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Mensagem do Governador

ompanheiros Rotarianos
Desde o dia 13 de julho, iniciamos nossas visitas oficiais aos clubes do 
nosso Distrito.

Somos muito gratos, minha esposa Doralice e eu, pela maneira carinhosa com que 
temos sido distinguidos, marcando assim nossa caminhada.
Presidentes, Secretários, Tesoureiros, Presidentes de Comissões, Governadores 
Assistentes, cônjuges e demais companheiros que nos honram com sua presença, 
nos oferecendo a oportunidade  de desfrutar de momentos de companheirismo 
que irão ficar gravados em nossas mentes.
Estamos tendo a oportunidade de conhecermos as características de cada um dos 
Rotary Clubs por nós visitados.
Sempre que possível procuramos visitar as autoridades constituídas dos 
Municípios, em especial, Prefeito Municipal e Entidades Assistenciais que 
mantêm parceria com nossos Rotary Clubs e assim procurar mostrar a Imagem 
Pública do Rotary.
Procuramos levar a imagem e as orientações que nos foram passadas, tão bem, por 
ocasião dos nossos treinamentos recebidos em São Paulo e San Diego-EUA, na 
Assembléia Internacional de RI. 
Nossas metas, nossos desafios, para este Ano Rotário são muitos, mas temos a 
consciência e a tranqüilidade suficiente para enfrentá-los.
Sabemos que temos uma meta de real importância: atingirmos um mil e duzentos sócios até julho de 2012. Difícil, mais não 
impossível.
Hoje contamos com quarenta e cinco clubes, desses, 27 estão com menos de vinte sócios. O Rotary International preconiza que 
tenhamos clubes com pelo menos vinte sócios. Os novos clubes a serem criados devem ter um mínimo de vinte e cinco sócios.
Temos enfatizado em nossas visitas para que clubes com número menor do que o desejado serrem fileiras e tragam sócios com 
qualidade. Que tenham o DNA de Rotarianos e se juntem a nós. Só assim teremos clubes maiores, melhores e mais fortes.
Vamos fazer valer o Lema que nos foi proposto pelo nosso Presidente de RI Ray Klinginsmith, para este Ano Rotário, 
FORTALECER COMUNIDADES - UNIR CONTINENTES.

Abraço Fraterno
Humberto de Lucena - Governador 2010/11 - Distrito 4310 

Presidente indicado de RI para 2012-2013

m sua reunião de 09 de agosto de 2010, em conformidade com o Regimento 
Interno da organização, a Comissão de Indicação para Presidente do RI elegeu 
em unanimidade o rotariano SAKUJI TANAKA, do Rotary Club de Yashio, 
Saitama, Japão para Presidente do Rotary International em 2012-13.

Ele será considerado Presidente Indicado em 01 de Outubro de 2010, caso não haja 
candidatura opositora.
Ex-curador da Fundação Rotária, também foi diretor do RI, coordenador regional da 
Fundação Rotária, governador de distrito e membro da Força-Tarefa de Erradicação da 
Poliomielite, membro da Comissão de Fundo Permanente para o Japão e membro da 
Comissão Visão de Futuro. Companheiro Paul Harris, Benfeitor do Fundo Permanente e 

Doador Extraordinário.
Recebeu o Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si do RI e o Prêmio da Fundação Rotária por Serviços Eminentes.
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Presidente: Ray Klinginsmith 

Diretor do RI 2009-11: Antonio Hallage
Presidente Eleito 2011-12: Kalyan Banerjee

Secretaria (sede mundial): One Rotary Center, 1560 
Shermam Avenue, Evanston, IIlinois 60201, EUA

Secretário Geral: Edwin H. Futa

Secretaria de Serviços Gerais no Brasil
Rua Tagipuru, 209 – Perdizes – CEP 01156-000 – 

São Paulo – SP 
Fone: 11 3826-2966 | Fax: 11 3667-6575

Expediente 8h30-17h30
www.rotary.org.br

Gerência: Celso Fontanelli – Gerente – 
celsofontenelli@rotary.org

Administração de Clubes e Distritos
Supervisora: Débora de Oliveira –  

débora.watanabe@rotary.org

Coordenadora: Geórgea Carolina Gili  – 
georgea.gilli@rotary.org

Fundação Rotária
Supervisor: Edílson Gushiken – 

edilson.gushiken@rotary.org

Financeiro
Supervisor: Carlos Afonso – 

carlos.afonso@rotary.org

Coordenador: abio Peverari –  
fabio.peverari@rotary.org

Publicações
Coordenadora: Clarita Croco Urey – 

clarita.urey@rotary.org
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Expediente

