
                                                           Caros companheiros e companheiras,

                                                                                                                  Meus amigos em Rotary

m nossas visitas tenho salientado que o que faz a diferença entre clubes assistencialistas, que 

Epromovem pequenas ações junto às comunidades onde estão instalados e os clubes que promovem 
ações de impacto, sustentáveis, de repercussão e divulgação de imagem publica do Rotary é 

justamente o grau de informação dos companheiros dos recursos disponibilizados pelo Rotary e pela nossa 
Fundação Rotaria, de como utiliza-los de forma eficaz, responsável e sustentável, e o quanto estas ações podem ser 
potencializadas beneficiando uma parcela muito maior da população menos favorecida.  
Nesta fase de mudanças profundas com a introdução do Visão do Futuro, a revolução vem acompanhada de grandes 
mudanças implementadas no novo site do Rotary.
Esta nova apresentação do nosso site, com uma linguagem mais voltada ao publico em geral,  facilita a nossa 
comunicação com nossas comunidades promovendo de forma mais eficaz a conscientização de não rotarianos da 
importância de nossa organização, pelo trabalho que realiza.
Da mesma forma, através do link “Meu Rotary”, o novo formato do site nos aproxima ainda mais de Rotary Clubs e 
associados do mundo todo. O tema «Subsídios» e suas novas regras de utilização são amplamente explorados, 
disponibilizando uma infinidade de informações fundamentais para que possamos continuar a desenvolver nossas 
comunidades através de projetos humanitários de grande impacto. No site encontramos vários exemplos de projetos 
de sucesso, realizados em diversos países, abrindo possibilidades de intercâmbio de informações e busca de 
parceiros para projetos de subsídio global.
Ainda sobre o tema subsídios recomendo uma leitura atenta da mensagem do chairman da Fundação Rotária, 
companheiro Pedro Schmidt, sobre as regras de utilização dos recursos  do FDUC e algumas das formas como 
podemos buscar parceiros para nossos projetos. 
Ainda nesta edição apresentamos uma nova ferramenta disponibilizada no nosso site,  - O link «Brand www.rotary.org
Center, um recuso de grande utilidade para a correta utilização de nossa nova marca e para, entre outras coisas, a 
elaboração de trabalhos de divulgação de nossa Imagem Publica.
Boa leitura a todos!
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

  No mês de fevereiro, 109 anos atrás, 

Paul Harris e  três amigos fundaram o 

primeiro Rotary Club. O objetivo era simples: 

criar um local propício para amizades entre 

pessoas que acreditavam nos mesmos 

valores.

Com o tempo, a filosofia do Rotary amadureceu e seus ideais passaram a 

englobar projetos humanitários, ética profissional e compreensão 

internacional. Com o crescimento do Rotary, Paul Harris imaginou um 

mundo em que os conflitos eventualmente desapareceriam graças aos 

contatos pessoais e à aceitação das diferenças alheias. Ele achava que se 

as pessoas se unissem em um espírito de amizade e tolerância, 

perceberiam o quanto tinham em comum.

Paul Harris teve a sorte de viver para ver o ideal rotário se propagar em 

dezenas de países. Toda semana, em 34.000 comunidades, sua visão 

perdura em cada reunião de Rotary Club. Mas em nenhum lugar do mundo 

essa visão é tão viva quanto durante a nossa Convenção anual.

No evento, por alguns dias, vemos o mundo imaginado por Paul Harris: 

homens e mulheres de diferentes nacionalidades, culturas e religiões 

unidos para promover a paz, ajudar o próximo e desfrutar de 

companheirismo. É uma experiência inesquecível pela qual Jetta e eu 

esperamos ansiosamente todos os anos. Cada Convenção é diferente, e 

todas se tornam uma memória que guardamos com carinho.

Este ano, terei o privilégio de presidir a 105ª Convenção do Rotary 

International em Sidney, de 1º a 4 de junho. A dinâmica cidade é a porta de 

entrada entre ocidente e oriente, e o local ideal para sediar a Convenção. 

