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DIVULGAÇÃO

Divulgado o novo lema Rotário 
2011/2012

evereiro é o mês da Compreensão Mundial.
Comemoramos no dia 23 uma data muito significativa para 

aqueles que abraçam as causas Rotárias.
Foi justamente neste dia que um grupo de amigos, formado por 

quatro pessoas dotadas do ideal de servir, passou a se reunir nos seus 
locais de trabalho, uma vez por semana, em forma de rodízio, e lá se encontravam para 
quebrar um pouco da monotonia das grandes cidades e aproveitar aquele tempo para se 
inteirarem melhor do que acontecia no seu dia a dia. Aos poucos foram querendo 
conhecer melhor a periferia da cidade e lá começaram a ver que havia muitas pessoas 
carentes de ajuda humanitária e da solidariedade daqueles que se dispusessem a ajuda-
los. A primeira reunião do primeiro Rotary Clube aconteceu justamente naquele dia 23 
de fevereiro, na cidade de Chicago-EUA.

Um advogado, um engenheiro de Minas, um alfaiate e um dono de uma 
carvoaria, foram os primeiros a levar avante essa ideia. Ela foi crescendo e aos poucos 
deixou de ser apenas um encontro semanal para se tornar algo mais consistente. 
Passaram a conhecer melhor os arredores da cidade e aos poucos levar mais calor 
humano a tantos que necessitavam.

Não imaginavam que com aquele gesto, estavam dando vida a uma das maiores instituições de ajuda 
humanitária do nosso planeta que congrega homens e mulheres que se dedicam a um trabalho voluntário dedicado em especial 
aqueles mais necessitados, levando consigo a satisfação de pertencer a um grupo que hoje goza de toda credibilidade em 
qualquer parte do mundo.

É importante que façamos com que ela seja conhecida, mostremos nossa organização e seus empreendimentos.
O RI tem nos mostrado tabelas comparativas da evolução do nosso quadro associativo, entre julho de 2010 a 

janeiro de 2011. Nesse período tivemos uma redução de 35 associados no Brasil. 

É chegada a hora dos nossos companheiros, Governadores Assistentes, membros que compõe nossas Equipes 
Distritais, se reunirem com os Presidentes de nossos RC de suas áreas, levando consigo outros lideres dos seus Clubes, 
rotarianos experientes e procurem implementar o método que melhor se adapta aos clubes para que ele se torne maior e mais 
forte.

O Colégio de Governadores do Distrito tem sido um baluarte, quando das suas reuniões, procurando as 
melhores formas para serem passadas aos nossos Clubes na manutenção e crescimento do quadro associativo.

Divulguem, os Clubes, suas listas de classificações com suas vagas a todos os companheiros, peça para que 
apresentem nomes. Convide seu vizinho, profissionais liberais, traga seu melhor amigo, lembre-se que muitas vezes 
esquecemos daquelas pessoas que estão ali pertinho esperando o nosso convite para conhecer o que o Rotary faz. O momento é 
agora, não deixe para depois. 

 Saudações Rotárias:

Todos temos pela frente a intransferível missão de mostrar a história de realizações do Rotary.

Esperamos que todos os nossos clubes 
continuem lutando para ter pelo menos 20 associados em 30 de junho de 2011 e nosso Distrito com 1200 rotarianos animados 
pelo ideal de servir.



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: Alberto Fay

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

Presidente: José Roberto Sândalo

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

do RI Ray Klinginsmith

NA Rotário 
O movimento de inovação que vivemos 
neste ano rotário nos fará avaliar se 