Equipe Distrital da Governadoria

Governador: Humberto de Lucena

Comissão Consultiva: Colégio de Governadores

Conselheiro Pessoal: Newton Colenci

Governadores Assistentes

ÁREA 01 – Alexandre Antonio Dega

ÁREA 02 – Antonio Alves do Nascimento Neto

ÁREA 03 – José Geremias Dalmazo

ÁREA 04 – Gilmar Gilioti

ÁREA 05 – Marco Antonio da Silva

ÁREA 06 – Antonio Pedro Ricomini

ÁREA 07 – João Batista Miletta

AREA 08 – Leonardo Blanco Costa

ÁREA 09 – Francisco Dimas Tranquelin

ÁREA 10 – Lucy Hellmeister Abrahão Valdrighi

Coordenadores Distritais de grupos de Apoio

Recursos Hídricos: Emilio Carlos Cassano

Alfabetização: Foehd Hessaim Salmen

Saúde e Nutrição: José Domingos Zanco

Serviços Pró-Juventude: Roberto Sogayar

Secretário: Carlos Alberto dos Santos

Tesoureiro: Helio Tomba Junior

Clube da Governadoria: Rotary Club de Itu Convenção

Carta Mensal: Patricia Santos; Salete C. Roberti

Comissão de Contingência: Pedro Albertini

Equipe Distrital – Comissões

Instrutor Distrital (Com. Distrital de Capacitação)

Newton Colenci

Conselheiro Pessoal: Paulo Firmino de Oliveira

Comissão Distrital de Desenvolvimento do Rotary

Presidente: Pedro Albertini

Vice-Presidente: Synemar Geraldo Silva Cervellini

Comissão de Expansão - Presidente: Minoru Sakate

Comissão de Finanças - Pres.: Reynaldo Russo Ayres

Comissão Adm. de Clubes: Eduardo de Meira Coelho

Sub-Comissão Intercâmbio Rotário da Amizade

Presidente: Pedro Luiz Pereira

Sub-Comissão Grupos de Comp. do Rotary

Presidente: Hermes Buratti Junior

Sub-Comissão Promoção da Convenção do RI

Presidente: Minoru Sakate

Comissão de Projetos e Prestação de Serviços

Presidente: Newton Colenci

Sub-Comissão de Serviços Profissionais

Presidente: Marco Antonio Colenci

Sub-Comissão de Serviços a Comunidade Mundial

Presidente: André Sampaio Pupo

Sub-Comissão do Núcleo Rotary de Des. 

Comunitário - Pres.: João Valente de Almeida Jr.

Sub-Comissão Voluntários do Rotary

Presidente: Patrícia Andrade Santos

Comissão de Relações Públicas

 Presidente: Antonio Wilson Rigolin

Comissão Distrital da Fundação Rotária

Presidente: Pedro Luiz Schmidt

Sub-Comissão de Doações Anuais

Presidente: Valter Luiz Lara Ducatti

Sub-Comissão do Fundo Permanente

Presidente: Synemar Geraldo Silva Cervellini

Sub-Comissão de Intercâmbio de Grupos de Estudos

Presidente: Marcio da Silva Leitão Filho

Sub-Comissão de Subsídios - Pres.: Antonio do Nascimento

Sub-Comissão Pólio Plus - Presidente: Miki Mochizuki

Sub-Comissão das Bolsas Rotary pela Paz Mundial

Presidente: Edison Januário Sturion

Sub-Comissão de Ex-Participantes de Bolsas da Fund. Rotária

Presidente: José Reginaldo Sândalo

Comissão do Intercâmbio de Jovens

Presidente: James Alexandre Magnus Landmann

Sub-Comissão do Interact - Presidente: Carlos Torrezan

Sub-Comissão Rotaract - Presidente: Sergio Campos

Representante Distrital do Interact - Renan Pazzette Libardi

Representante Distrital do Rotaract

Lucas Innocenti de Meira Coelho

Sub-Comissão Prêmio Rotary Liderança Juvenil (RYLA)

Presidente: Roberto Sogayar

Comissão Interpaíses Brasil-Portugal 

e Países de Língua Oficial Portuguesa (CI_PLOP)

Presidente: Newton Colenci

Sub-Comissão Interpaíses Brasil-Portugal (CIP_PLOP)

Presidente: Adolfo Embacher Filho

Comissão da Conferência Distrital

Presidente: Presidente: Alberto Fay

Sub-Comissão de Ex-Participantes de Programas da F.R.

