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Afinal,	  de	  quem	  é	  o	  sorriso?	  Quando	  ouvi	  as	  histórias	  deste	   livro	  pela	  primeira	  vez,	  me	  perguntei:	  qual	  é	  era	  sua	  
força	  motriz?	  O	   que	  movia	   aquele	   jovem	   garoto	   que	   conheci,	   ao	   atravessar	   o	   Atlândco	   para	   gendlmente	   ajudar	  
àqueles	  que	  muito	  precisam	  e	  pouco	  recebem	  de	  todos	  nós?	  
Era	  fácil	  notar	  nos	  seus	  olhos,	  o	  brilho,	  não	  do	  dever	  cumprido,	  mas	  da	  realização,	  da	  sensação	  de	  sendr-‐se	  pleno.	  
Quando	   refleda	   sobre	   o	   voluntariado,	   pensando	   naquelas	   pessoas	   tão	   necessitadas,	   imaginava	   o	   seu	   sorriso	   de	  
graddão,	  mas	  ao	  mesmo	  tempo,	  lembrava-‐me	  da	  felicidade	  de	  Robson	  ao	  relatar	  seus	  atendimentos.	  	  
Assim,	  pergunto:	  Afinal,	  de	  quem	  é	  o	  sorriso?	  Do	  voluntário	  ou	  daqueles	  a	  quem	  auxilia?	  
Talvez	  esta	  seja	  a	  chave	  para	  se	  entender	  o	  voluntariado:	  a	  felicidade	  mútua.	  
O	  Editor	  !
Sobre	  o	  autor	  !
Robson	  Augusto	  Co;arelli	  nasceu	  em	  Araçatuba	  –	  SP	  em	  1970	  pardcipou	  do	  grupo	  de	  Interact	  Club	  no	  ano	  de	  1986.	  
Grupo	  formado	  por	  estudantes	  de	  12	  a	  18	  anos	  a	  oportunidade	  de	  fazer	  a	  diferença	  e	  se	  diverdrem.	  O	  objedvo	  é	  
realizar	   projetos	   na	   escola	   e	   na	   comunidade	   e	   é	  manddo	  por	   um	  Rotary	   Club.	  Nesta	   época	   o	   autor	   acredita	   ter	  
despertado	  para	  o	  altruísmo.	  	  
É	   formado	   pela	   UNOESTE	   de	   Presidente	   Prudente	   –	   SP	   em	   1995	   e	   se	   especializou	   em	   implantes	   dentários	   pela	  
UNESP	  de	  Araçatuba	  –	  SP	  em	  2001.	  
Sócio	  fundador	  do	  Rotary	  Club	  de	  Birigui	  –	  Cidade	  Pérola.	  
Realiza	  palestras	  sobre	  trabalhos	  voluntários	  de	  Rotary	  desde	  2000.	  !
	  	  	  	  	  !

Sinopse:	  !!
A profissão que abraçamos só nos dá prazer se através dela nós conseguirmos servir ao próximo. 

Servir desinteressadamente é o lema do Rotary, organização que propiciou ao Robson suas viagens e a prestação de 
serviços. O Rotary como filosofia proclama a todos os seus associados que os seus talentos devem estar a serviço da 
Humanidade e isso sem visar lucro ou benefício financeiro. O benefício que buscamos é a satisfação de poder dar antes de 
receber.	  

Durante meses este “Andarilho” ajudou a minimizar a dor das pessoas trazendo o sorriso de volta as suas faces. Deu 
dignidade aos desdentados e desafortunados de dois continentes. 

Muitas pessoas estiveram no seu caminho e este universo de contatos com idéias e ideais tão diversos faz com que a 
personalidade do autor se modifique ao longo do tempo e isso fica claro no livro. O fato de abrir seu coração para escrever 
suas experiências materiais e transcendentais o torna mais vulnerável, mas muito mais humano do que qualquer outra 
pessoa.  Escrever um livro, além do diletantismo de ver seu nome eternizado, é muito gratificante no sentido de poder 
compartilhar com muitas pessoas aquilo que viveu em prol dos mais necessitados. (do prefácio da obra)	  
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