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MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Querida Família Rotária,  

Inicialmente gostaria de agradecer imensamente a recepção carinhosa 

recebida na ocasião de visitas oficiais no mês de novembro. Muitas 

andanças dentro do nosso distrito para levar as palavras do nosso 

Presidente Gary Huang e sinto que os clubes estão interessados, 

engajados e envolvidos no “Servir” para que o nosso Rotary Brilhe cada 

vez mais. O mês de novembro é de suma importância em relação à 

Fundação Rotária. Graças às generosas contribuições à Fundação 

Rotária, a humanidade ganha a tão esperada melhoria na qualidade de 

vida. Ganha também melhoria na educação, tão aguardada erradicação da poliomielite, até 2018, 

acabar com o analfabetismo, tratamento e prevenção  da doença  a todos, e a comunidade cada 

vez mais desenvolvida. Vamos persseguir a nossa meta em contribuição à Fundação Rotária, quer 

seja por meio dos clubes ou pessoalmente. Assim, obteremos o título de “Best Class” isto é, 

“Melhor Turma“. Os Presidentes dos clubes podem ser “Best Class” por meio de contribuição 

pessoal, e os clubes podem ser” Best Class” com a contribuição de 100% dos associados. As 

contribuições podem ser também por meio de Empresa Cidadã/Seguro Solidário à ABTFR, aliás o 

que vários clubes vêm realizando com muito esmero. Parabéns aos clubes engajados e aguardo 

ansiosamente a participação de outros clubes que com certeza já estão planejando para ter 

Empresa Cidadã para aumentar a contribuição do clube à Fundação Rotária. E outro caminho para 

aumentar a contribuição é por meio do aumento do nosso quadro associativo, o que nosso 

distrito está necessitando. Precisamos, até 15 de março próximo, alcançar pelo menos 1100 

associados, o que o RI está solicitando a nós. Vamos trabalhar neste sentido para que o nosso 

Distrito 4310 brilhe muito no Servir à comunidade. Grande abraço a todos! 

Michiko Sakate 
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Estou mais empolgado do que nunca nestes últimos 
quatro meses em que estamos Fazendo o Rotary 
Brilhar. Nos 22 países que visitei até agora, tive o prazer 
de conhecer muitos companheiros rotarianos e projetos 
fantásticos feitos por eles. Tive o privilégio de participar 
de vários eventos, como reuniões de clube, Institutos 
Rotary, jantares da Fundação e Rotary Days. 

Sinto uma grande honra quando sou convidado a uma 
celebração, o que vejo como um convite a uma festa de um membro da minha família 
rotária para ocupar um lugar de destaque. A nossa é, sem dúvida, a maior família do 
mundo! 

Há quem diga que o Rotary foi construído no servir, onde cada projeto é mais um tijolo 
em nosso edifício rotário. Se o serviço que prestamos é representado por tijolos, então 
não resta dúvidas de que a amizade é o cimento que segura estes tijolos. Vejo isto 
diariamente, principalmente nas celebrações de centenário dos clubes. 

Ocupar a cadeira de presidente no 110° aniversário da nossa organização é uma sorte 
muito grande. Quando visito clubes antigos, nada mais natural do que satisfazer a minha 
curiosidade sobre o segredo de tanta longevidade. Um fato curioso é que estes clubes 
costumam estar entre os mais produtivos. Eles são grandes, atraentes e fazem um 
excelente trabalho, e o melhor, os associados se divertem. 

O segredo está justamente aí. No Rotary, as amizades verdadeiras e o bom servir 
caminham lado a lado. Quando gostamos do que fazemos, queremos fazer mais e 
melhor. Temos vontade de ir às reuniões, mesmo que nossas vidas sejam atribuladas, 
pois procuramos fazer com que o Rotary seja uma prioridade. Isso porque queremos 
estar entre amigos e queremos aprender e ser úteis. 

É por esta razão que ainda estamos aqui, depois de mais de 109 anos. Tem um ditado 
chinês que diz que uma vida sem amigos é uma vida sem sol. 