Presidente: José Roberto Sândalo

 Dólar Rotário Setembro: A R$ 1,80

   elhor, Maior e Mais Forte 
Este ano marca um aniversário muito significativo para o 
Rotary! Embora o Rotary Club de Chicago tenha sido fundado 

em 1905, a primeira Convenção de Rotary Clubs aconteceu em 1910, com a 
presença de 60 rotarianos representando 16 clubes. Nossa história como uma 
organização de Rotary Clubs começou naquela Convenção; portanto, agora 
iniciamos nosso segundo século de serviços como associação. 
Todos nós queremos que este século seja ainda melhor que o último. Sendo 
assim, devo perguntar: Nós estamos no caminho correto para obter sucesso? 
Estamos fazendo as coisas certas? Temos uma visão clara do futuro? 
Como o 100º presidente do Rotary, acredito que estamos percorrendo o caminho 
correto. Nossos 33.000 Rotary Clubs são o bem mais precioso do RI e nosso 
sucesso nos próximos 100 anos dependerá da habilidade que eles terão de 
permanecerem dinâmicos e relevantes. 
O conselho diretor criou diversos recursos para oferecer mais assistência aos 
clubes neste ano, inclusive os coordenadores do Rotary, que visam auxiliar 
governadores de distrito na disseminação de 
informações sobre programas e melhores 
práticas aos clubes. 
Acredito que, se ajudarmos nossos clubes a se 
tornarem Melhores e Mais Fortes, eles 
automaticamente serão Maiores, não só porque 
os rotarianos terão mais orgulho de sua afiliação, 
mas também porque o Rotary será mais 
conhecido por associados potenciais. Meu 
objetivo é ajudar os governadores a auxiliar os 
clubes a se tornarem Maiores, Melhores e Mais 
Fortes! 
Juntos poderemos tornar este século de serviços 
humanitários ainda melhor que o anterior! 

M
Mensagem do Presidente

do RI Ray Klinginsmith

“O Rotary é o melhor em promover a união, 
cooperação e suporte para fazer deste um mundo 

melhor para se viver e trabalhar.” 



Aconteceu

 

Planejar e realizar reunião mensal do conselho diretor do clube.

Promover participação na conferência distrital.

Enviar relatório mensal de freqüência e sobre o quadro social ao governador 
ou secretário distrital até 15 dias após a última reunião do mês.

Conduzir atividades e programas para jovens.

Monitorar metas e projetos para o desenvolvimento do quadro social.

Ratificar formulário de inscrição de candidatos qualificados ao IGE e 
encaminhá-los à comissão distrital de seleção da equipe de IGE.

Reserve

Conferência Distrital
02 a 05/06/2011 

GHSP - Grande Hotel São Pedro 
Águas de São Pedro

Reservas: Hélio Tomba
 Tesoureiro helio@tombatur.com.br

Tome Nota

Agenda do Presidente de Clube em Setembro 

Intercambio de Grupos de Estudo

Em 21 de agosto, a comissão do IGE – 

Intercâmbio de Grupos de Estudo se reuniu 

em Tietê. Na ocasião a comissão recebeu das 

mãos do grupo que visitou o distrito 5390 – 

Montana, o relatório final do programa. 

Estiveram presentes, além de diversos 

companheiros membros da comissão, o Líder 

do grupo, Wilson Takada Jr. do RC de 

Indaiatuba e as bolsistas Érica Ruesch, de 

Indaiatuba e Suely Oliani, de Americana (na foto, com o companheiro Marcio Leitão Filho, 

do RC de Tietê, Chairman da Sub Comissão de IGE). 

Além da conclusão oficial do programa 2009-10, foram discutidos assuntos referentes a 

melhorias a  serem implementadas na seleção e preparação dos candidatos a programas 

futuros, assim como a introdução de um programa tutorial a ser implementado pelos clubes 

com os bolsistas que retornam. O objetivo será o de acompanhar a evolução dos jovens 

profissionais, recebendo informações de como estes estão multiplicando o conhecimento 

adquirido junto à sua comunidade e sua contribuição ao Rotary Club que o patrocinou. Os 

bolsistas deverão também receber motivação para ingresso no Rotary.

