
                                                           Caros companheiros e companheiras,

                                                                                                                  Meus amigos em Rotary

Concluídas as nossas visitas oficiais, Katia e eu queremos antes de tudo, agradecer ao carinho e à 
atenção recebidos de todos os clubes de nosso distrito, sem exceção.

Foi gratificante poder interagir, em alguns casos pela primeira vez, com os companheiros dos 48 
clubes que compõem a grande família rotária do D 4310.

Do ponto de vista administrativo, tivemos em todos os clubes reuniões produtivas e eficazes, onde 
pude interagir de maneira mais próxima com os presidentes, secretários, presidentes de comissões 
e avenidas de serviços, conhecendo as vocações de cada um dos clubes, seus projetos, suas 
limitações e seus anseios.

Foi uma excelente oportunidade para expor a todos os companheiros do distrito ainda no início da 
nossa gestão, as nossas metas para este ano rotário e comprovar que temos uma grande força de 
trabalho, motivada e comprometida com nossa organização.

Fazendo um balanço dos resultados obtidos até agora podemos constatar que vivemos um 
momento especial, e estamos no bom caminho para atingir e superar as metas estabelecidas.

Nesta edição de nossa carta mensal apresentarei um balanço parcial dos resultados obtidos neste 
primeiro semestre, com a convicção de que os meses que temos pela frente serão ainda de muito 
esforço, trabalho e dedicação.

Aproveito para desejar a todos um 2014 repleto de grandes realizações 
no campo pessoal, no campo profissional e que como rotarianos 

possamos dar  continuidade à nossa missão:

Vivendo Rotary, Transformando Vidas

Mensagem do Governador Takada

DIRETO DA CABINE DE COMANDO

Governador Wilson Takada Jr.
Coordenadora Distrital Kátia Borim

Edição nº05/06 -  Nov-Dez de 2013 -  Ano Rotár io  2013/14
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

 Em uma bela manhã de inverno, Paul Harris, 

fundador do Rotary, caminhava por uma rua em 

Chicago quando avistou crianças brincando na neve 

e deslizando morro abaixo. Naquele momento ele 

se lembrou da sua própria infância em New 

England e decidiu que, se um dia �vesse uma casa 

própria, ela seria no topo daquela colina em 

Longwood Drive.

Em 1912, o sonho de Paul Harris e sua esposa, Jean, tornou-se realidade. Eles 

compraram uma casa e a apelidaram de Comely Bank, nome da rua em que Jean 

havia crescido na Escócia.

O casal realizou reuniões rotárias e ofereceu recepções para visitantes ilustres 

durante muitos anos. Paul e Jean enfeitaram a casa com objetos que colecionaram 

durante suas viagens pelo mundo e plantaram árvores no quintal, que chamavam 

de "jardim da amizade". Depois que Paul faleceu, em 1947, Jean vendeu o imóvel 

e pouco depois voltou para a Escócia.

Em 2005, a Paul e Jean Harris Home Founda�on comprou a casa para evitar que 

ela fosse demolida. Esta propriedade histórica foi salva graças aos esforços deste 

grupo e à ajuda dos Rotary Clubs de Chicago e Naperville, mas agora depende de 

nós conservá-la para a posteridade, convertendo-a em um lugar onde rotarianos 

possam comemorar o espírito de amizade e solidariedade do Rotary.

O Conselho Diretor do RI aprovou um emprés�mo de US$500.000 para ajudar a 

Paul and Jean Harris Home Founda�on restaurar este símbolo da história rotária. 

A meta do projeto é arrecadar US$5 milhões para completar as reformas 

necessárias e estabelecer um fundo de dotação através do qual o imóvel poderá 

operar como museu e local histórico.

Je�a, minha esposa, e eu estamos comprome�dos com o projeto para conservar a 

casa, pois acreditamos que esta inicia�va merece nosso apoio. 

Se você deseja fazer uma contribuição para este projeto, acesse 

www.rotary.org/daf e clique em "How to Contribute". Coloque "Paul Harris Home 

Preserva�on," como nome da conta à qual esta des�nando sua contribuição e o 

número 474. Todas as contribuições são importantes, independente do valor, e há 

oportunidades de reconhecimento para doações maiores.

