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MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Meus queridos Rotarianos e Família Rotária, 

O mês de setembro é dedicado às Novas Gerações, incluindo 
rotaractianos, interactianos, intercâmbio de Jovens, RYLA e ainda que 
não estruturado, incluim-se rotakidanos. É o mês que devemos cuidar 
com muito carinho e orientá-los esses jovens pois o futuro do Rotary 
lhes pertence. E para tanto, há necessidade em engajá-los, envolvê-los e 
motivá-los nas atividades rotátias em prol da comunidade mundial. O Presidente Gary nos 
solicita para trabalharmos com os jovens, trazendo-os ao Rotary. Nas nossas visitas oficiais, há 
sempre presença deles alegrando o ambiente das reuniões. Agradecemos muito por isso. Malala 
Yousafzai, uma paquistanesa, de somente 17 anos,  diz que “uma criança, uma professora, uma 
caneta e um livro podem mudar o mundo”.  É isso mesmo, jovens, em pensamentos e 
principalmente em atitudes corajosas, podem mudar o mundo para melhor.  

Gostaria de agradecer imensamente os clubes rotários que nos receberam durante o mês de 
setembro. Os clubes estão engajados, animados, motivados para que o nosso DQA, que está 
aquém do desejado, torne-se cada vez mais fortalecidos e como conseqüência, aumentar a nossa 
doação à Fundação Rotária. Presidente Gary solicita que os Rotary Clubs, Presidente dos 
clubes, Governadores Assistentes e o Colégio dos Governadores se tornem todos “Best Class” 
com suas doações à Fundação Rotária. Vamos atendê-lo fazendo com que o Distrito 4310 seja 
exemplo do esforço e do engajamento para que façamos o Rotary Brilhar cada vez forte.   

Michiko Sakate 
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Um dos maiores privilégios da presidência do Rotary International é ter a 

chance de visitar tantas partes do mundo.  Geralmente viajo para 

participar de eventos rotários; fazer apresentações em Rotary Clubs, 

Conferências e Institutos; e incentivar os rotarianos em seu trabalho 

humanitário. Mas como presidente, também tenho o privilégio de apoiar o 

trabalho das nossas gerações mais jovens: rotaractianos, interactianos, 

estudantes do Intercâmbio de Jovens e participantes do RYLA. 

Quando vejo o trabalho que os rotarianos fazem, sempre fico 

impressionado, entusiasmado e inspirado. Quando vejo o trabalho que as novas gerações fazem, fico do mesmo 

jeito, mas, frequentemente, surpreso também. Não só pela qualidade de seu trabalho, mas por sua criatividade. 

Olho as coisas que fazem e não penso apenas "que ótimo trabalho!", mas sim "que ótima ideia!". Todas as 

gerações veem o mundo de forma diferente, e todas as pessoas têm diferentes pontos de vista. Frente aos 

mesmos problemas, encontramos as mais variadas soluções. É por isso que, no Rotary, a nossa diversidade – de 

cultura, idioma, conhecimento, sexo e idade – é a nossa força. 

No Rotary, tentamos pensar a longo prazo quando se trata do nosso trabalho. Queremos servir de maneiras que 

farão uma diferença duradoura, que continuarão causando impacto positivo depois do término da nossa 

participação. Nossas gerações mais jovens, de acordo com a minha experiência, compartilham este sentimento e 

aplicam o mesmo conceito globalmente, concentrando-se em questões ambientais de maneiras inovadoras. 

Quando eu me tornei rotariano, questões ambientais estavam praticamente fora do nosso radar. Para os jovens de 

hoje, estas preocupações são centrais. Suas perspectivas são válidas contribuições para o mundo de serviços 

rotários, e algo que todos devemos incentivar e apoiar. Assim como eles aprendem conosco, devemos aprender 

com eles. 

Os jovens que hoje estão no Rotaract, Interact, Intercâmbio de Jovens e RYLA são os rotarianos de amanhã. 

Quando os apoiamos, estamos apoiando o futuro de nossa organização como um todo e ajudando a treinar 

homens e mulheres que serão nossos futuros líderes de clube, governadores de distrito, diretores e presidentes do 

Rotary International. 

