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Mensagem do Governador

oralice e eu nos sentimos felizes em poder agradecer à Família 
Rotária do nosso Distrito os momentos de alegria ao 
experimentarmos pessoalmente o rico companheirismo que nos foi 
proporcionado ao longo desses primeiros seis meses de nossa 

gestão, quando nos foi dada a oportunidade de visitarmos, como casal governador 
do Distrito 4310 – 2010/11, nossos quarenta e cinco clubes, espalhados por vinte e sete 
cidades do nosso Estado.
           Sabemos que temos ainda pela frente muito trabalho à nossa espera e desafios 
e metas a serem cumpridas, mas nada disso nos assusta, pois, Deus Pai, que sempre 
nos acompanha, nos dará saúde e estaremos prontos para cumprir nossa missão, 
pois ela é o presente maior que o nosso querido Rotary nos  oferece.
           Nosso quadro associativo hoje, de acordo com o RI, está com 1.033 associados. 
No semestre passado tivemos um crescimento positivo de 11 associados. Como 
sabemos e temos enfatizado em todos nossos contatos com nossos clubes, a meta é 
que nossos clubes tenham, no mínimo, 20 associados. Para tanto, contamos com a 
cooperação de todos nossos companheiros, companheiras, trazendo seu melhor amigo, seu colega de trabalho, para que 
conheçam de perto o trabalho desenvolvido pelo Rotary em qualquer parte do Planeta Terra, o que o torna uma 
organização de maior conceito em todo nosso Planeta. Somos uma rede mundial de pessoas dedicadas à promoção de 
causas sociais.
             Temos um grande desafio a ser cumprido até 30 de junho de 2012. O nosso Distrito deve ter, até aquela data, 1200 
(um mil e duzentos) associados. Difícil, mais não impossível.
           O Conselho Diretor de R I, em sua reunião de novembro passado, estabeleceu três novos programas pilotos para o 
desenvolvimento do Quadro Social, que deverão funcionar de 01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2014. São eles: sócio 
colaborador, que permitirá que os possíveis sócios se vinculem e conheçam um clube rotário, os seus sócios, programas e 
projetos, durante um determinado período antes de se filiarem definitivamente; sócio corporativo, em que se autorizará 
que uma empresa ou corporação da área do clube possa se filiar no dito clube e, por último, um programa piloto inovador e 
flexível mediante o qual se permitirá que um clube rotário organize várias reuniões por semana, cada uma delas tendo 
lugar num local diferente, num dia diferente e/ou em uma hora diferente.
          Cordialmente

                        

Humberto de Lucena
Governador do 
Distrito 4310
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DIVULGAÇÃO

C O N F E R Ê N C I A
"DA UNIÃO E DO SERVIR"

X V C O N F E R Ê N C I A
D I S T R I T O 4 3 1 0

Divulgado o novo lema para conferência Distrital de Águas de São Pedro que acontecerá de 02 a 05 de junho 
de 2011, no Grande Hotel São Pedro. 
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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: Alberto Fay

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

Presidente: José Roberto Sândalo

 Dólar Rotário janeiro:  R$ 1,70
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Mensagem do Presidente

do RI Ray Klinginsmith

amos avaliar! 
Estamos no meio do ano rotário, 
momento de avaliar os pontos fortes e 

