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Mensagem do GovernadorD esde o dia 13 de julho deste ano, Doralice e eu demos início a nossa 
caminhada para conhecermos nossos Clubes. Foram visitas de 
trabalho e companheirismo.

Foram cinco meses que irão ficar gravados em nossas memórias. Vivemos 
momentos de alegria, emoção, junto aos nossos companheiros, companheiras e 
cônjuges. Fomos recebidos por todos, com aquele abraço fraterno e de 
companheirismo. Ofereciam sua hospitalidade, que é uma característica do 
Rotariano.
         Cada um dos nossos Clubes com seu modo de ser, mas todos eles voltados para o 
lema que norteia todo nosso trabalho em  Rotary , “ Dar de si, antes de pensar em 
si”.
      Logo começamos a perceber que a missão que tínhamos pela frente era um 
presente que o Rotary  prepara com muito carinho para aqueles que um dia têm a 
felicidade de se tornarem  um administrador dessa entidade maravilhosa.
         É a grande oportunidade em conhecermos o trabalho que cada um dos Rotary 
Clubs desempenha junto as nossas comunidades, divulgando a Imagem Pública do Rotary e a prestação de serviços às 
instituições mais carentes.
        Durante nossas visitas, não nos descuidamos de conscientizar nossos Clubes que ainda estão com menos de vinte 
associados. A melhor receita que podemos dar a eles é de que desenvolvam um plano de ação para que possamos atingir 
esta meta o mais breve possível.
        Em nossas comunidades, existem excelentes candidatos a espera do nosso convite para que venham  conhecer o 
Rotary, o que ele faz e o conceito  de que é merecedor em todo o planeta.
         Nós rotarianos somos chamados a nos conscientizar de que cada companheiro apresente um sócio  e retenha um 
associado neste ano rotário. É apenas um, nos doze meses.

Que tal darmos uma olhada na listagem do nosso clube? Vejam se os dados do quadro social estão atualizados.
Será que o seu Clube tem representantes de todos os segmentos da sua comunidade?
É preciso ter ciência que um Rotary Club com menos de vinte associados terá dificuldade em atrair novos e bons 

associados.
         Precisamos agir com urgência para o fortalecimento do nosso quadro associativo. 

                        
Abraço Fraterno

                          
                            HUMBERTO DE LUCENA - Governador do Distrito 4310
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Mensagem do Presidente

do RI Ray Klinginsmith

 Lógica do Cowboy 
Adotei a “Lógica do Cowboy” como 
minha música-tema por duas razões: 

sua melodia alegre, que reflete o clima positivo e 
caloroso das reuniões de Rotary Clubs do mundo 
todo, e a simplicidade e o bom senso de sua letra. 
Cinquenta anos atrás, ouvia-se muito a expressão 
“mantenha o Rotary simples”. Com o decorrer dos 
anos, esta ideia vem sendo deixada de lado; é por 
isso que quero lembrar os rotarianos de como o 
conceito dos serviços rotários é simples. Os 
associados de clube, que são l íderes 
comunitários, passam a conhecer e a respeitar 
uns aos outros através de suas reuniões semanais, 
onde criam amizades, promovem o companheirismo e ampliam sua rede de 
contatos. Quando uma necessidade comunitária é identificada, eles descobrem 
que são capazes de atendê-la, pois os melhores líderes profissionais e 
empresariais da comunidade fazem parte do Rotary Club. 
A mesma abordagem funciona para projetos relacionados aos Serviços 
Internos, Profissionais e às Novas Gerações. Os Rotary Clubs têm a capacidade 
de identificar as necessidades da comunidade e estabelecer suas prioridades. 
Além disso, possuem o conhecimento e os recursos necessários para tratar de 
tais questões se seus associados estiverem sempre informados e motivados. A 
comunicação nos clubes deve ser simples e frequente. 
Talvez seja nos Serviços Internacionais que a simplicidade do Rotary se torne 
mais evidente. Os rotarianos confiam em seus companheiros de clube e, ao 
conhecerem rotarianos de outros países, um nível de confiança muito parecido 
é também estabelecido. Desta forma, é fácil fazer e manter amigos rotários em 
lugares distantes, o que resulta na cooperação incrível entre clubes em projetos 
internacionais. 
A música “Lógica do Cowboy” diz que os cowboys têm uma solução simples para 
quase tudo, assim como os rotarianos. Este é o espírito do Rotary, cujas marcas 

registradas são companheirismo e serviços voluntários. Juntos 
podemos fazer do mundo um lugar melhor e tornar nossos clubes 
Maiores, Melhores e Mais Fortes. Vamos em frente! Esta é a lógica do 
cowboy. 



