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Um Rotary Club tem sua grandeza e magnitude proporcional ao 
desenvolvimento de um numero de projetos que ele implementa, para 
que estes projetos tenham um ótimo desenvolvimento, seus 
associados deverão agir, com ética e profissionalismo.

Todo rotariano deverá ter no seu intimo a ética embutida em seus 
pensamentos, nas suas realizações, tanto profissionais como 
naquelas que envolvem o nome do Rotary.

Nos dias de hoje, em nossas comunidades , sentimos a todo 
momento, que a ética é deixada de lado; então, sempre que notarmos 
isso acontecendo, seja em qual situação for, deveremos dar exemplo 
que somos verdadeiros profissionais em busca de dias melhores para 
todos.

Sabendo que esse distrito é formado por profissionais da mais alta 
dignidade, vamos juntos mostrar que “Rotary Compartilha”, também 
em ações profissionais, com ética e honestidade.

Caros companheiros tenho certeza de que com boas ações rotárias, 
pautadas na ética,e na boa vontade, faremos sem dúvida um mundo 
melhor, quando poderemos então melhor compartilhar a ética nas 
nossas profissões. Para tanto basta que tenhamos sempre em mente 
a Declaração para Executivos e Profissionais Rotarianos:

Como rotariano, no exercício da minha profissão ou na condição de 
meus negócios, devo observar as seguintes normas:

- Considerar minha ocupação uma oportunidade adicional para servir;

- Ser fiel á letra e ao espírito do código de ética na minha ocupação, ás 
leis de meu país e no padrão moral de minha comunidade;

- Fazer todo o possível para dignificar a minha ocupação e para 
promover os mais altos padrões éticos no exercício da mesma

- Ser justo com meu empregador, empregados, associados, 
concorrentes, clientes, o publico e todos aqueles com os quais 
mantenho um relacionamento comercial e profissional;

- Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis a 
sociedade, assim como a dignidade inerente ás mesmas;

- Oferecer os meus conhecimentos profissionais para propiciar 
oportunidade aos jovens, para atender as necessidades especiais de 
outros e para melhorar a qualidade de vida em minha comunidade;

- Ser honesto na propaganda que fizer, e em todas as apresentações 
ao publico relativas á minha empresa ou profissão;

- Não procurar obter de um rotariano, nem lhe outorgar, um privilégio 
ou uma vantagem que não sejam normalmente concedidos num 
relacionamento comercial ou profissional.

CAROS COMPANHEIROS,
Algumas vezes, rotarianos novos se 

surpreendem com o fato de não serem 

membros diretamente do Rotary 

International. À primeira vista, tudo parece 

se tratar de um mero jogo de palavras: os 

rotarianos, na verdade, são sócios dos 

seus clubes, que por sua vez são as 

entidades formadoras do RI. A estrutura 

organizacional do RI não repousa no sócio, 

portanto, mas no clube.

Este aspecto administrativo, no entanto, encerra bem mais do que 

uma questão semântica. Ele representa, de fato, o próprio reflexo da 

natureza do serviço rotário: os rotarianos não servem em caráter 

individual, mas coletivamente, como parte das comunidades onde 

atuam. Esta é a razão pela qual, desde cedo, os rotarianos que nos 

antecederam desenvolveram o sistema das classificações – uma 

forma de garantir que cada clube contasse com uma grande 

variedade de especialidades, capacidades e talentos.

O princípio de ter “primeiro uma classificação, depois um sócio” foi 

dominante no Rotary durante muito tempo. Neste mês de outubro, 

que em nosso calendário é dedicado aos Serviços Profissionais, 

devemos relembrar e refletir que as nossas ocupações, negócios e 

as aspirações comunitárias são o fundamento da organização dos 

nossos clubes. Através do bom serviço, praticamos o bom rotarismo.

Mas o que significa servir bem em nossas profissões? Para mim, 

servir bem é simplesmente fazer o máximo ao nosso alcance e 

manter sempre válida a Prova Quádrupla em tudo o que pensamos, 

dizemos e fazemos. Se sempre nos perguntarmos se uma ação é 

verdadeira e justa, se servirá para trazer a boa vontade e construir 

melhores amizades, e se será benéfica para todos os envolvidos, 

ultrapassaremos todos os obstáculos éticos potenciais à nossa cond

No meu entender, os padrões éticos são parte integrante do que se 

entende como serviço humanitário. Ao portar o distintivo rotário, 

estamos anunciando ao mundo que somos honestos, francos e 

prudentes. O emblema rotário é uma mensagem pública e uma auto-

apresentação. É um sinal de nossa dedicação a ideais 

compartilhados, e um firme comprometimento com os altos padrões 

de ética que nos são exigidos como condição essencial para que nos 

tornemos rotarianos. Se conservarmos altos esses requisitos, 

seremos capazes de desempenhar o nosso serviço humanitário com 

maior eficácia, porque teremos conquistado a confiança das 

p e s s o a s ,  d a s  c o m u n i d a d e s  e  d o s  g o v e r n o s .  

O Rotary é paz e amizade. Pelo Rotary estamos ligados uns aos 

outros para ajudar as pessoas de muitas maneiras. Precisamos ter 

sempre presente a grande responsabilidade que assumimos e 

trabalhar para cumpri-la em nossos lares, clubes e nas nossas 

profissões.

Caros rotarianos deste magnífico distrito, 
nesta Carta Mensal vamos falar dos nossos 
serviços profissionais.

