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meses que se passaram, e comecei a relembrar de todas as visitas 

que fiz, quantos novos amigos eu conheci, quantos projetos em prol 

da comunidade me foi apresentado, e como eu descobri que o meu 

distrito é muito maior e melhor do que eu pensava.
O tempo passou tão rápido e sem que eu notasse as minhas visitas já 

foram todas feitas e eu me sinto plenamente realizado e feliz. Carrego 

em meu peito a sensação do dever cumprido, e de que o Distrito 4310, 

é bom demais .
Especialmente neste mês em que o Rotary comemora o Mês da 

Conscientização Rotária, eu olho para o passado e começo a ver o 

quanto os meus companheiros se conscientizaram em assuntos 

importantes que surgiram em nosso caminho.
Em especial quero citar a difícil tarefa que nos foi imposta , que era a 

de combater o fantasma do redistritamento, pois se não 

conseguíssemos atingir a meta de 1.000 sócios, nosso distrito poderia 

ser extinto.
Lancei o desafio dos 1050 sócios e vi naquela mesma hora o sangue 

pulsar mais forte no coração de cada um dos companheiros presentes, 

me apoiando e se colocando a disposição para ajudar o distrito na sua 

luta.
Não deu outra ; rotarianos unidos, vitória certa. O fantasma nem deu 

as caras, passou longe daqui. Vencemos a batalha.
Temos mesmo é que comemorar, mas sem nos esquecermos que não 

podemos nos descuidar, e devemos estar conscientes de que novos 

sócios sempre serão benvindos.
Agora nossa atenção se volta para o segundo semestre rotário, e já 

começamos a manter contato com os clubes, observando o trabalho 

de cada um e estimulando os projetos que vão sendo realizados com 

muito sucesso.
Peço a todos meus companheiros que não se esqueçam da nossa 

querida Fundação Rotária, pois vamos agora para reta final de nosso 

ano rotário e precisamos mostrar agora também que estamos 

conscientes de que nossa contribuição fará com que nossa fundação 

seja cada vez mais forte mais realizadora de projetos que por meio 

dela se tornam realidade.
Caros companheiros, caminhamos metade do caminho, temos ainda 

outra parte pra vencer, conto com vocês, e neste ano em que Rotary 

Compartilha, é muito importante que estejamos unidos e conscientes 

da nossa missão de SERVIR.

CAROS COMPANHEIROS,
Desde 1988, quando se iniciou a 

campanha para a erradicação da pólio, o 

Rotary International tem sido o parceiro 

líder na luta contra este mal. Rotarianos 

antigos conhecem essa história muito bem. 

Ao longo desta batalha, tivemos vitórias e 

apresentamos recuos. Em algumas 

épocas, progredíamos rapidamente, e em 

outras, tudo parecia mais lento. Houve 

momentos em que nos sentimos próximos 

ao fim, mas nunca estivemos tão perto do sucesso como agora.

Antes que a campanha começasse, cerca de 1.000 crianças por dia – 

350.000 por ano – ficavam paralíticas, devido à terrível doença. A 

essas crianças estaria reservada uma vida de lutas e invalidez e, 

muitas vezes, de um estigma social. Atualmente, só em quatro 

países a doença ainda é endêmica, e os casos de paralisia devidos à 

pólio são menos de 1.000 por ano. Já chegamos muito longe, mas 

devido à natureza do vírus da pólio, se arrefecermos os nossos 

esforços por um momento que seja, corremos o risco de ver o 

processo reverter. Só temos duas opções: continuar até o fim o 

nosso trabalho, com fé e determinação, ou perder todo o 

investimento e os bons resultados já conquistados.

A generosa resposta dos rotarianos em atender o nosso 

chamamento foi espetacular. Arrecadamos mais de US$ 600 milhões 

para apoiar a erradicação da pólio em 122 países. Salvamos as vidas 

de milhares de crianças, graças à vacina antipólio, aos suplementos 

vitamínicos distribuídos, e incontáveis outras, resultantes da 

paralisia pós-pólio. Estamos agora na reta final desta longa e difícil, 

porém recompensadora corrida. Trata-se realmente de uma questão 

de escolha – ganhar ou perder, ser bem-sucedido ou falhar. Nossos 

parceiros, em todo o mundo, reconheceram este momento crítico, e 

compareceram com um reforço nos auxílios financeiro e material. O 

subsídio recentemente anunciado de US$ 100 milhões por parte da 

Fundação Bill & Melinda Gates é uma prova cabal da confiança nos 

esforços desempenhados para a erradicação da pólio. A ajuda 

financeira será inestimável nestes meses que se seguirão, e a 

confiança em nós depositada nos honra sobremaneira.

Vários de vocês já doaram muito para a batalha contra a pólio. Cada 

um de vocês será parte da História – uma parcela do legado do 

Rotary e o seu presente ao mundo infantil. Convocamos, hoje, todos 

os rotarianos – em especial os novos companheiros, que não 

participaram de campanhas anteriores – a fazer tudo o que puderem 

para vencer esta batalha de uma vez por todas.