fracos de nossos clubes. Isto talvez soe 
estranho para alguns rotarianos, mas de que 
outra forma podemos saber como as 
atividades e programas dos nossos 
respectivos clubes se alinham com as de 
outros clubes do distrito e até de outras 
partes do mundo? Pensando assim peço que 
todos os rotarianos, não somente os 
dirigentes de clube, se reúnam para avaliar 
seus clubes no mês de janeiro.
O programa da Menção Presidencial de 2010-11 inclui todas as Avenidas 
de Serviços e usa um sistema de pontuação e lista de verificação para 
avaliar as atividades e programas empreendidos pelos clubes. Os 
presidentes têm até 31 de março de 2011 para entregar o formulário 
completo ao governador. Os resultados devem ser comunicados aos 
demais associados do clube em reunião ou por escrito.
Se a avaliação for feita até janeiro haverá tempo de descobrir e corrigir 
algum problema no clube e ainda assim entregar o formulário dentro do 
prazo. Os líderes do clube se sentirão mais motivados sabendo que este 
ano será dada uma Menção Presidencial de Destaque para os clubes com 
um bom equilíbrio de atividades em todas as Avenidas de Serviços.
Recomendo a todos os clubes que revejam seus procedimentos para ver se 
são realmente melhores práticas ou simplesmente práticas tradicionais. 
A avaliação anual do clube está certamente na lista de melhores práticas, 
e é preciso que mais rotarianos participem desta avaliação. A Menção 
Presidencial é um bom começo para tal, pois nos permitirá saber se 
nossos clubes estão verdadeiramente Maiores, Melhores e Mais Fortes.

Ray Klinginsmith, 
Presidente do RI 



Braços Abertos - Campanha de Solidariedade

Companheiros, 
 
 Diante da  verdadeira catástrofe que está 
ocorrendo na Região  Serrana  do  Rio  de 
Janeiro e considerando:

· o que temos visto na TV; 

· os apelos da população e das 
autoridades daquele local, 

· em especial os apelos que estão chegando do próprio Rotary, 

 Em Itu desenvolvemos a campanha -  "Braços Abertos"  - A estratégia inicial foi assim traçada :
 
- Teremos um ponto de arrecadação em cada supermercado da cidade, em condomínios e um na sede 
Rotary ;

- Solicitar divulgação nas rádios, nos jornais impressos, nos sites;

- Retirada do material com ajuda de um caminhão do exército que passará 2 vezes ao dia em todos os pontos 
de arrecadação.
 
 Nossa campanha pretende ser de fato de grande abrangência e por isto

PRECISAMOS DE TODAS AS FORÇAS, DE TODAS OS 
COMPANHEIROS E CÔNJUGES E QUEM MAIS 
POSSAM ARREGIMENTAR.

Macarrão e Sopa de Preparo Instantâneo, 

Macarrão Tradicional e Molho para 

Macarrão, Água sem Gás, Leite em Caixa 

ou em Pó, Arroz, Feijão, Biscoitos, 

Bolachas, Enlatados: Sardinha, 

Sa l s i cha ,  Apresuntado,  

Fraldas Descartáveis, 

Produtos não perecíveis. Produtos para 

Higiene Pessoal e Limpeza. Colchão, 

colchonetes, travesseiros roupas de cama 

em geral. Chinelos de borracha, Pratos e 

Talheres Descartáveis.

 

 

Material Requisitado 



Tome Nota

Janeiro – Mês Da Conscientização Rotária

fevereiro a 
julho 2011

Agende-se

1. Em nível de clube: 
a. Os projetos realizados atendem às necessidades da comunidade? 
b. A divulgação das atividades do clube à comunidade foram os ideais? 
c. Os associados conhecem as atividades do clube e do distrito planejadas para o 
ano rotário? 
d. A família rotária foi convidada a participar dos eventos rotários? 
e. Já organizou um Interact, Rotaract, um NRDC, um RYLA, enviou jovens ao 
programa de Intercâmbio de Jovens? 

2. Em nível pessoal: 
a. O que eu fiz para melhorar meu conhecimento rotário? 
b. Como foi meu envolvimento nos projetos do clube? 
c. Tenho sido um bom companheiro? 
d. Soube agir com tolerância e complacência com todos os companheiros? 
e. Fui padrinho de um novo associado? 

São alguns questionamentos que merecem profunda reflexão para que nosso 
Rotary cresça cada vez mais forte e nos tornemos verdadeiros rotarianos.

