
                                                    
                                                                               Prezados companheiros e companheiras,
       

ove meses se passaram desde o início deste ano Nrotário, e dia a dia pudemos constatar através da 

evolução dos resultados obtidos pelos clubes, o 

empenho de nossos presidentes e seus companheiros no cumprimento das metas distritais, gerando recursos que 

potencializam os benefícios que  propiciamos às nossas comunidades através de nossos programas humanitários.

Estes resultados foram avaliados e debatidos em uma série de 04 reuniões regionais com presidentes, secretários e 

membros de nossa equipe distrital. 

Nos reunimos em Piracicaba, em Tietê, em Indaiatuba, e encerramos  mais esta etapa no dia 15 de Março em 

reunião com as áreas 01 e 02 em Botucatu, com presença maciça da maioria dos clubes de nosso distrito.

Durante as reuniões tivemos a oportunidade de:

· Apresentar e avaliar os resultados parciais obtidos até 31/01/2014. 

· Discutir as dificuldades enfrentadas pelos clubes para o cumprimento das metas e eventual realinhamento 

dos objetivos. 

· Rever e orientar os companheiros sobre como apresentar os relatórios de resultados à governadoria 

visando obter a Menção Presidencial e Premiação pelo cumprimento das Metas Distritais. 

· Reforçar a orientação sobre utilização do Sistema Clube Eficaz e orientações da Secretaria Distrital.

Embora tenhamos um balanço geral positivo, refletido pelos números de 31/03/2014, alguns dos resultados obtidos 

até o momento merecem maior atenção, principalmente com relação ao Desenvolvimento de Rotary -DQA

Apesar do esforço realizado na ampliação do quadro associativo, com 32 clubes tendo realizado admissões 

resultando em 93 novos companheiros de 01/07/2014 até o dia 31/03/2104, no mesmo período tivemos 174 

baixas, em 40 clubes, um número expressivo que representa 15% do quadro associativo do distrito em 

01/07/2014, que era de 1.164 associados!

Desta forma, peço que, em um esforço conjunto de todos os companheiros do nosso distrito, aceitem o desafio de: 

Admissão de pelo menos Um (01) novo associado por clube de 07/04 até 30/06/14!
Se conseguirmos vencer este desafio, somado ao esforço que estamos realizando para a fundação de novos 

clubes, teremos nosso distrito mais uma vez fortalecido para enfrentar os desafios da próxima gestão 2014/15 e 

das gestões que a sucederão, ampliando nossa força de trabalho em benefício de nossas comunidades e da 

comunidade mundial através de nossos programas humanitários.

Tenho a certeza de que, a exemplo de anos anteriores, este desafio será encarado com seriedade por todos os 

companheiros e ao término de nossa gestão teremos um distrito fortalecido, que continuará a trabalhar em benefício 

de nossa comunidade local e mundial,

Vivendo Rotary e Transformando Vidas! 

Boa leitura a todos.

Mensagem do Governador Takada

DIRETO DA CABINE DE COMANDO

Governador Wilson Takada Jr.
Coordenadora Distrital Kátia Borim

Edição nº09 -  Março de 2014 -  Ano Rotár io  2013/14
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

Nascido e criado aqui nos Estados 
Unidos, no Estado de Oklahoma, eu 

achava que todo mundo era como eu e sabia ler. Na minha escola, não 
apenas tínhamos que estar lendo bem aos sete ou oito anos de idade, 
como os professores nos faziam ler com o livro virado de cabeça para 
baixo. Cada um de nós tinha sua vez de ler em voz alta para toda a sala, 
e não era nada fácil ler algo de ponta cabeça e mostrar os desenhos 
nos livros. Mas depois de tanto ler desta forma, chegou um momento 
em que não importava mais a forma como segurávamos o livro.
Naquela época eu não dava importância a esta habilidade que 
desenvolvi na escola, até que alguns meses atrás, durante uma visita a 
um projeto rotário no Estado do Alabama, me pediram para ler um livro 
para uma turma de 30 alunos com idade média de seis anos. Eu me 
sentei e comecei a ler com o livro de ponta cabeça.
Eu repeti a rotina exatamente como fazia quando tinha a idade 
daquelas crianças. Mas como adulto, especialmente com a mente de 
rotariano, passei a ver isto de uma forma diferente. Eu estava lendo 
para um grupo de crianças de uma escola, onde os rotarianos vinham 
semanalmente ler para aquelas crianças que precisavam de reforço na 
leitura. Não havia nenhuma dúvida de que todos ali naquela sala 
aprenderiam a ler e escrever bem. Mas, certamente, aqueles alunos 
não entendiam a dádiva de estar na escola, de contar com adultos que 
liam para eles, mesmo que fosse para mostrar as imagens de um livro 
virado de ponta cabeça.
Infelizmente, esta não é a realidade de todo o mundo. Milhões de 
crianças não têm a mesma sorte. É por isso que fizemos da educação 
básica e alfabetização uma área de enfoque do Rotary. Conforme 
celebramos o Mês da Alfabetização no Rotary, lembremo-nos de que 
estamos dando um presente muito valioso às crianças quando 
contribuímos para que elas aprendam a ler e escrever, estejam elas 
perto de nós ou em um país distante.
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             COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

