
         DECOLAMOS!

 Mais um ano rotário se inicia e as energias se renovam, com novas lideranças à frente das ações de nossa 
organização.
 Toda a estrutura executiva do Rotary International, distritos e clubes passam a contar com companheiros 
que se prepararam por vários meses para viver este momento único em sua vida rotária.
 Sob o lema “Viver Rotary, Transformar Vivas” temos pela frente grandes desafios, a começar por uma 
transformação em nós mesmos, fortalecendo nossas estruturas pessoais para que, juntos, possamos nos lançar à 
missão de transformar nossas comunidades.
 Com o lançamento do “Plano Visão de Futuro” em escala global, que deixou de ser um plano e passou a ser 
a linha mestra que guiará nossas ações,  passamos a ter maior  facilidade no acesso aos recursos da nossa 
Fundação Rotaria, potencializando o benefício que podemos propiciar aos menos afortunados com projetos mais 
robustos, de maior impacto social e acima de tudo, de forma sustentável.
 As seis áreas de enfoque propostas para a realização de nossos projetos englobam se não todas, mas a 
maioria das grandes necessidades das comunidades:

ü Recursos hídricos e saneamento
ü Saúde materno/infantil

ü Educação básica e alfabetização
ü Desenvolvimento econômico e comunitário

ü Paz e Prevenção de Conflitos 
ü Prevenção e Tratamento de doenças

 Estou seguro de que nossa esquadrilha do D 4310 inicia mais esta jornada com um comando motivado, e 
que conta com uma tripulação comprometida com os ideais e objetivos de nossa organização e de nosso distrito.
 Estamos ainda ganhando altitude, no início de nosso vôo, mas tenho a certeza de que assim que atingirmos 
nossa altitude de cruzeiro voaremos em “Céu de Brigadeiro", e que mesmo com algumas turbulências, não 
deixaremos nossa rota.
 Companheiros, com Fé, Dedicação e Entusiasmo, todos unidos faremos a diferença em nossas 
comunidades, Vivendo Rotary e Transformando Vidas.
Grande abraço, 
Takada  

Mensagem do Governador Takada

Caros companheiros e companheiras,
Comandantes e tripulação de nossa esquadrilha do D-4310!

Governador Wilson Takada Jr.
Coordenadora Distrital Kátia Borim
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Caros Rotarianos,

Este é um momento extremamente emocionante para ser rotariano. 
Estamos na reta final da luta contra a pólio, e embora este tenha sido 
um caminho longo e difícil, aprendemos valiosas lições. Aprendemos 
que em grupo podemos mover montanhas, mudar a vida das pessoas 
para melhor e fazer a diferença no mundo. Talvez a maior lição 
aprendida foi que, quanto mais desafiamos a nós mesmos, mais 
podemos alcançar.
Estamos começando um novo capítulo na história de nossa Fundação 
Rotária. Temos o privilégio de lançar uma nova estrutura de subsídios: 
o Visão de Futuro, que aumentará nossa eficácia.
Temos que reconhecer de uma vez por todas que o nosso maior 
desafio não é trazer novos associados ao Rotary, mas, sim transformar 
todos os associados em verdadeiros rotarianos. É hora de ajudarmos 
os associados a participarem 100% em Rotary, fazendo com que 
percebam seu verdadeiro potencial e como podem mudar vidas. 
Precisamos ter certeza de que cada rotariano contribua ativamente, 
porque quando fazemos a diferença através do Rotary ele assume um 
significado mais especial para a pessoa.
Quando nos damos conta do que podemos conquistar através do 
Rotary – quando realmente vivemos Rotary – é quando transformamos 
vidas. Mudamos a vida de pessoas que precisam de nós, e ao longo do 
caminho, nossas vidas também se transformam. Por isso nosso lema 
de 2013-14 é: Viver Rotary, Transformar Vidas .
Abramos os olhos para nosso potencial em Rotary. Através do Rotary 
podemos nos superar, e fazer parte de algo maior que nós mesmos. 
Recebemos mais em troca do que damos.
Em 2013-14, vamos dar tudo de nós. Tudo depende de nós. E 
podemos fazer isso se nos comprometermos ao serviço rotário, se 
participarmos, se nos mantermos inspirados, e lembrarmos todos os 
dias do presente que temos em Rotary. Se trabalharmos juntos tudo é 
possível. Juntos, iremos Viver Rotary, Transformar Vidas !

