
         

       Caros companheiros e companheiras, 
                                                             meus amigos em Rotary,

 Setembro é o mês da Juventude, e como é tradição em nosso distrito promovemos uma série 
de eventos para mo�var, engajar e demonstrar aos jovens de nossas comunidades nosso 
compromisso com as novas gerações.
Realizamos nos dias 28 e 29 de Setembro o RYLA Distrital (Prêmio Rotário de Liderança Juvenil) 
reunindo jovens patrocinados por clubes das áreas 4,5,6,7 e 8 sob o comando do nosso “Mister 
RYLA”, companheiro Roberto Sogayar, e no dia 29/09 o Seminário Pró-Juventude, com a competente 
organização realizada pela nossa Comissão Pró-Juventude, capitaneada pelo companheiro Érico 
Piovesan, chairman da Comissão que contou com a ajuda de todos os companheiros dos clubes de 
Indaiatuba. 
 Ainda no mês de Setembro foi realizado o “Interagindo”, encontro mul�distrital de jovens 
Interac�anos, também realizado em Indaiatuba.
 Em nossas visitas oficiais temos incen�vado os clubes que ainda não patrocinam programas 
estruturados pró-juventude (Interact, Rotaract, Intercâmbio de Jovens e Rotakids) que o façam, 
demonstrando o potencial de cada um destes programas e os bene�cios que a ampliação da família 
rotaria pode trazer às comunidades.
Temos também percebido o entusiasmo dos clubes que já perceberam este potencial há algum 
tempo, e os frutos que tem colhido do inves�mento feito em jovens líderes. 
 Clubes que têm em seu quadro associa�vo a sinergia de companheiros mais experientes 
trabalhando lado a lado com companheiros Rotarianos mais jovens, além de Interac�anos, 
Rotarac�anos ou os pequenos do Rotakids (Pequenos em tamanho, mas grandes nas realizações) são 
clubes que se destacam pela amplitude de suas realizações junto às suas comunidades.
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Caros Rotarianos,

 Paul Harris escreveu: “Este é um mundo em constante mutação e devemos 
estar preparados para mudar com ele. A história do Rotary deverá ser reescrita 
muitas e muitas vezes”. Enquanto nunca saberemos o que o rotariano Paul teria 
pensado sobre a era da internet, acho que sei o que ele teria dito sobre a ideia do 
website do Rotary: que não só devemos ter um, mas que este deveria ser o melhor 
possível, em dia com os avanços da tecnologia e sempre atendendo às necessidades 
dos rotarianos.

 Tenho muito orgulho em anunciar que, depois de uma reformulação que 

levou dois anos desde sua concepção até sua conclusão, o novo site Rotary.org já está 

em funcionamento e disponível para uso de rotarianos e usuários da internet do 

mundo todo. O site contém muitas das caracterís�cas requisitadas, como uma 

melhor ferramenta de busca, novas maneiras de se comunicar com rotarianos de 

todo o mundo e uma experiência personalizada que irá conectá-lo com informações 

de seu interesse.

 O novo website do Rotary na verdade serão dois websites: um para a família 

rotária e outro para pessoas interessadas em saber mais sobre a organização. 

Quando você cria uma conta e faz seu login como membro, terá acesso a uma série 

de novas ferramentas rotárias. Uma que espero que todos usem é o Rotary Club 

Central, uma maneira eficiente para que clubes definam suas metas, acompanhem 

seus progressos e mantenham con�nuidade entre uma administração e outra. Você 

também pode criar ou par�cipar de um grupo do Rotary, que é um fórum de 

discussão intera�vo que proporciona maneiras de encontrar e conversar com 

rotarianos que tenham os mesmos interesses. Você pode trocar ideias e 

experiências, e se beneficiar das experiências de pessoas do mundo todo, a qualquer 

hora do dia. Esta é uma ferramenta com grande potencial para melhorar nosso 

serviço, permi�ndo que possamos aprender com outros já envolvidos em projetos 

semelhantes aos que estamos planejando.