Tome Nota

Governadores de Distrito - Boletim de Novembro de 2010

Visitamos

                    De 08 a 25 de Novembro.

Igaraçú do Tietê, São Manoel, 
Pardinho, Salto, Rio das Pedras, 
Indaiatuba, Itu-Convenção.                              

O Conselho Diretor do RI acaba de encerrar a sua reunião de Novembro 
de 2010 e quero informá-los sobre algumas decisões que foram tomadas. O 
Conselho aprovou novas diretrizes para os Grupos Rotarianos em Ação e 
aumentou de US$2 milhões para US$4 milhões as verbas disponíveis no 
próximo ano para os Subsídios de Relações Públicas. Também simplificaram o 
processo para distritos não-certificados enviar estudantes para o programa de 
intercâmbio de jovens do RI e esclareceram o papel dos coordenadores do 
Rotary como  recurso para os governadores de distrito. Um resumo de todas as 
decisões está disponível no site do RI (em inglês no momento). 
 
            A promõção "Dois por Um", realizada para doações feitas online durante 
a semana do Dia Mundial de Combate à Pólio, foi um grande sucesso e resultou 
em quase US$4 milhões em contribuições. Com este resultado, o total de 
arrecadações para o Desafio de US$200 milhões já ultrapassa os US$151 milhões, 
confirmando que poderemos alcançar o nosso alvo de arrecadar US$200 
milhões até a Convenção em Nova Orleans -- se continuarmos fazendo desta 
campanha a nossa mais alta prioridade.
 

Os Rotary Reunions e a Exibição de Projetos, a serem realizados na 
Cidade do Cabo de 3 a 5 de fevereiro, contarão com a participação de dois 
renomados palestrantes. F.W. Klerk, que foi presidente da África do Sul de 1989 
a 1994 e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1993, vai se apresentar na sexta-
feira.  Francis Moloi, ex-bolsista do Rotary e ex-embaixador da África do Sul na 
Índia, também fará sua palestra na sexta-feira. Para mais informações sobre o 
e v e n t o ,  i n c l u i n d o  f o r m u l á r i o s  d e  i n s c r i ç ã o ,  v i s i t e :   

. 
 

            

 
 

Fortalecer Comunidades - Unir 
Continentes

 
Envie comentários ou sugestões para 

http://raysrotaryreunions.weebly.com

www.rotary.org

www. re a chou t to a f r i c a . o rg

ray.klinginsmith@rotary.org

Vamos à Convenção do RI em Nova Orleans! A taxa de inscrição será de 
US$340 por pessoa. Consulte o site do RI ( ) para obter mais 
informações sobre a convenção, inclusive sobre o passe único de 24 horas (One- 
Day-Pass).

O  s i t e  R e a c h  O u t  t o  Á f r i c a  
( )  p o s s u i  
informações sobre Safáris de Projetos do 
Rotary e outros itens referentes a projetos 
humanitários na África.



Dentro do programa de Intercambio de Jovens do nosso Distrito, existe a Bolsa Sebastião Santos Oliveira. 
Ela surgiu no ano de 1996 em homenagem ao EGD 1967-68, 

Sebastião Santos de Oliveira, que iniciou o programa de Intercâmbio de Jovens no nosso distrito nos anos de 1960. O EGD 
foi muito incentivador e “apaixonado” pelo Programa de Intercâmbio de Jovens. 
Até hoje, vários jovens de baixa renda foram agraciados com a experiência de passar um ano em um país estrangeiro 
conhecendo e vivenciando sua cultura.
As inscrições encerram-se em 31 de dezembro e, este ano, são para os jovens nascidos em 1995. Todos os detalhes e regras 
para participação estão no site do distrito. 
Segundo a intercambista Amanda Amaral, de Piracicaba, que viajou para a Inglaterra em 2008/2009, “Fazer intercâmbio é 
uma das melhores experiências que alguém pode viver. Quando essa experiência parecia impossível ela foi conquistada 
pelos meus méritos e pela oportunidade do Rotary, foi inacreditável. Pude viver o melhor ano, graças ao Distrito."
Temos aqui também um depoimento da Saki Okatani, bolsista que chegou da Alemanha em julho passado. Vocês verão 
que, pelas suas palavras, vale a pena pelo menos tentar realizar esse sonho de um jovem que não teria outra forma senão 
esta de participar de um programa tão completo e renomado como o Intercambio de Jovens do Rotary International.