Juntos, vamos comemorar o legado de Paul Harris e garan�r que sua casa esteja 

aberta para as futuras gerações de rotarianos.

                                                                         Ron Burton
                                                 Presidente do Rotary Interntational  



         COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

iDezembro, tempo de esperança                                                                                                
                                            “A generosidade consiste em dar antes que nos seja pedido.”

                                                                                                                  Provérbio árabe

                   

                    O calendário deixou cair suas páginas, uma a uma, até chegar à última: dezembro, tempo 

apropriado para reflexão e para celebrações repletas de espiritualidade e significado. Um momento em que nós, seres 

humanos, ficamos mais sensibilizados – e nossos pensamentos e ações traduzem esse estado emocional.

Tempo de pensar no próximo e de fazer com que o 5 de dezembro, proclamado pelas Nações Unidas como Dia 

Internacional dos Voluntários, nos permita valorizar essa ação, por meio da qual cada um de nós, por vontade própria, 

tem a possibilidade de investir energia, conhecimento e recursos a serviço de quem mais necessita, sem receber algo 

em troca.

Dezembro é uma ocasião para que a nossa ação solidária transcenda e faça quem nos rodeia compreender que a 

verdadeira generosidade com o futuro consiste em construir o presente. Nós, rotarianos, somos voluntários. Por meio 

do serviço, vamos ao encontro dos demais, mudando a vida de quem ajudamos e enriquecendo a nossa própria, com 

trabalho em conjunto e generosa entrega.

UMA HISTÓRIA

Ser voluntário oferece sempre uma oportunidade para agir. Gostaria de compartilhar com vocês uma ação 

muito significativa vivida por mim no último dia 26 de outubro durante uma reunião do Conselho Diretor do Rotary 

International. Nesse dia, todos nós, diretores e cônjuges, realizamos uma tarefa direcionada à ONG Feed My Starving 

Children (Alimente Meus Filhos Famintos, em inglês). Junto a outras pessoas, membros de igrejas, grupos 

comunitários, civis, estudantes e famílias, nos reunimos para trabalhar num centro localizado nos arredores de 

Chicago, com o propósito de preparar pacotes com alimentos para crianças que sofrem com a fome em países como 

Afeganistão, Haiti, Peru, Equador e Filipinas, entre outros. Mais de 120 pessoas dedicaram seu tempo de forma 

organizada, embalando o alimento em pacotes que levam nutrientes indispensáveis para que milhões de crianças 

sobrevivam.

MAIOR É AQUELE QUE SERVE

Naquele sábado, naquele lugar, um total de 4.950 dólares foram destinados para que preparássemos 22.680 

pacotes com alimentos, o suficiente para que 67 crianças comam durante um ano inteiro. Esse foi o trabalho de apenas 

um dia, mas esses centros – nove, no total – funcionam todas as quartas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos. Nos 

últimos 10 meses, 48 mil voluntários prepararam um total de 12 milhões de porções de alimentos. Uma experiência 

inesquecível e um trabalho louvável!

Por que apresentei esse exemplo? Porque é preciso divulgar o que tanta gente boa faz para ajudar os mais 

necessitados. Como disse o papa Francisco ao iniciar seu pontificado, “o verdadeiro poder está no serviço… maior é 

aquele que serve, que está a serviço dos demais”. “Como Ele, que não veio para ser servido, mas sim para servir.”

Inspirados pelas palavras dele e diante da proximidade do Natal, Luis e eu os convidamos a reforçar nosso 

compromisso de Viver Rotary, Transformar Vidas, trabalhando por um mundo mais justo e digno para todos.

