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    MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Mês da revista 

Queridos rotarianos, familiares e nossos jovens,  

A nossa revista regional, Brasil Rotário, tem trazido as notícias 
rotárias, ensinamentos, eventos dos clubes há 90 anos, norte a sul e 
leste a oeste do Brasil. É uma revista tão completa para a leitura 
maravilhosa. Acompanhando ao desenvolvimento da TI(Tecnologia 
de Informática) nas comunicações de hoje em dia, desde 2010, a revista está disponível on line 
facilitando a vida de muitos rotarianos e familiares.  O site da revista, em 2014, tiveram 125.346 
visitas, demonstrando o interesse dos leitores a absorverem as novidades do Rotary International. 
Vamos divulgar, na nossa comunidade, a nossa revista Brasil Rotário, distribuindo-a nos pontos 
comerciais, consultórios odontológicos/médicos, e mais onde têm muitas pessoas e também aos 
amigos. A Convenção International do Rotary International em São Paulo já está chegando. A 
expectativa é muito grande. Teremos excelentes palestrantes, workshops interessantes e eventos 
pré-Convenção estão recheados com temas de atualidade dentro do Rotary. Temas para juventudes 
como Rotaract e Intercâmbio de jovens, atrairão jovens do mundo todo para isso. Verifiquem a 
programação da Convenção no site da própria Convenção. Teremos muitos entretenimentos, dentre 
eles, show da cantora Ivete Sangalo, apresentação da orquestra regida pelo maestro João Martins 
com Vai-Vai, Carnaval do Rotary no sambódromo de Anhembi e outros tantos, tanto na plenária 
quanto na house of friendship(Casa da Amizade).  Nesta casa, vocês poderão encontrar amigos de 
longa data ou fazer novos amigos, além de fazer compras e conhecer muitos projetos realizados 
pelos clubes do mundo inteiro.  

Vamos dar de tudo no tempo que temos ainda para final do nosso ano 2014-2015 para que façamos 
cada vez mais o Rotary Brilhar, ajudando a comunidades principalmente carentes. 

 

Grande abraço a todos,  

Governadora 2014-2015 

Michiko Sakate 
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Hoje há muito mais maneiras de se comunicar do que no passado. 
Na era de videoconferências e mensagens instantâneas, podemos 
trabalhar de praticamente qualquer lugar e sempre nos manter 
conectados. É possível divulgar nosso trabalho no Facebook, no 
Twitter e no site do Rotary, mas a revista que você está segurando – 
ou lendo em seu aparelho eletrônico – sempre terá um papel 
extremamente importante. 

A The Rotarian é uma das revistas de publicação ininterrupta mais 
antigas do mundo, com uma história que remonta a 1911, quando 
Paul Harris foi colaborador de sua primeira edição. Naquela época, a 
revista era em preto e branco, tinha menos páginas, fontes pequenas 
e poucas imagens. Os anúncios eram de compradores de pianos, 
comerciantes de artigos masculinos e de um hotel completamente equipado com água quente e fria! 

Hoje você pode ler a The Rotarian em seu celular ou tablet, e as revistas regionais são publicadas 
em 24 idiomas. Dezessete ganhadores do Prêmio Nobel e 19 do Prêmio Pulitzer já escreveram para 
a revista, inclusive Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, George Bernard Shaw e Nicholas Murray 
Butler. A cada mês, a The Rotarian traz um panorama do que há de melhor no mundo rotário para 
engajar, entreter, informar e inspirar os leitores. 

Nesta era de comunicação constante e com tantas formas de encontrar informações, será que 
precisamos de uma revista rotária? Com certeza. Pois a revista é, e sempre foi, uma das melhores 
maneiras de divulgarmos o Rotary. Ela permitiu que eu compartilhasse a diversão dos Rotary Days, 
destaca o bom trabalho dos rotarianos de todo o mundo e chama a atenção para assuntos 
importantes que afetam a todos nós. A The Rotarian não é simplesmente para a apreciação dos 
rotarianos – ela serve para melhorar a imagem pública da nossa organização e mostrar ao mundo o 
trabalho que fazemos. 