 Para os não rotarianos, o site irá mostrar o que o Rotary é e faz, destacando a 

singularidade da organização e como os Rotary Clubs fortalecem suas comunidades. 

Eles poderão ver um panorama de diferentes projetos rotários e áreas de serviço, 

saber mais sobre o funcionamento do Rotary e explorar maneiras de se envolver.

Estou muito entusiasmado com esta nova etapa e gostaria de convidá-lo para visitar, 

explorar e aprender mais sobre este site – enquanto, juntos, reescrevemos a história 

do Rotary muitas e muitas vezes.

Ron D. Burton
Presidente 2013/14 de Rotary International

Mensagem do Presidente Ron Burton
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COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

“Se você ajuda uma pessoa a ter esperança, não terá vivido em vão” – Martin Luther King

Uma meta de esperança

Precisamos apoiar nossa Fundação Rotária 

 Querida Família Rotária: assim como o aumento do número de associados e a melhoria da 

imagem pública de nossa organização, o apoio à nossa Fundação é uma meta do presidente Ron 

Burton para este ano. A visão de um rotariano deu nascimento à Fundação Rotária.  A generosidade e o 

trabalho de muitos outros nos permitiram chegar aos 96 anos de vida fazendo o bem no mundo.

Algumas pessoas pensam que sem o Rotary International não haveria a Fundação Rotária e 

outras acreditam que sem a Fundação Rotária o Rotary International não poderia existir. Talvez a gente 

deva reconhecer que foi o Rotary que sustentou a Fundação durante toda a sua caminhada, e é muito 

provável que seja ela que sustente o Rotary no futuro. Pessoalmente, considero que o Rotary e sua 

Fundação complementam-se mutuamente – e a existência do primeiro está condicionada à da segunda.

Felizmente, a Fundação Rotária vem progredindo sempre e agora ingressou no tempo das 

grandes mudanças com o lançamento global do Plano Visão de Futuro. O espírito inovador e criativo de 

um grupo de rotarianos atualizou seu funcionamento, deixando-a pronta para celebrar um glorioso 

centenário em 2017, provocando grande expectativa com relação a sua futura projeção.

UM COMPROMISSO

 Nosso presidente Ron Burton afirma que ser rotariano é um compromisso que vai além de 

comparecer às reuniões do clube uma vez por semana. “Significa ver o mundo e o nosso papel nele de 

uma maneira verdadeiramente única”, ele diz.

Então, para cumprirmos nossa meta de sustentar a Fundação Rotária seria bom que neste mês 

de setembro, dedicado às Novas Gerações, além de continuar apoiando a campanha pela erradicação 

da pólio, nosso serviço fosse orientado aos jovens por meio de um projeto que lhes possibilite estudar, 

trabalhar ou se preparar melhor para enfrentar a vida.

Estou absolutamente convencida de que se hoje aproveitarmos as oportunidades oferecidas 

pela nossa Fundação com o intuito de incentivarmos o desenvolvimento comunitário, a educação, a 

saúde e a paz, então nossa obra de serviço continuará tendo sucesso e seguirá sustentando o 

movimento rotário muito além do fim das nossas vidas. 3
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Acontece no Distrito 4310

RYLA E SEMINÁRIO PRO-JUVENTUDE

Como parte da programação da equipe da governadoria, o RYLA (Treinamento Rotário de Liderança Juvenil) e o 

Seminário Pro- Juventude (Novas Gerações) acontecem anualmente no nosso distrito com o objetivo de fomentar a 

formação de jovens líderes comunitários que atuem junto à família rotária e também com a missão de instruir e 

incentivar Rotary Clubs e associados a se engajarem no apoio e no desenvolvimento dos jovens das suas respectivas 

comunidades.Neste ano, ambos foram realizados na cidade de Indaiatuba.