Na mesma ocasião foram discutidas ações com o objetivo de motivar companheiros a receber 

bolsistas de futuros programas em seus lares. O IGE proporciona a famílias hospedeiras uma 

o p o r t u n i d a d e  

ímpar de interagir 

com jovens de 

vár ios  pa í ses ,  

enriquecendo seu 

conhecimento e o 

de sua família, em 

um intercâmbio 

com a cultura de 

diversas partes do 

mundo. 

*Colaboração do 

Comp. Wilson 

Takada Jr.

Setembro foi designado como o Mês das 

Novas Gerações para destacar todas as 

a t i v i d a d e s  q u e  f a v o r e c e m  o  

desenvolvimento das pessoas de até 30 anos 

de idade. 
Pela importância das Novas Gerações para o 
futuro do Rotary, foi aprovada no Conselho 
de Legislação de 2010 a quinta Avenida de 
Serviços, que reconhece que as atividades 
para desenvolvimento da capacidade de 
liderança, projetos humanitários e 
programas de intercâmbio contribuem para 
que os jovens realizem mudanças positivas 
no mundo. 
Especialmente neste mês, os Rotary Clubs 
são incentivados a utilizar o lema “Cada 
Rotariano um Exemplo para a Juventude” 
em seus boletins e em relatórios de 
atividades pró-juventude do clube. 
Além disso, todo rotariano tem a 
responsabilidade de ajudar as Novas 
Gerações, reconhecendo suas necessidades 
e preparando-as para lidar com as mais 
diversas situações de modo que garantam 
um futuro promissor. 
Os clubes e distritos são estimulados a 
implementar projetos em apoio às 
necessidades fundamentais das Novas 
Gerações: saúde, valores humanos, 
educação e desenvolvimento pessoal. Os 
programas Estruturados do RI para as Novas 
Gerações são: Interact, Rotaract, RYLA – 
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil e 
Intercâmbio de Jovens. 
Utilize os vários componentes das 
Oportunidades para Prestação de Serviços 
(por exemplo: crianças em situação de risco, 
saúde pública, alfabetização e ensino de 
a r i t m é t i c a )  t a m b é m a te n d e m à s  
necessidades das Novas Gerações. 
O que seu clube está fazendo pelas Novas 
Gerações? 
Fonte: Base no Manual do Procedimento – 
edição 2007 

SETEMBRO

MÊS DAS NOVAS GERAÇÕES 

Idéia



Governador Humberto de Lucena e esposa,  Coordenadora Doralice, continuam em visitas no ano Rotário 2010/2011. 

De 11 de Agosto até dia 10 de Setembro foram visitados os seguintes Rotary clubes:

Laranjal Paulista (11/08), Cabreúva (16/08), Lençóis Paulista (20/08), Boituva (25/08), Santa Bárbara e Santa Bárbara 

Progresso (31/08), Salto Moutonnée (01/09).

Visitamos

14/Setembro a 19/ Outubro

Agende-se

Seminário

Seminário do Desenvolvimento do Rotary
29/08/10 - Indaiatuba

Em 29 de agosto, nossos clubes se reuniram em 
Indaiatuba para discussão sobre o número de sócios do 
Distrito e as responsabilidades de cada companheiro de 
conseguir novos sócios, sem perder a qualidade na 
indicação. Participaram do seminário 216 companheiros 
de 36 clubes do Distrito 4310 e de 03 clubes de outros 
Distritos. Como palestrantes, além de Ex-Governadores 
de nosso Distrito, contamos com a presença do Prof. José 
Antiório – Diretor do RI para o biênio 2011-2013 e o EGD 
José Luiz Toro da Silva.

