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Mensagem do Governador

C aros Companheiros,

Doralice e eu estivemos participando da XIV REGOESP, 
Reunião dos Governadores do Estado de São Paulo, realizada 

na cidade de Águas de Lindóia, SP, de 18 a 20 de fevereiro de 2011. A reunião foi 
organizada e coordenada pelo Distrito 4590, onde estiveram reunidos os 
membros dos onze Colégios de Governadores do Rotary International 
sediados no Estado de São Paulo.
           Contamos com a presença do nosso Diretor de RI, Governador 
Antonio Halage, que a partir de primeiro de julho assumirá as funções de 
Curador da Fundação Rotária, e o do Governador José Antonio Figueredo 
Antiório, que será nosso Diretor de RI a partir de primeiro de julho de 2011. 
Tivemos ainda a presença de ex-diretores e coordenadores de RI, que nos 
passaram suas experiência em Rotary.
          Foi esta uma ótima oportunidade dos Governadores atualizarem seus conhecimentos e receber 
informações sobre os trabalhos a serem implementados pelo RI no próximo Ano Rotário.
           Em sua reunião de novembro de 2010, o Conselho Diretor de RI tomou decisões que irão afetar todos os 
Distritos. Aqueles cujos quadros associativos estiverem abaixo dos números mínimos exigidos em primeiro de 
julho de 2012, 33 Clubes ou menos de 1200 rotarianos, serão consolidados com outros Distritos em primeiro de 
julho de 2013, a não ser que o Conselho Diretor do RI conceda isenção ao Distrito durante sua reunião que será 
realizada em maio próximo. Caso o Conselho não permita fusão com outro Distrito, os Clubes poderão ser 
transferidos para Distritos adjacentes.
          O nosso Colégio de Governadores, reunido no dia 12 deste mês, na cidade de Itu-SP, discutiu e apresentou 
sua proposta ao RI, na qual faz o pedido de isenção de ser redistritado. O Processo de Redistritamento já foi 
deflagrado pelo RI. Nossa proposta encaminhada para a Comissão do RI encarregada de opinar sobre esse 
assunto conta com um Plano de Ação muito bem elaborado, que será levado para conhecimento dos nossos 
Clubes, que terão a missão de aumentar seu quadro associativo e ficarmos isentos de sermos redistritados. 

         Saudações Rotárias 
         Humberto de Lucena – Governador Distrito 4310 - 2010/11
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Expediente

Equipe Distrital da Governadoria

Governador: Humberto de Lucena

Comissão Consultiva: Colégio de Governadores

Conselheiro Pessoal: Newton Colenci

Governadores Assistentes

ÁREA 01 – Alexandre Antonio Dega

ÁREA 02 – Antonio Alves do Nascimento Neto

ÁREA 03 – José Geremias Dalmazo

ÁREA 04 – Gilmar Gilioti

ÁREA 05 – Marco Antonio da Silva

ÁREA 06 – Antonio Pedro Ricomini

ÁREA 07 – João Batista Miletta

AREA 08 – Leonardo Blanco Costa

ÁREA 09 – Francisco Dimas Tranquelin

ÁREA 10 – Lucy Hellmeister Abrahão Valdrighi

Coordenadores Distritais de grupos de Apoio

Recursos Hídricos: Emilio Carlos Cassano

Alfabetização: Foehd Hessaim Salmen

Saúde e Nutrição: José Domingos Zanco

Serviços Pró-Juventude: Roberto Sogayar

Secretário: Carlos Alberto dos Santos

Tesoureiro: Helio Tomba Junior

Clube da Governadoria: Rotary Club de Itu Convenção

Carta Mensal: Patricia Santos; Salete C. Roberti

Comissão de Contingência: Pedro Albertini

Equipe Distrital – Comissões

Instrutor Distrital (Com. Distrital de Capacitação)

