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Mensagem do Governador

mês de dezembro nos traz um clima diferente, os dias têm um ar renovado. 
            Passamos a sentir que o Natal está chegando e com ele uma esperança de 
paz e alegria para  nossa família. Nosso desejo é o de abraçar a todos e dizer: 

“Bom Natal Companheiro”.
         Assim também é no Rotary, onde devemos viver num clima de fraternidade o 
ano todo. Onde o nosso maior desejo deve ser o de FORTALECER COMUNIDADES 
E UNIR CONTINENTES. O lema que abraçamos neste ano Rotário e que tem 
conscientizado os nossos Clubes, tornando-os maiores, melhores e mais fortes.
          Em cada um deles é chegada a hora de se confraternizar,  realizando uma 
Reunião  com ar de festas, onde certamente  reinarão  o  carinho e a alegria  em 
abraçar cada companheiro e desejar-lhe um Santo Natal e um próximo Ano 
cheio de amor, paz e muitas realizações e o   desejo  em  termos  um breve  
retorno para continuarmos  nossa segunda etapa deste Ano Rotário e 
cumprimos  a  missão  que assumimos.
           Parabéns à Família Rotária que forma, dá cor e mais sabor ao Distrito 
4310, bem como aos nossos Rotary Clubs que formam os nossos trinta e oito 
Distritos espalhados por este gigante Brasil.

                        
Abraço Fraterno

                         
                        

Que nesse ano possamos sonhar,
E acreditar, de coração, que podemos realizar cada 
um de nossos sonhos,

Que esses sonhos possam ser compartilhados pelo 
bem,

E que eles tenham força de transformar velhos 
inimigos em novos amigos verdadeiros,

Que nesse ano possamos abraçar,
E repartir calor e carinho,
Que isso não seja um ato de um momento,

Mas a história de uma vida.

Que nesse ano possamos beijar,
E com os olhos fechados, tocar o sabor da alma,

Que tenhamos tempo para sentir toda a beleza da 
vida,

E que saibamos senti-la em cada coisa simples,

Que nesse ano possamos sorrir,
E contagiar a todos com uma alegria verdadeira,

Que não sejam necessárias grandes justificativas 
para nosso sorriso,

Apenas a brisa do viver,

O

Que nesse ano possamos cantar,
E dizer coisas da vida,
Que não sejam apenas músicas 
e letras,
Mas que sejam canções e sentimentos,
Que nesse ano possamos agradecer,
E expressar a Deus e a todos: “Muito Obrigado!”,
Que nesse “todos” não sejam 
incluídos apenas os amigos,
Mas também aqueles que, nos colocando
 dificuldades, nos deram oportunidades 
de sermos melhores.

E assim começamos mais um Ano Novo,
Um dia que nasce, um primeiro passo, 
um longo caminho,
Um desafio, uma oportunidade e um 
pensamento:
“Que nesse ano sejamos, Todos, Muito Felizes!”

Humberto de Lucena
Governador do 
Distrito 4310



Tome Nota

Governadores de Distrito - Boletim de Dezembro de 2010

· Dias Nacionais de Imunização (DNIs)

As idas de rotarianos aos Dias Nacionais de Imunização (DNIs) em 
países onde a pólio ainda é endêmica são experiências muito válidas e nosso 
Presidente de RI, Ray Klinginsmith, gostaria de oferecer mais oportunidades 
para os rotarianos participarem de tais eventos. Como a maioria das viagens são 
planejadas e conduzidas pelos próprios rotarianos, ele enfatiza que gostaria de 
saber quem são os organizadores de viagens a DNIs para que possa ajudá-los a 
divulgar suas iniciativas e parabenizá-los pelo ótimo trabalho. Se, em nosso 
distrito, houver alguém que já participou de um DNI em países onde a pólio é 
endêmica, por favor, informe ao Governador Lucena.

· Eventos Internacionais

1)      Eventos Ray's Rotary Reunions e Feira de Projetos, de 3 a 5 de fevereiro na 
C i d a d e  d o  C a b o ,  Á f r i c a  d o  S u l .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e m  
http://raysrotaryreunions.weebly.com.

