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do seu objetivo. Assim que nasce um projeto, já vemos Rotaract, 

Interact, a Casa da Amizade, e outros parceiros se comunicando, com 

o objetivo de apoiar os rotarianos em seu desafio.

Isto é o que torna o Rotary International tão importante, tão atraente; é 

a nossa família envolvida, é o esforço de cada grupo em ajudar a 

comunidade por meio de ações sociais. 

Os jovens do Interact e do Rotaract, são fonte de energia em projetos 

comunitários, são eles que vão á frente abrem caminhos com sua 

juventude e se tornam parceiros perfeitos quando é preciso alegria e 

desenvoltura.

A Casa da Amizade é outro importante parceiro, os cônjuges dos 

rotarianos sempre se empenham em todos os projetos do clube e não 

medem esforços para alcançar os objetivos propostos. São vários os 

exemplos de trabalhos relevantes prestados pelas Casas da Amizade 

em nosso distrito.

A família rotária tem ainda outros parceiros que estão sempre 

presentes nos projetos que realizam, são os integrantes de IGE, são 

os bolsistas e os jovens dos intercâmbios. Estes parceiros tornam 

maiores os braços do Rotary, que abraçam o mundo estabelecendo 

vínculos de amizade e boa vontade.

Neste mês em que o Rotary International dedica sua homenagem á 

família, escrevo esta mensagem, orgulhoso de fazer parte da família 

rotária que é, uma extensão da família de todo rotariano 

comprometido.

Para encerrar esta mensagem peço que reflitam sobre algumas 

sábias palavras dita sobre a família pelo Papa João Paulo II :

“A família possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade porque 

se constitui em seu fundamento e alimento contínuo mediante o dever 

de serviço à vida. De fato, os cidadãos saem da família, e é nela que 

encontram a primeira escola daquelas virtudes sociais que são a alma 

da vida e do desenvolvimento dessa mesma sociedade. Assim, por 

força de sua natureza e vocação, a família , longe de fechar-se em si 

mesma , abre-se às outras famílias e à sociedade, assumindo a sua 

tarefa social. 

Papa João Paulo II

CAROS COMPANHEIROS,
Dezembro é o Mês da Família, época de 

dar especial atenção à família do Rotary. 

Quando falo sobre o assunto, sou 

freqüentemente indagado sobre o 

significado da família rotária e a razão de 

ela ter se tornado uma de minhas ênfases.

A inclusão da família, ao lado de enormes 

necessidades, como a alimentação e a 

água potável, pode parecer irrelevante. 

Afinal de contas, os rotarianos existem 

para ajudar a todos, e para cuidar de qualquer um que precise de nós. 

Não nascemos para olhar por nós próprios – não é para isso que o 

Rotary existe.                             .

Carregamos a grande responsabilidade de assegurar que o trabalho 

do Rotary não se esgote em nosso serviço. O Rotary é importante por 

realizar muita coisa: garantir água aos que têm sede; alimentos aos 

famintos; cuidados médicos aos pobres e doentes, educação aos 

analfabetos. Temos feito tudo isso há mais de 100 anos.

Mas se nós somente concentrássemos os nossos esforços em 

salvar vidas e proporcionar o trabalho capaz de modificar a 

existência das pessoas, a nossa missão se encerraria. O Rotary 

acabaria por desaparecer em uma geração se não voltássemos as 

nossas atenções à saúde da nossa organização – nossos sócios, 

clubes e aqueles que nos sucederão, em anos futuros.

Uma das razões que fizeram eu me sentir em casa no Rotary foi a 

noção de que faço parte de uma grande família. Sou um dos 10 filhos 

– seis mulheres e quatro homens. Mas por maior que seja a minha 

famí l ia ,  e la  é  pequena,  se comparada ao Rotary.

Não somos só 1,2 milhão de rotarianos, em 32.000 clubes. Somos 

250.000 interactianos, 170.000 rotaractianos, 150.000 voluntários, e 

só no último ano, 8.000 jovens intercambiados. Temos que incluir 

nesta conta nossos cônjuges, as viúvas e os viúvos, e os filhos dos 

rotarianos. Assim, a família do Rotary ultrapassa a casa dos dois 

milhões.                            .