Depoimento da Intercambista recebedora da Bolsa Sebastião Santos Oliveira no ano rotário 2009/2010, Saki Okatani.

Dia catorze de agosto de 2009, em uma segunda tentativa de embarque, com o coração na mão, eu saía do Estado pela 
primeira vez em minha vida. Não houve despedidas carregadas de lágrimas e nem medo de um vôo em direção ao 
desconhecido nos últimos dias; apenas a ansiedade de conhecer algo além do que se vê em revistas e belas paisagens 
enquadrados, pessoas novas e uma língua que fosse talvez mais difícil que outras já aprendidas sobrecarregava o coração.

Ao chegar ao aeroporto, após um longo período de vôo, parte da minha primeira família já me esperava, 
juntamente com um membro do Rotex 1900(que mais tarde se tornou uma grande amiga). Receberam com uma faixa e 
muito entusiasmo apesar de estarem em apenas três. Pulavam e abanavam a faixa: “Herzlichen Willkommen, Saki!” (Bem 
vinda, Saki!).

Como já era de se esperar, tive grandes dificuldades em aprender a língua. Etiquetas eram vistas em todos os 
cômodos da casa: objetos, partes da casa e nome dos cômodos, cada qual com seus respectivos artigos, até se passar o 
primeiro mês. Entre idas e vindas de clubes e jogos de futebol, descobri como a família era ligada a atividades físicas de 
forma até mesmo exagerada. Todos da família praticavam 
futebol, até mesmo a filha que estava no México naquele 
momento!

Logo comecei a freqüentar a escola, o Engelbert-
Kämpfer-Gymnasium, em Lemgo. Aconselharam-me que eu 
entrasse no décimo ano, equivalente ao primeiro ano do Ens. 
Médio no Brasil. Aceitei de boa vontade, mas com a condição 
de que fosse apenas até as aulas de alemão (pagas pelo Rotary 
local) terminassem.

Em outubro então, tivemos a primeira viagem com o 
Rotary. Esta se iniciou uma semana antes do início das 
férias(de duas semanas) passando por Hamburgo, Potsdam 
(Castelo de Sanssouci), Berlim, Dresden, Buchenwald, 
Weimer, Munique e Neuschwanstein. Por meio de visitas a 
museus e passeios em grupos pela cidade, pudemos conhecer 
vários aspectos da Alemanha: sua história, sua cultura, 
arquiteturas antiga e contemporânea e grandes influências da 
literatura. Brincamos, nos perdemos, nos confundimos... Mas no 
fim tudo acabou dando certo.

Voltando da viagem tudo continuava como antes 
exceto o alemão de grande parte dos intercambistas na qual 
havia melhorado de forma significativa. Mais um bimestre 
se sucedeu.

A troca para a segunda família foi um pouco tumultuada, 
bastante em cima da hora, tendo apenas dois dias para arrumar a 
mala. A mudança foi feita pouco antes do natal, no dia 18 de 
Dezembro.

Intercambio de Jovens

                   Bolsa São Sebastião Santos Oliveira



Nessa família, eu era filha única, uma vez 
que a filha deles estava no Japão, também através do 
Rotary. Como descendente de japoneses, acabei 
por funcionar como uma “ponte” entre três 
culturas: brasileira, japonesa e alemã. Através de 
muito diálogo e leitura, consegui em menos de um 
mês dobrar o vocabulário. Havia também ajuda para 
compreender matéria de escola e explicações mais 
específicas quanto à gramática. Era permitido filosofar e lançar 
dúvidas sobre a língua falada e a escrita. Era bastante condizente 
com a profissão de cada um deles: o pai professor de Ensino Superior 
Técnico e a mãe Diretora de um dos museus da cidade, a 
“Weserrenasseince Museum”. Com eles freqüentei vários museus e até 
um show acrobático e um musical. Foram carinhosos, tratando-me 
como uma verdadeira filha.

