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MENSAGEM DA 

GOVERNADORA 
Queridos rotarianos,  

   Chegou a nossa hora de mostrar ao mundo 
quão o Rotary brilha fazendo o bem em prol da 
humanidade. Presidente 2014-2015 Gary C. K. 
Huang é de Taipei, Taiwan e é a primeira vez que 
um rotariano daquele país assume tão honroso 
cargo de Presidente do Rotary International. Imagino 
como o nosso Presidente está se sentindo perante a 
uma responsabilidade do tamanho da organização 
como o Rotary International. Para nos presentear com o Logo e principalmente o Lema do ano 
2014-2015, “Faça o Rotary Brilhar”, o Presidente Gary foi buscá-los nas sábias palavras do 
conceituado filósofo chinês Confúcio que viveu há 2500 anos. Naquela época, o Confúcio já dizia, 
“É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão”. O Presidente Gary escreveu um livro, 
em mandarim, intitulado “Find solutions, not excusas”(Ache soluções, não desculpas), baseado nas 
suas experiências empresarial, rotária e de vida. Dois anos atrás, quando fomos indicados como 
Governadora 2014-2015, não tínhamos a idéia do peso da responsabilidade, a qual, iniciamos a 
sentir quando fomos treinados como tal no Instituo Rotary do Brasil em Vitória do Espírito Santo. 
No ano seguinte, o treinamento ocorreu em Foz do Iguaçú, agora como Governadora Eleita para 
2014-15. No ano seguinte, chegou a hora do treinamento intensivo na Assembleia Internacional em 
San Diego, California, nos Estados Unidos da América. Foi uma semana de muitas atividades, 
palestras, discussões que nos fortaleceram e prepararam para a gestão 2014-2015. Esperamos 
realizar a nossa gestão com muita seriedade, humildade, motivados e engajados principalmente 
com o nosso lema “Fazer o Rotary Brilhar” e o nosso lema do Rotary International “Dar de si, antes 
de pensar em si”. Estamos muito felizes e animados como a primeira rotariana a assumir o cargo 
de Governadora do D. 4310, e esperamos que possa contar com todos os companheiros do 
Distrito 4310, para a gestão 2014-2015 e rogamos a  Deus que nos ilumine, guie e proteja esta 
caminhada do bem e do serviço em prol da humanidade. 

Michiko Sakate 
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         Muitos valores tradicionais chineses também estão 
presentes no Rotary, como servir, agir com  responsabilidade e 
respeitar a família e o próximo. Costumo dizer que Confúcio foi 
o primeiro rotariano do mundo, pois embora tenha morrido 2.500 
anos antes da fundação do Rotary, suas ideias eram 
extremamente rotárias. Uma das coisas que ele disse foi: “é 
melhor acender uma única vela do que ficar sentado, 
reclamando da escuridão”. 
Acho que esta frase resume bem o nosso trabalho. Muitas 
pessoas, ao pensarem nas dificuldades do mundo e em todos 
que precisam de ajuda, costumam dizer: “não há nada que eu 
possa fazer”. E como não fazem nada, as coisas continuam 
iguais. Mas esta não é a maneira de agir do Rotary. 
Como Confúcio, acreditamos que cada vela é importante. Eu 
acendo a minha, você acende a sua e cada um dos 1,2 milhão 
de associados faz o mesmo. Juntos, temos muito mais força do 
que sozinhos. Juntos, 
podemos fazer o mundo brilhar. 
É isso que peço em 2014-15: quero que cada um de vocês Faça o Rotary Brilhar. 
Há várias maneiras de Fazer o Rotary Brilhar. Vocês podem organizar um Rotary Day para mostrar às comunidades o 
que o Rotary é e faz, envolver os Rotaract e Interact Clubs em seus projetos humanitários para atrair as novas 
gerações e convidar outras pessoas a se associarem, inclusive cônjuges e familiares, para contribuir ao fortalecimento 
da nossa organização. 
A coisa mais importante para Fazer o Rotary Brilhar é terminar o trabalho começado há mais de 25 anos: erradicar a 
pólio da face da Terra. Estamos prestes a alcançar nosso objetivo, mas só teremos sucesso se continuarmos lutando 
e trabalhando para conseguir os fundos necessários à reta final da iniciativa contra a paralisia infantil. 
Faça o Rotary Brilhar é mais do que o nosso lema. É o modo pelo qual vemos o mundo ao nosso redor e o papel que 
temos a 
desempenhar. Nós acreditamos que podemos nos unir e Fazer o Rotary Brilhar. Este é o nosso objetivo, e o meu 
desafio a vocês. 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 