O Rotary é formado por lideres em suas 
profissões, lideres estes que trabalham para 
o bem estar das suas comunidades. 
Quando somos admitidos em Rotary, 
ocupamos uma classificação compatível 
com a profissão ou negócio que exercemos, 
essa profissão ou negocio deverá ser 
sempre exercida com ética e dignidade.
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CALEND VISITA OFIC DO GOVERNADOR 2007/08 E OUTROS- CRONOLOGICA

NOTÍCIAS
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7
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1
2
5
2
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4
5

Quantos Somos

IMPORTANTE: Atualizações do Quadro Social

Dolar Rotário - Outubro 2007 - R$ 1,901.050
Sócios NÃO SE ESQUEÇA, É NOSSA META!

Clube Area HS DT ASS. DT Fest D. Sem G. Assist

Quanto Somos no mundo

Numero de Clubes no Mundo......................... 32.824
Numero de rotarianos no mundo............... 1.204.742
Numero de países e regiões................................ 205

Quanto somos no Brasil

Numero de clubes...........................................2.299
Numero de rotarianos....................................50.972

Pedimos aos dirigentes de clubes que toda e qualquer alteração de dados seja comunicada 
IMEDIATAMENTE após a sua ocorrência.

Para tanto, o presidente ou secretário de clube, no exercício de suas atribuições, deverá efetuar a 
admissão, baixa, ou alteração de dados de sócios através do Rotary Business On Line (Portal de 
RI). (Https://riweb.rotaryintl.org/pt/).

Além de comunicar ao RI, a Governadoria do Distrito, bem como a Revista Brasil Rotário, também 
deverão receber as informações referentes à alteração de dados.

Informações adicionais sobre atualizações do quadro social podem ser obtidas através do e-mail: 
debora.watanabe@rotary.org .

Ética : Um princípio que não pode ter fim

Visite o novo website do Rotary International

no novo endereço: www.rotary.org

Outubro: Mês dos Serviços Profissionais
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Seminário da Fundação Rotária / Indaiatuba Reunião do Colégio de Governadores

RC - Sumaré RC - Rafard RC - Igaraçu do Tietê

RC - Rio das PedrasRC - Porto FelizRC - Elias Fausto

Clubes de Itu e Cabreuva Clubes de Botucatu RC Macatuba
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Companheiras :

Outubro é o mês das crianças e dos professores.

Nesse mês existe festa para as crianças, seres humanos, que apesar de tão pequeninos nos enchem de alegria e de 

sabedoria. Conviver com crianças é reinventar-se a cada dia. , sem nos esquecermos , que temos a responsabilidade 

de ajudá-las a se tornarem integras e felizes. 

Nesse mês existe festa para os professores, seres humanos que com o seu trabalho dão continuidade ao aprendizado que 

as crianças trazem de suas famílias. Professores que têm como objetivo ampliar o mundo das crianças, intrumentalizando-

as para que com ética e conhecimento, busquem um mundo justo e mais solidário.

As crianças são providas de uma dádiva e pureza que deveríamos cultivar, pois elas são essenciais na prática do 

compartilhar. Na certeza que a sociedade cada vez mais aprimora os relacionamentos humanos caberá as crianças , 

futuros adultos, a missão de aperfeiçoar nossos acertos e reparar nossas falhas.

O Rotary assegura que a interação responsável entre crianças e professores representa uma das maneiras de formar 

nobres cidadãos e para tanto mantêm , há anos como meta, a Alfabetização, na qual o distrito 4310 tem se esmerado com 

ótimos projetos.

Vamos homenagear as crianças e os professores, pois juntos idealizam um planeta sem barreiras , sem exclusão e com 

muito mais amigos .

Parabéns a todas as crianças e professores (educadores) do distrito 4310.

Abraços

Neusa Albertini.

Mensagem da Coordenadora

“ Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje” 

 (Provérbio chinês)

Vestido Azul

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma menina muito bonita. Ela freqüentava a escola local. A sua mãe não 

tinha muito cuidado e a criança quase sempre apresentava-se suja. As roupas dela eram muito velhas e maltratadas.

O professor ficou atormentado com a situação da menina.

- Como é que uma menina tão bonita pode vir tão mal vestida para a escola?

Pôs de parte algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido novo. Ela ficou 

linda no vestido azul.

Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, sentiu que era lamentável que a sua filha , vestindo aquele traje novo, 

fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a dar-lhe  banho todos os dias, a penteá-la, a cortar-lhe as unhas...Quando 

acabou a semana, o pai disse:

- Mulher, não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, a cair aos 

pedaços? Que tal ajeitar a casa?Nas horas vagas, eu vou pintar as paredes, consertar a cerca, plantar um jardim...

Pouco depois , a casa destacava-se na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim, e pelo cuidado em todos 

os pormenores do edifício. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracas feias e resolveram também arranjar 

as casas deles, plantar flores, e usar criatividade.

Em pouco tempo, todo o bairro estava transformado.

Um homem, que acompanhava os esforços e as lutas daquelas pessoas, pensou que elas bem mereciam o apoio das 

autoridades. Foi ao Município expor as suas idéias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão, a fim de 

estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro.

A rua, de barro e lama, foi asfaltada, e as calçadas foram calcetadas com pedras. Os esgotos a céu aberto foram 

canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania.

E tudo começou com um vestido azul...

Não era intenção, daquele professor,  consertar toda a rua, nem criar um organismo  que socorresse o bairro. Ele fez o que 

podia, deu a sua parte. Fez o primeiro movimento que acabou por fazer com que outras pessoas se motivassem a lutar por 

melhorias.

Será que cada um de nós está a fazer a sua parte no lugar onde vive?

                                                               

                                                                 (Www.nocimodamontanha.blogspot.com)

Texto para reflexão:
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