Com um forte abraço, enviamos nossos melhores desejos de festas repletas de alegria, paz e felicidade, e 

abençoadas por Deus.
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 ROTARY CLUB SUMARÉ VILA FLORA - 01/12/2013
   

            
 2ª Festa Porco no Rolete

                               

 Com a colaboração dos companheiros rotarianos do Clube Sumaré Villa Flora e voluntários da 
instituição APAE, foi realizada no dia 01/12/2013 a Segunda Festa “Porco no Rolete”.
  A iguaria foi preparada por uma equipe vinda diretamente de Toledo/PR sendo que, além disso, 
foram servidos galeto, costela bovina e um buffet variado de salada verde, farofa e arroz branco. Na 
entrada cada adulto pagante adquiria gratuitamente uma caneca comemorativa do evento.

Para entretenimento contamos com música ao vivo, brinquedos para crianças, venda de sorvete e 
um atrativo Bingo.
O evento resultou em uma arrecadação liquida de R$ 4676,00 a serem revertidos para a APAE e para a 
Fundação Rotaria.

;
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ROTARY CLUB DE BOTUCATU REALIZOU NO DIA 05/12 O PRÊMIO MÉRITO 
ESCOLAR COMPANHEIRO EDMUNDO DE ARAÚJO OLIVEIRA  NO 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE

 Há 67 anos o Prêmio Mérito Escolar acontece de forma ininterrupta.
Tudo começou em 1947 durante a gestão do então presidente Dr. Edmundo de Araújo Oliveira  junto com 
sua esposa Edith de Oliveira .
O objetivo desta comemoração, que é estimular o estudo e o companheirismo está de acordo com os 
ideais do Rotary International.
 O Prêmio homenageia o melhor aluno e o melhor companheiro de cada classe da terceira a quinta 
série de todas as escolas  municipais, estaduais e também alunos do Supletivo, SESI, Colégio Santa 
Marcelina “Madre Marina Videmari, EPG “Educandário Prof. Eurípedes  Barsanufo
 O melhor aluno é selecionado através das notas durante o ano letivo.
 O melhor companheiro é escolhido por eleição dentro de cada sala de aula. São os próprios 
colegas de classe que elegem aquele que é mais amigo e participativo.
Neste ano o evento contou com a presença de 366 alunos, 110 professores e cerca de 1.500 pessoas 
entre familiares e publico geral.
 Aos homenageados foram entregues diplomas, medalhas, chocolates, kits com material escolar e 
uma foto instantânea para cada aluno recebendo o Prêmio.
Essa ação educacional realizada pelo Rotary Club de Botucatu visa valorizar o aluno preparando a 
criança para o futuro com valores éticos e companheirismo. 
No encerramento foi sorteado 1 Notebook, doado pela AFROB , associação de famílias de Rotarianos do 
Rotary Club de Botucatu.

  
GERAÇÕES

O presidente Ron Burton preparou para este ano rotário cinco conferências presidenciais para 

as Novas Gerações com a finalidade de reunir jovens e rotarianos e, dessa forma, dar destaque aos 

pontos fortes do Rotary e potencializar a próxima geração de líderes.

As conferências proporcionam oportunidades para que a juventude trabalhe com os rotarianos 

na busca de um objetivo comum, desenvolvendo estratégias inovadoras que per  mitam acolher 

mais líderes jovens no Rotary.

As conferências serão realizadas nas seguintes datas:

· Chennai, Índia – de 5 a 6 de outubro;

· Campala, Uganda – de 4 a 5 de novembro;

· Argentina – 15 de março;

· São Francisco, EUA – de 28 a 30 de março;

· Birmingham, Inglaterra – 14 de abril. 

Para mais informações, acesse a página  «eventos do presidente Burton»

 no site  www.rotary.org.

       



GOVERNADORIA 2013/14 - DISTRITO 4310
Metas e Desafios dos clubes x Resultados do 1°Semestre 2013

1)Fundação de um novo clube por área somando dez novos clubes.

 Status: Clubes em processo de fundação:

Itu, Itupeva, Elias Fausto, Jumirim, Lençóis Paulista.

 

2)Aumento do Quadro Associativo.

2.1) Aumento positivo de 2 associados/clube:

 Status: 5 clubes cumpriram a meta até agora sendo que 25 clubes já tiveram 

admissões em 2013, dos quais apenas 09 estão com aumento positivo.

