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Clube, Relações Publicas e Comunicações, Fundação Rotária, 
Projetos de Prestação de Serviços e Desenvolvimento do Quadro 
Social.

Essas comissões, além de serem importantes naturalmente para o 
bom desenvolvimento do clube, deveriam ser formadas por 
companheiros que tivessem classificação pertinente ás funções que a 
comissão necessita, ou seja, a pessoa certa no lugar certo.

Importante lembrar também que quando se inicia o processo de 
admissão de um novo sócio é preciso analisar as necessidades do 
clube, observar onde ele está carente, e buscar na comunidade 
profissionais com perfil para suprir aquelas necessidades, tornando 
assim o clube eficaz. 

Com certeza o clube encontrará na comunidade, profissionais que por 
meio de sua atividade poderão contribuir com seus conhecimentos 
para aumentar a eficácia do clube e por meio de bons projetos, 
atender as necessidades das pessoas que tanto precisam de nós.

Caros companheiros, tornando os nossos clubes mais eficazes 
continuaremos a ser , um grupo de profissionais trabalhando em prol 
de melhorias, para que o ser humano tenha uma vida mais digna. 

CAROS COMPANHEIROS,
Todo rotariano sabe que faz parte de uma 
organização que vai além dele mesmo, e 
que está acima de todas as diferenças 
religiosas, lingüísticas ou culturais. 
Sabemos que somos 1,2 milhão de 
pessoas que constituem uma força em 
favor da paz, da boa vontade e do 
companheirismo. No entanto, apesar de 
saber de tudo isso, muitos de nós 
parecemos não aplicar esses sentimentos
no cotidiano das nossas vidas rotárias.

A maioria dos rotarianos limita seu envolvimento com o Rotary à 
freqüência nas reuniões semanais do clube ou participando dos 
projetos comunitários e internacionais
feitos em parceria com outros RCs. Por motivos de ordem prática, a
maioria dos sócios não viaja ao exterior quando está engajada em 
algum projeto internacional. Uma das grandes forças do Rotary – e 
uma das nossas maiores vantagens – é dispor de voluntários 
habilitados, prontos para atuar em quase todos os cantos do mundo.

Para muita gente, o conceito de internacionalidade do 
Rotary parece, às vezes, distante e de difícil compreensão. Assim 
que me tornei rotariano e passei a fazer parte do RC de Trenton, no 
Canadá, sentia-me bastante satisfeito por fazer parte de uma 
organização que produzia um trabalho local de muita qualidade. No 
entanto, eu ficaria limitado àquela visão regional se não tivesse 
participado da convenção internacional ocorrida em Toronto logo 
depois.
Foi essa primeira convenção que abriu os meus olhos para o 
verdadeiro alcance do Rotary. Ela me levou a perceber que o mundo 
rotário vai muito além dos limites do nosso clube, e que nele cabem 
todos os lugares e culturas. Depois de minha primeira convenção, 
passei a ter certeza que o Rotary é, sem dúvida, uma organização
internacional, e como é importante ele estar estruturado em clubes e 
distritos.

Foi então que eu compreendi pela primeira vez toda a 
dimensão daquele movimento do qual eu também fazia parte – e o 
quanto ainda precisava ser feito, apoiado e transformado.

Durante uma convenção internacional, você começa a ver 
seu clube num contexto maior – integrado por outros 32 mil Rotary 
Clubs, em mais de 200 países e regiões geográficas – se inspira para 
ficar informado sobre o trabalho desenvolvido em tantas outras 
comunidades e apreende novas idéias e conhecimentos que vai 
levar para casa. Não menos importantes são os contatos feitos numa 
convenção, e a amizade e o companheirismo que ligarão nosso 
clube a outros por muito tempo.