Caros companheiros do Distrito 4310

As festas de final e começo de ano já 

passaram e nós iniciamos agora um novo 

tempo repleto de esperanças, com novos 

projetos, na certeza de que iremos 

conseguir atingir nossas metas. Durante 

este período de festas me peguei pensando 

sobre o trajeto que fiz nestes últimos seis
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Mulheres no Rotary

Dolar Rotário - Janeiro 2008 - R$ 1,77

O companheiro Governador 2008/09, Paulo Firmino nos pede que publiquemos os importantes eventos 

que acontecerão na preparação de sua governadoria. Primeiramente acontecerá o PETS em 

Piracicaba no Hotel IBIS da seguinte forma: no dia 14 sexta feira para os Governadores Assistentes e 

Grupo Distrital dias 15 e 16 para os Presidentes.

As Assembléias serão duas, a primeira dia 06 de Abril em Botucatu para as áreas 01 (para os clubes de: 

Agudos, Igaraçu do Tiete, Lençóis Paulista, Macaruba, e São Manuel) 02 ( Clubes de Botucatu e 

Pardinho) 03 ( Clubes de Boituva, Cerquilho, Laranjal Pta, Porto Feliz e Tietê) 09 (Clubes de Piracicaba 

e Rio das Pedras) e 10 (Clubes de Piracicaba).

Outra Assembléia será dia 27 de Abril em Indaiatuba onde deverão estar as Áreas 04 ( Clubes de Itu e 

Cabreuva) 05 (Clubes de Indaiatuba e Salto), 06 (Clubes de Capivari, Elias Fausta, Rafard e Saltinho) 

07 (Clubes de Americana e Santa Bárbara d’Oeste) e 08 (Clubes de Nova Odessa, Sumaré e 

Hortolândia).

O conselho diretor do RI adotou a seguinte declaração para explicar a posição do RI com relação às 

necessidades e ao progresso da mulher:

1)O Rotary International,reconhece que:

a)todas as mulheres do movimento rotário,servindo como rotarianas, esposas e em grupos  

ssociados,fazem contribuições valiosas para a concretização do Objetivo do Rotary;

b)o status da mulher está inerentemente vinculado ao bem-estar das crianças e das famílias;

c)melhorias na situação da mulher são benéficas à sociedade como um todo;

d)as mulheres desempenham papel vital na construção do futuro.

2)Todos os rotarianos devem tornar-se conscientes a respeito das questões que afetam o 

desenvolvimento e o progresso da mulher.

3)As rotarianas são incentivadas a promover o companheirismo,compartilhar experiências,aumentar o  

nvolvimento feminino no Rotary e criar projetos que atendam às necessidades da mulher.

4)As rotarianas são incentivadas a identificar as necessidades das mulheres de suas comunidades e a 

divulgá-las aos demais sócios do clube.

5)Os Rotary Clubs devem:

a)buscar soluções para problemas que afetam as mulheres empregando programas rotários,como 

Serviços à Comunidade Mundial e Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário;e oportunidades 

para prestação de serviços como Alfabetização,Saúde Pública,etc.;

b)trabalhar para que todas as crianças das respectivas comunidades, independente de seu 

sexo,tenham a  portunidade de terminar o ensino fundamental,para obter um nível mínimo de 

alfabetização e conhecimentos de aritmética;

c)estabelecer e/ou apoiar centros que ofereçam assistência social e legal a mulheres e crianças vítimas 

de  violência doméstica;

d)aumentar o número de mulheres nos seus quadros sociais visando incrementar os projetos de 

prestação de serviços que ajudem pessoas de ambos os sexos;

e)organizar Rotaract e Interact Clubs em mais comunidades para ampliar as oportunidades de formar  

líderes entre os jovens de ambos os sexos;

f)informar rotaractianos e interactianos sobre questões relativas à mulher e incentivá-los a buscar 

soluções  para os problemas encontrados;

g)formar parcerias com outras organizações não-governamentais,visando encontrar soluções para os  

problemas que afligem a mulher;

h)homenagear cônjuges de rotarianos e grupos associados à organização que tenham feito 

importantes  contribuições,de preferência em um evento especial,tal como a conferência distrital,e 

incentivá-los a continuar a apoiar o trabalho do Rotary.(Cód.Norm.do Rotary 40.060.1.)
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NOTÍCIAS
Google doa US$3,5 milhões ao Rotary para ajudar a erradicar a pólio

Rotaract Comemora 40 Anos

O Rotary International recebeu um subsídio de US$3,5 milhões da Fundação Google, administrada pela Google.org, para ajudar a erradicar a pólio. O 

valor será usado para equiparar na razão 1:1 cada dólar doado pelos rotarianos.

