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No calendário do RI, agosto é 

o mês que dedicamos ao quadro 

social. É adequado que essa reflexão 

ocorra logo no começo do ano rotário, 

pois tudo o que fazemos começa 

justamente pelos sócios. Nos meus 

pronunciamentos, costumo lembrar 

como fui convidado para tor-nar-me 

rotariano. Eu era novo na cidade de 

Trenton, no Canadá, onde eu e Joan 

ainda não conhecíamos muita gente. Mas como éramos 

bastante atuantes em nossa igreja e junto aos escoteiros, seria 

apenas uma questão de tempo até que recebêssemos algum 

convite para pertencer a um grupo de serviços. Foi justamente o 

que aconteceu quando me convidaram para assistir a uma 

reunião do Rotary Club local. O Rotary parecia ser um bom lugar 

para encontrar pessoas parecidas comigo. Falei com Joan sobre 

o assunto, e achamos que poderíamos fazer novos amigos, e 

talvez encontrar alguma oportunidade de prestação de serviço 

comunitário que valesse a pena. Pensei, ainda, que entrando 

para o clube eu poderia atrair novos clientes para o escritório de 

contabilidade que tinha acabado de abrir. A reunião de todos 

esses motivos me levou a aceitar o convite. Quarenta e cinco 

anos depois, vejo que aquela decisão mudou nossas vidas. Eu 

achei que estava apenas entrando para um clube, mas na 

realidade havia me afiliado a uma organização que a cada dia 

aproxima mais as comunidades, melhorando a saúde de muitas 

pessoas, criando possibilidades, salvando vidas e tornando o 

mundo melhor em muitos sentidos. Muito do que vi ao longo 

desses anos me deixa orgulhoso de ser rotariano. Mas ter 

orgulho não basta: precisamos compartilhar esse sentimento 

com colegas de trabalho, amigos e familiares, procurando 

pessoas qualificadas e capazes de nutrir também esse orgulho 

que sentimos. É essencial para todos os clubes – e para o Rotary 

de maneira geral – contar com uma nova geração de 

companheiros. Em algumas partes do mundo, novos clubes 

prosperam e outros se formam. Mas em outros lugares, os 

clubes envelhecem, e pouco fazem para conquistar novos 

sócios. Precisamos entender que, se esses novos sócios não 

surgirem, não haverá quem prossiga com o trabalho que vem 

sendo feito até aqui. Quando convidamos alguém para se juntar 

ao Rotary, não estamos impondo um fardo a essa pessoa. Ao 

contrário, estamos dando a ela um presente, compartilhando a 

maravilhosa e surpreendente força que o Rotary Compartilha 

conosco. Por isso, convido todos vocês para que, ainda hoje, 

como rotarianos orgulhosos que somos, compartilhemos o 

Rotary com alguém. Neste ano rotário, indique o nome de pelo 

menos um sócio em potencial ao seu clube. Se ele for aprovado, 

convide-o para juntar-se a nós – justamente como um dia alguém 

fez comigo e com você.

WILFRID J. WILKINSON Presidente do Rotary
International em 2007-08

Estimados companheiros que compõem o Distrito 4310,

Nestes vinte e um anos de Rotary tenho procurado 
vivenciar os ideais rotários espelhando-me no “Dar de si antes de 
pensar em si” e dedicando juntamente com todos os 
companheiros, em auxiliar esta instituição a atingir seu objetivo 
maior na busca da paz mundial. 

O Rotary tem nos mostrado vários caminhos para que 
possamos minimizar os percalços avassaladores que atingem a 
humanidade. Este trabalho é árduo e longo, mas o seu Rotary 
Club pode participar da construção de um futuro mais tranqüilo 
para as futuras gerações.

Tantas são as necessidades mundiais: diminuir o 
analfabetismo, melhorar a qualidade de vida, reconstruir o meio 
ambiente investindo no desenvolvimento sustentável e resgatar a 
interação e respeito entre os homens. 