2.2) Todos os clubes com o mínimo de 20 associados:

 Status: Em 24/12 nosso distrito estava com 21 dos clubes com menos de 20 

associados contra 16 clubes nesta condição no inicio deste ano rotário – Vários clubes 

promoveram uma revisão no numero de associados no início desta gestão, provocando uma 

queda no numero de associados do distrito. Caso todos os clubes atinjam o mínimo 

estabelecido teremos um crescimento de 93 novos associados no distrito.

2.3) Expansão dos clubes parceiros no Servir:

 Status: Encerramos o primeiro semestre com uma expansão do Interact e Rotararct. 

Em ambos os casos iniciamos nossa gestão com 9 clubes e em 31/12 contavamos com 11 

Interact Clubs e 11 Rotaract Clubs.
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4)Empresa Cidadã

 Objetivo: Adesão de 2 empresas / clube ao programa Empresa Cidadã  da ABTRF

 Status atual: 49 empresas aderiram ao programa até o dia 31/12/2013 (Pagamento de suas 

mensalidades em dia), entretanto estas empresas estão concentradas em 09 clubes. Os clubes de 

Indaiatuba respondem por 24 das empresas participantes do programa.

5)Doações à Fundação Rotaria e ao Programa Polio Plus.

 Objetivo: Doações de U$ 1.000,00/clube específico para o programa Polio Plus e U$ 100,00 / 

associado ao Fundo Anual de Programas.

 Status das doações em 31/12/2013:

Polio Plus: U$12.900,00

Doações dos clubes ao FAP: U$ 53.000,00

3)Desafio First Class para os presidentes 2013/14: 

 Objetivo: Doação pessoal dos presidentes e membros da Equipe Distrital à Fundação Rotaria a partir 

da realização do PETS – 2013/14

Status: Os 48 presidentes e os 10 Governadores Assistentes já cumpriram o compromisso, sendo que o 

valor doado ficou próximo de U$12.000,00.
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Rotary no Mundo 

Transformando Rotary Clubs

A  rotariana Holly Ransom tem mais de 10.000 seguidores no Twitter. Para dar uma ideia de sua rede de 
contatos, o perfil dela no Facebook tem uma foto em que ela aparece com a Hillary Clinton. Ela já discursou 
por toda a Austrália e em diversos países sobre o engajamento entre as gerações e 

i n o v a ç ã o  s o c i a l ,  e  f o i  i n d i c a d a recentemente pelo Australian Financial Review 
como uma das “100 mulheres de maior influência”.

O mais impressionante em relação a esta lista de conquistas é que Holly só tem 23 anos de 

idade! Ela cursa o último ano do ensino superior na Universidade de Western Australia, 

onde se formará em direito e economia, e trabalha como analista em mineração e metais na 

multinacional Rio Tinto. Em 2012, quando assumiu a presidência do Rotary Club de 

Crawley, Western Australia, Holly entrou para o pequeno rol das pessoas a assumirem a 

presidência de um Rotary Club em idade tão jovem. Ela se associou em 2011, um ano após o 

clube ter sido fundado com 20 associados, e agora o clube tem mais de 100 associados, todos 

adeptos do conceito de “um Rotary diferente”. Este conceito é usado para caracterizar o 

clube que não segue certas formalidades tradicionais, que recruta associados sem distinção de idade e é focado na 

prestação de serviços humanitários. 

Holly acredita que o Rotary tem chamarizes poderosos para atrair a juventude, como o aprimoramento de habilidades 

de liderança, o papel de mentor e a enorme rede de contatos. Ela diz que os jovens profissionais precisam se sentir à 

vontade no clube e, para isso, é imperativo abandonar formalidades e tradições e dar lugar a uma cultura que prime pela 

inclusão.

Implementando o Modelo de Subsídios do Rotary

Se você quiser que seu projeto tenha grandes resultados, encontre bons parceiros — este é o conselho de Jorge Aufranc. 

Quando se trata de colaboração, ele segue esta dica à risca. 