Sidney é extremamente diversificada, de grande riqueza cultural e 

histórica, e uma das minhas cidades favoritas. Animada e tranquila ao 

mesmo tempo, é um lugar onde me sinto em casa e sempre encontro algo 

diferente para ver ou fazer.

Em 2014, junte-se a nós para celebrar nossos sucessos, fazer planos para 

o futuro e descobrir novas maneiras de Viver Rotary, Transformar Vidas.

                                                                         Ron Burton
                                                 Presidente do Rotary Interntational  
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             COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

                                                             Transição de liderança

                             “Liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade.”

                                            Warren Bennis

               

                É evidente que uma das tarefas mais importantes do Rotary, assim como de qualquer 

organização, instituição, corporação, governo ou religião que tenha intenção de progredir e acompanhar o ritmo 

das mudanças, é preparar e treinar seus líderes. Portanto, seguindo a tradição, o Rotary realizou de 12 a 18 de 

janeiro a Assembleia Internacional, em San Diego, EUA, para a qual foram convocados mais de 530 

governadores distritais, a fim de que recebessem treinamento prático e inspiração necessários para liderar os 

rotarianos do seu distrito.

Durante a reunião, eles conheceram o lema e os planos do presidente 2014-15 do Rotary International, 

Gary Huang, e compartilharam visões de metas a atingir no próximo ano. Além disso, durante as sessões 

plenárias ouviram líderes rotários de destaque; nos grupos de discussão e nas dinâmicas, trocaram informações 

e ideias com os colegas de ano em todo o mundo, criando duradouros laços de amizade e oportunidades para a 

implementação de futuros projetos em parceria. Como sempre, para os assistentes esse foi um acontecimento 

único, com vivências inesquecíveis e singulares.

Agora, de volta a seus respectivos países, os governadores eleitos devem se preparar para a transição de 

liderança no distrito e nos clubes pelos quais são responsáveis, em uma tarefa que exige muito planejamento e 

preparação, já que inclui importantes atividades, tais como capacitação da equipe distrital, o Pets — Seminário de 

Treinamento para Presidentes Eleitos — e a assembleia distrital, que ocorre entre fevereiro e junho próximos.

Peter Senge, em seu livro A quinta disciplina, afirma que “os líderes, nas organizações, são responsáveis 

por criar um ambiente onde as pessoas possam expandir suas capacidades para moldar o futuro”. Em outras 

organizações, assumir uma posição de liderança envolve direitos e obrigações. No Rotary, isso só gera 

obrigações, sem direitos. O bom cumprimento dessas obrigações gera reconhecimento e crescimento que, em 

última análise, são direitos, expectativa daqueles que doam tempo, conhecimento e vocação para o servir.

No nível distrital, compete ao governador incentivar a liderança em todos os níveis, elegendo quem está 

preparado e preparando quem foi eleito, seguindo o exemplo de Jesus, que escolheu os 12 pescadores da 

Galileia, treinou-os e os preparou para que cumprissem a missão. Também é tarefa do governador inspirar os 

rotarianos a crescer em nível pessoal e no Rotary, porque isso não somente trará excelentes resultados, como 

também permitirá a participação de todos os envolvidos em sua gestão, consolidando assim um grupo 

sintonizado e motivado a trabalhar para atingir metas.

Todos os clubes devem assumir essas responsabilidades e, invariavelmente, enviar seus novos 

presidentes, secretários, tesoureiros e gestores da Fundação Rotária às reuniões convocadas, para que possam 

se preparar adequadamente para um mandato bem-sucedido. Além disso, ao incentivar seus líderes a participar e 

a treinar os clubes, assegura-se a atualização de conhecimentos e técnicas que garantem melhor 

desenvolvimento das comunidades.