Nossas amizades em Rotary são como um sol em nossas vidas, e são estas amizades e 
o servir que nos motivam a Fazer o Rotary Brilhar. 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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Filantropia, solidariedade e serviço 
“É possível encontrar felicidade em momentos obscuros, quando somos capazes de usar 

bem a luz.”– AlbusDumbledore 

Os seres humanos utilizam diferentes caminhos para demonstrar sentimentos 

destinados a fazer o bem. Alguns lançam mão da filantropia, “esse ato sustentado 

pela decisão pessoal de entregar ou oferecer algo a outros sem esperar algo em 

troca, ou qualquer recompensa”. É um gesto de uma via, sem retorno – e que 

geralmente é expresso por meio de um aporte econômico que ao longo da história 

se mostrou a serviço de realizar tarefas que beneficiaram a humanidade. 

Outros são mais voltados à solidariedade, que é “um conjunto de gestos e ações que unem as pessoas para que elas 

colaborem com uma solução para problemas que, em sua maioria, são inerentes à existência humana”. 

E várias pessoas utilizam o serviço pessoal, que tem um pouco de tudo isso acima, mas que agrega o compromisso ético 

ao ato de servir. Servir significa “colocar para funcionar as virtudes que os seres humanos trazem em si quando nascem, 

para que atendam de forma personalizada, valiosa e constante o legítimo interesse dos demais”. 

A humanidade seria muito diferente se não tivesse recebido todas essas expressões de generosidade. O bem que buscamos 

e a felicidade a que aspiramos somente podem ser alcançados quando renunciamos ao próprio egoísmo e trabalhamos por 

e para os demais. 

Nós, rotarianos, temos consciência disso e concretizamos nossos propósitos por meio da Fundação Rotária, uma das mais 

importantes em nível mundial no apoio a projetos educativos, humanitários e de paz. A grandeza da nossa fundação se 

resume em uma simples equação: receber por intermédio da generosidade dos rotarianos e, com muita responsabilidade, 

dar a quem precisa. De um lado, a oferta generosa; do outro, a mão estendida para ajudar. 

Com essa simples equação, nossa fundação nos brinda com a oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

permite-nos construir pontes para a educação, a saúde e a paz para as pessoas que precisam. Possibilita-nos compartilhar 

recursos e conhecimentos e construir um mundo no qual a oportunidade de viver uma vida melhor não será negada a 

nenhum homem, mulher ou criança. 

Espero que os extraordinários resultados alcançados nos estimulem a seguir contribuindo com ela, porque apoiá-la é 

enaltecer o Rotary, honrar nossas origens e trabalhar por um futuro de compreensão e paz. 

 
 
 

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 
 



 

DISTRITO 4310 

 Michiko Sakate 

CARTA MENSAL 

4 

 

 

Caros Companheiros e Companheiras, principalmente participantes  

das Casas de Amizade e Associação das Famílias de Rotarianos.  

Novembro é considerado o mês da Fundação Rotária que é uma 

instituição filantrópica idealizada pelo Presidente do Rotary 

International 1916-17, Arch Klumpf e que vem cumprindo a sua 

missão de fomento da compreensão e de relações amistosas entre 

povos de diferentes países  por meio da promoção de programas 

tangíveis e eficazes, de natureza filantrópica, humanitária, educativa 

e assistencial. Entre as várias atividades desenvolvidas pela 

Fundação rotária, o de maior abrangência, no momento, é sem 

dúvida o programa Pólio Plus que financia atividades de vacinação e 

transporte relacionadas a campanhas de imunização, mobilização 

social, vigilância sanitária  e exames laboratoriais  voltados à erradicação da poliomielite em 

todo o planeta. Quando a campanha foi lançada em 1988, ocorriam 350.000 casos de 

poliomielite, por ano,  no mundo.  25 anos após, em 2013, 416 casos confirmados nas regiões 

ocupadas por Afganistão, Nigeria e Paquistão. O Rotary já contribuiu com US$ 1,3 bilhão ao 

combate a poliomielite e até 2018, quando se espera a erradicação do vírus da poliomielite, a 

Fundação Bill e Melinda Gates doará dois dólares para cada dolar que o Rotary destinar à 

erradicação da poliomielite, até máximo de US$ 35 milhões por ano. As doações recebidas em 

espécie e em materiais das Casas de Amizade e das Associações de Famílias de Rotarianos, 

quando da nossa visita aos nossos clubes,  terão a finalidade de serem destinadas à Fundação 

Rotária para campanhas humanitárias. 

