
   Prezados companheiros e companheiras, 
Meus Queridos Comandantes 2013/14 dos clubes do D 4310!

C
hegamos ao fim de um ano maravilhoso, durante o qual tivemos 
em nossas mãos os destinos de nossos clubes e de nosso  
Distrito.

De minha parte não poderia ter tido um ano mais gratificante!

Fazendo um retrospecto de nossas realizações deste ano que se 
encerra, tenho um sentimento de dever cumprido e devo este sentimento a cada um de vocês, que acreditaram em 
nossa proposta, aceitaram e buscaram vencer os nossos desafios.

Findo o nosso mandato, fica  a certeza de que os feitos por nós realizados durante este ano ficarão para sempre na 
nossa memória e que sem dúvida conquistamos um lugar de destaque na história de nossos clubes e de nosso distrito.
Os resultados alcançados neste ano rotário, no cumprimento das metas presidenciais e distritais, demonstraram o 
comprometimento e dedicação dos companheiros e cônjuges com nossa organização e com as nossas comunidades.

De todas as metas cumpridas, é fato relevante termos alcançado pela primeira vez na história um valor em doações 
que ultrapassou os U$ 210.000,00!

Cabe agora, a todos nós, apoiarmos a continuidade do trabalho neste novo ano rotário, cumprindo as novas metas 
estabelecidas, e, além de tudo, utilizarmos de maneira eficaz os recursos da NOSSA Fundação Rotária, elaborando 
projetos de subsídio robustos e abrangentes, beneficiando uma parcela ainda mais significativa das comunidades 
locais e da comunidade mundial, pois de outra forma todos os nossos esforços não fariam sentido. 

Algumas metas não foram alcançadas, como por exemplo, no que diz respeito ao nosso quadro associativo.
Apesar de nossos esforços com a admissão de 149 novos companheiros,  terminamos o nosso ano rotário com 1.104 
associados, contra os 1.164 que compunham nosso quadro associativo em 01/07/2013.

Entretanto, espero que as sementes lançadas para a fundação de novos clubes e clubes satélite venham a germinar 
no próximo ano, o que nos deixaria gratificados pelos esforços realizados.
 Em sua mensagem de Junho, nosso presidente Ron Burton menciona  um ditado de Oklahoma, seu estado natal que 
diz que: “Você deve deixar a pilha de lenha um pouco maior do que a encontrou”.

Quero que cada um de vocês esteja seguro de que, apesar de não termos atingido todos os nossos objetivos, graças 
aos nossos esforços e comprometimento deixamos a pilha de lenha para os nossos sucessores maior do que a 
encontramos. 
Companheiros e companheiras,

Katia e eu tivemos nossas vidas transformadas por cada um de vocês que acreditaram em nossos sonhos e nos 
apoiaram para que eles se tornassem uma realidade.

Agradeço de coração a todos vocês, meus eternos Comandantes, queridos membros de nosso colégio de 
Governadores, companheiros e companheiras, cônjuges, jovens parceiros no servir, e a toda a família rotária que nos 
acompanharam e apoiaram nesta fantástica jornada a bordo da aeronave do D4310,

Vivendo Rotary e Transformando Vidas!

Um grande abraço com minha eterna gratidão,

 Takada

Mensagem do Governador Takada

DIRETO DA CABINE DE COMANDO

Governador Wilson Takada Jr.
Coordenadora Distrital Kátia Borim
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

Temos um ditado em Oklahoma que diz que 

você deve deixar a pilha de lenha um 

pouco maior do que quando você a encontrou. 

Para conseguir isso, pedi a todos os rotarianos 

que se envolvessem. Esta é a mensagem 

transmitida pelo meu lema – Viver Rotary, 

Transformar Vidas. E é justamente isso o que 

fizemos: arregaçamos nossas mangas, nos engajamos em Rotary e 

transformamos vidas.

Este ano, pedi a cada um de vocês que recrutasse um novo associado. O 

Conselho Diretor estabeleceu as bases para os 16 Planos Regionais para 

Desenvolvimento do Quadro Associativo, que foram desenvolvidos para 

darmos às pessoas uma razão para virem e ficarem em nossa organização. 

Eu acredito que se conseguirmos envolver os associados potenciais em 

nossos projetos, seja lendo para crianças, servindo sopa ou recolhendo lixo 

nas estradas, a associação deles aos clubes poderá acontecer naturalmente 

quando perceberem que podem mais com o Rotary.