 

Para iluminar não basta ter luz 
 
“É melhor acender uma vela que amaldiçoar a escuridão.” – Confúcio 
 
Na Assembleia Internacional de 2014, logo após o presidente Gary Huang anunciar seu 

lema, Faça o Rotary Brilhar, houve um interessante debate que comoveu a todos, porque ele 
apoiou sua fala em algo muito forte: a luz em ação. Iluminar significa oferecer luz, que  

 
 



 

DISTRITO 4310 

 Michiko Sakate 

CARTA MENSAL 

3 

 

 
 
transmite a ideia de energia geradora de movimento – e que, por sua vez, converte-se em ação sempre que atua 

abrindo novos caminhos e, consequentemente, melhores resultados. No entanto, a luz não somente ilumina, mas 
também tem muita força. Ela é superior à escuridão de que todos nós queremos sair. É isso que o presidente Gary 
Huang busca para o Rotary. Ele quer que cada rotariano contribua com sua luz e que todos nós, juntos, iluminemos, 
transformemos e melhoremos a vida de muito mais gente. Ele espera que os rotarianos possam enxergar soluções 
para problemas e que suas contribuições individuais e coletivas levem o Rotary a alcançar níveis superiores. Em suma, 
ele está à procura de mãos que elevem as pessoas, que as tirem do ostracismo, da miséria, da ignorância. Mãos 
trabalhadoras, impulsionadas por mentes e corações iluminados, que transitam por um caminho de humanismo em 
ação, ajudando os indivíduos a alcançar em vida a dignidade que merecem. 

Na Nova Zelândia, há as famosas grutas de Waitomo. Quando os visitantes entram na Caverna dos Vagalumes, 
eles mergulham numa profunda escuridão que os faz andar tateando. A partir de um certo trecho, aos poucos dezenas, 
centenas e milhares de vagalumes acendem sua luz, uma a uma, e as cavernas ganham um iluminado amanhecer que 
vem da ínfima quantidade de luz que cada vagalume oferece. 

Somadas, essas pequenas luzes permitem aos visitantes enxergar como se fosse dia – eles poderiam até mesmo 
ler um jornal sob o maravilhoso espetáculo ali produzido, inesquecível para os privilegiados que puderem desfrutar 
dele. 

Neste ano que agora se inicia, imitemos os vagalumes de Waitomo e descubramos que em nossa vida há um pouco 
de luz para iluminar o Rotary, para iluminar os outros e proporcionar uma vida nova a nós mesmos. Faça o Rotary 
Brilhar colocando mais uma vez a seu serviço um dos mais preciosos bens com os quais nossa organização pode 
contar: o desejo individual de cada rotariano de sair da escuridão e oferecer uma luz viva, intensa e renovada, que nos 
permita construir uma sociedade mais justa e um Rotary mais avançado. 

 
Célia Cruz de Giay 

Rotary Club de Arrecifes, Buenos Aires, Argentina 
Diretora de Rotary International 2013-15 

Vice-Presidente de RI 2014/2015 
Coordenadora Regional da Fundação Rotária 2009-12 

Governadora do Distrito 4825, Ano 2005-06 

 

 

          

Caros companheiros e companheiras, principalmente participantes das 
Casas da Amizade e das Associações das Famílias de Rotarianos do 
Distrito 4310. Abriu-se as portas do ano 2014-15, com a posse da nova 
governadoria com o   estandarte trazendo o lema “ Faça o Rotary 
Brilhar”. Este é um ano especial,  além das atividades tais como 
trabalho em prol da melhoria da comunidade e  outras atividades 
rotárias  como  o PETS e  Assembléias Distritais já realizados, têm-se 
ainda  vários Seminários, Conferência Distrital e ainda Convenção 
Internacional do Rotary em são Paulo, no espaço Anhembi, onde podem  
vivenciar e sentir  com mais intensidade a internacionalidade do Rotary. 