 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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Comemorando o Dia do Rotary 

A humanidade e os seres que a integram evoluíram ao longo 
do tempo graças às contribuições feitas geração após geração 
E esse legado, oferecido por nossos antepassados — pais, 
familiares, comunidade, países e povos do 
mundo —, constitui o presente que vivemos e o futuro que é 
nossa responsabilidade construir. É nessa construção do futuro 
que o Rotary dá seu 
apoio a partir daquilo que o torna uma organização distinta e 
que está representado pelo conceito de Serviços Profissionais. 
Servir a partir de nossa 
profissão, ou vocação, dá-nos oportunidade de ensinar nossos valores éticos por meio do 
exemplo e também de tratar os demais como gostaríamos de ser tratados. A observação de 
elevadas normas éticas nas atividades profissionais e empresariais é peça chave e 
insubstituível para o sucesso de uma pessoa como ser humano e como rotariano. Talvez por 
isso, desde seu início, o Rotary enfatiza o lema Mais se Beneficia Quem Melhor Serve e faz 
disso base para suas ações. Hoje em dia, os princípios éticos do Rotary adquirem mais 
relevância do que nunca e nossa tarefa não é proclamá-los, mas sim exemplificá-los no 
âmbito de nossas profissões e ocupações por meio de conduta íntegra e honesta. 
Compreender o verdadeiro conceito de Serviços 
Profissionais é conscientizar-se de que a felicidade que apoiamos e o serviço que prestamos 
aos outros por intermédio de nossa atuação profissional dão vida ao lema Dar de Si Antes de 
Pensar em Si. É tornar visível o verdadeiro espírito rotário e dar ao Rotary uma identidade 
diferente de qualquer outro 
tipo de organização semelhante. O Rotary é formado por pessoas que possuem interesses 
comuns e profissões distintas, e quando elas — com mente aberta e mãos solidárias — 
dedicam-se ao serviço para a comunidade, o conceito do que é o Rotary para a sociedade 
adquire um significado muito mais profundo. Se o conceito de Serviços Profissionais não 
existisse, o Rotary se reduziria a ser simplesmente uma organização de serviços prestados à 
comunidade. E se anulássemos a ética nos Serviços Profissionais, destruiríamos o conceito 
primário da conduta. Por isso, no Rotary, a ética é um princípio que não tem fim. Neste 
mundo tão contraditório no qual a maioria se 
interessa mais em ter do que em ser, é exatamente esse o grande desafio que o Rotary e 
cada um de nós temos que enfrentar, se de fato quisermos iluminar 
o mundo por meio de nossas profissões e vocações. 
 
 
 

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, participantes 
das casas de Amizade do Distrito 4310. Venho agradecer 
a recepção  quando da visita a seus clubes  e com muita 
satisfação poder conversar sobre a participação efetiva de 
profissionais do sexo feminino  na nossa comunidade. 
Assim como a participação de membros da Casa de 
Amizade , muitas hoje, como rotarianas, desenvolvem 
plenamente suas atividades rotárias, motivo da minha 
visita aos clubes como coordenador e  como cônjuge. 

O Rotary é uma entidade sem caráter político 
partidário, religiosa, racial ou de outra natureza sectária que congrega voluntários que 
se sentem realizados no “ Dar se si antes de pensar em si” e no trabalho desenvolvido  
sem visar vantagens próprias, assim, acreditam estar prestando contas aos seus 
ancestrais e contribuem para um futuro melhor para a humanidade. 

Neste mês de apoio a juventude, vamos trabalhar e contribuir para que os 
jovens de hoje sejam pessoas conscientes e que levem avante as boas causas 
humanitárias nos dias de amanhã. 

 

Abraços a todos (as) e até a próxima oportunidade. 

 

Abraços a todos, 

 

Que Deus abençoe a todos nós, 

 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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RC de Piracicaba São Dimas realizou o RYLA 
- Rotary Youth Leadership Awards  
 

Prêmios Rotários de Liderança Juvenil) sob a coordenação do Presidente daquele club Carlos 
Tadeu Furquim,  na cidade de Piracicaba no dia 27 de setembro de 2014, no espaço da escola 
Formar. Estiveram presentes vários jovens da cidade, rotaractianos, interactianos, rotex, RDR 2014-
15 Mateus Rosa Tognello, companheiros Mauro Dias e Governador Sogayar,  de RC de Botucatu  
como palestrantes, Sr. Fábio Ferreira de Moura, outro palestrante, Governadora Michiko Sakate e 
Coordenador Minoru entre outros rotarianos do RC Piracicaba São Dimas.  
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No dia 28 de setembro, foi realizado o Seminário Distrital da Juventude, em  Indaiatuba, no auditório da Prefeitura de 
Indaiatuba, sob a organização do Companheiro Érico Augusto Fernandes Piovesan, Coordenador distrital da Comissão de 
Novas Gerações.   Estavam presentes 246 participantes entre juventude, rotarianos, convidados e familiares. Após a palavra 
da Governadora 2014-15 Michiko Sakate, tivemos a presença dos seguintes palestrantes com os temas: 