Abraços a todos, 

 

Que Deus abençoe a todos nós, 

 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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VISITA OFICIAL – RC Piracicaba Paulista 03/11/14  

VISITA OFICIAL – RC de Americana Integração 04/12/1 4 
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VISITA OFICIAL – RC de Sumaré Norte 05/11/14  
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VISITA OFICIAL – RC Piracicaba Povoador 18/11/14  

VISITA OFICIAL – RC Hortolândia 24/11/14  
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VISITA OFICIAL – RC Santa Bárbara D’oeste 25/11/14  
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Seminário da Imagem Pública e do DQA no auditório da Prefeitura de  Indaiatuba no dia 
09/11/2014, sob a coordenação dos Governadores Wilson Takada Junior(IP) e Eduardo de 
Meira Coelho(DQA). Estiveram presentes como Palestrantes Governador 2011-12  Márcio 
Cavalca Medeiros do RC de Marília Pioneiro, Distrito 4510(IP)  e Governador 2011 – 12 José 
Carlos Miguel do R.C. de Sorocaba Manchester, do Distrito 4620. O Governador Márcio 
Medeiros abordou o tema O “Rotary e a Nova Marca” e o Governador Miguel sobre “DQA” 
abordando “Metas – Motivação e Atração”. Na ocasião, foi entregue o título Paul Harris ao 
músico João Frederico Sciotti(Derico) pelas mão dos Governadores Michiko Sakate, Wilson 
Takada Junior e Pedro Schimidt.  

 

   

   

   

 

 

Seminário de Imagem Pública e DQA  
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Reunião dos GAs e CAs em Botucatu , 30/11/2014 
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RC de Americana Integração realizou a  15ª Expoflor, nos dias 7 a 16 de novembro, em Americana, 
organizada  pelos Presidente  José Geraldo Carvalho, Governador 2011-12 Miguel Angel Turra Marchant  e 
os companheiros daquele clube.  O objetivo é para organizar  o Banco de Cadeira de Rodas e Camas 
Hospitalares para a doação a quem necessitar delas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem a Gov. Barrichelo – entrega do título Major Donor. 
 

   

 

 

ATIVIDADES - RC de Americana Integração  -  15ª Exp oflor  

ATIVIDADES - RC Piracicaba Cidade Alta - Homenagem a Gov. Barrichelo  
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(Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens)  de 13/11/14 a 15/11/2014 Campo Grande/MS 

   

   

 

 

 

ATIVIDADE - XXXIV Encontro da ABIJI  
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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 Novembro  = R$ 2,44 
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Relatório de frequência e DQA 

Clubes 
Novembro de 2014 

Frequência 
Nº de 

Assoc. 

Agudos 91,00% 40 

Americana 80,50% 13 

Americana-Integração 
 

18 

Boituva 79,00% 22 

Boituva-Sul 51,92% 19 

Botucatu 84,00% 44 

Botucatu-Bons Ares 88,46% 26 

Botucatu-Cidade Alta 64,00% 33 

Botucatu-Cuesta 73,00% 46 

Botucatu-Norte 60,64% 47 

Cabreúva 
 

17 

Capivari 
 

15 

Cerquilho 100,00% 13 

Conchas 55,00% 12 

Hortolândia-101 50,00% 13 

Indaiatuba 85,00% 36 

Indaiatuba-Cocaes 59,10% 19 

Indaiatuba-Votura 91,96% 29 

Itú 75,00% 28 

Itú-Convenção 59,00% 27 

Itú-Terras de São José 73,00% 19 

Laranjal Paulista 64,30% 14 

Lençóis Paulista 75,96% 36 

Macatuba 85,94% 21 

Nova Odessa 93,00% 18 

Pardinho 82,00% 7 

Piracicaba 81,25% 21 

Piracicaba-Cidade Alta 94,00% 16 

Piracicaba-Luiz de Queiroz 58,00% 21 

Piracicaba-Paulista 88,00% 21 

Piracicaba-Povoador 57,00% 22 

Piracicaba-São Dimas 80,57% 18 

Piracicaba-V. Rezende 64,29% 20 

Porto Feliz 58,00% 28 

Rafard 72,00% 23 

Rio das Pedras-Centro 60,00% 20 

Saltinho 99,00% 19 

Salto 63,63% 40 

Salto-Moutonnée 78,41% 22 

Sta. Barbara D'Oeste 72,62% 28 

SBO-Progresso 63,00% 18 

São Manuel 89,00% 27 

Sumaré 86,00% 21 

Sumaré-Ação 98,00% 21 

Sumaré-Norte 66,00% 11 

Sumaré-Villa Flora 83,00% 9 

Tietê 68,00% 24 

Resultados no Distrito 
 

1082 

Clubes em vermelho não enviaram a frequência 
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