A transição de liderança pode ser um grande desafio para aqueles que assumem ou deixam cargos, mas é 

também uma grande oportunidade para revitalizar a continuidade da organização e dar a seus membros um 

valioso sentido histórico e de identidade. Compreender isso é dar um passo adiante na busca de parceiros 

motivados e clubes fortes e dispostos a servir.
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                                          Mensagem do ”Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária”

CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO FDUC

FUNDO DISTRITAL DE UTILIZAÇÃO CONTROLADA

                                                      Companheiros Presidentes do “ Viver Rotary Transformar Vidas”

 O Companheiro Governador Wilson Takada Júnior, me incumbiu de divulgar critérios para utilização do 
nosso FDUC. 

Como os companheiros presidentes bem sabem, FDUC é a sigla do Fundo Distrital de Utilização Controlada. É o 
fundo onde são creditados anualmente, 50% das doações que fizemos há três anos . Os outros 50% ficam a nossa 
disposição no Fundo Mundial. O FDUC é cumulativo ou seja, se não o usarmos em um ano, ele vai se acumulando. 
Temos hoje mais de U$ 150,000.00 disponíveis para projetos.

Após ter proposto os critérios abaixo, tive a aprovação do nosso Governador Wilson Takada Jr e do companheiro 
Antônio do Nascimento, Presidente da Sub Comissão de Subsídios. 

Serão estes os critérios a serem utilizados a partir de agora:

1. Para os projetos de clubes de nosso distrito beneficiando suas comunidades, o FDUC do D-
4310,disponibilizará um valor total de até U$ 10.000,00. Os clubes, com este valor, poderão gerenciar a sua 
utilização para um ou mais projetos. Deverão ainda participar do projeto, com um mínimo de 20% do valor 
que estiver sendo disponibilizado pelo FDUC.

2.   Para projetos de clubes de nosso distrito beneficiando outras comunidades fora de nosso distrito, o FDUC 
disponibilizará até o valor total de U$ 5.000,00, limitado a um projeto por clube. O Clube deverá ainda 
participar com no mínimo 20% do valor que estiver sendo disponibilizado pelo FDUC.

3.   Projetos de treinamento para Equipes de Formação Profissional (VTT) serão estudados caso a caso.

4.   Projetos distritais serão analisados pela Comissão da Fundação Rotária, em função do mérito e do impacto 
que causarão para a imagem pública de RI.

Para busca de parceiros para os seus projetos temos as seguintes ferramentas:

·         ProjectLINK                 · Grupos Rotarianos em ação relacionados às áreas de enfoque

·         Convenção do RI       ·  Matchinggrants.org/global

·         LinkedIn                      ·   Feira de projetos

·         Viagens                       ·   Líderes distritais (que podem promover seu projeto em eventos internacionais)

·         Intercambistas de seus clubes (de jovens, antigo IGE, bolsistas da Fundação)

Companheiros, em caso de dúvidas estaremos à disposição. A todos, sucesso em seus projetos! 

Um grande abraço!

Pedro Luiz Schmidt – Governador  2004-05 
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 Graças aos materiais e recursos disponíveis no  do site oficial do Rotary International, agora ficou Brand Center

mais fácil do que nunca fortalecer a imagem do Rotary em sua comunidade.

Lançado no início deste mês, o Brand Center oferece aos rotarianos uma maneira simples de personalizar logos de 

clubes, criar folhetos promocionais ou renovar o design de suas newsletters. Além disso, traz diretrizes, respostas às 

perguntas mais frequentes e informações sobre a importância de compartilhar a história do Rotary com o público externo.

“O Brand Center permite que todos participem da divulgação do Rotary no mundo”, disse Alan Buddendeck, diretor de 

comunicação do Rotary International.

“O que torna esta ferramenta interessante é o fato de que foi desenvolvida em colaboração com rotarianos de todo o 

mundo - elemento de grande importância para que a experiência dos usuários seja positiva”, completou Buddendeck.