Portanto, quando terminar de ler o seu exemplar, passe-o adiante. Pergunte a si mesmo quem 
poderia se interessar pelos artigos deste mês. Dê a revista a um amigo, colega de trabalho ou 
conhecido. Compartilhe-a com alguém que tenha convidado para a reunião de seu clube. Acesse 
www.therotarianmagazine.com e divulgue artigos em suas redes sociais ou envie seus links por e-
mail. Use a revista para Fazer o Rotary Brilhar – assim como os rotarianos têm feito há 110 anos. 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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É nosso compromisso participar 
A Convenção do Rotary International de 2015, que se realizará em São Paulo 

entre os dias 6 e 9 de junho,é um privilegio para nós, rotarianos latino-americanos, que 

nos sentimos orgulhosos de pertencer a uma região de belezas naturais inigualáveis e 

de homens e mulheres com forte espírito de servir. 

Nosso presidente Gary Huang espera encontrar a maioria de nós em São Paulo, 

uma cidade amigável, progressista e com infraestrutura adequada para receber os 

aproximadamente 20 mil rotarianos que todos os anos participam deste evento. O 

comitê anfitrião está fazendo sua parte e trabalha intensamente para que todos tenham uma inesquecível 

estadia na capital paulista. 

Quem já participou de uma convenção sabe o que esperar. No entanto, para quem nunca participou, 

gostaria de compartilhar o que meu filho, Gustavo, falou sobre isso num Instituto Rotary: “Confirmei meu amor 

pelo Rotary no dia em que participei da minha primeira Convenção Internacional, em Seul, na Coreia do Sul, 

no ano de 1989. A partir de então, pude entender que a importância do Rotary estava além das reuniões 

semanais do meu clube, e mais além ainda dos vários amigosque eu tinha nele e no meu distrito. Foi então 

que eu entendi a verdadeira dimensão do Rotary.  

E prosseguiu: “Para que tenham ideia, compartilho este raciocínio: se considerarmos que em uma 

conferência distrital participam em média 500 pessoas, e que numa convenção são 20 mil, pensem que esta 

última lhes dá a possibilidade de multiplicar por 40 as coisas boas que alguém pode sentir quando participa 

de uma conferência.Quarenta vezes mais a alegria de abraçar o próximo. Quarenta vezes mais 

conhecimentos sobre projetos humanitários que se realizam ao redor do mundo. Quarenta vezes mais 

atualizações acerca da Fundação Rotária. Quarenta vezes mais oportunidades de fazer novos amigos e 

ampliar conexões. Não acredito que exista outra organização que permita multiplicar por 40 as coisas boas 

que sentimos, essas que vêm do coração e nos permitem construir uma sociedade melhor. Por isso, acredito 

que todo rotariano deveria fazer um esforço para participar de uma convenção internacional”. 

Meus amigos: a Convenção do Rotary 2015 está à espera de todos nós – especialmente dos 

rotarianos latino-americanos e, sobretudo, do Brasil. Convido vocês a se inscreverem o quanto antes e a 

acompanhar nosso excepcional líder, o presidente Gary Huang e sua esposa Corinna, a iluminarem o Rotary 

em São Paulo. 

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 

participantes das casas de Amizade do Distrito 4310. Abril é o mês da 

Revista Rotária . Apesar da Internet estar ganhando cada vez mais 

popularidade como veiculo de comunicação , a maioria dos rotarianos 

ainda prefere a mídia impressa.  Temos como revista oficial do Rotary 

Internacional a The Rotarian, publicada em inglês e 30 revistas 

regionais em 20 idiomas. No Brasil recebemos mensalmente a revista 

Brasil Rotário cuja assinatura é obrigatória. A finalidade destas revistas 

é divulgar continuamente a mensagem do Rotary, publicar avisos, notícias oficiais e decisões 

importantes do Conselho Diretor  do Rotary International  e dos curadores da Fundação Rotária; 

além de divulgar projetos relevantes implementados pelos clubes e as mensagens do Presidente 

do RI. O Brasil rotário foi publicado pela primeira vez em 1924. 

A revista traz noticias importantes sobre o que está acontecendo no mundo rotário, 

portanto é de grande importância a sua leitura e também a discussão sobre os temas ali 

publicados. Mas, muitas vezes, após reunião, a revista é abandonada nas mesas o que tem 

demonstrado desinteresse nos assuntos rotários.  Vamos  ler  e se sobrarem exemplares, 

doemos a  salas de espera de consultórios, dentistas e barbeiros para que enquanto esperam a 

sua vez de ser atendido, as pessoas possam ler  e conhecer o Rotary. 

Abraços e até breve, 

 

Abraços a todos, 

 

Que Deus abençoe a todos nós, 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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FERRAMENTAS EXISTEM. PORÉM...... 