                                                           Dinheiro não é o mais Importante 

                             

  “Há pessoas pobres, tão pobres, que dinheiro é a única coisa que elas têm.” – 

        Armando Fuentes Aguirre “Cato”

 

“No Rotary, nem tudo é dinheiro” é uma frase que escuto com frequência. No entanto, 

é verdade que as contínuas campanhas de arrecadação de fundos são muito importantes 

para cumprirmos nossas ações, e também é certo que, por vezes, deixamos a árvore 

desviar nossa atenção da beleza do bosque. Porque nem tudo é dinheiro.

Para nós, dinheiro é meio, é ferramenta, instrumento que, apesar de útil, não serve 

para medir a qualidade de um indivíduo, nem para analisar o serviço oferecido. Não se 

avalia uma pessoa pelo que ela tem ou fornece, mas sim por seu valor como ser humano. 

Contamos com muitos rotarianos economicamente prósperos, entretanto o valor deles 

está muito mais no que são do que em suas posses – e isso é realmente notável.

Ser rotariano nos oferece muitas oportunidades para sermos úteis, para 

oferecermos nosso tempo a tarefas que favorecem os mais necessitados, para servirmos 

por meio de nosso trabalho e praticarmos princípios e valores dessa organização que é 

nosso núcleo, e para contribuirmos com recursos. Como disse Paulo Coelho: “Somente 

recebemos mais do que doamos, quando doamos mais do que recebemos”.

É verdade que há quem já tenha fornecido milhões para boas causas. Que bom que 

essas pessoas existem, porque elas são indispensáveis. Mas há muitas outras que não 

podem doar tanto financeiramente, mas engrandecem suas causas ao contribuírem com 

sua personalidade, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa ou Nelson Mandela.

Acredito ser necessário criar no Rotary um equilíbrio entre os bens materiais e os 

bens espirituais. Uma pessoa é tão valiosa pelo que faz quanto pelo que doa. Porque fazer 

requer um enorme compromisso e uma vocação que nem todos têm. Os anos se passam e 

acho difícil entender por que temos tantos rotarianos apáticos em nossos clubes. A apatia é 

o nosso pior inimigo, porque nos leva à mediocridade, a não compreender que cada um 

pode e deve fazer sua doação, pode e deve contribuir para a mudança e o progresso.

Por isso devemos colocar o dinheiro em seu devido lugar: junto às ferramentas. 

Devemos ser generosos e doar o máximo que pudermos de nossos recursos. Devemos 

ser realizadores e usar nossos esforços e trabalho para concretizar nossos sonhos.

Pelo bem do Rotary e das próximas gerações, é importante continuarmos a 

contribuir e a realizar.

Abraço Fraterno,



XVIII Conferência Distrito 4310 -  A Conferência da Transformação
Representante do Rotary International  -   Gedson Junqueira Bersanete 

Gedson é natural de Birigui, Sp, onde reside. É casado com Anice Rahal Bersanete, psicóloga, com quem
tem dois filhos, Guilherme, formado em Odontologia da Universidade de São Paulo - Bauru  e Gabriel,
Advogado formado na Universidade Mackenzie. 
Gedson é Engenheiro Civil formado na Escola de Engenharia de Lins. 
É empresário do ramo imobiliário. Ele é membro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e da
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Birigui. Rotariano desde 1982.
Gedson é membro do Rotary Clube de Birigui- Distrito 4470 onde serviu como Presidente em 1988-89.
No Distrito 4470 foi Governador ano 1994-95. 
Foi Venerável da Loja Maçônica “Luz e Liberdade” no biênio 2003-05

No Rotary
Coordenador de Rotary – Assistente 2012-2014.
Coordenador Regional da Fundação Rotária – Zona 19 A e 20 Sul (2005-2008)
Gedson foi palestrante em inúmeras Conferências Distritais e serviu como representante do Presidente nas
Conferências dos Distritos 4500 – Recife, 4730 – Curitiba, 4580 em São João del Rei no Distrito 4610 – Atibaia e
no Distrito 4700 – Passo Fundo – RS.
Fez inúmeras palestras internacionais em Portugal, Argentina, Alemanha e nos Estados Unidos.
Ele participou de todos os Seminários Regionais da Fundação e dos Institutos Rotary do Brasil desde 1992 e
atuou como coordenador de Pré Instituto como GETS e GITS.
Foi representante do Distrito 4470 no Conselho de Legislação em Chicago, 2001.
Gedson serviu ao Rotary International como Training Leader, nas Assembléias Internacionais de 2000 e 2002 em
Anaheim, Califórnia.
Gedson recebeu a Citação por Serviços Meritórios da Fundação Rotária, recebeu o  prêmio
“Rotary International Service Above Self Award”. Ele e sua esposa Anice são Companheiros Paul Harris,
Benfeitores e Major Donors da Fundação Rotária.