Os fundos resultantes do subsídio e das doações apoiarão diretamente atividades de imunização conduzidas pela Iniciativa Global de Erradicação da 

Pólio, parceria formada pela Organização Mundial de Saúde, o Rotary International, o Unicef e o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de 

Doenças.

"Esta ação do Google, do mesmo modo que o subsídio de US$100 milhões da Fundação Bill e Melinda Gates, vem em resposta ao apelo mundial de 

apoio à erradicação da pólio veiculado pelo Rotary e seus parceiros." diz o Dr. Robert S. Scott, presidente do conselho de curadores da Fundação 

Rotária. "Ambos os desafios refletem a confiança destas instituições na colaboração incessante dos líderes rotários à provisão de uma vida saudável 

às crianças do mundo."

Erradicar a pólio tem sido prioridade do Rotary desde 1985. Foram empregados mais de US$650 milhões para ajudar a imunizar cerca de dois bilhões 

de crianças, e estima-se que quando o mundo tiver sido certificado como livre da doença, a organização terá dedicado mais de US$850 milhões à 

causa.

O número de casos de pólio caiu de 350.000 por ano, na década de 1980, a cerca de 2.000 em 2006, e os países endêmicos de 125 para somente 4: 

Índia, Nigéria, Afeganistão e Paquistão.

"Este subsídio chegou em hora crucial para a iniciativa. Mais do que nunca precisamos de fundos para vacinar crianças de regiões sob conflitos ou em 

áreas extremamente remotas" comentou o presidente do RI, Wilfrid J. Wilkinson. "Temos os conhecimentos técnicos para vencer a pólio, e estamos 

quase lá. O que necessitamos é que o resto do mundo siga o exemplo da Fundação Google.”

Em 2008 o programa Rotaract está comemorando 40 anos de existência. 

A Presidente da Comissão de Rotaract do RI incentiva que os Rotaract Clubs 

considerem o 40º aniversário do programa em seus projetos, seja plantando 40 

árvores ou doando 40 livros à biblioteca da cidade, entre outros. 

O aniversário também será comemorado na Convenção do RI. Na pré-convenção 

do Rotaract haverá uma apresentação sobre a história do Rotaract, e no dia 17 de 

junho haverá um almoço especial com o Presidente do RI Wilfrid Wilkinson em 

comemoração ao 40º aniversário. 

O RI também criou um logo alusivo 40 anos do Rotaract, o qual poderá ser 

baixado através do site do RI e utilizado em pins, impressos, etc. 

Http://www.rotary.org/pt/aboutus/sitetools/graphics/pages/riprogramslogos.aspx 

Número de Clubes no Mundo:                                                  32.737

Número de Rotarianos no Mundo:                                       1.206.523

Numero de países e regiões:                                                         207

Número de Distritos Rotários:                                                       532

Número de Rotarianas no Mundo:                                         181.888

Rotaract clubs                                                  7.057 (em 162 países)

Rotaractianos                                                                        162.311

Interact clubs                                                 11.153 (em 121 países)

Interactianos                                                                         256.519

N.R.D.C                                                             6.557 (em 73 países)

Sócios N.R.D.C.                                                                    150.811

RI Brazil Office Informa
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Companheiras

Inicia-se um Novo Ano civil, onde renovamos nossas esperanças e sonhos.

Nós, integrantes da família rotária, temos um semestre de realizações. Vamos dar continuidade ao 

espírito solidário que o Natal proporciona e unidos continuar a busca pela paz e aproximação dos 

povos.

A partir deste mês destinaremos o espaço do Texto de Reflexão para aprofundarmos nossos 

conhecimentos rotários. 

Quero lembrá-las que em, 01 de março, ocorrerá nosso ENCONTRO DE MULHERES, 

esperamos vocês com todo nosso carinho. 

Vamos Compartilhar.

Mensagem da Coordenadora

“ Os sábios educam pelo exemplo”.

Malba Tahan

AS QUATRO VELAS

Quatro velas estavam queimando ruidosamente, calmamente. O ambiente estava tão silencioso 

que podia-se ouvir o diálogo que travavam:

A primeira vela disse: - Eu sou a Paz ! Apesar de minha luz as pessoas não conseguem manter-me, 

acho que vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou totalmente. A segunda vela disse: - Eu 

me chamo Fé! Infelizmente sou muito supérflua.As pessoas não querem saber de mim. Não faz 

sentido continuar queimando.

Ao terminar sua fala, um vento levemente bateu sobre ela, e esta se apagou. Baixinho e triste a 

terceira vela se manifestou:

- Eu sou o Amor! Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só 

conseguem se enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que lhes amam. E sem esperar 

apagou-se.

De repente... entrou uma criança e viu as três velas apagadas.

- Que é isto? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso começou a chorar.

Então a quarta vela falou:

- Não tenha medo criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a 

Esperança.

A criança com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as outras... 

ESPERO  QUE  A  VELA  DA  ESPERANÇA  NUNCA  SE  APAGUE  DENTRO  DE  VOCÊ. 

Texto para reflexão:
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