nossas normas e procedimentos podem ser 
modernizados e melhorados. Não é de se 
estranhar em uma organização grande e 
antiga como a nossa que estamos 
identificando muitas áreas que precisam ser 
atualizadas.
Ao mesmo tempo, reconheço que algumas 
coisas são tão significantes ao sucesso do 
Rotary que assumiram uma roupagem 
sacrossanta. Elas estão no Plano Estratégico 
do RI e constituem nossos valores, que eu prefiro chamar de nosso DNA. 
É isso o que distingue o Rotary de outras organizações e forma a essência 
de todo rotariano.
Esses cinco valores são Companheirismo, Serviços Humanitários, 
Integridade, Diversidade e Liderança. Os jovens preferem a palavra 
networking em vez de companheirismo, mas, na minha opinião, elas 
significam a mesma coisa. Estas palavras significam amizades 
duradouras nos clubes, que nos unem em projetos e fazem da nossa 
associação algo incomparável. Amizade é realmente o elemento 
principal do DNA rotário!
Nossa ênfase atual na modernização não afetará nossos valores, pois isso 
iria contra a lógica do caubói, que diz “algumas coisas não estão à venda” e 
“saiba onde parar”. Quero assegurar aos rotarianos que não iremos alterar 
os valores que fizeram com que o Rotary se tornasse esta grande 
organização, capaz de criar um programa do porte do Pólio Plus! 
Temos muito do que nos orgulhar como rotarianos. Este é o nosso 
momento e o melhor está por vir, conforme ajudamos nossos clubes a 
serem Maiores, Melhores e Mais Fortes. E acrescento ainda que, junto 

com nossos valores, o progresso contínuo também faz parte de 
nosso DNA.



 

Em nome do Governador Lucena, agradecemos a todo o esforço despendido na campanha de ajuda às vitimas 
das enchente do RJ.
Os clubes mostraram sua força e determinação no ideal em  servir, com sorriso  presente nos rostos de quem doa 
ou recebe, percebemos que na condição de doadores, somo os mais recompensados.

Hortolândia

Arrecadamos mais de 7.000 kg entre alimento e roupas e 
levamos até o Rotary de Nova Friburgo, por ser um lugar 
mais afastado que recebe menos ajuda. 
"O que a televisão mostra não chega a um terço da 
devastação que vimos lá".

Bons Ares

Entre alimentos, roupas e 
material de higiene, 
arrecadados pelo Rotaract 
e  R o t a r y  C l u b  d e  
Indaiatuba, em prol dos 
necessitados na região 
S e r r a n a  d o  R i o ,  
aproximadamente   400 
quilos.

indaiatuba

Foram doados mais de 
1.200 litros de produtos 
sanitários, pela Fábrica 
Anchieta. 
Os produtos sanitários, 
água e sabonete, foram 
entregues ao sargento PM 
para ser levado para o 
comando de Piracicaba 
com parceria da PM, de 
onde saiu uma carreta 
para o Rio de Janeiro, 
para u t i l i zação de 
logística.

Rotary Club de Capivari

 e Itu  Terras
Itu, Itu Convenção 

O carregamento 
d o s  

d o n a t i v o s  d a  
sociedade Ituana via 
Rotary 

, 
ocorreu em 04/02; a boa 
notícia: às 12:54 de 05 de 
fevereiro, a carreta 
chegou ao destino e foi 
r e c e b i d a  p e l o  
c o m p a n h e i r o  
Eugênio Amêndola, 
do Rotary Club de 
Nova Friburgo e 

Governador Assistente 
daquela área. A todos que 
d e  a l g u m a  f o r m a  
contribuíram. Nosso 
agradecimento.

 

1 5 0 0 0  k g  

(cerca de 11.400 
de alimentos, materiais 
de limpeza e produtos de 
higiene pessoal e 4000 de roupas e calçados)

Nosso clube (Botucatu Bons Ares) realizou uma 
arrecadação "relâmpago" em uma das reuniões que 
possibilitou o envio de 50 kg de sacos reforçados para 
embalagens de produtos arrecadados por outras 
campanhas. Os sacos foram entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade, que coordenou a arrecadação em 
nosso município.

Aos clubes que ainda não enviaram suas fotos e descritivo, aguardamos para inserir na próxima edição.