Alceu Eberhardt – Zonas 22ª e 23ª

José Diolinto de Oliveira  
Jefferson Visnevschi Fonseca
Lorenzetti Primo

Sejam bem Vindos Novos Sócios -

Rotary Club  Cerquilho

Janeiro, início do segundo semestre rotário. Faltam apenas 06 meses para o 
término do ano rotário! Nada melhor do que, nas primeiras reuniões, realizar 
uma introspecção para analisar; 

A ÉTICA ESTA EM AGIR CORRETAMENTE MESMO QUANDO NÃO TEM NINGUÉM NOS OBSERVANDO.

GERSON GONÇALVES - DIRETOR DO RI 1993-1995

05/fevereiro
 Reunião do Colégio de 

Governadores - Piracicaba - SP
.

13/fevereiro
Seminário de Treinamento da 
Equipe Distrital Governadores 

Assistentes (2011/12).

18 a 20/fevereiro 
XIV - REGOESP 

Aguas de Lindoia / SP.

 12/março
Encontro das Mulheres do 

Distrito 4310 - Itu - SP

25 a 27/março 
Seminário de Treinamento p/ 
Presidentes Eleitos (PETS) - 

Botucatu - SP.

10/abril 
 Assembléia Sec. Distrital: 
Áreas 1 a 5 - Botucatu -  SP.

17/abril 
 Assembléia Sec. Distrital 
Áreas 6 a 10 Piracicaba-SP.

21 a 25/maio
Convenção de RI - New 

Orleans - EUA.

02 a 05/junho
 Conferência Distrital - Dist. 
4310 - GHSP - Aguas de São 

Pedro - SP.

02/julho
 Posse do Governador 2011/12 - 

Botucatu - SP.
            



As Novas Gerações são fundamentais para o fortalecimento e desenvolvimento do Rotary. Para que isso aconteça, nossos 
rotakidianos, interactianos e rotaractianos precisam sentir que fazem parte da família rotária.
Nós rotarianos precisamos nos aproximar das novas gerações para que haja o fortalecimento da família rotária. Para os 
Rotakids e Interact Clubs, é obrigatória a presença de rotariano (s) em suas reuniões; para os Rotaract Clubs, já não mais é 
necessário.
Será que a simples presença nas reuniões fará com que se sintam integrados à família rotária?
E os rotaractianos que, muitas vezes, estão sozinhos sem receber o menor apoio do clube padrinho! Será que eles 
escolherão o Rotary quando atingirem a idade limite? Ouvem-se muitas reclamações de que poucos rotaractianos 
ingressam no Rotary e que a maioria afasta-se da família rotária e não mais retorna. Quais seriam os motivos? Diversos:

1.Isolamento – os rotarianos precisam se fazer presentes em suas reuniões ordinárias; que as recuperações sejam 
priorizadas nos Rotaract Clubs; que os rotarianos estejam presentes para  dar-lhes o apoio que necessitam e orientando-
os a obter sucesso em seus projetos e ações. 

2.Sentir-se integrante da família rotária – Fazem parte, pelo menos oficialmente, da família rotária. No entanto, 
eles precisam “sentir-se integrantes”, pois muitas vezes são esquecidos de ser convidados para participar dos projetos do 
Rotary Club, das reuniões comemorativas, dos passeios; são como um filho abandonado;

3.Custos – Algumas vezes nossos custos são inacessíveis aos jovens rotaractianos;
4.Atratividade – Os Rotary Clubs são atrativos aos jovens? Têm reuniões dinâmicas, interessantes, planejamento 

estratégico e projetos consistentes na comunidade? Os jovens querem participar do Rotary, mas precisamos estar 
preparados para recebê-los e integrá-los às atividades do clube; querem participar de clubes dinâmicos;