Há décadas, o Rotary  tem criado programas para serem utilizados como ferramentas 
proporcionando o despertar contido em cada ser humano em SERVIR àqueles desprovidos dos 
benefícios que a vida não lhes proporcionou. Após a segunda grande guerra, tivemos a criação do 
programa de Bolsas Educacionais,  onde inúmeros estudantes saíram dos seus países e foram 
buscar ensinamentos e conhecer a cultura de outros povos  levando a mensagem  da Paz Mundial.  
Logo após esse programa, o qual foi e é um grande sucesso, o Rotary criou o Intercambio de 
Jovens, Interact e Rotaract. Estes programas têm a finalidade de expandir e difundir o 
companheirismo e o ideal de SERVIR. Essas sementes estão sendo plantadas para que, no futuro, 
ajudem o Rotary a crescer, com o advento de novos associados já convencidos que SERVIR é a 
meta do Rotary e há muito tempo essas sementes já germinaram e deram ótimos frutos e continuam 
dando. A globalização dos intercâmbios comerciais fez com que esses jovens advindos dos 
programas citados anteriormente tiveram que iniciar suas vidas familiares, profissionais e 
econômicas com mais idade. Vejamos, no passado, o jovem com apenas seus 20 e poucos anos já 
saia da faculdade e ingressava num bom emprego sem a necessidade de cursos de especialização 
e outros que tais, sem falar dos idiomas e constituíam família. Hoje a concorrência se tornou muito 
mais selvagem na procura de um bom emprego e é muito mais difícil iniciar atividades comerciais 
com os próprios recursos. A formação de uma família também está se iniciando não com 20 e 
poucos anos e sim com os 30 e poucos anos. Esses fatores hoje fazem com que o jovem em 
formação após vários desencontros busquem o SERVIR  com idade mais avançada, existe 
exceções. Na revista Brasil Rotario de fevereiro de 2015, na coluna do Presidente de RI, Gary 
Huang,  ele conta um encontro que o deixou muito feliz: " Eu estava em Lima no Peru, conversei 
com um ex-rotaractiano cuja vida foi transformada quando foi convidado a se juntar a um RC 
20 anos depois de ter deixado o Rotaact" , pergunto eu: 20 anos depois, porque não antes, mas 
eu parei para refletir após ler o seguinte texto sobre o futuro do Rotary no livro "Um século no 
Servir ". Compartilhem comigo e reflitam. "A sociedade foi se adaptando às mudanças, 
assimilando o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, a carga horária no 
trabalho foi aumentada, os pais passaram a ter menos tempo para a família. Talvez por 
sentimento de culpa, qualquer tempo que tenham disponível, preferem reservar à família, 
participando do maior número possível das atividades de seus filhos, o que significa menos 
tempo para se dedicar a organizações em que os associados tenham que se reunir 
semanalmente".  

O Rotary não podia ficar só plantando suas sementes, ele precisava e precisa de ações imediatas 
em angariar novos soldados nas suas fileiras pois a batalha do SERVIR nunca tem fim. Na década 
de 80, as mulheres iniciaram sua participação no Rotary, hoje já são 23% dos associados no mundo. 
Na década de 90, a classificação de aposentado  foi reconhecida. Novamente vou até ao "Um 
seéculo no SERVIR": lá tem o seguinte comentário. 
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Reconheço a importância de recrutarmos jovens, mas não nos esqueçamos que as pessoas 
se aposentam ou se estabilizam nas suas atividades hoje em dia mais cedo. A longevidade 
também está aumentando, em média 30 anos a mais depois que se aposentam ou tenham 
estabilidade familiar, profissional e econômica. Essas pessoas têm a vantagem de estarem 
livres das amarras do trabalho e da criação e educação dos filhos, se comparados aos mais 
jovens que ainda estão às voltas com seus árduos e importantes afazeres no trabalho e na 
família. São 30 anos de tempo livre que terão para nos oferecer. O que farão com esse tempo 
livre? Penso que os aposentados ou os que já estão com seus negócios estabilizados são um 
componente importantíssimo para o crescimento do Rotary e não devem ser colocados de 
lado ou seja o Rotary está aberto a todas as idades."  

Mais recentemente, O Rotary reconheceu a classificação de ADMINISTRADORAS DA FAMÍLIA. 
A maioria das mulheres que não tenha classificação com uma profissão reconhecida mas se dedica 
a uma vida em administrar e arcar com os afazeres do lar, trabalho importantíssimo para o 
desenvolvimento de uma família, essa classificação foi reconhecida pois é a célula mais importante 
na formação de uma família. 