2)     Convenção do RI em Nova Orleans, de 21 a 25 
de maio de 2011.A partir de 15 de dezembro, o preço 
de inscrição será de US$340 por pessoa.

3)      O Desfile das Rosas em Pasadena, 
Califórnia, EUA, no dia 1º de janeiro. 
Contribuições em apoio ao carro alegórico do 
Rotary para o desfile podem ser feitas em 
www.rotaryfloat.org. 
 
Fortalecer Comunidades - Unir Continentes
 
Envie comentários ou sugestões para ray.klinginsmith@rotary.org

Em breve os clubes deverão eleger os 
dirigentes entrantes. Os secretários 
ou secretários executivos dos clubes 
deverão reportar os
dados ao RI até 31 de DEZEMBRO 
DE 2010 para inclusão no Official 
Directory de 2011-12.Os clubes 
deverão reportar as informações 
somente através do Portal de RI, 
lembrando que as informações são 
processadas em tempo real. 

Avisos 

                   importante

De acordo com decisão do Conselho 
Diretor de RI, a partir de 01 de janeiro 
de 2011 o número mínimo de 
associados para admissão de novos 
clubes será de 25 (vinte e cinco).

                   Decisão do Conselho

                 Alerta de Vírus

DIRECTORY 2011-12
DADOS PARA O OFFICIAL 

Falsos e-mails estão circulando com 
o assunto de doação que será feita
pelo RC Grã – Bretanha para 
Rotarianos. Caso recebam este e-
mail,
solicitamos a gentileza de deletar, 
pois trata-se de vírus. Em caso de 
dúvidas entre em contato com a 
equipe de Suporte a Clubes e 
Distritos.

Malize Aparecida Negri Moschini
Rubens Paixão Neto e esposa Simone
Vanderlei  Lázaro e esposa Terezinha

Sejam bem Vindos Novos Sócios -

Muriel Miletta
Mauro Alberto Sabion
Edvaldo Pantarotto
Ana Silvia Mendes de Santana. 

Rotary Club Americana-Integração

Rotary Club  Salto



Carta

São Paulo 13 de dezembro 2010
Presidentes 

Companheiro(a),
você acredita que suas atitudes 

podem mudar a história de vida de alguém?
Mudar... talvez não, mas influenciar... 

certamente sim. 
Todos nós somos influenciados pelas 

coisas que nos cercam e reagimos mediante aquilo 
que aprendemos e tomamos como regra para nosso 
comportamento.

Mas se eu tiver de influenciar 
alguém, que seja pelas (a) palavras que servem para 
construir e edificar a auto-estima do carente, para 
orientar o confuso e consolar o aflito, e (b) pelas 
ações transformadoras que 
praticamos em Rotary. 

Devemos 
sempre ter em 
mente que 
quando 
estendemos 
uma mão, 
levantamos um 
amigo e juntos 
sofremos, porém 
também juntos 
sorriremos.

Para 
tanto, somente 
precisamos de motivação, 
envolvimento e um pouco de 
dedicação à causa do Servir!

Essa postura começa em nosso Clube, 
célula primeira e mais importante da nossa 
Organização.

Vamos aproveitar que estamos no 
mês de dezembro, quando a energia do Natal a 
todos envolve, para pensarmos e repensarmos de 
que forma podemos melhorar nossa atuação em 
nosso Clube e com isso melhorarmos nossa atuação 
junto à comunidade que representamos, ajudando 
de modo efetivo na construção de um mundo de 
Paz!

Natal é renascimento ... vamos 
renascer em Rotary, fortalecidos pelo sentimento do 

Natal, e, com isso engrandecer ainda 
mais nosso Clube e nossas ações.

Nós podemos muito mais!!!  

Boa semana.