Aconteceu

De 09 a 12 de setembro, foi realizado na cidade de Santos, SP, o 
XXXIII Instituto Rotário do Brasil, que contou com a presença 
do nosso Presidente de RI Ray Klinginsmith. Ele deixou uma 
mensagem de otimismo, dando ênfase à Quinta Avenida de 
Serviço Novas Gerações, trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela Fundação Rotária, com o Plano Visão do 
Futuro. Ele mencionou também a necessidade de se fazer um 
redistritamento, a partir de primeiro de julho de 2012, 
naqueles distritos que tenham menos de 1200 sócios.
O Governador Humberto de Lucena e a Coordenadora Dora 
tiveram momentos de descontração quando puderam 
reencontrar os companheiros que com eles participaram da 
Assembléia Internacional de RI, em San Diego, California, 
EUA, e que hoje estão a frente de seus Distritos como 
Administradores do Rotary International, na função de 
Governadores Distritais do Ano Rotário 2010/11.

Instituto Rotário de Santos

Terras de São José  
Saltinho 15/set - Quarta        

Piracicaba São Dimas 20/set - Segunda        
Piracicaba Cidade Alta 21/set - Terça             

Porto Feliz  23/set - Quinta         
Nova Odessa 27/set - Segunda           

Hortolandia  28/set - Terça              
Capivari  29/set - Quarta            

Piracicaba  Paulista 04/out - Segunda         
Piracicaba Povoador e Piracicaba  Luiz de Queiroz 

05/out -Terça               
Piracicaba 06/out -Quarta             

 Piracicaba Vila Rezende  07/out -Quinta             
Itu 13/out -Quarta        

Macatuba 18/out -Segunda      
Agudos 19/out -Terça          

14- Terça            



Nossa bagagem de Visitas

Por onde passamos 
família rotariana, engajados no prazer em servir.

levamos uma bagagem de alegria, companheirismo e grandes idéias dessa 

Projeto Distrital

Semeadura Eólica

Todas as visitas realizadas pelo Governador Lucena e Coordenadora Dora têm sido muito proveitosas e o 
casal tem aprendido muito com os companheiros de nosso Distrito. 

Os projetos apresentados pelos clubes e a garra com que companheiros e cônjuges trabalham, dando de si 
sem pensar em si, deixam os dois mais entusiasmados a cada dia que passa.

Um dos projetos realizados pelos companheiros e cônjuges do Rotary Club de Tietê chamou especial 
atenção do casal, em especial, da Coordenadora Dora: o evento SEMEADURA EÓLICA ou a utilização do 
vento para a dispersão de sementes na natureza. 

O RC de Tietê realiza esse evento anualmente durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente 
realizada pela Secretaria da Agricultura da cidade, no mês de outubro. A idéia é aproveitar a data próxima ao 
Dia das Crianças e envolver os estudantes para desenvolvimento de sua consciência ambiental.



Projeto Distrital

Convite

Devido à grandiosidade e beleza do evento, a Coordenadora Dora convida a todos os clubes, 
em especial aos cônjuges, a juntar-se aos companheiros e cônjuges de Tietê para realizar este projeto em suas 
cidades este ano. 

O Projeto...

Dicas...

                                                               é que todos os clubes que se interessarem pelo projeto o realize no mesmo 
dia e horário que os companheiros de Tietê. 

A Idéia...
Este ano, o evento será realizado em 14 de outubro.Data...

e instruções de Humberto Bortoleto de Arruda, Material...                                                                                                                                    bexigas biodegradáveis de 
porte médio, sementes nativas (guarantã, gabiroba, cedro, cedro, mogno, ipê amarelo, ipê roxo e ipê branco) e 
gás hélio que são comercializados em tubos específicos. Sementes...                                                                                                                              são fornecidas pela Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, que mediante pedido são entregues por motoboys.

como fazer...                                  De acordo com o tamanho da semente, insere-se no balão de duas a três unidades. Dentro 
do balão coloca-se também uma mensagem do Rotary Club que está promovendo o evento a fim de identificar o 
endereço e telefone para posteriores comunicações.                                                                                                                                       Este processo de comunicação 
tem funcionado adequadamente, pois são utilizados impressos que imitam uma cédula de dinheiro que chama 
a atenção do público. São mensagens simples, mas funcionais. Tem-se registro de pessoas de cidades distantes 
(Bauru, por exemplo) que entraram em contato com nossos companheiros de Tietê, após pegar um dos balões.

Comunicação...

Balões...                          A quantidade ideal para um evento é acima de mil balões que recebem as sementes, a mensagem 
e o gás; devem ser soltos todos de uma só vez, com contagem regressiva a fim de causar impacto.                                                                                                                                                                             Os 
balões devem ser cheios dentro de uma sala com teto baixo. Eles ficam fixos ao teto e são amarrados com 

Como...