Newton Colenci

Conselheiro Pessoal: Paulo Firmino de Oliveira

Comissão Distrital de Desenvolvimento do Rotary

Presidente: Pedro Albertini

Vice-Presidente: Synemar Geraldo Silva Cervellini

Comissão de Expansão - Presidente: Minoru Sakate

Comissão de Finanças - Pres.: Reynaldo Russo Ayres

Comissão Adm. de Clubes: Eduardo de Meira Coelho

Sub-Comissão Intercâmbio Rotário da Amizade

Presidente: Pedro Luiz Pereira

Sub-Comissão Grupos de Comp. do Rotary

Presidente: Hermes Buratti Junior

Sub-Comissão Promoção da Convenção do RI

Presidente: Minoru Sakate

Comissão de Projetos e Prestação de Serviços

Presidente: Newton Colenci

Sub-Comissão de Serviços Profissionais

Presidente: Marco Antonio Colenci

Sub-Comissão de Serviços a Comunidade Mundial

Presidente: André Sampaio Pupo

Sub-Comissão do Núcleo Rotary de Des. 

Comunitário - Pres.: João Valente de Almeida Jr.

Sub-Comissão Voluntários do Rotary

Presidente: Patrícia Andrade Santos

Comissão de Relações Públicas

 Presidente: Antonio Wilson Rigolin

Comissão Distrital da Fundação Rotária

Presidente: Pedro Luiz Schmidt

Sub-Comissão de Doações Anuais

Presidente: Valter Luiz Lara Ducatti

Sub-Comissão do Fundo Permanente

Presidente: Synemar Geraldo Silva Cervellini

Sub-Comissão de Intercâmbio de Grupos de Estudos

Presidente: Marcio da Silva Leitão Filho

Sub-Comissão de Subsídios - Pres.: Antonio do Nascimento

Sub-Comissão Pólio Plus - Presidente: Miki Mochizuki

Sub-Comissão das Bolsas Rotary pela Paz Mundial

Presidente: Edison Januário Sturion

Sub-Comissão de Ex-Participantes de Bolsas da Fund. Rotária

Presidente: José Reginaldo Sândalo

Comissão do Intercâmbio de Jovens

Presidente: James Alexandre Magnus Landmann

Sub-Comissão do Interact - Presidente: Carlos Torrezan

Sub-Comissão Rotaract - Presidente: Sergio Campos

Representante Distrital do Interact - Renan Pazzette Libardi

Representante Distrital do Rotaract

Lucas Innocenti de Meira Coelho

Sub-Comissão Prêmio Rotary Liderança Juvenil (RYLA)

Presidente: Roberto Sogayar

Comissão Interpaíses Brasil-Portugal 

e Países de Língua Oficial Portuguesa (CI_PLOP)

Presidente: Newton Colenci

Sub-Comissão Interpaíses Brasil-Portugal (CIP_PLOP)

Presidente: Adolfo Embacher Filho

Comissão da Conferência Distrital

Presidente: Alberto Fay

Sub-Comissão de Ex-Participantes de Programas da F.R.