Tome Nota

John Hewko ocupará o cargo de secretário do RI

fevereiro a 
julho 2011

Agende-se
O Rotary International escolheu o advogado e ex-
funcionário sênior do governo dos EUA John 
Hewko para ocupar o cargo de secretário geral a 
partir de 1º de julho. Segue entrevista parcial para 
falar sobre sua experiência e seus planos para o 
cargo. 

Como mencionei em meu discurso na Assembleia 
Internacional, acredito profundamente nas ideias 
e conceitos rotários de Dar de Si Antes de Pensar em 
Si, Fazendo o Bem no Mundo, A Prova Quádrupla, 
o enfoque em integridade, e a promoção da boa-
vontade, paz e compreensão mundial através de companheirismo de líderes 
empresariais, profissionais e comunitários. Para mim, este não será um emprego, 
mas uma paixão. Além disso, sei que não há outra organização no mundo mais 
capacitada para cumprir estes conceitos, e esta é uma excelente oportunidade para 
integrar a família rotária e ajudar na implementação do Plano Estratégico e do Plano 
Visão de Futuro. Por fim, o fato de o Rotary ser uma organização verdadeiramente 
internacional vai ao encontro de minha experiência profissional e pessoal. 

Há atualmente um debate global sobre a melhor maneira de prestar assistência às 
pessoas pobres do mundo. Quero ver o Rotary sentado nessa mesa de discussões, 
assumindo uma posição de líder e fazendo uma contribuição significativa às 
decisões. Quero ver o Rotary como parceiro de outras fundações e organizações, de 
modo a termos mais recursos disponíveis. Na minha opinião, uma das principais 
metas das atividades de desenvolvimento de organizações governamentais e não 
governamentais deveria ser criar condições para crescimento econômico 
sustentável liderado pelo setor privado. Se você somar toda a assistência do setor 
público mundialmente, ela é ínfima se comparada com os recursos do setor privado. 
É nessa questão que o Rotary, com o seu enorme grupo de líderes do setor privado, 
pode ter um papel fundamental. 

O maior desafio é a sustentabilidade. O mundo está repleto de projetos 
humanitários e de desenvolvimento que acabam falhando por não serem 
sustentáveis. Instalar uma bomba de água em um vilarejo é somente metade do 
trabalho. Igualmente importante é dar aos moradores, treinamentos e condições 
financeiras para operar e fazer a manutenção da bomba após o doador deixar o local. 
Se um projeto não é sustentável, ele não sobrevive sem ajuda externa financeira e 
técnica. É imprescindível que os rotarianos avaliem os projetos potenciais sob dois 
parâmetros: Ele levará ao crescimento econômico? E, ele é sustentável? 
Quais são os pontos mais fortes do Rotary? 
Acho que o ponto mais forte da organização é seu quadro associativo. Há mais de 1,2 
milhão de profissionais e empresários em todo o mundo, todos influentes, todos 
com conexões, e todos com profunda presença em suas comunidades. Há muito 
poucas organizações não governamentais no mundo com este grau de presença 
global. 

Por que você se interessou pelo cargo de secretário 
geral do RI? 

Como considera que o trabalho rotário se encaixa no desenvolvimento mundial? 

Que grande lição aprendida em sua experiência internacional poderia ser aplicada 
ao Rotary? 

Sejam bem Vindos 

Novos Sócios 

Rotary Club  de Salto

18 a 20  
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.
            

/fevereiro

Daniel Barnabé Junior
           
 

      
      

Entrevista na Integra acesse: 
http://

           
 

      
      

www.rotary.org/pt/MediaAndNews/News/Pages/110124_IA11_hewko.aspx



O slogan do Quadro Social, “Cada Rotariano: Admita um, Retenha Um”, é de importância fundamental para o futuro do 
Rotary. 
Pede apenas que cada rotariano conscientize-se da necessidade de apresentar um novo associado durante o ano rotário e 
ajudar a reter outro. 
Admitir um novo associado é demonstrar o interesse pelo crescimento e fortalecimento do nosso Rotary; é comprometer-
se com seu futuro e contribuir para aumentar a presença de Rotary na comunidade; é permitir que mais alguém usufrua da 
satisfação de realizar trabalhos em benefício da humanidade! 
Admitir um associado é permitir que outras pessoas também possam beneficiar-se do companheirismo saudável de nossa 
família rotária e de sentir-se útil à comunidade através dos projetos realizados pelos clubes. 
O que fazer para que outras pessoas também vivam os momentos marcantes que você já vivenciou em Rotary? É simples: 