No início do segundo semestre, fui para o décimo segundo ano. 
Muitos pensam que o silêncio de um aluno é sinal de arrogância ou 
desinteresse, o que tornou bastante difícil convencer os professores de 
me retirar de uma sala fechada para um horário feito por escolha 
própria. Mas no fim, conseguimos convencer a professora responsável. 
A minha grade de horários era constituída por Inglês e História como 
“Leistungskurs”, mais sete matérias como “Grundkurs”, coral como 
atividade extra curricular e tomando parte de aulas de japonês como 
visitante

Iniciei, ainda, aulas de violino apesar de alguns contra-argumentos por parte 
da professora. Após observar meu esforço, ela também tornou-se cada vez mais 
carinhosa e compreensiva com minhas dificuldades e descobriu pontos fortes e fracos 
de minha personalidade.

A partir do dia 17 de Março, um grupo de 51 intecambistas e 06 rotex se juntaram para 
iniciar o Tour pela Europa. Passamos por Praga, Viena, Veneza, Roma, Florença, Pisa, Nice, Lyon, Versalhes, 
Paris, Bruxelas, encerrando a viagem na “minha cidade”, Lemgo. Foram 19 dias inesquecíveis, em que conhecemos as 
principais cidades Européias experimentando a principal atração de cada local, e comparando os pontos turísticos das 
mesmas com o das fotografias.
Em 23 de abril troquei novamente de família. Agora morava em uma fazenda em Bad Salzuflen, cidade vizinha de Lemgo.

A terceira família era o que mais se parecia com a minha. A bagunça, as pequenas brigas entre os irmãos (04 
meninos)... Era parecido com o que eu via todos os dias na minha própria família há alguns anos. Parecia que havia voltado 
um pouco no tempo.

O pai trabalhava em Bonn durante a semana e a mãe fazia trabalhos voluntários para a igreja local, alem disso era 
dona de casa.
Recebi um quarto só meu e apesar de não termos saído muito juntos, passei um tempo agradável, com bastante tempo 
livre e contato com o jeito de cada pessoa na família.

Nesta segunda metade do ano, fiz as provas como qualquer outro aluno nas matérias que eu conseguia 
acompanhar bem. Tentava fazer tarefas de História e Biologia, assim como Filosofia (e obviamente Inglês). Não 
participava oralmente das aulas, mas conseguia discutir as dificuldade nas matérias com professores e colegas até um 
certo ponto.

No final do intercâmbio fui indicada pelo clube e família hospedeira ao prêmio “Intercambista do ano”. A qual eu, 
infelizmente, não ganhei, ficando em décimo lugar.

Mas o principal de tudo isso foi a experiência e a aprendizagem, o amadurecimento pessoal que consegui através 
desta oportunidade. A oportunidade, na qual foi concebida pela Bolsa Sebastião Santos de Oliveira, do Distrito 4310.  
Hoje só tenho a agradecer ao distrito, os Rotary Clubs e as famílias e retribuir, tentando transmitir para as pessoas um 
pouquinho de tudo o que vivi nesse ano que foi ao mesmo tempo extremamente longo e curto e tudo o que o Rotary fez por 
mim ao longo da mesma.

Saki Okatani

 
Fortalecer Comunidades - Unir Continentes

 



Presidente,
estamos adentrando no quinto mês do ano rotário. Daí cabe fazer uma indagação: Você, o Conselho Diretor e 

todos os associados de seu Clube têm avaliado se o plano de ações estabelecido para gestão está sendo cumprido?
Seja qual for a resposta, você poderá mensurar qual o grau de envolvimento, motivação e comprometimento 

daqueles que muito mais que voluntários são Voluntários em Rotary.
Precisamos sempre ter claro e em mente que o nosso desenvolvimento como um líder rotário e, por 

conseqüência, o desenvolvimento do nosso clube, está intimamente ligado ao fato de termos consciência do nosso 
papel dentro da Organização.

Essa consciência está entrelaçada com o compromisso e comprometimento com a missão da Organização.
Daí, a necessidade de se conhecermos, minimamente, o Objetivo do Rotary e a forma de colocá-lo em prática.  
É preciso conhecermos a teoria, a doutrina, para que a ação seja eficiente e eficaz. É preciso sabermos que 

somos atores ativos em uma Organização que tem uma grande obra para a humanidade.
Santo Agostinho já ensinava que “Ninguém ama o que não conhece”.
O conhecimento trará o reconhecimento de que todos somos importantes para o engrandecimento dos 

serviços que prestamos à comunidade.
Somente alguns ocupam cargos, 

mas todos devem estar envolvidos nas 
ações do Clube, simplesmente porque 
os projetos são dos Clubes e não dos 
indivíduos.

