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    MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Queridos rotarianos e familiares,  

23 de fevereiro de 1905, 110 anos da Fundação da nossa organização!!! Quatro 
compa=nheiros reuniram-se, em Chicago, no escritório do Gustavus. Nasce o 
Rotary Club número um do mundo.  Primeiro projeto realizado deste clube foi a 
instalação de um banheiro público na cidade de Chicago. A Organização nasce 
com o objetivo de companheirismo e “Servir” ao próximo. Única organização com 
a cadeira cativa na ONU e a que tem a credibilidade altamente elevada perante à 
sociedade. O mês de fevereiro é também para comemorar o dia da Paz e 
Compreensão Mundial. Na atualidade, há muitos conflitos em muitos lugares no mundo. Estes ocorrem 
por intolerâncias religiosa, cultural, política e também por radicalismo e fanatismo. O que os rotarianos 
podem fazer para minimizar esses conflitos? Acabar com guerras internas em países é uma tarefa 
praticamente impossível, mas nós rotarianos podemos praticar, dentro de casa, dentro do clube ou nas 
comunidades que estamos inseridos, a tolerância, compreensão, bem com as pessoas, amizade, 
gentileza, ética em todos os níveis e muito amor com as pessoas, não importando quais sejam as 
classes social, econômica e racial. Muitos clubes realizaram Rotary Day aproveitando o aniversário do 
Rotary International. Estão todos de parabéns, estamos no caminho certo para cumprirmos a meta do 
Presidente do RI Gary C. K. Huang:realização do Rotary Day, para divulgarmos à comunidade o que é 
Rotary e o que a organização faz. Foram muitas corridas e caminhadas de divulgação bem sucedidas, 
inclusive mostrando que o Rotary International está esforçando e engajado para erradicar a 
poliomielite, os participantes usando camiseta com o logo “End Polio Now”. Esperamos que essas 
divulgações atraiam mais pessoas para o nosso quadro associativo, pois, estamos perdendo os nossos 
companheiros por vários motivos. Vamos nos esforçar para que continuemos o Distrito 4310 forte e 
sempre. Muito obrigada pelas ações, eventos e projetos realizados por todos os clubes. Estamos quase 
na reta final e para coroarmos o nosso ano rotário 2014-2015, nada melhor que participar da nossa 
Conferência, de 21 a 24 de maio próximo, em Águas de Lindoia, no Majestic Hotel. Esperamos todos 
lá. 

Michiko Sakate 
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Como presidente do Rotary, é meu trabalho incentivar e inspirar os rotarianos 

de todo o mundo, e também escutar o que eles têm a dizer. Quer se trate de 

um projeto bem sucedido ou de um desafio, de uma nova ideia ou de um 

Rotary Day, quero sempre ouvir o que os rotarianos estão pensando, fazendo 

e planejando. Em minhas viagens, sempre peço para meus anfitriões me 

falarem sobre o que está indo bem em seus clubes, o que eles gostariam de 

melhorar e de que maneira o RI pode apoiá-los. 

As suas respostas são sempre interessantes e frequentemente surpreendentes. 

De vez em quando faço uma sugestão ou dou uma ideia, e outras vezes 

consigo estabelecer uma conexão que irá ajudar no progresso de um projeto, 

voltando para Evanston com ideias para nos ajudar a tomar as decisões 

certas. No entanto, o que eu mais valorizo em nossas conversas são as 

histórias que ouço e, que em conjunto, contam a história do Rotary. 

Em Atlanta, participei de um evento de reconhecimento a professores e ouvi várias histórias sobre o dom da 

alfabetização e como ela transforma vidas. Em Istambul, assisti a uma corrida de cadeira de rodas e aprendi sobre o 

trabalho de rotarianos turcos para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Em Lima, conversei com um ex-

rotaractiano cuja vida foi transformada quando ele foi convidado a se juntar a um Rotary Club 20 anos depois de ter 

deixado nossa organização. 

Algumas histórias me fizeram rir e outras a chorar, sempre me lembrando de que a nossa vida é a que mais se 

transforma quando servimos ao próximo. Quando ouço essas histórias, me pergunto: quantas outras vidas 

poderíamos transformar se tivéssemos mais associados? E quantas outras pessoas se associariam se 

compartilhássemos adequadamente nossas histórias? 

Neste ano rotário, peço que compartilhem suas histórias rotárias com seus amigos, nas redes sociais e em nosso 

website. São essas histórias pessoais que nos inspiram, motivam outras pessoas a se juntarem a nós e iluminam 

nosso serviço enquanto Fazemos o Rotary Brilhar. 