Nas ultimas décadas, sentimos a concorrência com a formação desenfreada de ONGs as quais 
recebem até subsídios governamentais, muitas delas ficaram pelo caminho, foram formadas com 
outro intuito e não com o intuito de SERVIR, a população enxerga quando a honestidade não é 
transparente. Hoje muitas delas são nossas parceiras com uma penetração incrível na mídia. 
Falando em mídia, nos estamos na idade da pedra de como penetrar neste veiculo tão  importante. 
Vou recorrer a uma citação do ex-presidente de RI Frank Devlyn: 

"Os rotarianos sempre fizeram muito por suas comunidades, mas por zelarem pelo sigilo e 
não divulgarem seus feitos, a maior parte da população não tem ideia do que seja o Rotary e 
o que fazem os rotarianos. Tal atitude, apesar de ter seus méritos, está ultrapassada. O 
Rotary precisa espalhar sua mensagem muito além dos limites da nossa organização, pois 
vivemos na era da comunicação e das relações públicas. Necessitamos dizer em bom tom, 
somos da paz e pela paz que cultivamos a honestidade e o companheirismo, que defendemos 
o meio ambiente e ajudamos o próximo. Divulgando o que fazemos, pensamos e acreditamos, 
certamente as pessoas se sentirão motivadas a juntar-se ao Rotary".  

Nestes anos de Rotary, que são 30, tenho ouvido várias frases que por um lado são opiniões de 
rotarianos com grande conhecimento, porém de um Rotary do passado e isso impedem o 
crescimento do nosso quadro associativo, vou dizer duas delas e tenho certeza que muitos 
companheiros já as ouviram ou as disseram. 

 

 "Não vou convidar fulano pois ele não tem o nosso perfil"  

 " Precisamos de qualidade e não de quantidade " 

Tenho certeza que aí cometemos um grande erro. Para pertencer ao Rotary o associado em 
potencial tem que ter alguns quesitos obrigatórios, vejamos, ter uma classificação digna e que esteja  
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em aberto no quadro associativo do clube, ser um pessoa idônea e ter condições econômica para 
arcar com os custos de Rotary. O perfil de um futuro associado só será compatível com os ideais de 

 

 Rotary somente após anos de pertencer a nossa associação. Não temos bola de cristal para saber 
se o convidado vai aceitar as nossas regras e só as conhecemos com o passar do tempo, mesmo 
assim, se o Clube não lhe proporcionar para que ele  sinta o que é o ideal de SERVIR, ele não se 
tornará um rotariano.  Nesse momento, eu pergunto:seu clube tem uma estratégia para 
acompanhamento de um novo associado? Caso não tenha, crie uma comissão para receber e 
acompanhar os novos associados, pode até nomear um rotariano com boa experiência para 
ser o seu mentor.  Não existe admissão errada ou mal feita, seguindo às diretrizes de Rotary, o que 
existe é um desencontro do associado com que ele almejava e o que o Rotary lhe proporciona, por 
vários motivos incutidos na sua personalidade  e a não participação do Clube em lhe proporcionar 
condições de entender o ideal de SERViR, ele sairá do Rotary. 

 

Vou finalizar fazendo-lhes as seguintes perguntas para meditarem e tirarem suas próprias 
conclusões: 

 

"Quantos funcionários a sua empresa contratou esperando o mundo e o fundo e não deram 
certo?  

" Quantos casamentos não deram certo por vários motivo? "  

" Quantos filhos não seguiram aquilo que nós esperávamos ? " 

 

No Rotary é a mesma coisa, um bom número fica pelo caminho por diversos motivos ou seja nós 
temos que continuar trazendo, para nossas fileiras, seres humanos que atendam o mínimo dos 
quesitos que o Rotary pede, se vai dar certo, não sabemos, só saberemos com o passar do tempo. 

Não podemos buscar ações do passado para resolver nossas dificuldades do presente e sim 
atitudes do presente para resolver nosso futuro. 

Espero que reflitam essas indagações, pois o futuro de Rotary depende de nós. 