Juntos, mostraremos que a ética deve permear todos os 
trabalhos rotários, pois só desta maneira podemos colher 
resultados saudáveis que beneficiarão a humanidade. 

Acredito que ao tornarmos rotarianos, nos propomos a 
“Olhar mais além de si mesmo” (lema 1991-92) e desta forma 
realizarmos ações que nos permitam ir ao encontro do próximo 
que necessitam de algum auxílio.

O nosso trabalho poderá iniciar nas esferas básicas de 
cada cidade, ampliando dentro das necessidades e 
possibilidades, para outras esferas locais e estrangeiras.

O Rotary tem nos ensinado que poderemos modificar o 
mundo utilizando de uma arma poderosíssima, que são os laços 
da amizade. 

Portanto, neste ano rotário, juntamente com o nosso 
Presidente de Rotary International, Wilfrid J. Wilkinson e sua 
esposa Joan, conclamo todos a honrarmos o compromisso de 
mostrar ao mundo que o ROTARY COMPARTILHA.

Pedro Albertini                      
Governador 2007-08

Distrito 4310

Presidente do Rotary International
Wilfrid J. Wilkinson e sua esposa Joan 

Governador Pedro Albertini e sua esposa Neusa Maria
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METAS E PREMIAÇÕES DA GOVERNADORIA PARA O ANO ROTÁRIO 2007-08 

Sob a orientação do nosso Presidente Wilfrid J. Wilkinson, vamos concretizar os projetos enfatizando que o 
Rotary Compartilha. Cada clube deverá adequar seus projetos à necessidade de sua comunidade, priorizando 
as seguintes áreas:

ALFABETIZAÇÃO: Sabemos que é através da alfabetização que os indivíduos adquirem certa autonomia. Ela, 
também, proporciona redução da pobreza, quando permite melhores empregos e maior aceitação social. No 
mundo, atualmente, 800 milhões de pessoas não tiveram ainda a oportunidade de aprender a ler e escrever; 
vamos minimizar estes dados e mostrar que o Rotary Compartilha.

RECURSOS HÍDRICOS: Todos nós sabemos que o corpo humano é formado de 70% de água, e, portanto, ela é 
essencial para a vida humana. Mas, muitos ainda não têm acesso à água tratada e os que possuem não a 
valorizam, usando-a sem critérios. 
Neste ano, vamos ampliar o acesso a este bem de uso comum e implementar a conscientização dos que a 
utilizam de maneira inadequada. Desta forma, poderemos auxiliar na melhoria da preservação deste recurso 
natural para as gerações futuras e diminuir o número de mortes transmissíveis por via hídrica.  

SAÚDE E NUTRIÇÃO: Inúmeros são os problemas relacionados à Saúde e Nutrição em nossas comunidades. 
Muitos não têm oportunidades de diagnosticar suas doenças. Este ano vamos aprimorar e ampliar os projetos 
nesta área e nos comprometer a defender o bem maior que temos a VIDA.

FAMÍLIA ROTÁRIA: Relembrando que a Família Rotária é composta por rotarianos, suas famílias, rotaractianos, 
interactianos, participantes do intercâmbio de jovens e demais programas, vamos realizar eventos e projetos em 
que a interação desta família seja intensa e comprometida com os objetivos e com a prova quádrupla do 
ROTARY.