Para realizar seu projeto de Subsídio Global, o Rotary Club dele trabalhou com mais de 20 clubes através de uma parceria 

com o Distrito 6440 (EUA). Juntos, os associados do clube visitaram comunidades, ouviram quais eram suas preocupações 

e ideias, e envolveram líderes comunitários no processo de planejamento e implementação.

Segundo Jorge, quando a comunidade se envolve no projeto desde a fase inicial ela se sente parte dele, o que ajuda a 

garantir sua sustentabilidade. Portanto, os rotarianos patrocinadores não devem pensar no projeto como sendo seu, mas 

sim da comunidade.

O projeto tratou da área de recursos hídricos, saneamento e higiene, construindo novas latrinas e pias em nove escolas de 

regiões rurais em Sumpango, Guatemala. Os moradores das comunidades beneficiadas ajudaram no trabalho e 

aprenderam novas habilidades, como fabricação de sabão. 

Não é à toa que o Jorge, ex-governador de distrito, acredita no novo sistema de subsídios do Rotary: seu distrito recebeu o 

segundo maior número de Subsídios Globais durante a fase piloto do Visão de Futuro — um total de US$5,5 milhões em 

fundos. 



Casas da Amizade. 
A intenção é que a partir deste ano, o trabalho das Casas da Amizade seja algo

mulheres que têm algo em comum: amor ao próximo.

10

NELSON MANDELA, UM ALIADO DA PAZ E DA ERRADICAÇÃO DA PÓLIO

Em 1996, as imunizações de rotina contra a poliomielite na Nigéria e em outros países africanos não eram 
nada rotineiras. Outros problemas de saúde e a falta de financiamento obrigaram muitos governos a 
repensarem suas prioridades. A campanha para erradicar a poliomielite na África precisava de um líder.

E o seu nome é Nelson Mandela. Herb Brown, presidente do Rotary em 1995-96, lembra da ocasião em que 
se encontrou com o líder sul-africano para pedir seu apoio.

"O presidente Mandela foi muito atencioso e ouviu atentamente o que tínhamos a dizer", lembra Brown. "Eu 
disse a ele que precisávamos convencer os chefes de estado de países africanos a voltarem sua atenção à 
imunização."

Mandela concordou em ajudar. "Eu conheço o trabalho do Rotary e sei do trabalho que fazem e que fizeram 
quando estive preso", disse ele a Brown, que estava ao lado do presidente quando ele pediu aos líderes 
africanos para abrirem suas portas aos Dias Nacionais de Imunização contra a pólio.

Alguns meses depois, Mandela ajudou a lançar a campanha Chute a Pólio para Fora de África junto com 
Luis Giay, presidente do RI em 1996-97 e Rajendra Saboo, presidente do Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária no mesmo ano. Os resultados foram quase imediatos e o trabalho de erradicação da 
pólio no continente voltou a ser prioridade. As campanhas envolveram jogos de futebol e várias 
celebridades, fazendo com que cerca de 30 países africanos organizassem seu primeiro Dia Nacional de 
Imunização.

Em reconhecimento ao seu excelente trabalho, em 1997, Nelson Mandela recebeu o Prêmio Rotary pela 
Paz e Compreensão Mundial, na época a maior honraria do Rotary. "Escolhemos o presidente Mandela 
pela sua imensa contribuição à paz, direitos humanos e liberdade", disse Giay, acrescentando que os 
rotarianos serão eternamente gratos pelo seu apoio incondicional à erradicação da pólio em toda a África.

Mandela doou os US$100.000 que recebeu com o prêmio para o Fundo Nelson Mandela para Crianças.

Após sua morte, rotarianos da África do Sul aclamaram Mandela como um dos maiores símbolos de 
liberdade e igualdade do Século XX, o pai da nação e um líder do servir.

"Mandela foi um homem que superou obstáculos inimagináveis para se tornar um de nossos maiores 
líderes humanitários. Seu exemplo de coragem, determinação e compromisso continuarão nos inspirando 
a trabalhar por um mundo melhor e mais pacífico", disse o presidente do RI Ron Burton. 