Veja a seguir cinco razões para usar o Brand Center:

1 – Criar logos para seu clube ou distrito utilizando a marca mãe do Rotary e ver as modificações feitas 

instantaneamente.

2 – Criar apresentações em PowerPoint, press releases e newsletters com a nova identidade visual do Rotary. Os 

modelos disponíveis podem ser personalizados o quanto você quiser.

3 – Encontrar diretrizes para o uso de logos do Rotary e respostas às perguntas mais frequentes sobre a nova identidade 

visual. Por exemplo: você sabia que o distintivo de lapela para associados não foi alterado, ou que há fontes gratuitas 

além das opções comercializadas?

4 – Fazer upload e armazenar materiais e logotipos que deseja utilizar no futuro, além de compartilhar suas peças de 

comunicação com outros rotarianos.

5 – Fazer download de anúncios de utilidade pública, vídeos e imagens que o ajudarão a contar a história do Rotary. 

Escolha entre uma ampla variedade de materiais para ilustrar os princípios rotários: junte-se a líderes, troque ideias e 

entre em ação.

“Com o novo Brand Center, qualquer rotariano poderá usar as ferramentas e modelos disponíveis para criar logos e 

documentos que representem nossa nova identidade visual, porém personalizados para seus clubes e distritos. Agora 

eles podem alcançar resultados de alta qualidade sem ter que contratar um design ou adquirir um software profissional", 

disse Elizabeth Smith Yeats, governadora eleita do Distrito 6400 (partes de Ontário, Canadá e Michigan, EUA).

A Nova Ferramenta do Rotary 

https://www.rotary.org/pt/brandcenter
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Músico Derico Sciotti é o mais novo tripulanteMúsico Derico Sciotti é o mais novo tripulante

 de nossa aeronave do D 4310 e irá animar   de nossa aeronave do D 4310 e irá animar  

nosso Happy Hour na Conferêncianosso Happy Hour na Conferência

 Distrital em Águas de Lindóia Distrital em Águas de Lindóia

Músico Derico Sciotti é o mais novo tripulante

 de nossa aeronave do D 4310 e irá animar  

nosso Happy Hour na Conferência

 Distrital em Águas de Lindóia

 

 

rofissional desde os 11 anos, Derico Sciotti começou seus estudos de flauta aos 5 anos de idade. Desde 

Pentão, teve a oportunidade de estudar com mestres renomados como João Dias Carrasqueira, Antônio Carlos 

Carrasqueira, Jean-Noel Saghaard, Lídia Alimonda, Héctor Costita, Amilson Godoy, entre outros.

De formação erudita, Derico Sciotti obteve grande repercussão nacional a partir de 1974, quando ganhou vários 

concursos nacionais e internacionais para jovens instrumentistas, o que possibilitou sua participação em diversos 

recitais e concertos pelo Brasil.

Em 1979, paralelamente à sua carreira erudita, Derico Sciotti começa a tomar conhecimento de novos estilos 

musicais como jazz, blues, música instrumental e música experimental. É nesse momento que abre as perspectivas 

instrumentais, aprendendo linguagens novas de instrumentos como saxofone, guitarra, contrabaixo, violão, bateria e 

piano.

Derico Sciotti torna-se multi-instrumentista e parte para a carreira mais popular, onde conhece músicos e artistas 

com quem passa a trabalhar, tais como Amelinha, Diana Pequeno, Marlui Miranda, Ana de Hollanda, Jean e Paulo 

Garfunkel, Celso Viáfora, Eliete Negreiros, Chico César, 

Em 1983 funda juntamente com sua família a Escola de Música Artlivre, que hoje conta com duas unidades em São 

Paulo abrigando, entre crianças, jovens e adultos, uma comunidade de 300 alunos e 15 professores.