 

 Pedro Albertini 

 Governador 2007-08/Vice-Governador  2014-15 

Membro Com. Inst. Rotária. 
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E-Club: O Rotary e o mundo digital 
 
Na atualidade, as mídias sociais e as mais diversas formas de 
tecnologia permeiam as relações humanas. Por inúmeros motivos, as 
relações pessoais têm sofrido alterações e as interações ocorrem, em 
muitos casos, essencialmente através de tecnologias digitais. O 
Rotary, em seu movimento dinâmico, não pôde deixar de acompanhar 
essas mudanças e, em 2010, através de uma Emenda do Conselho de 
Legislação, passou a reconhecer Rotary E-Clubs como parte do Rotary 
International após um projeto piloto de seis anos. Segundo dados do 
Rotary International, “durante o projeto piloto de 2004-10, E-Clubs 
realizaram 355 projetos de Serviços à Comunidade, 106 projetos de 
Serviços Internacionais, 55 projetos de Serviços Profissionais e 70 projetos pró-juventude. Eles 
também doaram mais de US$150.000 para a Fundação Rotária, incluindo mais de US$21.500 para 
o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary” (Guia de Referência).  
 No Brasil, até o momento, existem 17 E-Clubs e estamos prestes a fundar o primeiro E-Club 
do Distrito 4310. Mas, então, o que é o E-Club? 
 O Rotary E-Club possui as mesmas premissas, tem os mesmos objetivos e segue as mesmas 
normas que os demais clubes, no entanto, as reuniões são realizadas eletronicamente em um site 
especialmente elaborado para o E-Club. Os associados, ao invés de estarem presentes fisicamente 
em um determinado local, com hora e dia marcados, podem participar das reuniões a qualquer hora 
e dia da semana. O horário oficial da reunião é considerado como sendo a hora e o dia em que o 
webmaster ou o secretário do clube disponibiliza o material para a discussão semanal, mas os 
associados podem acessar o site à sua conveniência, a qualquer momento durante a semana por, 
no mínimo, 30 minutos. 
 Assim como os Rotary Clubs, os Rotary E-Clubs realizam projetos em comunidades locais e 
internacionais, apoiam a Fundação Rotária e trocam ideias entre si. Apesar de todos os Rotary E-
Clubs se reunirem semanalmente e conduzirem projetos online, eles podem organizar encontros 
presenciais em diferentes momentos ao longo do ano em eventos oficiais do Rotary, em encontros 
agendados trimestral ou semestralmente ou durante a realização de projetos humanitários.   

O público alvo dos E-Clubs são Rotaractianos, ex-Rotarianos, líderes empresariais, 
profissionais e comunitários impossibilitados de ir pessoalmente a uma reunião semanal devido a 
problemas de locomoção, agenda muito ocupada ou, ainda, menor disponibilidade de recursos 
financeiros. Além disso, Rotarianos que perdem uma reunião ordinária de seu Rotary Club podem 
participar de uma reunião online do E-Club.  

Para participar do E-Club, assim como nos Rotary Clubs, a associação é somente por convite. 
Por isso, caso tenha interesse em fazer indicações ao E-Club do Distrito 4310, por favor, envie um 
email solicitando mais informações para: cassiacfurlan@yahoo.com.br.  
 
Maiores informações: https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/learn-topic/e-clubs 
 
 

Cássia Cristina Furlan  
Fontes:  

Guia para Organização de Novos Clubes.  
Guia de Referência sobre Rotary E-Clubs.  
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O companheiro Governador Distrital 2000-01 Roberto Sogayar, do Rotary Club de Botucatu é também o chairman 

distrital de RYLA, responsável, portanto, pela organização e  promoção do Prêmio Rotary de Liderança Juvenil. O RYLA, 

Rotary Youth Leadership Awards, ou Prêmio Rotary de Liderança Juvenil, é a iniciativa de treinamento do Rotary para os 

jovens. O programa foi oferecido aos jovens com idades entre 13 e 24 anos. Todos os anos, milhares de jovens 

especialmente selecionados pelos clubes e distritos participam de um seminário ou workshop, com todas as despesas 

pagas, para discutir, aprender e praticar habilidades de liderança. RYLA foi realizado no Centro de Transformação e 