Nós não podemos ser como a 
carroça vazia. Veja a pequena estória:
Numa certa manhã, pai e filho 
caminhavam por um bosque e 
pararam uma clareira. Depois de um 
breve silêncio o pai indagou ao filho: 
além do canto dos pássaros vocês está 
ouvindo alguma coisa?
O f ilho apurou os ouvidos e 
respondeu: estou ouvindo o barulho 
de uma carroça.
Isso mesmo disse o pai: é uma carroça 
vazia......
Surpreso, o filho perguntou ao pai: 
como você sabe que é uma carroça 
vazia?

Resposta: é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho.
Quanto mais vazia a carroça maior é o barulho que faz.....

A saudosa Cora Coralina disse que “Feliz é o homem que ensina o que sabe”, eu  ouso complementar: e coloca 
em prática aquilo que ensina. 

Como sempre digo, em Rotary não há projeto que não envolva o relacionamento de pessoas, sendo que a ação 
de todos é que dá força às suas realizações.  Mas há de existir a certeza de que também “Não há lugar para vaidade 
pessoal, porque quem realiza não é o indivíduo, mas a Organização” (PEBF).

Enfim, vivendo, participando, aprendendo, partilhando, sendo uma peça útil dentro da engrenagem, pouco 
importando os cargos, porque toda ação é importante, nós seremos unos com o grupo, deixando de sermos o 
personagem “eu”, indivíduo, para sermos o “Eu sou Rotary”.

Pense e discuta com seus Companheiros: Cada um de nós deve fazer a sua parte para que juntos estejamos 
Fortalecendo Comunidades e Unindo Continentes. 

Boa semana,

PAULO EDUARDO DE BARROS FONSECA
     Coordenador Assistente do Rotary

Carta

                    São Paulo 08 de Novembro de 2010



Prezados (as) Companheiros (as), 
      
No período de 02 a 05 de junho de 2011, no Grande Hotel São Pedro.
Contamos com o sua participação, bem como de seus familiares, nesse 
tradicional e importantíssimo evento, onde iremos desfrutar de bons 
momentos de companheirismo, ampliar contatos, conhecimentos rotários, 
culturais e ainda aproveitar as acomodações e dependências do maravilhoso 
Hotel e tranqüilidade da acolhedora Estância de Águas de São Pedro.

Preços de hospedagem no Grande Hotel São Pedro, que compreendem 
três diárias com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar – bebidas à 
parte) com check-in (entrada) no dia 02 de junho, a partir das 16:00 horas e 
check-out (fechamento) no dia 05, logo após o almoço. 

- Cama extra para criança até 05 anos: Cortesia para APENAS UMA criança 
em apartamento duplo ou conjugado
- Cama extra para criança de 06 a 12 anos: 20% do valor do apartamento 
duplo, porém sòmente UMA criança por apartamento duplo ou conjugado
- Cama extra para adulto: 35% do valor do apartamento duplo, porém 
somente para acomodação no conjugado
OBS.: Restrições das acomodações
·Single: Acomodação para  UMA pessoa
·Duplo: Acomodação para DUAS pessoas, cabendo apenas UMA cama extra 
pequena para criança.
·Clássico: Acomodação para até TRÊS pessoas. Não cabem mais camas.
·Conforto: Acomodação para até QUATRO pessoas. Não cabem mais camas.
·Conjugado: Acomodação para QUATRO pessoas, cabendo mais 2 camas 
extras

Reserva com o Companheiro Louis Antonio de Mendonça - Rua Heloisa 
Helena Muniz Silva, 81 - Residencial Vale do Arvoredo - Londrina, PR – CEP 
86047-585. Em caso de dúvidas ou de esclarecimentos complementares, 
procurar o Companheiro Mendonça por meio do e-mail :  
louism@terra.com.br ou tel. (43)3323-1361 ou (19) 8133-0732.
Companheiro, a sua presença, de sua esposa e de seus familiares serão muito 
importantes para o sucesso do evento. Doralice e eu aguardamo-os, com a 
certeza de que  nesse ano rotário 2010-11 enalteceremos o lema:
 
“ FORTALECER COMUNIDADES, UNIR CONTINENTES”.