RYLA  

Atendendo à solicitação do Governador Takada, o Coordenador Distrital de RYLA, Governador 2000-01 Roberto 

Sogayar preparou um RYLA que atendesse à porção leste do nosso distrito, nas áreas 4, 5, 6, 7 e 8, enquanto a porção 

oeste, compreendida pelas áreas 1, 2, 3, 9 e 10 participarão do RYLA que acontecerá em março de 2014, em Botucatu.

O RYLA enfatiza a liderança, cidadania e crescimento pessoal e busca demonstrar o respeito e a preocupação do 

Rotary com a juventude, oferecer treinamento eficaz para jovens e líderes em potencial, incentivar jovens a liderar 

jovens e reconhecer publicamente os jovens que prestam serviços à comunidade.

Os 26 jovens participantes enviados pelos seus Rotary Clubs participaram de dinâmicas e palestras que enfatizaram 

a integração, o trabalho em equipe e a cooperação, a importância da ética e da cidadania, atitudes que melhoram o 

mundo, paz e boa vontade e a respeito dos programas estruturados de Rotary para a Juventude, como Rotakids, 

Interact e Rotaract.

Destaque para a palestra do companheiro Bramante, chairman de intercâmbio do Distrito 4620, e para a palestra de 

José Roberto Effore, ex-associado do RC de Indaiatuba.
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SEMINÁRIO PRO-JUVENTUDE

Tivemos a honra e a alegria de receber no nosso Seminário Pro- Juventude a palestra de abertura do 

companheiro Governador Distrital 2006/07 do Distrito 4430 Paulo Eduardo Barros Fonseca que nos 

falou sobre o papel dos jovens no futuro de Rotary e qual importância devemos dar para esse tema no 

desenvolvimento do quadro associativo e da imagem pública dos clubes.

O Governador 2000-01 Roberto Sogayar apresentou os resultados do RYLA e falou a todos dos momentos 

mais importantes que passou nesses 12 anos realizando o projeto. Convidou ao palco um casal de jovens 

participantes do RYLA para falar a todos sobre os ganhos de participar de tal projeto e sobre o que esperam 

para o futuro.

Dando sequencia ao Seminário recebemos o companheiro João Gabriel Mestieri, co-chairman de 

Intercâmbio de Jovens do nosso distrito, para nos atualizar com relação ao programa. Recém-chegado de 

conferências e treinamento na Itália, João Gabriel nos posicionou sobre os novos desafios do programa de 

intercâmbio e incentivou clubes e companheiros a se dedicarem ao tema. 

Encerrou o seminário com brilhante participação o companheiro Governador 2001-02 Distrito 4620 José 

Domingos Rabello, do RC de Sorocaba – Leste, que entusiasmado encantou a todos os presentes de início. 

Rabello falou de sua experiência pessoal e da importância da influência de Rotary e seus valores para a 

formação dos líderes do futuro.

Rabello foi efusivo ao lembrar que Rotary tem valorizado o trabalho na formação de líderes e que o Alumni 

(ex-participante de intercâmbio, bolsas Rotary, Rotakids, Interact ou Rotaract) é um associado que já vem 

pronto, que cresce e se desenvolve no ambiente rotário e que chega pronto para o desafio de ser um atuante 

companheiro rotariano.

Encerrada a palestra, foram feitos os agradecimentos e considerações pelo Governador Takada, 

salientando seu compromisso de motivar e incentivar os clubes do distrito 4310 a trabalhar cada vez mais 

em programas e projetos voltados aos jovens, beneficiando as comunidades e garantindo a perenidade de 

nossos clubes, distrito e de nossa organização.  



O Encontro distrital em Sumaré foi um sucesso. 