Eu também pedi para que cada um de vocês fizesse uma contribuição à 

Fundação Rotária, e em resposta, nossos governadores se tornaram a 

primeira turma em que todos doaram.

Muitas vezes nos acomodamos no Rotary, talvez por não sermos convidados 

a trabalhar em nossos clubes. Mas se você quiser se sentir motivado, precisa 

se envolver em projetos. Quando as pessoas estão servindo juntas, existe um 

espírito de camaradagem que as mantém envolvidas.

Muitas vezes, os rotarianos não percebem tudo o que a nossa organização 

está fazendo e é capaz de fazer. Se eles pudessem testemunhar o impacto 

dos projetos que eu vi este ano, suas vidas mudariam. Eles entenderiam que 

pertencem a uma organização cujos associados têm um desejo comum de 

fazer algo bom, e, juntos, realizam coisas incríveis.

Eu continuo me admirando com o bem que os rotarianos são capazes de 

fazer. Estou firmemente convencido de que a pilha de lenha está um pouco 

maior por causa de seus esforços. Espero que todos os rotarianos continuem 

Vivendo Rotary, Transformando Vidas.

                                                   Ron Burton
                                                 Presidente do Rotary Interntational  



             COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

                                        Diversidade 
  

 

U
m dos cinco valores fundamentais do Rotary envolve a diversidade de cultura,  
língua, tradição, credo, raça e gênero, o que não somente privilegia aquilo que 
nos diferencia como pessoas, mas também dá força à organização da qual 

fazemos parte.
 Em 2014 celebramos 25 anos da maior mudança histórica já ocorrida no Rotary com relação à 
diversidade. Foi em 1989, quando o Conselho de Legislação realizado em Singapura aprovou a admissão 
de uma mulher como associada a um Rotary Club. Essa foi uma decisão revolucionária, porque, depois de 
84 anos de existência, o Rotary abria um espaço que até então era reservado somente aos homens.
 Se a incorporação da mulher inicialmente foi lenta, logo tomou força até alcançar o número de 
222.410 rotarianas em 1º de junho de 2013, o que representa 18,40% do total de associados. É bastante 
provável que, se essa tendência continuar, tal porcentagem aumente para 20% ainda este ano, e que a 
associada número 250.000 seja admitida em um futuro próximo.
 Pessoalmente, penso que a mulher chegou ao Rotary para colaborar, analisar a realidade a partir de 
uma perspectiva diferente, complementar e contribuir com as trocas necessárias à sociedade. A constante 
capacitação, a compreensão e um alto grau de sensibilidade são elementos que a mulher incorporou à 
organização, e sua rápida ascensão a posições de liderança é prova dessa realidade.
 As primeiras oito governadoras distritais surgiram em 1995-96 e até hoje aproximadamente mil já 
ocuparam esta posição. Destas, três serviram como curadoras da Fundação Rotária e sete foram eleitas 
diretoras do Rotary International, chegando à vice-presidência, tesouraria e ao comitê executivo, 
importantes cargos dentro do Conselho Diretor.
 De certa forma, todos somos diferentes; são essas pequenas diferenças que nos tornam especiais e 
nos permitem formar organizações com tais características. Aceitar a diversidade significa querer e honrar 
o que nos faz distintos e, a partir dessa diversidade, construir a igualdade.

Portanto, celebremos o fato de que o Rotary é uma organização onde a diversidade está presente. 
 Vamos contribuir para que homens e mulheres continuem trabalhando juntos com o propósito de 
transformar vidas em todos os cantos da Terra.
    
     
                                   Célia Giay 

   



Governador Takada recebe título de Sócio Honorário do RC de Botucatu

 Em cerimônia realizada no dia 03/07 na sede da Associação dos Rotarianos de Botucatu, ocasião em que 
tomou posse o novo conselho diretor 2014/15 sob a presidência do companheiro VAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA 
ROSA, entre outras homenagens prestadas durante a reunião o governador Distrital 2013/14 Wilson Takada Jr. 
acompanhado da Coordenadora Distrital Katia Borim foi agraciado com o título de Sócio Honorário do RC de Botucatu, 
fato que muito honrou o casal governador.

  Mensagem de Agradecimento do Companheiro
    Waldemar Müller - Secretário Distrital 2013-14

  
 Prezados Companheiros, 

 Presidentes,  Secretários, membros do Colégio de Governadores, 
Governadores Assistentes e membros da Equipe da Governadoria 2013/14, do 
Distrito 4310.
 