Em Em 1990, Derico é convidado a participar das gravações do programa Jô Soares Onze e Meia do SBT como 

saxofonista e flautista do Quinteto Onze e Meia. Este trabalho possibilitou a Derico Sciotti tocar com músicos como 

George Benson, Billy Cobham, Ian Anderson, Ray Coniff, Randy Crawford, Roberto Carlos e Gilberto Gil, , entre 

outros. Porém, além de músico, passou a atuar também como  "Assessor para Assuntos Aleatórios", participando e 

ajudando Jô Soares nas mais diversas e inusitadas situações criadas dentro do programa. 

Sexteto do Jô  

No início era um Quarteto (Miltinho, Bira, Rubinho, Edmundo Villani-Côrtes) que animavam os intervalos das 

gravações e as apresentações musicais. A fórmula deu certo e o Quarteto virou Quinteto ( ) e, Quinteto Onze e Meia

hoje, Sexteto.

Esse sexteto tem vida própria e faz shows desde 1992 pelo Brasil. Todos os integrantes têm seus projetos musicais 

individuais. No programa tocam jazz com  e acompanham os convidados em seus mais variados estilos musicais. Jô

Campanha “Só falta Isto”

Convidado a apoiar  nossa campanha de combate à POLIO, 

Derico aceitou prontamente e já é garoto propaganda de nossa 
Campanha, ao lado de Renato Aragão,  Isabeli Fontana, entre 

outros.

    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinteto_Onze_e_Meia
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B4_Soares
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             23 de Fevereiro de 2014 - DIA DO ROTARY

Prezados companheiros e companheiras do Distrito 4310!

 Neste dia do Rotary devemos dedicar alguns minutos de nosso tempo, para refletir como temos agido em 
benefício de nossas comunidades.

Será que temos utilizado de maneira eficaz o que nossa organização coloca à nossa disposição, beneficiando 
nossas comunidades através dos recursos disponibilizados pelo Rotary e por nossa Fundação Rotária? 

O Rotary vem passando por uma fase de inovação, ou melhor, de revolução em termos de estrutura e facilitação 
para utilização destes recursos, com a introdução do "Visão de Futuro", que já estão gerando frutos em todo o 
mundo através da realização de projetos humanitários robustos e sustentáveis, dentro das áreas de enfoque.

Estes projetos, além do benefício a uma parcela maior das comunidades menos favorecidas, vem dando à nossa 
organização uma maior visibilidade, facilitando o recrutamento de novos associados, gerando um circulo virtuoso: 
Imagem Publica forte + Crescimento do quadro associativo + Aumento da força de trabalho + Potencialização das 
doações à Fundação Rotária, com consequente aumento dos recursos para financiar os projetos humanitários e 
uma parcela cada vez maior das comunidades sendo favorecidas.

Para que nós, do D 4310 também possamos nos beneficiar desta nova realidade, convoco a todos os 
companheiros que reflitam sobre a maneira como vem agindo.

Não estaria na hora de pensarmos "Fora da Caixa", isto é, avaliar se não temos agido da mesma maneira, sempre, 
esperando resultados diferentes em nossas ações?

Para auxiliar  em nossa reflexão, compartilho com vocês uma nova definição de nossa organização, que como 
parte da continuidade desta nova imagem que o Rotary vem criando, vem complementar o que já conhecemos e 
utilizamos:

"O ROTARY É UMA ORGANIZAÇÃO QUE UNE PESSOAS QUE ENTRAM EM AÇÃO PARA RESOLVER 
PROBLEMAS IMPORTANTES EM COMUNIDADES DO MUNDO»

A governadoria tem procurado implementar inovações para que possamos a partir de agora ter à nossa disposição 
as informações e o apoio necessários para  nos beneficiarmos desta nova realidade.

Em nossas reuniões regionais temos apresentado um balanço de nossas realizações, e colocado em discussão as 
dificuldades encontradas no cumprimento de nossos objetivos e revisto metas, colocando à disposição todos os 
recursos necessários para que os clubes encerrem esta gestão com seus clubes fortalecidos.