Vivências, uma entidade mantida pelos Irmãos do Sagrado Coração, em Bauru, no centro do Estado. O local não 

poderia ter sido melhor escolhido por dispor de paz e serenidade necessárias ao treinamento, a hospitalidade e a 

acolhida dos Irmãos do Sagrado Coração, que fez toda diferença. Os 23 jovens participantes ficaram no alojamento 

completo, separados de dois em dois e tudo colaborou para que o fim de semana dos dias 24, 25 e 26 de abril fosse 

marcante e significativo para os jovens. Os palestrantes, Roberto Sogayar, Peterson de Santi Silva e Erico Piovesan  

prepararam um repertório cheio de conteúdo rotário para promover nos jovens o despertar da cidadania, da consciência 

e do companheirismo. Harmonia, ética, sugestão, decisões, liderança, proatividade, percepção e sensibilidade foram 

temas abordados de maneira leve e natural desde a abertura, na noite de sexta-feira, até o encerramento, no almoço de 

domingo. Ao final, demonstrando todo o espírito de companheirismo e liderança, os jovens escreveram uma carta de 

agradecimento aos companheiros rotarianos do nosso Distrito 4310, aos cuidados do Colégio de Governadores. Essa 

carta será entregue durante a Conferência Distrital, em 23 de maio de 2015, durante a Plenária da Juventude, e diz: 

Olá Família,  

Hoje lhes digo que penso diferente, que tenho um propósito NOVO! Fernando Pessoa dizia que “a importância 

das coisas não está na frequência com que acontece, mas na intensidade com que ela nos afeta”.  Cheguei  
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descrente, confuso e receoso, porém algo me deu rumo, foco e até mesmo planos de vida.  Acredito que se 

consegui colocar meus sonhos nas nuvens, eles estão no lugar certo, porque hoje consigo construir meus  

alicerces até lá.  Um líder nunca é um líder sozinho. Escrevemos essa carta no singular mostrando que somos 

um só, trabalhando no ideal de servir.  Em simples palavras dizemos com simplicidade: OBRIGADO!  

Jovens participantes do RYLA.  

Gabriel Luiz, Leonardo Ribeiro, Francisco, Michelle, Gabriel Gonçalves, Paloma, Gabriel Costa, Pedro, Nina,  

Renan, Nunes, Leonardo Fontaine, Amanda, Debora Bueno, Caio, Bianca, Julia, Andressa, Vinicius, Guilherme e 

Felipe. 

 

Equipe RYLA: 

Roberto Sogayar, Peterson de Santi Silva e Erico Piovesan. 
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Reunião sobre DQA, com a Diretora/Vice-Presidente do RI Célia Giay, em São Paulo, na Faculdade Rio Branco Unidade 

Lapa, no dia 27 de abril de 2015. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO 4310 
 Michiko Sakate 

CARTA MENSAL 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de freqüência dos associados- DQA  

ABRIL / 2015 

CLUBE Índice de 
freqüência 

Nº de 
associados 

Agudos 81,37% 40 

Americana 75% 13 
Americana Integração Não informado 17 
Boituva 71% 21 
Boituva Sul 75% 19 
Botucatu 73,57% 43 
Botucatu Bons Ares 82,14% 28 
Botucatu  Cidade Alta Não informado 33 
Botucatu Cuesta 83% 49 
Botucatu Norte 68,09% 50 
Cabreúva 65% 19 
Capivari 83% 19 
Cerquilho 100% 15 
Conchas Não informado 11 

Hortolândia Não informado 9 
Indaiatuba 75,83% 36 
Indaiatuba Cocaes 45,83% 17 
Indaiatuba Votura 82,40% 25 
Itu 68,24% 28 
Itu Convenção 53,62% 27 
Itu Terras São José 87,18% 17 
Laranjal Paulista Não informado 13 
Lençois Paulista Não informado 34 
Macatuba 80,56% 17 
Nova Odessa 84% 18 
Pardinho 71% 7 
Piracicaba  67,69 18 

Piracic. Cidade Alta 65% 21 
Piracic. L. Queiroz   65% 20 
Piracicaba Paulista 75% 20 
Piracic. Povoador  63,77% 23 
Piracic. São Dimas   51,47% 17 
Piracic.V. Rezende 64,29% 20 
Porto Feliz 69% 31 
Rafard 79% 23 
Rio das Pedras  85% 21 

Saltinho 94% 20 
Salto 61,90% 39 
Salto Moutonneé 80% 23 
Santa Bárbara D´Oeste 72,73% 30 
Sta. Bárb. D´Oeste- Progresso 68% 15 
São Manuel 73,08% 27 
Sumaré 82% 20 
Sumaré Ação 94% 21 
Sumaré Norte 88,89% 9 
Sumaré Vila Flora 81% 7 
Tietê 75% 22 
Total de associados em 30.04.15 1.072 
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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 

Dólar Rotário de Abril = R$ 3,06  
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