 Ao encerrar o meu trabalho como Secretário Distrital 2013/14, venho aqui 
externar a minha satisfação com os resultados alcançados neste Ano Rotário. Os 
contatos, hora presente ou enviando e recebendo e-mails, que foram muitos, e  
também os contatos telefônicos com todos, já me deixam saudades.
  
 A minha atenção estava sempre voltada em atender, ao Governador Wilson 
Takada e aos clubes do Distrito, para que este ano rotário ficasse marcado como um 
ano inesquecível para todos nós.   
 
 Peço desculpas ao Governador  e a todos, por falhas cometidas. Tudo que fiz 
foi sempre com a intenção de acertar e sinto-me neste momento a alegria de ter 
cumprido a minha obrigação da forma esperada.
 
 Agradeço MUITO a atenção de todos e aproveito para desejar à Governadora 
Michiko Sakate, à secretária da governadoria Emília Dota e a todos os membros da 
nova Equipe Distrital deste novo ano que se inicia “Muito Sucesso”.
 
Um grande abraço a todos,
 
Waldemar Müller
Secretário Distrital 2013/14



....Se era para deixar a pilha de lenha um pouco maior do que a que encontramos, tenho certeza que ..Se era para deixar a pilha de lenha um pouco maior do que a que encontramos, tenho certeza que ...Se era para deixar a pilha de lenha um pouco maior do que a que encontramos, tenho certeza que 
com o apoio de todos tivemos a grata certeza de termos conseguido! O ditado citado por Ron Burton 
foi levado a sério e aplicado em nosso distrito.
Eu posso dizer: - adorei ser presidente! Apesar de todos os desafios, o que ficará marcado em minha 
memória são as realizações, as metas alcançadas, o companheirismo e, sobretudo, lideranças fortes, 
começando pelo Governador Takada, que não poupou esforços para ‘aumentar a pilha de lenha’.
Agradeço ao Rotary Club de Americana, ao meu marido e muito mais que companheiro César e a 
todos que confiaram em mim nesta jornada. Continuem contando comigo!

Adriana T D M de Souza – Rotary Club de Americana

 Mensagens de Agradecimento dos Comandantes Mensagens de Agradecimento dos Comandantes
  

 

 Mensagens de Agradecimento dos Comandantes
 
...Se era para deixar a pilha de lenha um pouco maior do que a que encontramos, tenho certeza que com o 
apoio de todos tivemos a grata certeza de termos conseguido! O ditado citado por Ron Burton foi levado a sério 
e aplicado em nosso distrito.
Eu posso dizer: - adorei ser presidente! Apesar de todos os desafios, o que ficará marcado em minha memória 
são as realizações, as metas alcançadas, o companheirismo e, sobretudo, lideranças fortes, começando pelo 
Governador Takada, que não poupou esforços para ‘aumentar a pilha de lenha’.
Agradeço ao Rotary Club de Americana, ao meu marido e muito mais que companheiro César e a todos que 
confiaram em mim nesta jornada. Continuem contando comigo!

Adriana T D M de Souza – Rotary Club de Americana

«Ao nosso estimadíssimo Comandante Takada e equipe, a minha eterna gratidão, de todo o coração, por todo o 
entusiasmo e colaboração, vindos da "torre de controle", de onde emanou toda a coordenação e informação, 
sempre nos ajudando a prevenir turbulências, verificando nossas posições, nos motivando para um voô eficaz, 
bem sucedido e tranquilo. E, também, o meu muito obrigada à minha especial tripulação, meus queridos 
Companheiros do R.C. de Piracicaba - Cidade Alta, e todos nós juntos, vivemos Rotary e transformamos vidas.»

Lucy  H. Abrahão Valdrighi - RC Piracicaba- Cidade Alta



        Mensagens de Agradecimento dos Comandantes Mensagens de Agradecimento dos Comandantes     Mensagens de Agradecimento dos Comandantes 

 Projeto de Imagem Pública do Distrito 4310 rompendo fronteiras Projeto de Imagem Pública do Distrito 4310 rompendo fronteiras 

  
 «A medida do progresso de uma nação, assim como a 
medida do progresso de um indivíduo, deverá ser sempre sua 
disposição para aprender com a experiência alheia”. Paul 
Harris.