 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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Uma história de 110 anos de serviço 

“Uma coisa é continuar a história, outra é repeti-la.”– 

Jacinto Benavente 

A comemoração do aniversário do Rotary em 23 de fevereiro 

reúne rotarianos, clubes e distritos para celebrar a rica trajetória da 

mais antiga organização mundial de serviços. Uma história que já 

permitiu levar projetos de ajuda e progresso, bem como mensagens e ações de paz a mais de 

200 países e regiões geográficas no mundo todo. 

A presença do Rotary no mundo contemporâneo tem sido extremamente valiosa. Hoje ele 

é uma formidável fundação investindo milhões de dólares em projetos humanitários, com 

milhares de jovens recebendo bolsas de estudo para melhorar a vida, programas de intercâmbio 

com grandes benefícios comunitários, uma campanha global para erradicar a poliomielite da 

face da Terra e milhões de integrantes da Família Rotária servindo e elevando a qualidade de 

vida das pessoas. 

Por isso, fevereiro – mês da paz e compreensão mundial em nosso calendário – é o 

momento propício para difundir a vocação pacífica do Rotary, presente em cada uma das 

atividades e projetos que realizamos, e que promove, sem fronteira geográfica, o ideal 

transmitido por Paul Harris. Um pensador argentino, José Ingenieros, declarou: “Quando 

ouvimos a voz do coração, pátria é a Terra; quando prevalece o interesse político, pátria é o 

Estado; mas quando o ideal fala, pátria é toda a humanidade”. Por isso, a cada dia os rotarianos 

trabalham para construir a paz. 

Nosso presidente Gary Huang ressaltou que “em tempos de mudança, há que se construir 

moinhos de vento, não muros”. Portanto, colaboremos para que nossos Rotary Clubs possam 

transitar o caminho que os levará daquilo que são para o que devem ser, despertando o 

compromisso de aumentar o quadro associativo, empreender novos projetos de serviço, ampliar 

a visibilidade da Fundação Rotária e construir uma forte imagem do Rotary. 
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Estou convencida de que para que o Rotary sobreviva com maior vigor, ele deve ser uma 

organização de qualidade, com líderes que tenham altos parâmetros éticos e um grande espírito 

de serviço para motivar por meio do exemplo. Melhores líderes nos ajudarão a ter melhores 

clubes, os quais, por sua vez, formarão um Rotary cada vez melhor. 

Que a celebração deste 110˚ aniversário nos inspire a cumprir nossa responsabilidade 

como rotarianos e permita a cada clube ser uma sólida base para fazer o Rotary brilhar e 

construir um futuro digno de nossa história e trajetória. 

 
 
 
 

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 
 

 

Caros companheiros e companheiras,   principalmente 
participantes das casas de Amizade do Distrito 4310. No mês de 
fevereiro, o enfoque das nossas atividades é: Paz e  Resolução 
de Conflitos. As pessoas de bem, em todo o mundo, buscam a 
paz.  O Rotary, por meio de seus programas, trabalham para 
construir a paz entre os povos, nas comunidades e na família. 
Entretanto, o ser humano é complexo, e muitas vezes é difícil de 
evitar conflitos entre pessoas. Os conflitos de pequena monta 
podem evoluir para algo mais abrangente e resultar em  lutas 
armadas na comunidade, no país ou até internacionais. 

Daí a importância do projeto “ Resolução de Conflitos Domésticos” em realização no 
nosso Distrito pela Coordenadoria da Casa de Amizades. 

Este projeto difere de projetos assistenciais como doação de material necessitado para 
Entidades  Comunitárias, mas trata-se de  catalogar os conflitos entre pessoas, em casa, no 
Rotary Clube, na ida e volta para o trabalho, enfim  sempre que pessoas se desentenderem.  
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Com o conhecimento de causas de conflitos, a intenção seria meditar sobre as possíveis 
soluções destes conflitos, e desta forma nós nos tornamos mais conhecedores  de como evitar 
ou resolver  estes conflitos. 

Não será fácil acabar com conflitos, pois como disse acima, o ser humano é complexo e 
não teremos formula mágica para evitar ou combater desentendimentos , mas qualquer esforço  
será válido para contribuir para o bom entendimento  entre as pessoas  e estabelecimento da paz  
no mundo. 

