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    MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Querida família rotária, 

O mês de agosto é o de Desenvolvimento do 
Quadro Associativo no calendário do nosso RI. Nas 
visitas oficiais, temos tido a felicidade em presenciar 
as admissões de novos associados. Vejo muitos 
clubes rotários do nosso Distrito empenhados em 
crescer, convidando os amigos, familiares e ex-
rotaractianos.   A retenção do nosso Distrito terá sucesso quando nós cuidarmos com 
carinho os nossos rotarianos, envolvendo-os nos projetos, atividades dos clubes. A 
participação dos nossos companheiros e seus familiares nas atividades dos clubes 
as tornam muito mais agradáveis, alegres e cheias de companheirismo, o que 
motivam os nossos rotarianos a permanecerem no clube. Com o Quadro Associativo 
forte e consolidado, podemos trabalhar bem em prol da comunidade, local e mundial, 
por meio da Fundação Rotária e com o a força da Imagem Pública do Rotary, 
atraímos mais e mais novos rotarianos. Como digo sempre, o Rotary deve ser um 
“Objeto” de desejo fazendo com que mais pessoas queiram conhecer e fazer parte 
da nossa família rotária. Conto com todos vocês para que o nosso Distrito se torne 
cada vez mais “atraente” e forte no DQA.   Assim, atendamos a meta do nosso 
Presidente Gary, que deseja chegar, no fim do seu mandato, a 1300000 associados 
fortalecendo cada vez mais a nossa organização, podendo fazer Rotary brilhar cada 
vez mais. Como diz o Presidente Gary, “Eu acendo uma vela, você acende outra e 
todos juntos iluminemos o mundo”. 

Grande abraço a todos, 

Michiko Sakate 
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Nós comemoramos o Mês do Quadro Associativo 

e Expansão em agosto. A razão para lembramos 
da importância de nossos associados logo no início 
de cada ano rotário é que nunca é cedo demais 
para trabalharmos pelo aumento do nosso quadro 
associativo. 

Há anos que temos falado sobre a importância da 
família rotária. Este ano, eu quero que a prioridade 
em termos de quadro associativo não seja apenas 
na família rotária, mas também em nossas próprias 
famílias. Após 37 anos me seguindo no Rotary, 
minha esposa Corinna finalmente tornou-se rotariana no ano passado. Estávamos na 
inauguração de um novo clube em Taiwan quando ela disse: "Chegou a hora de me tornar 
rotariana!". Ela então se associou a esse clube, que hoje possui 102 associados e é o segundo 
maior de Taiwan. O ato de convidar nossos cônjuges para se juntarem ao Rotary não visa apenas 
aumentar nossos números. A verdade é que a nossa organização ainda possui muito mais 
homens do que mulheres, e isso é algo que deve ser trabalhado. Quanto mais mulheres tivermos 
conosco, mais associadas em potencial virão para nossos clubes, e com isso aumentamos a 
diversidade e produtividade. 

Este ano teremos um distintivo de lapela para apoiar o desenvolvimento do quadro associativo. 
Isto significa que se você convidar uma pessoa para se associar à nossa organização, você 
recebe um pin especial. Porém, todos nós sabemos que esta tarefa não termina quando a pessoa 
se junta a nós. Ela só termina quando o associado começa a sentir prazer em ser rotariano e não 
tem vontade de sair do Rotary. Por isso, precisamos garantir que nossos clubes sejam lugares 
agradáveis. 

As pessoas se associam ao Rotary por vários motivos, mas permanecem quando acham que a 
nossa é uma organização divertida e que lhes dá oportunidades. Por isso, quero lembrar a todos 
vocês para se divertirem em seus clubes e distritos. A nossa organização é baseada na ideia de 
que o nosso serviço é mais eficaz quando servimos juntos com nossos amigos. Então, vamos 
compartilhar o que temos e Fazer o Rotary Brilhar!           

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 

 



 

DISTRITO 4310 

 Michiko Sakate 

CARTA MENSAL 

3 

 

 

Comemorando o Dia do Rotary 

“No fundo são as relações com as pessoas que dão sentido à vida.” – Wilhelm 

von Humboldt 

Conheço o presidente Gary Huang há mais de 20 anos e o fato de, neste período 

rotário, fazer parte da equipe que trabalha com ele me permitiu descobrir um novo 

aspecto de sua personalidade: o entusiasmo com o qual vive sua ativa participação 

no Rotary. Pude comprovar pessoalmente que as conferências e as reuniões em 

seu país, Taiwan, são verdadeiras festas onde a austeridade mantém a dignidade e a seriedade dá 

passagem à alegria. Essa é mais uma evidência da diversidade de nossa organização e do valor que 

cada rotariano agrega ao compartilhar seus costumes, hábitos e opiniões. 