A convenção de 2008 do Rotary International será realizada 
em Los Angeles, nos EUA, uma cidade multicultural e perfeitamente 
apropriada para eventos com este perfil. Cada convenção do RI é 
única, e por isso vale a pena ir a todas. Caso você já tenha ido a 
alguma, ou a algumas, não será necessário muito esforço para 
convencêlo a participar da próxima. Los Angeles é conhecida como a 
cidade das estrelas, e quando você chegar lá, vai ver não apenas as 
estrelas do cinema, mas também as do Rotary – e as brilhantes 
estrelas que brilham acima do Hollywood Bowl.

Mas se você ainda não participou de nenhuma convenção, 
insisto para que se junte a Joan, a mim e a toda nossa família para 
passarmos alguns dias maravilhosos de companheirismo e 
inspiração. Acredito que nosso encontro em Los Angeles vai mudar 
sua vida, assim como aconteceu comigo e com Joan naquela 
convenção de 1964.

Instituto Rotário do Brasil – Carta de Belém
O Gov Pedro Albertini e sua esposa Neusa compareceram no XXX Instituto 

Rotário do Brasil que aconteceu em Belém do Pará, sob a direção do 

Presidente do RI Wilfrid J. Wilkinson. Ao termino do encontro, foi divulgada a 

Carta de Belém.
Devido a importância desta carta destacamos aqui um de seus trechos : 

”todos os Distritos e Clubes Rotários do Brasil, através de seu crescente 

voluntariado, q1ue compartilhem, com presença e entusiasmo, ações 

concretas influenciadoras da sociedade e dos governos, no sentido de 

que a Amazônia, como detentora de expressivos valores humanos e da 

natureza, cada vez mais, se torne vigorosa guardiã deste imenso 

patrimônio nacional, preservando-o e valorizando-, em respeito á 

geração que nos antecedeu e em benefício da atua e futura, 

encontrando seu progresso, sem deixar de lado o equilíbrio entre o 

desenvolvimento auto-sustentado, as condições sócio econômicas locais 

e a necessária preservação do meio ambiente.” 

Caros rotarianos, nesta Carta Mensal falarei 
da importância das classificações para a 
formação de clube eficaz.

Já há algum tempo o Rotary International 
nos pede para implantarmos em nossos 
clubes o Plano de Liderança de Clube ( PLC 
), pois esta é a formula para tornarmos um 
clube eficaz.Hoje um clube deveria ser 
composto alem do seu Conselho Diretor; de 
Comissões Permanentes, que abrangem 
cinco áreas, sendo elas;  Administração do
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O companheiro Marcio S. Leitão Filho , presidente da Subcomissão de IGE, nos informa que o 
Grupo de IGE do nosso Distrito visitará o Distrito 5360, no Canadá área pertencente ao sul do 
estado de Alberta e sudoeste do estado de Saskatchewan. A principal cidade deste distrito é 
Calgary, que já foi sede de uma convenção internacional de RI. 

Este Distrito tem 47 clubes , em 26 cidades e conta com 2.300 companheiros.

Esta é a primeira vez que nosso Distrito realiza um intercâmbio temático, voltado as questões do 
meio ambiente. Nossa equipe terá como tema “ A recuperação de áreas nativas e gerenciamento 
de recursos hídricos”. O Grupo canadense terá como tema de sua visita ao nosso distrito: 
“Agricultura e Reflorestamento”. Este intercâmbio irá se realizar em maio de 2008 e teremos sorte 
de ter os dois grupos na Conferência Distrital em Águas de São Pedro.

IGE

A XII Conferência do Distrito 4310, será realizada no período de 05 a 08 de Junho , em Águas de 
São Pedro nas dependências do Grande Hotel São Pedro. Restam poucas vagas, mas os 
companheiros ainda podem fazer reservas até o dia 30 de Outubro. Não percam esta 
oportunidade de praticar companheirismo e rever amigos.

José Alfredo Pretoni, presidente da ABTRF informa que a Associação fechou um convenio que 
poderá nos ajudar na obtenção de recursos para Fundação Rotária. 

A Associação Brasileira da The Rotary Foundation ( ABTRF ) e a Porto Seguros Companhia de 
Seguros Gerais, agora em todos os seguros de automóveis realizados por rotarianos e seus 
familiares na Porto Seguro, 5% do prêmio serão creditados á ABTRF, mensalmente.