5.Dia e horário – o dia da reunião ou o horário permite que os jovens participem? Será que não é o caso de criar um 
novo Rotary Club que possa atender à demanda dos jovens, com dia da semana e horário de reuniões compatível com suas 
necessidades?
É preciso rever esse posicionamento de distanciamento. Eles estão ávidos para 
compartilhar seus projetos e suas aspirações conosco! O movimento rotário só tem a 
crescer com o fortalecimento da família rotária e precisamos nos conscientizar 
disso. No recente e pioneiro treinamento dos RDRs – Representantes Distritais do 
Rotaract – realizado em Santos (SP), solicitou-se que orientem os rotaractianos 
para que tomem a iniciativa de ir à busca do apoio dos rotarianos e, com isso, 
revertermos a atual situação. Se nós não vamos a eles, que eles venham aos 
nosso clubes!
Também ocorre o mesmo distanciamento na escala de acesso dos 
rotakidianos para os Interact Clubs e dos interactianos para os 
Rotaract Clubs e pelo mesmo motivo: distanciamento. É 
preciso estimular o trabalho conjunto entre eles.
No entanto, há exemplos de sucesso que precisam ser 
copiados para o fortalecimento da nossa instituição. No 
Distrito 4670 – Porto Alegre (RS) há uma perfeita sintonia 
entre os jovens interactianos e rotaractianos. O acesso dá-se 
naturalmente e é esperado ansiosamente,
Qual o segredo? Os rotaractianos participam efetivamente dos 
projetos e reuniões dos interactianos e vice-versa. Um apoia o 
outro praticando, assim, aquilo que Rotary apregoa: o 
envolvimento da família rotária.
Que belo exemplo a ser copiado pela família rotária! 
Para que tenhamos clubes e distritos Maiores, Melhores e Mais 
Audazes, é necessário integrar a família rotária. O envolvimento 
contínuo com os jovens rotakidianos, interactianos e rotaractianos 
ajudará a fortalecê-los e aprofundar os vínculos com Rotary. Com eles 
fortes, nossos clubes também se fortalecerão!

Alceu Eberhardt
Coordenador do Rotary – Zonas 22 A e 23 A
Rotary Club de Rio do Sul – Distrito 4650
47-3522-6960 – 47-9988-7560

           

Desenvolvimento de Rotary

 E AS NOVAS GERAÇÕES



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



Edital de Convocação do Governador do Distrito

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 - GD 4310 

Ano Rotário 2010-2011

                    Rotary Internacional Distrito 4310 -  Itu 10 de dezembro de 2010



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 

CASA 
DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO 
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Queridas companheiras,
Já estamos entrando no segundo período da 

nossa caminhada, que só nos trouxe alegria e 
satisfação durante nossas visitas. Ficamos 
devendo o nosso apreço, admiração e carinho 
compartilhando um ideal plantado há mais de 
cem anos e que só nos anima a prosseguir fazendo 
o bem àqueles que mais precisam da nossa ajuda 
humanitária.
            É chegada a hora de somarmos forças para 
que os eventos que teremos neste segundo 

semestre proporcionem a todos momentos de descontração e companheirismo.
           Nosso Encontro Anual das Mulheres, que será realizado no dia 12 de 
março próximo, será o primeiro deles. Desta vez, será realizado na cidade de Itu e 
contamos com a presença maciça das nossas companheiras, cônjuges, 
rotarianas e convidadas. Tudo está sendo preparado com muito carinho pela 
nossa equipe de eventos.

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

da Amizade - Distrito 4310.

Registramos

Equipe 
da Coordenadoria 

AGENDE-SE
 19/out -Terça

 Piracicaba Vila Rezende 21/out - Quinta
Botucatu  Cuesta 25/out - Segunda    
         Botucatu  Norte 26/out -Terça 

Botucatu Bons Aires 27/out - Quarta        
Botucatu 28/out - Quinta           

Botucatu  Cidade Alta 29/out - Sexta  
Indaiatuba Votura 03/nov - Quarta 
Igaraçú do Tietê 08/nov - Segunda    

São Manoel 09/nov - Terça         
Pardinho 10/nov - Quarta       

Salto 16/nov - Terça          
Rio das Pedras 18/nov - Quinta         
Indaiatuba 22/nov - Segunda     

Itu-Convenção 25/nov-Quinta                             

Agudos 
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