Nossa família é forte porque é unida, e porque forma novos laços, em 

caráter permanente. Precisamos garantir a continuidade do 

c r e s c i m e n t o  d o  R o t a r y,  e m  t o d o s  o s  s e t o r e s .  

É nosso dever procurar e convidar pessoas qualificadas a se 

juntarem a nós, nos nossos clubes.

Caros Companheiros do Distrito 4.310. 

Como eu disse em outras oportunidades; os 

clubes se tornam grandes sempre que 

elaboram projetos, sempre que mobilizam 

parceiros, unem pessoas, em torno de um 

sonho que pode ser realidade. Quando isso 

acontece é muito gratificante observar 

como a Família Rotária se mobiliza em prol
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Fundação Rotária

Dolar Rotário - Dezembro 2007 - R$ 1,77

O Governador indicado 2008-09, Paulo Firmino, da cidade de Botucatu, trará de sua viagem aos 

Estados Unidos o lema para o novo ano rotário. Junto com ele esperamos que nosso futuro governador 

traga também novidades para o nosso distrito. Na próxima edição estaremos publicando noticias sobre 

a visita do nosso companheiro governador.

Paulo Firmino com certeza estará motivado e trará para os companheiros uma mensagem animadora 

para este novo tempo que viveremos. Vamos aguardar pois logo após a sua volta ao Brasil, Paulo ira 

comandar a reunião do PETS para treinamento de presidentes e secretários para o ano rotário 2008-09, 

quando apresentará o novo lema e as novas metas.

O Diretor do RI Themistocles A. C. Pinho em sua carta ao Governador Pedro Albertini comemora a 

nossa mais recente vitória. Destacamos parte da carta para sua leitura:

“Se, na última “Carta” festejamos a admissão do rotariano 51.000, neste momento, a nossa alegria se 

completa, ao anunciarmos que NENHUM DISTRITO BRASILEIRO POSSUI MENOS DO QUE 1.000 

ASSOCIADOS !!!

Ao assumirmos a Diretoria do RI, em 01 de julho 2007, constatamos, com bastante preocupação que, 

nada menos do que 08 dos 38 distritos rotários brasileiros, não alcançavam o número mínimo de 

associados exigido pelas normas do Rotary, pois bem, agora podemos celebrar e comemorar este 

auspicioso fato, que coloca o Brasil numa posição de real destaque no mundo rotário, atingindo o 

quadro social, em 28 de dezembro p.p., o expressivo número de 51.785 rotarianos.

Porém amigos, “a roda não para”, assim, conto com vocês para atingirmos os 52.000 rotarianos no 

primeiro trimestre de  2008, e, certamente, ao encerrarmos o nosso ano juntos, podermos comemorar 

os 53.000 rotarianos. Não é um sonho, pois só depende de nós, e da continuação do trabalho que foi 

desenvolvido no semestre que ora se encerra.”