O Companheiro Anderson do RC de Sumaré-Ação e sua equipe surpreenderam à todos nós que passamos um 
dia muito bom.
Foi bonito de ver os três clubes de Sumaré unidos trabalhando no encontro. 
Uma lição de companheirismo e trabalho de equipe. Tudo foi bem programado e saiu dentro dos horários. 
As crianças receberam diversas premiações e se mantiveram animados o tempo todo.
O encontro em Sumaré sup erou as expectativas,  e os dados estatísticos preliminares confirmam o sucesso: 
Estavam presentes 74 pessoas, representando os R.C. de Botucatu Cuesta, R.C. de Indaiatuba e os Rotary 
Clubes de Sumaré, assim distribuídos:
32 crianças Rotakidianas, 25 Rotarianos e 17 cônjuges e acompanhantes.

Desde a chegada com os crachás já prontos com o nome de cada participante, ao final após uma oração e o 
lançamento de diversos balões ao céu que continham sementes dentro, posso dizer que o evento foi perfeito!

Colaboração: Dr. Leonardo Lobo
Chairman Distrital do Rotakids
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I Interagindo - Nos tempos da Mitologia

Nos dias 28 e 29 de Setembro aconteceu, em Indaiatuba, o “I Interagindo - Nos tempos da Mitologia”.

O evento contou com a par�cipação de 73 associados do distrito 4310 e 4 distritos rotários convidados 
(4430, 4480, 4590 e 4600) totalizando 103 par�cipantes, entre Interac�anos, Rotarac�anos e Rotarianos. 

Ao decorrer do evento foram realizados os Jogos Distritais, com o obje�vo de promover a integração e 
companheirismo, além de desenvolver a liderança dos interac�anos. Na noite de sábado foi realizado 
uma festa temá�ca e no domingo aconteceu a II REPRESETE (Reunião de Presidentes, Secretários e 
Tesoureiros do distrito 4310) onde o Representante Distrital Gabriel Correa e sua comissão apresentaram 
os dados do primeiro bimestre e receberam um feedback dos clubes presentes. 

Contamos com a presença da Presidente da OMIIC Brasil (Organização Mul�distrital de Informação de 
Interact Club), Rosana Kim que em sua palestra explanou os obje�vos e trabalhos de sua gestão perante 
os distritos de nosso país.

Parabéns ao Rotary Club de Indaiatuba, Interact Club de Indaiatuba e a Representação Distrital de 
Interact Club do distrito 4310 pela realização deste grande evento, onde foi alcançada a marca de 9 clubes 
presentes perante os 11 Interact Clubs de nosso distrito. 
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CONFERÊNCIAS PARA AS NOVAS GERAÇÕES

Ron Burton, presidente do Rotary International, está planejando uma série de 
conferências voltadas a jovens e rotarianos de todo o mundo. A primeira delas será 
realizada nos dias 5 e 6 de outubro em Chennai, na Índia. 

No evento, os participantes aprenderão como o Rotary está capacitando a próxima geração 
de líderes para entrarem em ação e causarem mudanças positivas no mundo. 

O evento contará com ótimos palestrantes, entre eles o presidente Ron Burton, além de 
propiciar uma oportunidade de troca de ideias com o objetivo de envolver a juventude e 
atrair novos associados. 

Além das conferências, o presidente Ron Burton esta pedindo aos clubes que também 

realizem conferências locais para se conectarem aos jovens profissionais de suas 

comunidades. 

A conferência mais próxima onde brasileiros terão oportunidade de participar acontecerá 

em Buenos Aires, Argentina, em Março de 2014. 

PAUL HARRIS SOCIETY

O Distrito 4310 passa a contar com o programa Sociedade Paul Harris. Esta 
Sociedade foi criada em 1999 pelo governador Wayne Cusik, do Distrito 5340. 
Wayne lançou este programa em seu distrito para incentivar as doações e 
homenagear as pessoas que aderissem à Sociedade. A idéia se espalhou para 
outros distritos do mundo rotário. No Brasil, alguns distritos já têm implantada 
esta sociedade.