Presidente: José Roberto Sândalo

 Dólar Rotário Fevereiro:  R$ 1,70

S
Mensagem do Presidente

do RI Ray Klinginsmith

 implifique 
Quando entrei para o Rotary, em 1961, 

sempre escutava os líderes rotários dizerem para 
mantermos o Rotary simples. Essa frase foi até 
parte do lema do RI em 1956-57! Mas o Rotary 
cresceu em número de associados e programas 
nos últimos 50 anos, e simplificar está cada vez 
mais difícil.
O Plano Estratégico de 2010-13 é justamente uma 
abordagem simples de como manter o Rotary 
forte e dinâmico no futuro. As três prioridades do 
plano são claras e concisas, e nos pedem para (1) 
fortalecer e apoiar os clubes, (2) dar mais enfoque 
e expansão aos serviços humanitários, e (3) 
aumentar a projeção da imagem pública da organização. 
Cada uma dessas prioridades tem uma lista de metas mensuráveis que 
permitem monitorar o progresso e o sucesso do plano. Estamos também 
realinhando o orçamento do RI para refletir essas prioridades — mesmo as 
sessões abertas na Convenção do RI de 2011, em Nova Orleans, tratarão de forma 
equilibrada essas prioridades. 
Gostaria que notassem a interdependência das prioridades. Há anos, sabemos 
que o Rotary não pode conduzir projetos exemplares se os clubes não forem 
fortes, e os clubes não podem recrutar e reter bons associados se não realizarem 
projetos que sejam significativos para a comunidade. A terceira prioridade 
reconhece que no mundo moderno, o Rotary precisa do suporte das 
comunidades, de organizações parceiras e, algumas vezes, de governos, para 
conseguir realizar projetos maiores, o que por suas vez, fortalece os clubes.
O Rotary agora alcança visibilidade mundial por causa do Pólio Plus, mas ainda 
somos um organização de base, e nossa força depende da saúde de nossos 
clubes. As três prioridades do Plano Estratégico nos lembram que o sucesso do 
Rotary é baseado em uma fórmula simples: clubes fortes, projetos humanitários 
significativos e imagem pública favorável. Muito obrigado a Paul Harris e a 

outros rotarianos pioneiros, pois fórmulas simples produzem 
resultados extraordinários – e um mundo melhor!



Aconteceu

Treinamento dos GAS

Março a 
julho de  2011

Agende-se
Fotos do Seminário de treinamento da Equipe Distrital e Governadores Assistentes 
para 2011/12, realizado dia 13 de fevereiro em Botucatu.

Sejam bem Vindos 

Novos Sócios 

Rotary Club  de Salto

25 a 27  

Seminário de Treinamento p/ 

Presidentes Eleitos (PETS)  

Botucatu - SP.

10/abril 

 Assembléia Sec. Distrital: 

Áreas 1 a 5 - Botucatu -  SP.

17/abril 

 Assembléia Sec. Distrital 

Áreas 6 a 10 Piracicaba-SP.

21 a 25/maio

Convenção de RI - New 

Orleans - EUA.

02 a 05/junho

 Conferência Distrital - Dist. 

4310 - GHSP - Aguas de São 

Pedro - SP.

02/julho

 Posse do Governador 2011/12  

Botucatu - SP.

            

/março

Roseli Bernadete Deblassi
           
 

      
      



Representante do RI

Conferencia Distrital em Águas de São Pedro

Em seu lema rotário deste ano o nosso presidente nos conclama “Fortalecer 
Comunidades – Unir Continentes”, uma mensagem que nos permite refletir sobre a 
filosofia da nossa vitoriosa Instituição, pois Rotary significa mostrar ao mundo o 
melhor caminho a seguir. Significa prometer e cumprir a promessa às nossas 
comunidades de que somos, e seremos sempre, o tipo de associação que ouve antes de 
falar, que pensa antes de agir, que valoriza integridade e altruísmo acima de 
conveniências e ganhos próprios. 

A mensagem de Ray Klinginsmith preconiza que nossa ação benfazeja como 
rotarianos vá ao encontro de tantas necessidades e carências das nossas 

comunidades, tanto no Brasil e como no mundo, mostrando como saná-las, para que tenhamos um mundo mais seguro, 
mais saudável, mais justo, servindo de exemplo às gerações mais jovens. 

Já estamos muito próximos do fim deste ano rotário, mas temos a convicção de que rotarianos idealistas, que têm o Rotary 
sedimentado em seus corações, realizaram trabalhos maravilhosos e dignificantes em prol das comunidades mais 
sofridas, com base na bela filosofia expressa no lema do Presidente Ray Klinginsmith.