QUADRO SOCIAL: Uma das metas permanentes de Rotary são a retenção e o desenvolvimento do quadro 
social. Neste ano nos comprometemos a um acréscimo de dois (2) sócios em relação à 01/07/2007. Solicitamos 
que todos os companheiros se esforcem para que o atendimento desta meta seja cumprida até o final de 
Dezembro de 2007. Os presidentes que atingirem esta meta receberão um distintivo de lapela, enviando pelo 
presidente de RI que serão entregues na Conferência Distrital.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA: Segundo Bhichai Rattakul, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária. 
“A Fundação Rotária apóia projetos maravilhosos, o sucesso desses projetos depende das contribuições dos 
rotarianos. È através desses esforços individuais que temos a força para mudar vidas”.    Por isso, vale ressaltar, 
que nos propomos a doar cem (100) dólares por rotariano à Fundação Rotária e desta forma estaremos 
efetivamente contribuindo para um mundo melhor. 
Os clubes que atingirem a meta proposta receberão o título de Reconhecimento Raffaello Fantelli, que serão 
entregues na Conferência Distrital. O clube com a maior doação e o de maior per capita de contribuição a 
Fundação Rotária receberão, também, na Conferência Distrital, troféus específicos.
Relembramos que os projetos Subsídio Equivalente Simplificado serão destinados à área educacional. Tais 
projetos deverão ser encaminhados ao Presidente Distrital da Comissão da Fundação Rotária, até 31 de agosto 
de 2007. Ainda na Fundação Rotária, realizaremos neste ano, um IGE de caráter vocacional tendo como 
parceiro o Distrito 5360 do Canadá.

INTERCLUBES: Uma das certificações de que o Rotary compartilha são os interclubes, por isso temos que 
realizá-los.

RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO: È responsabilidade de todo rotariano a imagem pública do Rotary. 
O grupo de Apoio à Imagem Pública do Rotary estão prontos para fornecer informações que garantam a 
coerência e padronização das mensagens, principalmente para o público em geral. Mas, essas imagens só têm 
validade e credibilidade através das ações, por isso devemos solicitar às pessoas que já participaram de 
programas rotários para nos auxiliarem nessa divulgação. Esta também é uma maneira de divulgar que o Rotary 
Compartilha.

JOVENS: Os Rotary Clubs devem se esforçar para manter ou criar um Interact Club, Rotarct Club e Rotary Kids 
neste ano. Os clubes devem orientar e incentivar a participação no programa RYLA (Prêmios Rotários de 
Liderança Juvenil).
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Av. Itororó,  285 - Cidade Nova
Indaiatuba / SP

Fone: (19) 3894-5282

PABX: (19) 3935-3046
Rua José Carlos Geiss, 519

Recr. Camp. Jóia - Indaiatuba - SP
E-mail: comercial@jferres.com.br

www.jferres.com.br

Você sabia que a equipe de Suporte a Clubes e Distritos é o seu principal ponto de contato no Rotary? O pessoal dessa equipe pode responder a  
qualquer pergunta sobre o Rotary, desde a operação dos clubes, a itens estatutários e do conselho diretor da organização.  Veja abaixo alguns  
recursos da internet fundamentais para seu trabalho durante o ano que se inicia.
Saiba como contatar os membros da equipe de suporte para seu clube clicando neste link: 
 http://www.rotary.org/applications/CDAreps/portuguese/index.html 
Uma relação de recursos úteis para os presidentes e secretários encontra-se anexa e pode ser obtida pelo link: 
http://www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom downloadcenter/club_pres_sec_resources_po.pdf 
Através do Acesso ao Portal, poderá verificar os registros do clube, obter relatórios da Fundação Rotária, pagar as quotas do clube e informar 
quem serão os dirigentes no ano seguinte.  Instruções e sugestões podem ser obtidas em: https://riweb.rotaryintl.org/pt/
Busque publicações, materiais audiovisuais, software, formulários e outros materiais: http://www.rotary.org.br/index2.php?secao=produtos
Use a Lista de Verificação do Presidente, um calendário mensal que ajuda o presidente e o presidente eleito a se lembrar de eventos de clube e 
distrito, bem como de prazos da Fundação Rotária: http://www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom/downloadcenter
pres_checklist_po.pdf  
O Plano de Liderança de Clubes é uma ferramenta que auxilia no planejamento estratégico e baseia-se nas melhores práticas de Rotary Clubs: 
http://www.rotary.org/languages portuguese/support/clubplan.html
A equipe do Rotary coloca-se à sua disposição.  Não hesite em contatá-la sempre que precisar de ajuda. 