No nosso Distrito 4310, esta é a primeira vez que um elemento      
masculino assume a Coordenadoria  das casa da amizade, assim, a 
esperança de  trabalhar em perfeito entendimento e em consonância 
com os objetivos rotários e do Presidente Gary  C. K. Huang e sua esposa Corinna é enorme.  
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 Vamos dar atenção especial às metas do Presidente Gary:  1. Fortalecer a família; 2. Dar continuidade e 
atenção a;  recursos hídricos e saneamento; educação básica e alfabetização; meio ambiente; paz e resolução 
de conflitos; saúde materno-infantil; desenvolvimento econômico comunitário; erradicação da pólio. 

Em relação à paz e resolução de conflitos, vamos desenvolver um projeto de conscientização sobre conflitos 
domésticos que serão explicadosdurante as visitas às Casas de Amizade e Associações de Famílias de 
Rotarianos. 

Que Deus abençoe a todos nós, 

Com um grande abraço. 

 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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CONTINUAÇÃO POSSE DA GOVERNADORA 2014/15 
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              RC BOTUCATU NORTE 15/07  
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              RC INDAIATUBA – VOTURA 16/07  

              RC LUIZ DE QUEIROZ 22/07 
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              RC SALTO MOUTONNÉE 23/07  

              RC SUMARÉ – AÇÃO 24/07  
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              RC CERQUILHO 28/07 

 

              RC TIETÊ 29/07 
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EXPEDIENTE 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL 

ONE ROTARY CENTER –  

1560 SCHERMAN AVENUE 

60201- EVANSTON, I LLINOIS, USA 

Fone: (001 847) 866.3000 

Fax: (001 847) 328.8544 

Expediente: 08:30 às 16:45h 

https://www.rotary.org/pt 

 

Presidente do RI 2014/15xpedie  
Gary C. K. Huang 
Diretora e Vice Presidente do RI 

Celia Cruz de Giay 
Secretário Geral do RI 

John Hewko 
 
Distrito 4310 

Governadora 2014/15 
MICHIKO SAKATE 

 

BRAZIL OFFICE – CENTRO DE 

SERVIÇOS DE RI NO BRASIL 

 
Rua Tagipuru, 209 – Barra Funda 

01.156-000 – São Paulo – SP 

Fone:: (11) 3826-2966 – Fax (11) 3667-6575 

www.rotary.org.br 

 

Centro de Serviços de Rotary 
International 
 
Celso Fontanelli - Gerente 
Fundação Rotária 
Edilson M. Gushiken - Supervisor 
Supervisora de Clubs e Distritos 
Débora de O. Watanabe 
Tels: 55 (11) 3826-2966 / 3667-6575 
Supervisor Financeiro 
Carlos Afonso 
Tels: 55 (11) 3826-2966 / 3667-6575 

              RC BOITUVA – SUL 31/07  
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CONVIDAMOS TODOS OS ROTARIANOS E FAMILIARES PARA 

PARTICIPAREM DA  XIX CONFERÊNCIA DISTRITAL  

“ FAÇA O ROTARY BRILHAR” 

em 

ÁGUAS DE LINDÓIA  – 21 A 24 DE MAIO DE 2015. 

Hotel Majestic   SITE-  http://www.hotelmajestic.com.br 

A solicitação de reserva deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pela CENTRAL DE RESERVAS: (11) 3672-2955 

 

 

                                                                                             

 

 

Dólar Rotário de julho = R$ 2, 25  

AS FREQUÊNCIAS SERÃO APRESENTADAS NA CARTA MENSAL DE 
SETEMBRO/2014 