Peterson Silva, RDR 2013-14, Rotaract Club de Agudos, Palestra de abertura 

Governador 2000-01 Roberto Sogayar,RC de Botucatu,  RYLA 

João Gabriel Mestieri, RC de Salto, Intercâmbio de Jovens 

Cláudia Ducatti, RC de Piracicaba, ROTEX 

Mauro Dias, RC de Botucatu, Palestra de encerramento  

Os programas estruturados do Rotary estavam todos presentes, contribuindo com seus depoimentos. 

Os participantes que puderam ficar para o almoço. Tiveram ainda um momento maravilhoso de companheirismo durante o 
almoço oferecido na Casa da Amizade.  

Agradecemos imensamente a presença de todos os participantes, palestrantes e principalmente ao companheiro Érico 
Piovesan pela organização do Evento. Anfiteatro lotado, total de 246 participantes, em destaque,  Companheiro Érico 
Piovesan, organizador do evento. 

   



 

DISTRITO 4310 

 Michiko Sakate 
CARTA MENSAL 

7 

 

 

   

   

 

 

O programa de reconhecimento a padrinhos de novos associados é uma iniciativa aprovada pelo Conselho 
Diretor do Rotary International a fim de homenagear rotarianos que trazem novos associados aos clubes. 
Todos os padrinhos de associados admitidos ao Rotary a partir de 1° de julho podem receber um distintivo de 
lapela com identificador que indicará o número de novos associados apadrinhados. 
 
Níveis 
1 NOVO ASSOCIADO Identificador azul 
2 A 3 NOVOS ASSOCIADOS Identificador bronze 
4 A 5 NOVOS AS SOCIADOS Identificador prata 
6 OU MAIS NOVOS ASSOCIADOS Identificador ouro 
 
Os padrinhos também terão oportunidades de serem reconhecidos em uma área do site do Rotary que será 
lançada em breve, assim como, em revistas regionais e outras publicações. Associados que receberem o 
identificador ouro e estiverem presentes na Convenção do Rotary International serão convidados pelo 
presidente do RI a participarem de um evento especial. 
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A Governadora Michiko Sakate do Distrito 4.310 do Rotary International, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade ao estabelecido no Regimento Interno do Rotary International, em seu artigo XIII, parágrafo 
13.020.2, estabelece que fica aberto aos clubes do Distrito 4310 para que no prazo de 01/12/2014 a 28/12/2014 
apresentem à Comissão de Indicação  nomes de candidatos ao cargo de Governador do Distrito 4310 para o ano 
rotário 2017-18. A indicação deverá ser feita pelo clube e a qualificação dos candidatos deverá respeitar as 
determinações estatutárias, notadamente as previstas no artigo XV, secção 15.070 e 15.080, sendo que o 
formulário de Declaração de Qualificação do Candidato a Governador do Distrito (MS41-PO) poderá ser obtido no 
site www.rotary.org. A data limite para indicação de nomes à Comissão de Indicação  é 28 de Dezembro de 2014, 
e as indicações deverão ser enviadas para o Presidente da Comissão de Indicação: GD 2009/10 EMILIO CARLOS 
CASSANO Endereço: Rua Fernando Febeliano da Costa, 1419 Piracicaba–CEP 13416-253 – e-mail  
emiliocassano@uol.com.br                                                                   

 

Michiko Sakate.  - GD 2014/15 – D 4310 
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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 

 

 

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 do Distrito 4.310 a participarem da Convenção do 
Rotary Internacional em São Paulo no centro de Convenções Anhembi. 

Será uma experiência única para se sentir internacionalidade do Rotary Internacional 
sem sair do Brasil. 

Não percam tempo e façam as Incrições!! 

 

 

 

                                                                                            

Dólar Rotário de Setembro  = R$ 2,25 
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