Prezados Presidentes:
Iniciamos um novo ano civil. De janeiro, já se foram 20 dias. 
É de nosso mais sincero desejo, que vocês tenham tido ótimos momentos de felicidades nas festas de 
final de ano, junto de seus entes queridos.O ano de 2008 será melhor ainda, é o que almejamos a todos.
A nossa Fundação, como noticiado recebeu da Fundação Bill e Belinda Gates, 100 milhões de dólares 
para a campanha Pólio Plus. Como contra-partida, a Fundação deverá equiparar este valor em 3 anos. 
Esta vultuosa doação mostra a credibilidade da nossa organização.
Ao final de 2007, como vimos fazendo nos últimos anos, com a anuência do Governador Albertini e com 
o aval do Colégio de Governadores, encaminhamos em nome do distrito, U$ 10,000.00 de nosso 
FDUC, para o programa Parceiros Pólio Plus.
Agora companheiros, precisamos muito da liderança de vocês para doações a um outro fundo, o 
FUNDO DE PROGRAMAS. Com ele, realizamos inúmeros projetos de subsídios equivalentes, que 
muito beneficiam as nossas comunidades. A nossa generosidade é muito importante.
Para se ter uma idéia, desde a criação do nosso distrito, mais de 700 mil dólares já foram aplicados em 
subsídios equivalentes. Foram 74 projetos.
Como todos sabem, 50% das nossas doações voltam depois de 3 anos para serem usados no distrito. 
Os outros 50% ficam no Fundo Mundial para usarmos em subsídios, IGE, bolsas e outros programas. 
Temos recebido mais do que doamos.
Caros Presidentes, vamos encaminhar as doações de seus clubes para o FUNDO DE PROGRAMAS. 
Aproveitem o valor do dólar rotário. Contribuam, façam promoções que, além de levantar recursos, 
unem os companheiros.
O Governador Pedro Albertini conta com todos vocês para que a meta de U$ 150 per capita seja 
atingida. 
Vocês são capazes, demonstraram isso quando superaram a meta estabelecida de 1.050 sócios até 
dezembro de 2007.
Vamos à luta, a Humanidade agradece!
Rotary Compartilha
Pedro Luiz Schmidt - EGD 2004-05
Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária



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

Fotos de Visitas Oficiais

Reunião do Colégio de Governadores

RC - Hortolândia RC - Lençóis PaulistaRC - Indaiatuba e Indaiatuba Votura

Casais de Gov. Pedro e Cleuto RC - Botucatu Cuesta

Saudação ao Governador

Na última visita aos Clubes nesse ano rotário, o casal de Governadores visitou o Rotary Club de Indaiatuba. Na oportunidade 

receberam a saudação que destacamos abaixo de seus companheiros de clube.

“Pedro e Neusa Maria.

Nesta oportunidade, em que nos agraciaram com o privilégio de poder saudá-los, consideramos que fomos FELIZES, pois, há 21 anos, 

tomamos a iniciativa em convidá-los para COMPARTILHAR ROTARY e nos tornamos seus padrinhos nesta magnífica organização. Claudete 

e eu manifestamos nossa IMENSA ALEGRIA em tê-los como companheiros de jornada e, principalmente, como amigos.

Temos acompanhado sua trajetória nestes anos; os trabalhos desenvolvidos no Clube e no Distrito e, nos últimos meses, a receptividade 

calorosa dos clubes face ao seu desempenho.

Sua fiel escudeira, Neusa Maria, tem se mostrado participante valorosa nos trabalhos realizados em sua Governadoria e na Coordenação das 

Casas da Amizade.

Reconhecemos que neste ano rotário, além das obrigações normais de um governador, surgiu um fato diferenciado e que causou uma maior 

dificuldade a ser vencida, ou seja, a terrível possibilidade de redistritamento que, desde antes de sua posse, está rondando perigosamente 

nosso Distrito.

Reconhecemos, também, que duas coisas fazem parte de seu dia-a-dia, GARRA e OBSTINAÇÃO.

Essa sua disposição interior vem se acumulando positivamente para um desenlace e, no último dia 19 de agosto, por ocasião do Seminário 

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO SOCIAL, com o lançamento da META 1050 SÓCIOS, conseguiu motivar-nos a dar a arrancada final para 

espantar o fantasma do redistritamento.

Sabemos que conciliar sua vida profissional com a governadoria é por demais desgastante, mas, considerando os resultados alcançados, a 

alegria interior por certo estará compensando esse enorme sacrifício pessoal.

Você está concluindo as visitas aos clubes. Daqui para frente, por certo, você terá condições de se preparar para a rodada final do seu tempo 

de governadoria.

Hoje, agradecemos a Deus por aquilo que você realizou e conquistou em favor do Distrito 4310, e pedimos que seu desempenho permita 

chegar ao ápice na Conferência Distrital de Águas de São Pedro.

Assim, no final de junho de 2008, ao transferir ao companheiro Paulo Firmino o comando do Distrito 4310, possa usar aquela expressão bíblica 

do apóstolo Paulo “COMBATI O BOM COMBATE”.