Forte abraço,
           

Nossa bagagem de Visitas

Mais uma vez nossa 
sempre com muita alegria e surpresas. Nova Odessa e 
Festiva Conjunta dos 3 Clubes de Itu.

família Rotaria nos encantou, 

Paulo Eduardo de Barros Fonseca
Coordenador Assistente do Rotary



Prezados (as) Companheiros (as), 
      
No período de 02 a 05 de junho de 2011, no Grande Hotel São Pedro.
Contamos com o sua participação, bem como de seus familiares, nesse 
tradicional e importantíssimo evento, onde iremos desfrutar de bons 
momentos de companheirismo, ampliar contatos, conhecimentos rotários, 
culturais e ainda aproveitar as acomodações e dependências do maravilhoso 
Hotel e tranqüilidade da acolhedora Estância de Águas de São Pedro.

Preços de hospedagem no Grande Hotel São Pedro, que compreendem 
três diárias com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar – bebidas à 
parte) com check-in (entrada) no dia 02 de junho, a partir das 16:00 horas e 
check-out (fechamento) no dia 05, logo após o almoço. 

- Cama extra para criança até 05 anos: Cortesia para APENAS UMA criança 
em apartamento duplo ou conjugado
- Cama extra para criança de 06 a 12 anos: 20% do valor do apartamento 
duplo, porém sòmente UMA criança por apartamento duplo ou conjugado
- Cama extra para adulto: 35% do valor do apartamento duplo, porém 
somente para acomodação no conjugado
OBS.: Restrições das acomodações
·Single: Acomodação para  UMA pessoa
·Duplo: Acomodação para DUAS pessoas, cabendo apenas UMA cama extra 
pequena para criança.
·Clássico: Acomodação para até TRÊS pessoas. Não cabem mais camas.

·Conforto: Acomodação para até QUATRO pessoas. Não cabem mais camas.
·Conjugado: Acomodação para QUATRO pessoas, cabendo mais 2 camas extras

Reserva com o Companheiro Louis Antonio de Mendonça - Rua Heloisa 
Helena Muniz Silva, 81 - Residencial Vale do Arvoredo - Londrina, PR – CEP 
86047-585. Em caso de dúvidas ou de esclarecimentos complementares, 
procurar o Companheiro Mendonça por meio do e-mail :  
louism@terra.com.br ou tel. (43)3323-1361 ou (19) 8133-0732.
Companheiro, a sua presença, de sua esposa e de seus familiares serão muito 
importantes para o sucesso do evento. Doralice e eu aguardamo-os, com a 
certeza de que  nesse ano rotário 2010-11 enalteceremos o lema:
 

“ FORTALECER COMUNIDADES, UNIR CONTINENTES”.

                                             Um afetuoso abraço e saudações rotárias.
                                            Humberto de Lucena - Governador 2010-11

      

XV Conferencia Distrital - Conferência da União e do Servir

Rotary Internacional – distrito 4310 - Águas de São Pedro – 02 à 05 de junho de 2011Reserve -

4 PESSOAS                   3 PESSOAS 

   
Suíte Luxo Superior, 

Luxo Master e
 Master

2 PESSOAS                  

R$ 1.626,00

R$ 1.953,00

Aptº Single              

Aptº. duplo              

Aptº Clássico           

Aptº Conforto             

Aptº. Conjugado        

R$ 2.196,00

R$ 2.766,00

R$ 2.994,00

APOSENTO            1 PESSOA              

R$ 1.440,00



Edital de Convocação do Governador do Distrito

O Governador do Distrito 4310 – Humberto de Lucena, no exercício de suas atribuições 
funcionais, de acordo com o disposto no art. 13 do Regimento Interno do Rotary International, 

convoca os clubes do Distrito 4310, na forma deste edital, a providenciarem a escolha de candidatos à indicação 
de Governador para o período rotário 2013 – 2014. 

Os candidatos devem ter os requisitos e qualificações constantes do artigo 15, itens 15.070 e 15.080 do Regimento 
Interno de Rotary International.

1 – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS.