Com um grande abraço. 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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Homenagem ao Rotary International  , pela Câmara Municipal de Botucatu, no dia 23 de fevereiro de 2015, quando o RI 

comemorou seus 110 anos. 
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Reunião festiva do aniversário de 75 anos (25 de janeiro) de fundação do Rotary Club de Botucatu quando foi feita a 

homenagem ao rotariano João Cioffi, que completa 100 anos de idade e 58 anos como rotariano deste clube, no dia 12 

de março de 2015.  
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Baile de máscaras beneficente realizado em Botucatu, do Rotary Club de Botucatu Cidade Alta, no dia 07 de fevereiro de 

2015-03-20 
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Reunião do Rotary Club de Indaiatuba em comemoração ao aniversário de Rotary International, homenageando os 

empresários parceiros do Programa Empresa Cidadã, na Casa da Amizade deste clube, no dia 23 de fevereiro de 2015.  

   

   

 

 

Reunião do RC de Botucatu Bons Ares com a palestra do companheiro Cleonir Bertipaglia, do RC de Indaiatuba,  sobre a 

Empresa Cidadã, no dia 25 de fevereiro de 2015. 
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Ação conjunta entre RC de Americana e RC de Americana Integração, o Projeto “Faça parte desta Cena”, 
fazendo limpeza entorno do Córrego do Parque em frente a Forum, no dia 21 de fevereiro de 2015. 
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Foi realizada 2ª caminhada e corrida “End Polio Now” , pelo Rotary Clube de Santa Bárba dÓeste Progresso, no dia 22 de 

fevereiro de 2015. 
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Reunião de Eleição da nova diretoria 2015-2016, no dia 07 de fevereiro de 2015 
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Convocação para Instalação da Assembléia Geral Ordinária 

“A Coordenadoria Distrital das Associações das Famílias de Rotarianos e Casas da Amizade 
por meio de seu Coordenador Minoru Sakate, convoca as Senhoras e Senhores Presidentes 
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 de Associações ou Casas da Amizade e as Associações em geral, para a Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada em 23 de maio de 2015, no recinto das Plenárias Femininas do 
Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, por ocasião da XIX Conferência Distrital”. 

Minoru Sakate 

Coordenador das Associações das Famílias de Rotarianos e Casas da Amizade, 2014-2015 
do Distrito 4310 

Célia Schmidt 

Conselheira pessoal do Coordenador 2014-2015, do Distrito 4310 

BOTUCATU, 06 DE ABRIL DE 2015. 

 

 

 

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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Relatório frequência associados-Fevereiro 15 

Clubes 
fev/15 

Frequência 
Nº de 

Assoc. 

Agudos 80,00% 41 

Americana 75,00% 13 

Americana-Integração   17 

Boituva 66,00% 22 

Boituva-Sul 67,00% 19 

Botucatu 91,43% 44 

Botucatu-Bons Ares 87,50% 26 

Botucatu-Cidade Alta   33 

Botucatu-Cuesta 93,00% 49 

Botucatu-Norte 73,47% 52 

Cabreúva   17 

Capivari   15 

Cerquilho   13 

Conchas   12 

Hortolândia-101   13 

Indaiatuba   36 

Indaiatuba-Cocaes   19 

Indaiatuba-Votura 84,62% 27 

Itú 86,00% 28 

Itú-Convenção 89,00% 27 

Itú-Terras de São José 64,00% 19 

Laranjal Paulista   14 

Lençóis Paulista   36 

Macatuba 88,89% 21 

Nova Odessa 82,00% 18 

Pardinho                                                64,00% 7 

Piracicaba   21 

Piracicaba-Cidade Alta 87,00% 18 

Piracicaba-Luiz de Queiroz   21 

Piracicaba-Paulista 86,00% 21 

Piracicaba-Povoador 62,00% 23 

Piracicaba-São Dimas 65,00% 18 

Piracicaba-V. Rezende 69,05% 20 

Porto Feliz 75,00% 30 

Rafard 74,00% 23 

Rio das Pedras-Centro   20 

Saltinho 89,00% 19 

Salto   40 

Salto-Moutonnée 72,73% 22 

Sta. Barbara D'Oeste 69,84% 28 

SBO-Progresso 74,00% 17 

São Manuel 90,00% 27 

Sumaré 84,00% 20 

Sumaré-Ação 86,00% 21 

Sumaré-Norte   11 

Sumaré-Villa Flora 71,00% 7 

Tietê 65,00% 22 

Resultados no Distrito   1085 

Frequência fevereiro em branco-clubes não enviaram o relatório no prazo 
devido. 
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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 Fevereiro = R$ 2,60  
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