Caros Amigos do Distrito 4310Caros Amigos do Distrito 4310

Atendendo uma convocação do PRI Ron Burton, Nicinha e eu aceitamos Atendendo uma convocação do PRI Ron Burton, Nicinha e eu aceitamos 
sermos seus representantes pessoais para a XVIII Conferência do Distrito sermos seus representantes pessoais para a XVIII Conferência do Distrito 
4310.4310.
É uma grande honra poder servir nosso Rotary em tão nobre missão.É uma grande honra poder servir nosso Rotary em tão nobre missão.
Eu gostaria de convocar os rotarianos e amigos do Distrito 4310 para esta Eu gostaria de convocar os rotarianos e amigos do Distrito 4310 para esta 
Conferencia memorável. Conferencia memorável. 
Em Águas de Lindóia, nos dias 23 a 25 de maio de 2014 teremos a Em Águas de Lindóia, nos dias 23 a 25 de maio de 2014 teremos a 
oportunidade de nos conhecermos melhor, estabelecermos um novo laço de oportunidade de nos conhecermos melhor, estabelecermos um novo laço de 
companheirismo e amizade. Trocaremos idéias e aprenderemos juntos companheirismo e amizade. Trocaremos idéias e aprenderemos juntos 
muito mais sobre o nosso Rotary e nossa Fundação Rotária.muito mais sobre o nosso Rotary e nossa Fundação Rotária.
Esta Conferência estará recheada de assuntos rotários, assuntos de Esta Conferência estará recheada de assuntos rotários, assuntos de 
interesse geral e Muito Companheirismo. interesse geral e Muito Companheirismo. 
A diversão estará garantida com boa música e boa companhia.A diversão estará garantida com boa música e boa companhia.
Estaremos unidos com o casal Katia e Takada para vivermos Rotary Estaremos unidos com o casal Katia e Takada para vivermos Rotary 
intensamente e para transformarmos a vida das pessoas.intensamente e para transformarmos a vida das pessoas.

Nicinha e GedsonNicinha e Gedson

Caros Amigos do Distrito 4310

Atendendo uma convocação do PRI Ron Burton, Nicinha e eu aceitamos 
sermos seus representantes pessoais para a XVIII Conferência do Distrito 
4310.
É uma grande honra poder servir nosso Rotary em tão nobre missão.
Eu gostaria de convocar os rotarianos e amigos do Distrito 4310 para esta 
Conferencia memorável. 
Em Águas de Lindóia, nos dias 23 a 25 de maio de 2014 teremos a 
oportunidade de nos conhecermos melhor, estabelecermos um novo laço de 
companheirismo e amizade. Trocaremos idéias e aprenderemos juntos 
muito mais sobre o nosso Rotary e nossa Fundação Rotária.
Esta Conferência estará recheada de assuntos rotários, assuntos de 
interesse geral e Muito Companheirismo. 
A diversão estará garantida com boa música e boa companhia.
Estaremos unidos com o casal Katia e Takada para vivermos Rotary 
intensamente e para transformarmos a vida das pessoas.

Nicinha e Gedson
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                         Aconteceu no Distrito 4310

                                  Rotary Club Boituva Sul 

 Através de Subsidio Distrital o Rotary Club Boituva Sul, entregou a Apae da cidade de Boituva, uma 
brinquedoteca e Inclusoteca, garantindo aos alunos uma possibilidade maior de inclusão social, bem como o 
desenvolvimento e criatividade através de jogos, que passaram a ser
possível graças a esses recursos.

        
          Rotary Club Botucatu - Norte 

 Fotos referente a reunião festiva de posse de mais dois novos companheiros, Homenagem ao dia 
Internacional da Mulher e aos policiais militares de nossa cidade referente ao trabalho Programa de Educação de 
resistência às Drogas e Violência (PROERD). 
Sendo Homenageados: Soldado Robson Pontes Tavares, Soldado Benedito Machado Rocha, Capitão José 
Semensati Júnior e Coronel Jorge Duarte Miguel.
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    TREINAMENTO DOS PRESIDENTES ELEITOS 2014-15 

 

 Aconteceu nos dias 21 a 23 de março de 2014, em Botucatu, o tão aguardado Treinamento dos Presidentes 

Eleitos(PETS) para o ano rotário de 2014-2015, nos recintos do Hotel Plaza Primar. 