Dentro de nosso espírito de continuidade, nossa missão é entregar os clubes e o distrito aos nossos sucessores 
não necessariamente com grandes realizações, mas certamente um pouco melhor do que os recebemos.

Congratulo a todos por seu engajamento pelas nossas causas humanitárias e pelo apoio aos seus presidentes na 
busca de seus objetivos, e aproveito esta data tão especial para agradecer a todos os companheiros, sem 
exceção, pela colaboração que tem dado à Governadoria e à Coordenadoria Distrital.

Temos ainda um bom tempo pela frente, para recarregar nossas baterias e encerrar este ano rotário com o 
cumprimento de nossas metas, de forma que nosso encontro em Águas de Lindoia durante nossa Conferência 
Distrital seja uma festa de congraçamento e celebração pelos desafios vencidos, com sentimento de dever 
cumprido por termos, durante este ano cumprido nossa missão de "Dar de Si antes de Pensar em Si" 

                                           VIVENDO ROTARY, TRANSFORMANDO VIDAS!
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Mensagem da Coordenadora Distrital  2013-14
Kátia Borim 

  
  

N
esta altura do Ano Rotário, quem não se motivou com os nossos estímulos, 
dificilmente mudará sua postura, não é certo? Errado. 

As mudanças podem e devem acontecer em qualquer momento, por isso se ainda
não conquistou aquela nova voluntária para que participe de sua reunião ou que se 

una a um projeto que já está na reta final, ou ainda que venha na votação para decidir qual a entidade que 
estará na Conferência deste ano, corra lá e faça uma nova tentativa.  
 O Pai, lá em cima, nos criou perfeitos com o compromisso de sermos felizes servindo ao nosso próximo. 
E isto nada tem a ver com Religião e sim Religiosidade, é a essência da Vida. Só que esta “Perfeição” vai 
minguando segundo nossos princípios, vivências e a própria Lei da Sobrevivência. De repente nos tornamos 
pessoas desconfiadas, desmotivadas e acabamos por desenvolver sentimentos menos nobres, enxergar só o 
nosso umbigo. Disso para entrarmos na caixinha e nos manter “no morno” por toda a vida, é um pulinho. 
Hajam estímulos para mudarmos essa realidade, não é mesmo? E felizes dos que o logram com o amor,  e não 
pela dor. 
Então aproveite esta chance.
O Rotary nos dá esta oportunidade.
Claro que se nos deixarmos levar por pessoas dentro do clube que nos fazem repensar a existência, com 
certeza desistimos na primeira, como eu já fiz. Mas este compromisso com o Rotary me mostrou que é uma 
minoria que irá se extinguir. Principalmente se não deixarmos espaços vazios.
Quando é o amor que nos move a servir por servir, nos sentimos bem mais perto do Pai. É quando sentimos um 
cansaço depois de um evento, mas com uma mistura de alegria e tarefa cumprida. E inclusive nestes 
momentos, descobrimos companheiros e parceiros fantásticos. Isto porque nos abrimos a estas experiências.
Eu vivenciei o que escrevo durante as visitas, porque o cansaço até batia, só que era colocar o uniforme e 
começar a mentalizar como seria a reunião, o bom que era conhecer pessoas novas, ou rever as já 
conhecidas, para um novo sentimento muito gostoso tomar conta.
Quem pensar que ao final da gestão acabaram os compromissos com o clube, está redondamente enganado. 
A partir de Julho. a palavra de ordem é repassar experiências através do auxílio.
 Imaginou o vazio que seria guardar para si toda a vivências de uma gestão à frente de um clube?
No way! 
Pra finalizar devo escrever também que estou direcionando minhas energias para a organização da 
Conferência. Será a materialização do meu sentimento por vocês. Espero que se animem a ir e vivenciar 
comigo dias de muita alegria, e grandes transformações.
Beijos e Abraços fraternos 

Kátia Borim 