 A Sociedade recebeu este nome em homenagem ao fundador do movimento 
rotário. Fazem parte dela, todo aquele rotariano ou não  que contribua ou firme ,
um compromisso de doar anualmente US$ 1,000.00 ou mais ao Fundo Anual de 
Programas, Pólio Plus ou subsídio aprovado pela Fundação. No início este era 
apenas um programa distrital  mas com a aprovação do Conselho de Curadores ,
da Fundação Rotária, a partir do dia 1º de julho de 2013, passou a ser um 
programa oficial e de âmbito da entidade.

Para promover o programa em nosso distrito, foi indicado pelo governador 
Takada o companheiro Pedro Schmidt, Chairman da Fundação Rotária, que já 
esta de posse dos reconhecimentos para aqueles que façam ou venha  fazer m a
parte da Sociedade Paul Harris do Distrito 4310. Um kit de reconhecimento é 
composto por um diploma e um distintivo em forma de chevron, para ser usado 
sobre o Paul Harris, Major Donor e outros reconhecimentos.

Para maiores informações os interessados podem contatar o companheiro 
Pedro Schmidt através do e-mail  Pedro.cas@uol.com.br



XVIII CONFERÊNCIA DISTRITAL
“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”

ÁGUAS DE LINDÓIA – 22 A 25 DE MAIO DE 2014.

    Prezados Companheiros e Companheiras, Tripulantes do Distrito 4310!
   
            

  

                   Segundo o companheiro Jose Aref do RC de Piracicaba, responsável pela  
hospedagem, a procura tem sido acima das expectativas e já temos 40 reservas confirmadas.

Ate o dia 10 de Outubro os interessados ainda poderão efetuar o pagamento de sua estadia em 10 
parcelas com cheques pré-datados, sendo o primeiro para o dia 10-10, o segundo para o dia 30-10 

e os seguintes para o dia 30 de cada mês, de Novembro a Junho de 2014.
Os valores das diárias são conforme tabela abaixo:

   

Para maiores informações procurar o Companheiro José Aref por meio do e-mail: 
aref@deltaorg.com.br ou pelos telefones:

19 3372-6200 (Comercial) 19-3422-8179 (Residencial.) (19) 99781-6198 (Celular).

A presença de todos os companheiros e de seus familiares será muito importante para o 
sucesso do nosso maior evento distrital!

Kátia e eu estamos ansiosos com a realização de nossa conferência, com a certeza de que nesse 
ano rotário 2013-14 enalteceremos o lema

“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”

Um afetuoso abraço e saudações rotárias!

KATIA E TAKADA

Apartamento Investimento 
Single R$ 1.105,00 
Duplo R$ 1.380,00 
Triplo R$ 1.905,00 

Quádruplo R$ 2.450,00 
 

    Conforme temos divulgado através de todas as nossas mídias, a próxima 
Conferencia Distrital será realizada entre os dias 22 e 25 de Maio de 2014 na cidade de 
Aguas de Lindoia.
     Nossa Comissão Distrital Organizadora da Conferência, sob o comando do 
companheiro André Marcio dos Santos do RC de Piracicaba já esta trabalhando na 
organização do evento e contará com a ajuda dos companheiros do D 4590 que já se 
prontificaram a dar todo o apoio necessário para que o sucesso de nossas conferencias 
anteriores se repita em Águas de Lindóia. 

Para mais Informações: http://www.hotelmajestic.com.br
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RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO - 2013/14

11

30/06/2013

Nº de Assoc. Frequência
Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.