Obrigado.”
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Neusa  Maria A. S. Albertini - Coordenadora Distrital 

É dezembro, o mês da magia, onde nos tornamos mais sensíveis, solidários, ternos e saudosos. É difícil não se 

contagiar por essa luz que parece refletir em nós.

Para mim, este mês é saudoso, por todos os momentos maravilhosos que já passei junto aos meus familiares, 

que já se encontram em outra esfera e prazeroso por decorar a casa, pesquisar presentes, os amigos “secretos”, as 

estimas e abraços que se tornam mais freqüentes. Este clima mágico tem contagiado todos, independente de sua crença.

É muito interessante verificar que países que não tem a prática cristã, logo não comemoram o Natal, aderiram ao clima de 

solidariedade e troca de presentes, muito usada no ocidente. Apesar de remoto, é o início da união dos povos.

Nós da família rotária acreditamos, praticamos e buscamos vivenciar este envolvente sentimento de doação 

durante os 365 dias do ano rotário.               

Vamos aproveitar que nossos semelhantes estão abertos a estes envolvimentos  para compartilharmos com as 

pessoas que estão distantes de nós, e também com as(os) companheiras(os) que estiveram ao nosso lado, neste primeiro 

semestre do ano rotário, nos auxiliando nas realizações de nossas metas.

Companheiras(os), Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos e que todos os  seus sonhos se realizem.

Abraços,

Neusa Albertini

Mensagem da Coordenadora

“ Os sábios educam pelo exemplo”.

Malba Tahan

Sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus.

- Entre  falou Deus. Então, você gostaria de me entrevistar?

- Se tiver um tempinho, disse eu.

DEUS sorriu e falou:

- Meu tempo é eterno, suficiente para fazer todas as coisas. Que perguntas você tem em mente?

- O que mais o surpreende na humanidade?  perguntei...

DEUS respondeu:

- Que se aborreçam de ser crianças e queiram logo crescer e aí, desejam ser crianças outra vez.

- Que desperdicem a saúde para fazer dinheiro e aí percam dinheiro para restaurar a saúde.

- Que pensem ansiosamente sobre o futuro, esqueçam o presente e, dessa forma não vivam nem o presente, nem o futuro.

- Que vivam como se nunca fossem morrer e que morram como se nunca tivessem vivido.

Em seguida, a mão de DEUS segurou a minha e por um instante ficamos silenciosos... Então eu perguntei:

- PAI, quais são as lições de vida que deseja que seus filhos aprendam?

Com um sorriso DEUS respondeu:

- Que aprendam que não podem fazer com que alguém os ame. O certo é se deixar amar.

- Que aprendam que o mais valioso não é o que se tem na vida, mas QUEM se tem na vida.

- Que aprendam que não é bom se compararem uns com os outros. Por que todos serão julgados individualmente sobre seus próprios méritos.

- Que aprendam que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa menos.

- Que aprendam que só é preciso alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas amadas e que é necessário muitos anos para curá-las.

- Que aprendam a perdoar, praticando o perdão.

- Que aprendam que há pessoas que os amam muito, mas que simplesmente não sabem como expressar ou demonstrar seus sentimentos.

- Que aprendam que dinheiro pode comprar tudo, exceto felicidade.

- Que aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-las de forma totalmente diferente.

- Que aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre você e gosta de você do jeito que é.

- Que aprendam que não é suficiente que sejam perdoados, mas que perdoem a si mesmos.

Por um tempo, permaneci sentado, desfrutando aquele momento. Agradeci a Deus pelo seu tempo e por todas as coisas que tem feito por mim. ELE 

respondeu:

- Estarei aqui sempre que alguém precisar de ajuda. Tudo que precisam fazer é chamar por mim. Todos podem esquecer o que EU disse, podem 

esquecer o que EU fiz, mas jamais EU esquecerei de cada um de vocês.

(fonte: Tribuna de Indaiá  22/12/2007)

Texto para reflexão:
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