· Convide seus vizinhos, amigos e parentes a frequentar reuniões ou a participar de projetos do clube; 
· Divulgue as atividades do clube, do distrito e do Rotary International em sua associação empresarial, clube social 
e a seus conhecidos; 
· Envie a revista Brasil Rotário a pessoas/empresas de seu relacionamento; 
· Incentive os demais companheiros do clube a também assim procederem! 

E para reter associados? Evitar que os associados existentes deixem o clube é tão importante quanto trazer novos. Pontos a 
serem observados: 

· Cuide para que as reuniões de clubes, 
atividades de prestação de serviços e eventos 
sociais sejam interessantes, divertidos e 
envolventes; 
· Inicie mais projetos que exijam 
participação direta dos associados, para que 
sintam que estão fazendo a diferença no mundo; 
· Flexibilize a exigência de 100% de 
frequência nas reuniões semanais; 
· Esteja aberto a indicações de que um sócio 
poderá sair do clube. Procure sempre levar em 
consideração os problemas pessoais de cada um; 
· Convide-o a participar dos eventos 
distritais para que conheça mais a respeito do 
Rotary. 

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

 CADA ROTARIANO: ADMITA UM, RETENHA UM. 

É com satisfação que informamos que nosso diretor de RI Antonio Hallage foi 
eleito Curador da Fundação Rotária. Servirá no Conselho de Curadores de 01 de 
Julho de 2011 a 30 de Junho de 2015.
 
Para nós, brasileiros, é muito importante termos novamente um representante 
no Conselho de Curadores.
 

Eleito -  Antonio Hallage Curador 
da Fundação Rotária



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 
DAS FAMÍLIAS 
ROTARIANOS

AFRI
AFROP

Doralice Daniel de Lucena – Coordenadora 
Distrital das Associações das famílias de 

Rotarianos e Casas 
da Amizade - Distrito 4310.

Queridas cônjuges
Dando continuidade aos nossos 

trabalhos espero contar com a colaboração de 
todas,  cônjuges, companheiras e amigas do 
nosso Distrito para o sucesso do nosso encontro 
dia 12 de março, na cidade de Itu, quando 
estaremos comemorando o Dia Internacional da 
mulher.

Tenho certeza que todas companheiras 
terão momentos alegres e de descontração.

Vamos aproveitar esse dia para 
trazermos nossas prendas que irão enriquecer o nosso Bazar destinado a 
angariar fundos durante a Conferência Distrital.

Fazer um amigo é uma graça
Ter um amigo é um dom
Conservar um amigo é uma virtude
Ser  seu amigo é uma honra.
Um abraço fraterno

Equipe 
da Coordenadoria 

“A Coordenadoria Distrital das Associações das Famílias de Rotarianos e Casas 
da Amizade, através de sua Coordenadora, convoca os Cônjuges Presidentes de 
Associações ou Casas da Amizade e as Associações em Geral para a Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada em 04 de junho de 2011, no recinto das Plenárias 
do Grande Hotel de Águas de São Pedro, por ocasião da XV Conferencia 
Distrital.”

Estamos preparando com muito carinho o VII Encontro de Mulheres em 
Itu, portanto solicitamos que divulguem o evento junto às companheiras, 
cônjuges, amigas. A presença de todas é importante para o sucesso do 
evento.
 

PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

  

Evento - VII Encontro de Mulheres

Tome Nota
Tome Nota C O N V O C A Ç Ã O 

AGENDE-SE

12/março - Encontro de 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.
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