 Ao terminarmos uma gestão todos dizem que a “missão foi cumprida”, 
mas agora vejo que isto está errado, pois a missão está começando de 
outra forma.
Presidir um Rotary Club é simplesmente um aprendizado constante, é uma 
responsabilidade e comprometimento, eu diria que, incondicional, pois o 
que recebemos em troca, muitas vezes não nos é vista com os olhos, nem 
sentida com o toque, são ações realizadas que nos vem através de noticias, 
mensagens, informações de outros clubes etc.
 Aprendemos a orientar, coordenar, dirigir, liderar; aprendemos a nos 
calar, a falar, gritar, lutar e a nos doar; aprendemos a CONVIVER!
 Agradeço aos meus companheiros de clube que em mim confiaram esta 
“missão”, me respeitaram e colaboraram em todas as ações. 
 Agradeço a toda governadoria, em especial nosso gov. assistente 
Fernando de Macedo – que paz, que sabedoria!!! Obrigada.
Enfim agradeço à Deus por me permitir fazer parte desta família 
privilegiada onde o objetivo maior é o de servir!
 Abraços,

Silvia da Silva Camacho Silveira - R.C. Santa Bárbara D’Oeste 

 

 Projeto de Imagem Pública do Distrito 4310 rompendo fronteiras 

 O nosso projeto de Imagem Pública e arrecadação do balão END POLIO NOW ultrapassou as 
fronteiras do nosso distrito, conforme noticiado na ultima edição da Brasil Rotário.
 O balonista Cristiano Almundim participou no mês de Abril do tradicional Festival de Balonismo na cidade de 
Torres - RS. 
A participação de nosso balão foi patrocinado por nosso distrito em conjunto com o R.C. de Torres, do Distrito 
4670, um dos organizadores do festival.
 As atividades com o balão  continuarão no ano rotário 2014/15 como um dos nossos principais projetos de 
Imagem Publica e esperamos que nossa campanha de divulgação do combate à Poliomielite  tenha a 
adesão de mais clubes do Distrito 4310 e de outros clubes e distritos do Brasil.



Cerimônia de posse da Governadora Distrital Michiko Sakate e do Coordenador Distrital Minoru Cerimônia de posse da Governadora Distrital Michiko Sakate e do Coordenador Distrital Minoru 
SakateSakate

Cerimônia de posse da Governadora Distrital Michiko Sakate e do Coordenador Distrital Minoru 
Sakate

Foi realizada na cidade de Botucatu no dia 28/06/2014, com presença de representantes de todos os 
clubes do distrito além de autoridades civis e militares, a cerimônia de posse da Governadora Distrital 
do Distrito 4310 e da Equipe Distrital para o ano 2014/15, companheira Michiko Sakate. 
Na mesma ocasião aconteceu a transmissão do cargo de Coordenador Distrital para o companheiro 
Minoru Sakate.



Dólar Rotário de Junho  R$ 2,50 
Dólar Rotário de Junho  R$ 2,25 



  

    Mensagem da Coordenadora Distrital 2013-14

Eu quero agradecer a todos pelo carinho e a atenção que recebemos 
durante toda a nossa Gestão. 
Desejo que todos tenham um ano muito iluminado e cheio de 
realizações em todo e qualquer âmbito da vida.
O Compromisso que acabamos de finalizar exigiu uma dedicação 
muito maior da nossa parte, do que qualquer outro Compromisso em 
Rotary, dentro de um Distrito.

Mas fomos muito felizes e eu, particularmente,  pude comprovar uma teoria que conhecia 
desde sempre, mas sem comprovação na prática.
Fomos imersos nos clubes, realizando visitas, conhecendo pessoas e conhecendo 
trabalhos. E todo clube, sem nenhuma exceção, nos ofereceu o melhor sorriso, seu 
precioso tempo e então, de ambas as partes, estávamos com o coração aberto, 
propensos a receber e oferecer o que tínhamos de melhor.
E aí foi a comprovação que se nos abrimos para receber o outro, sem pré julgamentos e 
com o coração limpo, a vida é absolutamente abençoada. Passamos a enxergar tudo de 
forma mais suave e harmoniosa, e é muito mais fácil viver assim. 
Passei o ano em Estado de Graça. 
A falta que me faz este compromisso é desta convivência. Mas tudo tem uma razão de ser 
e no nosso caso, já estava mais do que na hora de cuidar de outros setores de nossas 
vidas também. 
Obrigada por fazerem parte de uma  experiência inenarrável. 
Um beijo grande pra cada um de vocês!