Dolar Rotário - Agosto 2007 R$ 1.86

Recursos para presidentes e secretários de clube

COORDENADORA NEUSA ALBERTINI E ALGUMAS
DE SUAS COLABORADORAS DE INDAIATUBA

O CASAL PEDRO E NEUSA E
AGOSTINHO DE MELLO GONÇALVES E SUA

ESPOSA FIA CASAL DE PRESIDENTES
DO R.C. INDAIATUBA 

UMA VISTA DO SALÃO DO INDAIATUBA CLUBE,
ONDE ACONTECEU A CERIMÔNIA DE POSSE

GOVERNADOR PEDRO ALBERTINI SUA ESPOSA
NEUSA E A FILHA DO CASAL, THAIS

O CASAL DE GOVERNADORES NA
ABERTURA DA CERIMÔNIA DE POSSE

ROTARIANOS DO DISTRITO 4310 MARCARAM
PRESENÇA NA REUNIÃO FESTIVA DE POSSE.

O GOVERNADOR 2007/08 EM SEU
DISCURSO DE POSSE



COORDENADORA DISTRITAL

DAS ASSOCIAÇÕES

DAS FAMÍLIAS DE

ROTARIANOS

Neusa Maria do Amaral Scabora Albertini

Queridas (os) Cônjuges e Presidentes das Associações das Famílias de Rotarianos:

Mais um ano rotário se inicia e com ele nosso trabalho continua e se intensifica. 
Neste ano, juntamente com nossos cônjuges, vamos nos esmerar na busca de soluções 

para assegurar a dignidade da pessoa humana. Algumas dessas situações estão muito perto de 

nós, onde nossas ações são presentes e constantes. Outras afligem universos distantes, mas 

compartilhando também podermos atingi-las.

Vamos juntos aprimorar o propósito de nos doarmos intensamente, pois já aprendemos 

que a felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia . 

Sejamos o exemplo vivo a todos que nos acompanham que é possível interferir nos fatos 

e com esta prática despertar em outros, a preocupação e o interesse de compartilhar conosco na 

busca de um mundo melhor, afinal Rotary Compartilha.                        

Um grande abraço,

Neusa Albertini.
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Número de Clubes no Mundo..............

Número de Rotarianos no Mundo........

Numero de países e regiões................

Número de Distritos Rotários..............

Número de Rotarianas no Mundo.....

Rotaract clubs....................................

Rotaractianos.....................................

Interact clubs.....................................

Interactianos......................................

N.R.D.C. ...........................................

Sócios N.R.D.C. ..................................

O Presidente 2007-08 Wilf escolheu o lema "Rotary Compartilha" porque como rotarianos, 

escolhemos compartilhar o que temos com os demais. Compartilhamos nosso tempo, recursos 

e habilidades com aqueles que precisam de ajuda. Compartilhamos nossa generosidade, 

afeto, conhecimento e companheirismo para melhorar nossa comunidade local e também a 

internacional. Compartilhamos também Rotary quando convidamos alguém para ser sócio do 

nosso clube. 

As cores do logo foram escolhidas para representar o céu e a generosidade (azul), a terra e a 

caridade (laranja), a vida e a honestidade (verde). Juntos, todos os elementos do planeta e a 

humanidade formam o mundo rotário para compartilhar.

MUNDO

DECIFRANDO O LEMA 2007-08: ROTARY COMPARTILHA

Número de Clubes............................

Número de Rotarianos......................

Número de Distritos..........................

Número de Rotarianas no Brasil: ....

Rotaract Clubs..................................

Rotaractianos....................................

Interact Clubs...................................

Interactianos....................................

N.R.D.C............................................

Sócios N.R.D.C. ................................

BRASIL

32.688

1.214.428

205

532

177.583
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162.311

11.153 (em 121 países)

256.519

6.557 (em 73 países)

150.811

2.290

50.751
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14.766

689

15.847
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6.072
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