By Dan Nixon
Rotary News



RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO - 2013/14
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    DÓLAR ROTÁRIO JANEIRO - R$ 2,32            

30/06/2013

Nº de Assoc. Frequência
Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.

Agudos 47 84,87% 44 82,24% 44 79,61% 44 80,70% -3

Americana 11 88,64% 12 81,80% 12 86,36% 12 83,58% 1

Americana-Integração 28 63,89% 18 62,50% 18 81,48% 18 72,87% -10

Boituva 28 61,46% 29 72,38% 26 50,00% 25 59,71% -3

Boituva-Sul 20 75,44% 20 70,00% 20 70,45% 22 72,80% 2

Botucatu 41 67,31% 48 72,44% 48 60,98% 50 67,49% 9

Botucatu-Bons Ares 22 75,00% 22 60,42% 24 67,71% 24 70,81% 2

Botucatu-Cidade Alta 34 65,91% 33 66,88% 32 55,00% 32 66,09% -2

Botucatu-Cuesta 49 77,08% 48 50,69% 48 69,00% 48 64,19% -1

Botucatu-Norte 49 59,78% 47 71,56% 45 72,78% 45 67,39% -4

Cabreúva 16 61,25% 16 41,67% 16 64,58% 16 55,17% 0

Capivari 16 86,11% 18 91,11% 18 87,72% 19 88,05% 3

Cerquilho 11 62,50% 8 62,50% 8 86,36% 11 75,81% 0

Conchas 14 64,29% 16 77,14% 15 51,67% 16 66,41% 2

Hortolândia-101 15 72,00% 15 70,00% 15 68,33% 15 73,33% 0

Indaiatuba 38 62,50% 40 77,78% 40 69,44% 39 76,23% 1

Indaiatuba-Cocaes 18 73,44% 16 81,33% 15 57,81% 16 73,01% -2

Indaiatuba-Votura 29 95,69% 30 90,34% 30 91,96% 29 92,10% 0

Itú 27 83,55% 27 85,56% 26 90,28% 26 86,03% -1

Itú-Convenção 29 81,52% 27 80,00% 27 73,00% 28 79,28% -1

Itú-Terras de São José 20 67,11% 20 66,32% 20 84,00% 20 73,75% 0

Laranjal Paulista 16 82,81% 17 79,41% 18 64,81% 19 75,93% 3

Lençóis Paulista 36 84,00% 35 68,75% 34 64,58% 32 76,91% -4

Macatuba 15 91,38% 22 86,79% 22 80,68% 23 86,18% 8

Nova Odessa 18 97,33% 18 98,33% 18 98,33% 18 98,80% 0

Pardinho                                               10 60,00% 9 59,38% 8 77,08% 8 62,96% -2