                   As melhores horas para soltura dos balões são 9 ou 15 horas. Caso ocorram chuvas as atividades 
devem ser suspensas, pois os balões não sobem com chuva.
Hora...

Divulgação...
                                         dos escolares é primordial, eles conduzem ao local do evento seus pais, familiares 
e amigos.

rádio e impressa 
Participação...
                                                                              para a prática dessa atividade recomenda-se uma área livre 
(campo de futebol), isento de fios de alta tensão. Após a soltura, os balões adquirem rapidamente a altura 
necessária para caírem na corrente de ar da atmosfera.

Local...

                                                                                                                     hélio deve ser adquirido junto a uma 
empresa especializada que fornece o dispositivo para enchimento dos balões. O gás é o item mais caro, portanto 
o ideal é a procura por empresas parceiras em suas cidades para um possível patrocínio.

                                             Maiores informações: Humberto Bortoleto de Arruda, sócio do Rotary Club de Tietê 
e Secretário Municipal de Agricultura da Cidade de Tietê (15 9783-4167).
Interessados...

todos participar!!!

Gás...

Vamos...



Querida Família Rotária, 
Iniciando nossas visitas oficiais, pude 
comprovar a grandeza dos cônjuges do 
nosso Distrito. Testemunhei a alegria, a 
atenção e o companheirismo de cada um, 
nos trabalhos em que, de forma concreta, 
realizam para minorar o sofrimento 
daqueles que são menos favorecidos pela 
sorte.
Pude ver a vibração e a vontade de 
crescimento de cada um deles, de dar de si, 
antes de pensar em si.

Deixo aqui os meus agradecimentos a todos e a nossa palavra de incentivo 
para que continue dando exemplo de dedicação, amizade e amor no 
trabalho, que desenvolvem em suas cidades.

Mensagem da Coordenadora Distrital Equipe da
Coordenadoria 

Coordenadora
Doralice Daniel De Lucena

Secretárias: Nadir De Oliveira Martins
Maria Aparecida Miranda Gigliotti

Tesoureira: Helena S. Kohara Gilioti
Maria Aparecida Santos Buratti

Protocolo:
Jocy Rodrigues Da Silveira Amaral 

Conselheira Pessoal:
Maria Adelaide Zaparolli De Oliveira

Instrutoras Distritais:
Marlene Jorge Colenci 
Neusa M. S. Albertini 

Conselho Consultivo:  
Célia Terezinha Biasin Schmidt 

Maria José Soares Ayres
Suely Innocenti De Meira Coelho 
Graziella Abelha Torres Cassano 

Conselho Fiscal - Titulares:
Maria Canhoelia Rigolin 

Laura Perez Colhado Embacher
Cristina Baptista Da Silva Carniato

Suplentes:
Ana Amélia Rodrigues 

Célia Aparecida Gonçalves Da Silva
Maria Inácia Almeida 

Eventos:
Karen Gordon Fay 

Rita Gibi
Salete Cristina Roberti

Hostess:
Célia Aparecida Gonçalves Da Silva

Gisele Pascolin Trindade 
   

Boletim: 
Salete  Cristina Roberti 
Fátima Francato S. Góes 

Realções Publicas:
Benedita M. Schanoski 

Presidente Da Afri:
Karen Gordon Fay 

Equipe 
da Coordenadoria 

AGENDE-SE

Registramos

CASA 
DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 
ROTARIANOS

AFRI
AFROP

Doralice Daniel de Lucena
Coordenadora Distrital das Associações das Famílias 
de Rotarianos e Casas da Amizade – Distrito  4310 -2010/11

Terras de São José  
Saltinho 15/set - Quarta        

Piracicaba São Dimas 20/set - Segunda        
Piracicaba Cidade Alta 21/set - Terça             

Porto Feliz  23/set - Quinta         
Nova Odessa 27/set - Segunda           

Hortolandia  28/set - Terça              
Capivari  29/set - Quarta            

Piracicaba  Paulista 04/out - Segunda         
Piracicaba Povoador e Piracicaba  Luiz de Queiroz 

05/out -Terça               
Piracicaba 06/out -Quarta             

 Piracicaba Vila Rezende  07/out -Quinta             
Itu 13/out -Quarta        

Macatuba 18/out -Segunda      
Agudos 19/out -Terça          

14- Terça            
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