Como seu representante nesta Conferência Distrital, posso antever os momentos alegres que iremos viver juntos, as 
emoções que irão perpassar nossos corações, neste evento maior do Distrito, no qual poderemos demonstrar a todos que 
dela participarem, num intenso vivenciar rotário, que o lema presidencial é mais do que um pensamento, é uma bela 
exortação ao servir, dispostos a tudo fazer para que este mundo seja melhor de se viver.
 
Vamos juntos explorar as emocionantes fronteiras que o Rotary oferece à nossa imaginação e ao nosso entusiasmo, 
despertando a força realizadora interior que move a todos, em busca de um mundo melhor, de paz e de compreensão entre 
os povos, de que estamos tão carentes. 
Estou convicto de que eu e minha mulher Ceça viveremos momentos inesquecíveis, de convivência, companheirismo e 
confraternização nesta Conferência.

Transmito, nesta oportunidade, os sinceros votos do Presidente Ray Klinginsmith e de sua esposa Judie, de que esta 
Conferência Distrital, sob a liderança do Governador Humberto de Lucena e sua esposa Doralice, seja marcada pelo êxito, 
para a alegria de todos os Presidentes de Clubes, do Colégio de Governadores e de toda família rotária deste pujante 
Distrito.

Um forte abraço de José Ubiracy Silva e Conceição.

José Ubiracy Silva
Coordenador do Rotary Internacional   



Carta aos Presidentes

Presidente,

Estamos encerrando o Mês da Paz e da Compreensão Mundial e em março daremos destaque à Educação.
Cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, acima de 15 anos de idade, não sabem ler, nem escrever. As mulheres 

compõem cerca de 65% deste grupo. Se computarmos os analfabetos funcionais, aqueles que lêem, mas não entendem 
o que leram, esse número chega a 1.700 milhões de pessoas adultas.

Lembro que dos 6,5 bilhões de habitantes, algo aproximado a 4.5 bilhões são tidos como adultos. Daí a relevância 
em saber o n° de analfabetos, que na verdade corresponde há aproximadamente 35% da população mundial.

O Brasil se insere nesse contexto.
Ocorre que o Rotary, de longa data, apoia, de forma decisiva, os trabalhos em prol da alfabetização/educação.
Os rotarianos estão ativamente envolvidos em esforços para reduzir o analfabetismo no mundo inteiro, com a 

implementação de inúmeros projetos.
Assim, nós, rotarianos, podemos e devemos Servir por meio de projetos voltados à Alfabetização.
Aproveite este mês, dedicado a essa atividade para refletir sobre os projetos do seu Clube e 

implantar novos.
Pense nisso: Alfabetizar um jovem é formar um cidadão.

        Alfabetizar uma mãe é educar uma família!
Não perca a oportunidade de Servir por meio da Alfabetização, que é definida como 

a capacidade de ler e escrever, a qual envolve habilidades funcionais, como usar 
computador, compreender o que deve ser feito para prevenir doença, 
etc, especialmente neste mês de março.

Sem Educação não é possível alcançarmos a Paz!
Forte abraço,

Paulo Eduardo De Barros Fonseca               
Coordenador Assistente do Rotary

Aconteceu - REGOESP

XIV Regoesp termina e cumpre seus objetivos  

A XIV Regoesp - Reunião dos Governadores de Rotary do Estado de São Paulo 
terminou atingindo seus objetivos. De acordo com o EGD Valério 
Delamanha, Chairman do evento, pertencente ao distrito 4590 e 
organizador do mesmo, as 10 horas reservadas para os painéis trataram dos 
principais assuntos rotários do momento: Fundação Rotária, 
Desenvolvimento do Quadro Social, Juventude, Projetos, Participação 

brasileira na estrutura do Rotary Internacional. Também foi uma 
oportunidade para os líderes rotários dos 11 distritos do 
Estado de São Paulo trocarem experiências e 
confraternizarem-se. 

Os mais de 100 governadores presentes aprovaram e 
parabenizaram a organização do evento, que foi realizado em 
Águas de Lindóia, no Hotel Vacance. 