Isto gerará apreciável soma de recursos, até então não alcançada em nosso país, para serem 
empregados nos diversos programas da Fundação Rotária, através dos distritos brasileiros.

Conferência Distrital

Como doar para a Fundação Rotária 

Dolar Rotário - Setembro 2007 - R$ 1,901.050
Sócios NÃO SE ESQUEÇA, É NOSSA META!

Clube Area HS DT ASS. DT Fest D. Sem G. Assist



Av. Itororó,  285 - Cidade Nova
Indaiatuba / SP

Fone: (19) 3894-5282
DICLACEDICLACE
Tudo em Materiais e Soluções Hidráulicas

Fone: (19)

3834-3377
Fax: (19) 

3801-5981

Rua Paul Harris, 194
Cidade Nova

Indaiatuba - SP

30 anos de tradição
em soluções
hidráulicas

Grupo  do IGE para o Canadá

Encontro dos Governadores Assistentes

Rotary Club Capivari

Fotos de Visitas Oficiais

Rotary Club Agudos Rotary Club Salto e Salto Mountonnée 

Pres. Wilfrid, Gov Pedro e suas

 esposas em Belém Encontro das Coordenadoras

O Grupo está assim formado:
Líder:
Comp. Francisco Stefano Wechsler
Membros:
Frederico Silvia Diniz - RC Americana Carioba
Humberto Zeraib dos Santos - RC Piraciaba Povoador
Renata Cristina Batista Fonseca - RC Botucatu Cuesta
Thelma Maria Ferreira - RC Cabreúva
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COORDENADORIA DAS ASSOC. DE
FAMILIAS DE ROTARIANOS E
CASAS DE AMIZADE - D. 4310

Neusa  Maria A. S. Albertini - Coordenadora Distrital 

Companheiras :

Neste mês que a primavera se inicia e toda natureza floresce, vamos também regar nossas idéias e ações, 

fazendo florir todo nosso distrito para posteriormente colhermos os frutos com sucesso. 

No terceiro mês deste ano rotário visitamos várias Associações e Casas da Amizade do distrito. Nesses 

encontros além de receber muito carinho, temos compartilhado experiências, conhecimentos, informações e 

estreitamos nossos laços de amizade.

Esta mesma amizade, também se fez presente, entre os Governadores Distritais e cônjuges, do Brasil, no 

Instituto Rotário, em Belém, onde além de analisarmos e aprofundarmos as metas rotárias, nos avigoramos e 

participamos de afetuosos momentos de companheirismos.

Companheiras, como podemos perceber, além de atuarmos junto às comunidades locais e internacionais, 

temos o prazer de ampliarmos o universo de amigos, pois em nossos corações há espaço para tanto amigos 

quanto desejarmos e não só tanto quanto forem os dedos da mão direita como se ouve diariamente.

No mundo rotário esta amizade nos harmoniza e fortalece, por isso abram seus corações e aconcheguem os 

novos amigos, isto facilitará nossos trabalhos, nos torna mais tolerantes e permitirá que compartilhemos 

cada vez mais, pois este certamente será o caminho da aproximação dos povos.

Abraços,

Neusa Maria. 

Mensagem da Coordenadora

“ Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma  montanha.” 

Confúcio

                    SALVANDO O MUNDO...

“Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-

los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. 

Certo dia, seu filho de sete anos invadiu o seu santuário decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista nervoso 

pela interrupção pediu ao filho que fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, o pai 

procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente deparou-

se com o mapa do mundo, o que procurava! Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários 

pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo:

- Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo 

quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho! Faça tudo sozinho. Calculou que a criança levaria 

dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente:

- Pai, pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho!

A princípio o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade ter conseguido recompor 

um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo que veria 

um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam 

sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz?

- Você não sabia como era o mundo. Meu filho, como conseguiu?

- Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do 

outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não 

consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, 

virei a folha e vi que havia consertado o mundo.” 

                                    (Autor desconhecido)

Texto para reflexão:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

