentro da casa e as chaves do imóvel. Quem doar
US$1.000.000 será doador principal e terá seu nome no
vestíbulo da residência.
Níveis de reconhecimento:
US$1.000.000 – Como doador principal, seu nome
será colocado em local de destaque no vestíbulo da
casa e você será membro da Comely Bank Society,
entrará para a Paul Harris Home Society e ganhará um
distintivo e a chave do imóvel.
US$250.000 – Seu nome será colocado em um cômodo
do térreo da casa e você será membro da Comely Bank
Society, entrará para a Paul Harris Home Society e
ganhará um distintivo e a chave do imóvel.
US$100.000 – Seu nome será colocado no andar
de baixo ou de cima da casa, ou então no Jardim da
Amizade ou pérgula; e você será membro da Comely
Bank Society, entrará para a Paul Harris Home Society
e ganhará um distintivo e a chave do imóvel.
US$10.000 – Seu nome será colocado do lado de fora da
casa ou na escadaria, e você entrará para a Paul Harris
Home Society e ganhará um distintivo e a chave do
imóvel.

O apoio à restauração e preservação da casa do
fundador do Rotary é uma boa forma do clube celebrar
datas importantes. Doações em espécie e de materiais
de construção também são aceitas.

Como contribuir
Você pode contribuir on-line pelo site
www.paulharrishome.org ou por transferência
eletrônica de fundos para a conta da Paul and Jean
Harris Home Foundation no Charter One Bank.
Número de routing: 241070417
Número da conta: 4510284216
Código swift: CTZIU33
Outra opção é contribuir em dólares ao fundo de doação
direcionada em favor de:
TRF DAF Paul Harris Home
c/o NRS
12 Gill Street, Suite 2600
Woburn, MA 01801 EUA

www.paulharrishome.org

US$5.000 – Seu nome aparecerá em uma tela de vídeo
que será parte do museu interativo, e você entrará para
a Paul Harris Home Society e ganhará um distintivo e a
chave do imóvel.
US$1.000 – Seu nome será colocado em um tijolo na
entrada da garagem ou no jardim.
US$500 – Você receberá um certificado e um medalhão
comemorativo.
US$250 – Você receberá um distintivo de doador.
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