Reflexo dessa realidade é a comemoração do Dia do Rotary que nos propõe o presidente Gary e que 

consiste em organizar uma jornada especial em nossa comunidade, para mostrar com alegria as boas 

ideias e os valiosos projetos da nossa organização, além de fazer com que nossa imagem fique 

conhecida e que seja valorizada por mais gente. O Dia do Rotary pode ser desde a mais simples ação 

que envolve uma comunidade bem pequena até uma comemoração regional ou nacional que demonstre 

o poder da ação e o que há de melhor em nossa organização. O propósito, em ambos os casos, é 

permitir fortalecer relações e estar em contato com a comunidade e com novos associados em potencial 

que possam vir a se unir ao nosso exército no futuro. O presidente prometeu comparecer às 

comemorações, quando possível, e se não puder, abriu a possibilidade de os organizadores solicitarem 

o envio de um representante, mas sem custo para o Rotary International. Como isso requer 

planejamento e tempo, insisto para que trabalhem desde já nessa significativa jornada. O Dia do Rotary 

é como um complemento para o Meu Momento Rotário. O primeiro é a expressão global de nossa 

organização apresentada para o grande público; o segundo, uma experiência íntima que o Rotary nos 

proporcionou e que nos transformou para sempre. 

Aproveitemos esse mês dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo e extensão para 

organizar o Dia do Rotary e para procurar encontrar, dentro da comunidade que nos rodeia, gente 

dedicada e comprometida que possa somar-se a nós para construir uma sociedade melhor e viver a 

magia de transformar ideais em ações. 

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 
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 Caros Companheiros e Companheiras, principalmente membros 
das Casas de Amizade e Associação das Famílias de Rotarianos.  

Inicialmente gostaria de agradecer os integrantes das Casas de 
Amizade e Associação das Famílias de Rotarianos pela 
oportunidade que nos tem oferecido para apresentar as metas do 
Presidente Gary e sua esposa Corinna, e nos transmitido suas 
experiências e expectativas rotárias para este ano.  

As Casas de Amizade e Associação de Famílias de Rotarianos 
são entidades constituídas prioritariamente de cônjuges de 
rotarianos que apóiam e auxiliam nos trabalhos voluntários de um 
Rotary Clube, principalmente no que diz respeito às atividades 
assistenciais. 

Este ano, estamos dando atenção às metas do Presidente, mas com ênfase a Resolução de 
Conflitos Domésticos, inicialmente catalogando os conflitos interpessoais que ocorrem na família, na 
ida ou volta do trabalho, no trabalho ou nas reuniões dos clubes. Para tanto distribuímos folhetos 
que mostram tipo de conflito, objeto do nosso trabalho. Estamos contando com a colaboração de 
todos no sentido de anotar o conflito observado e nos enviar para elaborar uma coletânea. 

Muitas vezes, num conflito, exaltamos um para com outro, e acaba numa reação com gritos e 
ofensas, exacerbando assim cada vez mais o conflito. Segundo um pensador indiano, os gritos 
ocorrem quando os corações estão distantes um do outro, por isso, é necessário gritar para que o 
outro ouça. Os enamorados não gritam, falam suavemente, mas se ouvem. Às vezes nem se falam, 
só com olhares se comunicam.  

 

Assim, quando discutirem, não digam palavras que os distanciem das pessoas. 

Abraços a todos, 

 

Que Deus abençoe a todos nós, 

 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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Seminário Distrital da Fundação Rotária foi realizada no dia 24 de agosto de 2014, na cidade 
de Piracicaba, no anfiteatro da Prefeitura da cidade. Sob a Coordenação do Presidente da 
Comissão de Fundação Rotária, Governador Pedro Luiz Schmidt, do Distrito 4
presentes os palestrantes Governadora 2011
Sul, D. 4780, Coordenadora Assistente da Fundação Rotária, responsável para D. 4310, e 
Companheiro Yoiti Fujiwara, do RC São Paulo
de projetos-CADRE, do D. 4310. Participaram do evento 
totalizando 220. 

A Governadora Lia proferiu palestra sobre “Fundação Rotária:atualidades e progresso do 
Visão de Futuro” quando muitos companheiros
suas dúvidas sobre  assunto.  