Piracicaba 19 87,50% 19 55,71% 19 97,62% 19 79,00% 0

Piracicaba-Cidade Alta 20 91,67% 18 88,42% 22 85,96% 22 85,21% 2

Piracicaba-Corumbataí 24 87,50% 16 56,67% 15 68,33% 15 62,46% -9

Piracicaba-Luiz de Queiroz 23 63,64% 23 73,86% 23 40,91% 23 58,94% 0

Piracicaba-Paulista 22 65,71% 22 60,71% 22 79,76% 22 71,47% 0

Piracicaba-Povoador 20 78,57% 18 78,57% 16 86,54% 15 78,38% -5

Piracicaba-São Dimas 17 68,57% 14 61,83% 16 69,00% 16 69,62% -1

Piracicaba-V. Rezende 21 80,36% 20 72,50% 22 66,67% 21 73,33% 0

Porto Feliz 31 75,93% 30 66,67% 30 60,58% 29 69,64% -2

Rafard 20 88,16% 19 94,74% 19 94,74% 19 92,69% -1

Rio das Pedras-Centro 36 75,00% 27 73,91% 27 96,05% 23 80,63% -13

Sal�nho 16 90,79% 19 80,00% 20 80,00% 20 84,46% 4

Salto 40 56,48% 40 53,70% 40 54,63% 40 55,37% 0

Salto-Moutonnée 20 88,16% 19 84,21% 19 61,90% 21 82,60% 1

Sta. Barbara D'Oeste 29 65,00% 27 75,83% 27 73,00% 28 70,84% -1

SBO-Progresso 16 60,00% 15 48,08% 15 73,08% 15 60,87% -1

São Manuel 24 84,00% 25 72,50% 25 82,00% 25 82,09% 1

Sumaré 22 89,47% 21 81,05% 21 84,21% 21 83,26% -1

Sumaré-Ação 15 77,50% 16 88,00% 15 86,67% 15 85,96% 0

Sumaré-Norte 23 67,86% 23 60,00% 20 68,75% 19 67,42% -4

Sumaré-Villa Flora 11 58,18% 11 61,36% 11 63,64% 11 61,69% 0

Tietê 25 62,50% 25 71,71% 26 75,00% 26 74,04% 1

Resultados totais/médias do 

Distrito
1151 75,15% 1122 72,24% 1117 74,02% 1120 74,49% -31

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 2013

Clubes
Outubro de 2013 Novembro de 2013
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   A intenção é semear

                                Voluntárias em Rotary, 

 
  Acabamos a Primeira Etapa de nosso trabalho; as visitas oficiais. E posso 
afirmar com toda a convicção, de que estou super orgulhosa de fazer parte deste 
Distrito. 
Conheci Clubes dinâmicos, Casas da Amizade que realmente fazem uma grande 
diferença em suas cidades. Mas nada se compara à riqueza do ser humano que 
estava em cada cidade que passamos e que tivemos o privilégio de travar 
grandes amizades e se depender de nós, eternas. Vale ressaltar que o processo 
que nos preparou para este compromisso foi fundamental já que as palestras que 
assistimos nos treinamentos em San Diego eram ministradas por Rotarianos 
experientes, como por exemplo, presidentes do Rotary International como Giay, 

Kalyan Banerjee. Este último, pra mim, foi um divisor de águas na forma de ver como seria nosso trabalho 
porque eu tinha verdadeiro pavor de errar e decepcionar o Takada e o Distrito, obviamente. Mas ele, o Kalyan 
na sua humildade, como é comum nos indianos, nos disse que não tivéssemos a pretensão de grandes 
mudanças, e que nos preocupássemos somente em semear algo bom. Tirou uma tonelada dos meus 
ombros, e percebi que nosso trabalho seria contagiar os clubes com nossa energia positiva e vontade de 
fazer a diferença, principalmente para nós mesmos. 
Eu acredito que, quando tentamos fazer algo, nos esforçamos muito e trabalhamos para que as coisas saiam 
bem, o resultado é apenas um detalhe. O importante é poder dizer pra si mesmo “eu fiz o meu melhor!”. 
Nem quero mencionar pessoas que se preocupam simplesmente em fazer coisas para agradar os outros ou 
“ficar bem na fita”; coitadinhos! Sem demagogia alguma, se com nossa visita conseguimos proporcionar uma 
noite agradável e um sentimento de querer trabalhar, bendita seja nossa gestão. 
Nunca tive também  a pretensão de criar projetos para serem seguidos; foram apenas sugestões de como 
trabalhar as áreas de enfoque e mesmo assim, quando foram idealizados, eu não tinha o menor 
conhecimento dos clubes e suas comunidades. Mas mesmo assim, estou finalizando os materiais que serão 
disponibilizados no site para download. 
Em fevereiro espero ver todos lá e continuo pedindo que me enviem os eventos maravilhosos que 
acontecem em cada clube para postarmos o passo-a-passo e servir como ideia para outros clubes e distritos. 
O nosso Distrito é compacto, é uma judiação não aproveitarmos esta vantagem de podermos visitar nos e 
trocar experiências, vivências e praticarmos companheirismo. Mandem os eventos que estão agendados 
para este primeiro semestre e todos ficaremos agradecidos.
Contem comigo para o que for,  estou à disposição de vocês.
 Um abraço e nos vemos em 2014.

Kátia Borim 
Coordenadora Distrital 2013-14

 

 