 Na sessão de abertura, usaram as palavras o Governador 2013-14 Wilson Takada Junior e a Coordenadora 

Distrital Kátia Borim que enalteceram a importância da participação dos presidentes eleitos e cônjuges neste evento, 

mas também agradeceram o engajamento dos presidentes atuais no esforço para atingirem as metas deste ano. 

 O Coordenador Distrital da Casa da Amizade e das Famílias de Rotarianos Governador Minoru Sakate falou à 

platéia lotada que ele está como “CÔNJUGE” neste ano rotário 2014-2015, e que espera de todos os cônjuges muito 

apoio e orientação, pois é a primeira vez que ele assume este cargo, trazendo muita descontração no ambiente. 

 A Governadora eleita Michiko Sakate apresentou o seu Instrutor Distrital Governador Newton Colenci, 

Conselheiros Distritais Governadores Emílio Carlos Cassano e o Presidente do Fundo Distrital Governador Reynaldo 

Russo Ayres, além do Vice-Governador Pedro Albertini, dando boas-vindas e agradecimento a todos os presentes. 

 O treinamento foi muito intenso, interativo com grupos de discussões muito animados e interessados. O evento 

foi recheado de palestras com os temas rotários por Governadores do Distrito e alguns Governadores Assistente 

eleitos, informações e orientações rotárias as quais ninguém queria perdê-las.  

 Todos estavam extremamente atentos e até sem piscar os olhos. Tiveram Palestras Motivacionais com o 

Governador Gedson Junqueira Bersanete, de Rotary Club de Birigui sobre “Os valores do Rotariano” e com o 

companheiro do Rotary Club de Botucatu Mauro Dias sobre “Transformando as dificuldades em oportunidades”, a qual 

levou a platéia à uma comoção com muita emoção(muitas lágrimas!!!) e acredito que todos saíram com a alma e 

coração leves.  

Teve a presença de 137 participantes no evento e dos 48 clubes, estiveram aí, presidentes de 46 clubes. 

Muito obrigada a todos e veremos nas Assembleias Distritais em Porto Feliz e/ou em Botucatu.  

          Michiko Sakate - Governadora 2014-15 
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Mensagem da Coordenadora Distrital  2013-14

  
  

 
     Entre o dito e o feito 

S
urge um sentimento interessante nesta altura da gestão. É um 
questionamento interno sobre o que eu gostaria de ter feito e o que 
realmente fiz. Aliás vai mais além, o que era necessário ser  feito e o que foi 

possível fazer, e fico com este último. 
Eu acreditei que era necessário a aproximação do maior número de voluntárias (ou cônjuges) às associações 
e casas da Amizade e não havia outro caminho que o de sentir-se em casa. 

Com o Pets (Treinamento de Presidentes eleitos) foi possivel uma boa terapia, descobrimos que nossas 
dificuldades em nos relacionar era compartilhada com muitas outras mulheres, e por diferentes motivos. Tenho 
certeza que pelo menos voltaram pra casa com uma outra energia e com a vontade de descobrir como conviver 
com isso.
Como líder destas mulheres tão dinâmicas, eu tinha que trabalhar à altura e uma das dificuldades notadas era 
a falta de informação.

Acreditem esta é a nossa melhor munição, em todos as àreas de nossas vidas: estarmos bem informadas. 

E havia chegado a hora do Distrito intercambiar conhecimentos porque de um lado haviam voluntárias fazendo 
trabalhos maravilhosos e de outro lado, voluntárias maravilhosas sem saber como fazê-los.

Criei um site que não cumpriu o papel que deveria, parei imediatamente de investir tempo nele, mas voltarei a 
fazê-lo quando terminar a Gestão porque sinto que sua missão é pra lá de funcional, só preciso de tempo pra 
torná-lo mais interessante e "acessável".
Agora o Workshop foi a coisa mais linda que presenciei em Rotary nesta Gestão. Mesmo sem muitas 
inscrições foram chegando pessoas e participando, interagindo e diferentes gerações no mesmo ambiente, 
colaborando e me apoiando. 

Quando as visitas, percebi que cônjuges estavam recebendo apoio das veteranas e realizando trabalhos 
interessantíssimos. E vi também cônjuges jovens e cheias de iniciativa  iniciarem um processo de movimento 
para reabrir as associações.  
Resumo da ópera:  nesta gestão foram semeadas muitas flores e mesmo que estas tenham seu tempo para 
florescer, elas virão e será maravilhoso.E minha alegria foi ter participado deste processo.
A Conferência me oferecerá  uma outra oportunidade de estar com as pessoas que conquistaram um espaço e 
tanto no meu coração e através de toda a programação que está sendo preparada « artesanalmente» poderei 
retribuir todo o carinho e atenção recebidos pelos cônjuges do Distrito 4310.
Grande beijo, 

Kátia Borim 