1.1  A apresentação de candidatos à indicação para o cargo de Governador deverá se feita pelos clubes até 10 
de março de 2011;

1.2  A apresentação constará de:
a – Oficio de encaminhamento assinado pelo Presidente e Secretário de clube;
b – Cópia de resolução do Conselho Diretor de clube, assinada por seus Presidente e Secretário sugerindo um (e 
apenas um) membro do seu quando social como candidato, resolução essa que deverá ser aprovada em reunião 
ordinária de clube, com certificação do seu Secretário e com fiel cumprimento do Regimento Interno do Rotary 
International;
c – Formulário de “Dados Biográficos” (número 812 PO do RI), devidamente preenchido e assinado pelo 
candidato, em substituição ao curriculun vitae;
d – Formulário de “Declaração de Qualificações”, devidamente preenchido e com as assinaturas do candidato e 
do Secretário do seu clube;
e – 02 (duas) fotos do candidato, de frente, em preto e branco, no tamanho 5 cm x 7 cm, tipo passaporte.

1.3  Os documentos relacionados acima deverão ser encaminhados ao seguinte endereço:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Rua Guimarães Rosa, 350 
Condomínio Campos de Santo Antonio – Itu/SP
CEP: 13305-450

Face ao disposto no artigo 13 do Regimento Interno do Rotary International, serão desconsideradas as 
apresentações cuja postagem ocorrer após 10 de março de 2011, o que será comprovado pelo carimbo postal, 
salva guardando responsabilidades futuras.

Itu 10 de dezembro de 2010
Humberto de Lucena - GD 4310 

Ano Rotário 2010-2011

                    Rotary Internacional Distrito 4310 -  Itu 10 de dezembro de 2010



Mensagem da Coordenadora Distrital
Equipe da

Coordenadoria 

Coordenadora
Doralice Daniel De Lucena

Secretárias: Nadir De Oliveira Martins
Maria Aparecida Miranda Gigliotti

Tesoureira: Helena S. Kohara Gilioti
Maria Aparecida Santos Buratti

Protocolo:
Jocy Rodrigues Da Silveira Amaral 

Conselheira Pessoal:
Maria Adelaide Zaparolli De Oliveira

Instrutoras Distritais:
Marlene Jorge Colenci 
Neusa M. S. Albertini 

Conselho Consultivo:  
Célia Terezinha Biasin Schmidt 

Maria José Soares Ayres
Suely Innocenti De Meira Coelho 
Graziella Abelha Torres Cassano 

Conselho Fiscal - Titulares:
Maria Canhoelia Rigolin 

Laura Perez Colhado Embacher
Cristina Baptista Da Silva Carniato

Suplentes:
Ana Amélia Rodrigues 

Célia Aparecida Gonçalves Da Silva
Maria Inácia Almeida 

Eventos:
Karen Gordon Fay 

Rita Gibi
Salete Cristina Roberti

Hostess:
Célia Aparecida Gonçalves Da Silva

Gisele Pascolin Trindade 
   

Boletim: 
Salete  Cristina Roberti 
Fátima Francato S. Góes 

Realções Publicas:
Benedita M. Schanoski 

Presidente Da Afri:
Karen Gordon Fay 

Registramos

CASA 
DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 
ROTARIANOS

AFRI
AFROP

Querida Família Rotária,
            Quando Deus enviou seu filho ao 
mundo, foi para que ele trouxesse paz, 
liberdade, alegria, amor e caridade. 
            Poderia o Menino Jesus ter nascido 
em um Palácio, mais foi em uma 
manjedoura, para nos mostrar humildade 
e que, perante Deus, todos somos iguais 
em seu amor.
            Senti o calor e a alegria no olhar de 
c a d a co m p a n h e i ro ,  co m p a n h e i ra ,  
demonstrando que  para todos o Natal não é 
só um dia, que a fome não é só no Natal, mas que 
Deus sempre está presente em cada gesto, em cada 

mão estendida, para 
acolher e não para ser 
acolhido, para servir e não 
para ser servido.
           Que todos tenham um Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de paz e de esperança.

Doralice Daniel de Lucena – Coordenadora Distrital 
das Associações das famílias de Rotarianos e Casas 

da Amizade - Distrito 4310.
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