        Um afetuoso abraço e saudações rotárias.
Humberto de Lucena - Governador 2010-11

XV Conferencia Distrital - Conferência da União e do Servir

Rotary Internacional – distrito 4310 - Águas de São Pedro – 02 à 05 de junho de 2011Reserve -

4 PESSOAS                   3 PESSOAS 

   
Suíte Luxo Superior, 

Luxo Master e
 Master

2 PESSOAS                  

R$ 1.626,00

R$ 1.953,00

Aptº Single              

Aptº. duplo              

Aptº Clássico           

Aptº Conforto             

Aptº. Conjugado        

R$ 2.196,00

R$ 2.766,00

R$ 2.994,00

APOSENTO            1 PESSOA              

R$ 1.440,00



Nossa bagagem de Visitas

Por onde passamos 
muita alegria, surpresas e superações.

levamos a certeza de fazer parte da mais linda família Rotaria, sempre com 



Edital de Convocação do Governador do Distrito

                    Rotary Internacional Distrito 4310

O Governador do Distrito 4310 – Humberto de Lucena, no exercício de suas atribuições funcionais, de acordo com o 
disposto no art. 13 do Regimento Interno do Rotary International, convoca os clubes do Distrito 4310, na forma deste 
edital, a providenciarem a escolha de candidatos à indicação de Governador para o período rotário 2013 – 2014. 

Os candidatos devem ter os requisitos e qualificações constantes do artigo 15, itens 15.070 e 15.080 do Regimento Interno 
de Rotary International.

1 – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS.

1.1  A apresentação de candidatos à indicação para o cargo de Governador deverá se feita pelos clubes até 10 de março 
de 2011;

1.2  A apresentação constará de:
a – Oficio de encaminhamento assinado pelo Presidente e Secretário de clube;
b – Cópia de resolução do Conselho Diretor de clube, assinada por seus Presidente e Secretário sugerindo um (e apenas 
um) membro do seu quando social como candidato, resolução essa que deverá ser aprovada em reunião ordinária de 
clube, com certificação do seu Secretário e com fiel cumprimento do Regimento Interno do Rotary International;
c – Formulário de “Dados Biográficos” (número 812 PO do RI), devidamente preenchido e assinado pelo candidato, em 
substituição ao curriculun vitae;
d – Formulário de “Declaração de Qualificações”, devidamente preenchido e com as assinaturas do candidato e do 
Secretário do seu clube;
e – 02 (duas) fotos do candidato, de frente, em preto e branco, no tamanho 5 cm x 7 cm, tipo passaporte.

1.3  Os documentos relacionados acima deverão ser encaminhados ao seguinte endereço:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Rua Guimarães Rosa, 350 
Condomínio Campos de Santo Antonio – Itu/SP
CEP: 13305-450

Face ao disposto no artigo 13 do Regimento Interno do Rotary International, serão desconsideradas as apresentações cuja 
postagem ocorrer após 10 de março de 2011, o que será comprovado pelo carimbo postal, salva guardando 
responsabilidades futuras.

Itu 10 de dezembro de 2010

Humberto de Lucena
Governador do Distrito 4310 

Ano Rotário 2010-2011



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 

Registramos

CASA 
DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 
ROTARIANOS

AFRI
AFROP

Querida família Rotária, quando assumi como 
Coordenadora Distrital, sabia da missão junto as 
Casas da Amizade, e Associações de Famílias de 
Rotarianos. 

  Esperava de todos os Cônjuges um trabalho de 
amor, dedicação em todas as entidades 
Assistenciais do nosso Distrito.

  Hoje posso dizer, ao encerrar  minhas visitas 
aos nossos quarenta e cinco Clubes,   que  a alegria 
que sentimos  foi bem maior do que esperávamos. 
As recepções ao chegarmos as cidades foram tão 

calorosas, com demonstração de carinho aos nos levarem para conhecermos os 
locais onde se dedicam com sabedoria e  sua ajuda aqueles que precisam.

Nas Reuniões Festivas dos Clubes, fomos recebidos com o calor humano 
que só nos animava para um novo encontro, com os companheiros de uma nova 
cidade.

Agradeço a Deus e aos companheiros e companheiras, Governadores 
Assistentes, Presidentes e seus cônjuges, por nos terem acolhido com tanto 
carinho.

Recebemos das Autoridades dos Municípios por nós visitados, diversos 
Títulos de Hospedes Oficiais, que nos deixaram muito felizes por estarmos 
divulgando a imagem Publica do Rotary. 

Que Deus abençoe  a todos por estes momentos que nos 
proporcionaram. 

Doralice Daniel de Lucena – Coordenadora Distrital 
das Associações das famílias de Rotarianos e Casas 

da Amizade - Distrito 4310.
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