O atual Diretor Hallage mencionou no encerramento que o Brasil goza 
atualmente de muito prestígio entre os diretores de Rotary International 
e que todos os rotarianos devem buscar o aumento do Quadro Social para 
que a participação brasileira possa ter uma cadeira permanente na 
diretoria em nossa instituição.

As presenças do atual Diretor de Rotary International e 
futuro Diretor da Fundação rotária, o companheiro 
Antonio Hallage, do futuro Diretor José Antiório e dos Ex 
Diretores José Alfredo Pretoni e Luiz Coelho valorizaram as 
reuniões, pois eles trouxeram assuntos atuais para 
informação de todos.



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



Mensagem da Coordenadora Distrital

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

Distrito 4310

Queridas companheiras,
 
           Foi com muito entusiasmo e alegria que recebemos 175 companheiras, cônjuges e 
convidadas, vindas das cidades que englobam nossos 45 Clubes de Rotary, nas 
dependências do Regimento Deodoro, que tão gentilmente nos cedeu seu Salão de Festas, 
dia 12 de março para que realizássemos o sétimo Encontro das Mulheres do nosso Distrito.
          Um delicioso café da manhã preparado pelas nossas companheiras da Comissão de 
recepção, com musicas e cantos entoadas pelo Coral da Cidade de Salto davam nossas boas 
vindas à todas que chegavam, bate papo sobre moda com a consultora Dani Schiavo, pode 
esclarecer algumas dúvidas e nos mostrar o estilo de cada uma .
        Almoço à base e crepes e saladas com diversos sabores, sobremesa igualmente interessante, para regalo das nossas 
visitantes.
          Sobremesa servida ao som de música clássica executada por jovens da SATAMEC nos preparando para um lindo 
desfile de modas. Sorteio de brindes, onde destacamos o sorteio de uma TV de LCD, que nos foi doada pelas Lojas Cem e 
outros mimos doados pelo comercio local e companheiras.

         Encerrando  tivemos apresentação do Grupo de danças da Academia Alongue-se.
         Esperamos que todas tenham levado uma boa imagem do nosso esforço em oferecer lhes

  um dia diferente, onde o companheirismo falou mais alto.

        Um abraço fraterno a todas
           

Vamos relembrar um pouco o nosso encontro de mulheres, 
agradecemos a participação, sem vocês nada disso teria acontecido. 

Aplaudir ...

 VII Encontro de Mulheres

estilo
Expor ...

...idéias

Rever...

...amigas

Encontrar nosso

rir

...mimos

Trocar ...

...com graça

Ganhar...



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 

CASA 
DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 
ROTARIANOS

AFRI
AFROP

“A Coordenadoria Distrital das Associações das Famílias de Rotarianos e Casas 
da Amizade, através de sua Coordenadora, convoca os Cônjuges Presidentes de 
Associações ou Casas da Amizade e as Associações em Geral para a Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada em 04 de junho de 2011, no recinto das Plenárias 
do Grande Hotel de Águas de São Pedro, por ocasião da XV Conferencia 
Distrital.”

descontrair

tricotar

relaxar

se gostar

abraçar

desfrutar

PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

  

C O N V O C A Ç Ã O 

agradecer

sortear

brindar

Tome Nota
Tome Nota

curtir

Equipe 
da Coordenadoria 

AGENDE-SE

25 a 27 Seminário de 
Treinamento p/ Presidentes Eleitos 

(PETS) - Botucatu - SP.

10/abril  - Assembléia Sec. Distrital: 
Áreas 1 a 5 - Botucatu -  SP.

17/abril  - Assembléia Sec. Distrital: 
Áreas 6 a 10 - Piracicaba-SP.

02 a 05/junho
Conferência Distrital - Dist. 4310 
 GHSP - Aguas de São Pedro - SP.

/março - 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