Agudos 47 78,05% 47 78,75% 46 78,40% -1

Americana 11 80,56% 10 80,56% 10 80,56% -1

Americana-Integração 28 75,93% 18 80,56% 18 78,25% -10

Boituva 28 49,92% 29 64,80% 30 57,36% 2

Boituva-Sul 20 61,84% 20 86,25% 20 74,05% 0

Botucatu 41 66,43% 43 70,29% 44 68,36% 3

Botucatu-Bons Ares 22 71,82% 22 79,09% 22 75,46% 0

Botucatu-Cidade Alta 34 70,59% 34 72,06% 34 71,33% 0

Botucatu-Cuesta 49 61,67% 48 62,50% 48 62,09% -1

Botucatu-Norte 49 72,92% 49 59,90% 49 66,41% 0

Cabreúva 16 58,33% 16 50,00% 16 54,17% 0

Capivari 16 87,06% 17 88,24% 17 87,65% 1

Cerquilho 11 96,88% 8 70,83% 8 83,86% -3

Conchas 14 68,95% 18 70,00% 18 69,48% 4

Hortolândia-101 15 81,33% 15 75,00% 15 78,17% 0

Indaiatuba 38 89,29% 39 82,14% 39 85,72% 1

Indaiatuba-Cocaes 18 68,52% 15 83,93% 14 76,23% -4

Indaiatuba-Votura 29 93,33% 29 89,17% 30 91,25% 1

Itú 27 82,00% 27 88,75% 27 85,38% 0

Itú-Convenção 29 81,25% 28 80,65% 27 80,95% -2

Itú-Terras de São José 20 75,00% 20 76,32% 20 75,66% 0

Laranjal Paulista 16 73,44% 17 79,17% 17 76,31% 1

Lençóis Paulista 36 80,00% 36 87,20% 36 83,60% 0

Macatuba 15 85,79% 20 86,25% 21 86,02% 6

Nova Odessa 18 100,00% 18 100,00% 18 100,00% 0

Pardinho                                               10 60,00% 10 58,33% 9 59,17% -1

Piracicaba 19 73,21% 19 80,95% 19 77,08% 0

Piracicaba-Cidade Alta 20 76,25% 18 83,75% 18 80,00% -2

Piracicaba-Corumbataí 24 71,67% 24 28,13% 24 49,90% 0

Piracicaba-Luiz de Queiroz 23 76,14% 23 40,15% 23 58,15% 0

Piracicaba-Paulista 22 71,43% 22 79,76% 22 75,60% 0

Piracicaba-Povoador 20 76,79% 18 71,43% 18 74,11% -2

Piracicaba-São Dimas 17 70,59% 17 78,13% 16 74,36% -1

Piracicaba-V. Rezende 21 71,43% 21 75,71% 20 73,57% -1

Porto Feliz 31 60,49% 30 84,52% 30 72,51% -1

Rafard 20 95,00% 20 90,79% 19 92,90% -1

Rio das Pedras-Centro 36 70,16% 36 88,04% 27 79,10% -9

Sal�nho 16 79,00% 20 92,50% 20 85,75% 4

Salto 40 54,63% 40 57,41% 40 56,02% 0

Salto-Moutonnée 20 86,25% 20 92,50% 20 89,38% 0

Sta. Barbara D'Oeste 29 63,39% 30 77,00% 27 70,20% -2

SBO-Progresso 16 66,07% 16 57,14% 16 61,61% 0

São Manuel 24 85,93% 25 86,00% 25 85,97% 1

Sumaré 22 80,00% 22 81,58% 21 80,79% -1

Sumaré-Ação 15 92,31% 15 85,33% 15 88,82% 0

Sumaré-Norte 23 64,29% 23 76,19% 23 70,24% 0

Sumaré-Villa Flora 11 61,62% 11 63,64% 11 62,63% 0

Tietê 25 77,00% 25 84,00% 25 80,50% 0

Resultados totais/médias do 

Distrito
1151 74,89% 1148 76,15% 1132 75,52% -19

Células em vermelho indicam que o clube não enviou as informações até a data de fechamento da planilha.

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO - 2013/14

Frequência Média e 

Variação do Q.A.

Setembro de 2013Julho de 2013

Clubes
Agosto de 2013
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