Governadora Lia nos comunicou  também que os clubes que tiverem projetos prontos para os 
Sbsídios Globais poderão contar com o apoio/auxílio, no emparceiramento do projeto com os 
clubes do exterior, com a Coordenação da Fundação Rotária, dizendo que esta é a palavra do 
Coordenador Regional da Fundação Rotária Paulo Augusto Zanardi, D.4730.

Companheiro Yoiti Fujiwara proferiu a palestra dentro do tema “seminário de gerenciamento 
de subsídios” pela Comissão Distrital. Rotariano palestrante nos mostrou com riqueza de 
detalhes e com bastante simplicidade sobre o assunto, fazendo com que os presentes na plateia 
pudessem ter bom entendimento sobre o assunto.

Após o encerramento, os que pu
excelente de companheirisamo na Casa da Amizade de Piracicaba. 

Agradeço imensamente aos organizadores, palestrantes e principalmente participantes do 
Seminário pois sem vocês não teria a razão do Seminári

  

Seminário Distrital da Fundação Rotária foi realizada no dia 24 de agosto de 2014, na cidade 
de Piracicaba, no anfiteatro da Prefeitura da cidade. Sob a Coordenação do Presidente da 
Comissão de Fundação Rotária, Governador Pedro Luiz Schmidt, do Distrito 4
presentes os palestrantes Governadora 2011-12, Lia Pereira, do Rotary Club de Caçapava do 
Sul, D. 4780, Coordenadora Assistente da Fundação Rotária, responsável para D. 4310, e 
Companheiro Yoiti Fujiwara, do RC São Paulo-Aeroporto, D. 4421, membro do Gerenciamento 

CADRE, do D. 4310. Participaram do evento 169 rotarianos e 51 visitantes 

A Governadora Lia proferiu palestra sobre “Fundação Rotária:atualidades e progresso do 
Visão de Futuro” quando muitos companheiros presentes tiveram a oportunidade em dirimirem 

Governadora Lia nos comunicou  também que os clubes que tiverem projetos prontos para os 
Sbsídios Globais poderão contar com o apoio/auxílio, no emparceiramento do projeto com os 
clubes do exterior, com a Coordenação da Fundação Rotária, dizendo que esta é a palavra do 
Coordenador Regional da Fundação Rotária Paulo Augusto Zanardi, D.4730.

Companheiro Yoiti Fujiwara proferiu a palestra dentro do tema “seminário de gerenciamento 
subsídios” pela Comissão Distrital. Rotariano palestrante nos mostrou com riqueza de 

detalhes e com bastante simplicidade sobre o assunto, fazendo com que os presentes na plateia 
pudessem ter bom entendimento sobre o assunto. 

Após o encerramento, os que puderam permanecer para o almoço, tiveram um momento 
excelente de companheirisamo na Casa da Amizade de Piracicaba.  

Agradeço imensamente aos organizadores, palestrantes e principalmente participantes do 
Seminário pois sem vocês não teria a razão do Seminário.  
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Seminário Distrital da Fundação Rotária foi realizada no dia 24 de agosto de 2014, na cidade 
de Piracicaba, no anfiteatro da Prefeitura da cidade. Sob a Coordenação do Presidente da 
Comissão de Fundação Rotária, Governador Pedro Luiz Schmidt, do Distrito 4310, estiveram 

12, Lia Pereira, do Rotary Club de Caçapava do 
Sul, D. 4780, Coordenadora Assistente da Fundação Rotária, responsável para D. 4310, e 

membro do Gerenciamento 
169 rotarianos e 51 visitantes 

A Governadora Lia proferiu palestra sobre “Fundação Rotária:atualidades e progresso do 
presentes tiveram a oportunidade em dirimirem 

Governadora Lia nos comunicou  também que os clubes que tiverem projetos prontos para os 
Sbsídios Globais poderão contar com o apoio/auxílio, no emparceiramento do projeto com os 
clubes do exterior, com a Coordenação da Fundação Rotária, dizendo que esta é a palavra do 
Coordenador Regional da Fundação Rotária Paulo Augusto Zanardi, D.4730. 

Companheiro Yoiti Fujiwara proferiu a palestra dentro do tema “seminário de gerenciamento 
subsídios” pela Comissão Distrital. Rotariano palestrante nos mostrou com riqueza de 

detalhes e com bastante simplicidade sobre o assunto, fazendo com que os presentes na plateia 

deram permanecer para o almoço, tiveram um momento 

Agradeço imensamente aos organizadores, palestrantes e principalmente participantes do 
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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 
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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 agosto  = R$ 2, 25 

AS FREQUÊNCIAS SERÃO APRESENTADAS NA CARTA MENSAL DE 
SETEMBRO/2014 
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