Ron D. Burton
Presidente 2013/14 de Rotary International

Mensagem do Presidente Ron Burton
ADMINISTRADORES DO ROTARY INTERNATIONAL 
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Acontece no Distrito 4310

INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 2016-17

O Governador Wilson Takada Jr. do Distrito 4.310 do Rotary Interna�onal, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade ao estabelecido no 
Regimento Interno do Rotary Interna�onal, em seu ar�go XIII, parágrafo 
13.020.2, estabelece que fica aberto aos clubes do Distrito 4310 para que 
no prazo de 19/09/2013 a 19/11/2013 apresentem à Comissão de 
Indicação nomes de candidatos ao cargo de Governador do Distrito 4310 
para o ano rotário 2016-17. A indicação deverá ser feita pelo clube e a 
qualificação dos candidatos deverá respeitar as determinações 
estatutárias, notadamente as previstas no ar�go XV, secção 15.070 e 
15.080, sendo que o formulário de Declaração de Qualificação do 
Candidato a Governador do Distrito (Formulário H) poderá ser ob�do no 
site . A data limite para indicação de nomes à Comissão de www.rotary.org
Indicação é 19 de novembro de 2013, e as indicações deverão ser enviadas 
para o Presidente da Comissão de Indicação: GD 2008/09 PAULO 
FIRMINO DE OLIVEIRA Endereço: Rua Djalma Dutra, 841 Botucatu – CEP 
18603-750 – e-mail lorifap@terra.com.br
WILSON TAKADA Jr.  - GD 2013/14 – D 4310
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“O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o inatingível. Para os medrosos é o desconhecido. Para os corajosos 
é a oportunidade.” – Victor Hugo 

COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL
alho preparatório inicial incluiu 

Querida Família Rotária: no 

alvorecer de um novo ano 

rotário, você e eu temos 

diante de nós uma visão 

ampla dos desafios e das 

oportunidades. Juntos, 

estamos começando uma 

nova e emocionante jornada; 

e como em qualquer viagem, 

é útil prepararmos o roteiro. É 

por isso que, ano após ano, 

estabelecemos as metas que 

queremos alcançar, pois elas 

nos ajudam a concentrar no 

objetivo estabelecido, ao 

mesmo tempo em que 

fortalecem a nossa união, 

enquanto juntos trilhamos o 

mesmo caminho, com passos 

firmes, seguindo os ideais do 

Rotary.

Qual é a minha rota como 

diretora do Rotary 

International? Para quem 

passou praticamente toda a 

vida sob influência positiva do 

Rotary, minha tarefa será 

retribuir à organização e à sua 

gente tudo de bom que recebi, 

primeiro como filha de um 

rotariano e, depois, como 

esposa e mãe de um 

rotariano. O Rotary sempre 

fez parte da minha vida, por 

isso promover seus objetivos, 

contribuir para que mais 

pessoas conheçam o trabalho 

que realizamos e apoiar as 

novas gerações serão as 

minhas prioridades.

Sonhos e esforços

Em minha opinião, ser diretora 

do Rotary International 

significa liderar líderes, 

orientar a vontade, ajudar os 

clubes e distritos a cumprir 

metas e superar resultados. É 

compartilhar sonhos e 

esforços de homens e 

mulheres para conseguir 

deixar uma forte marca 

positiva em nossos distritos, 

países e no mundo que nos 

rodeia. É uma nova 

oportunidade de servir aos 

outros.

Durante dois anos, terei a 

honra de representar no 

Conselho Diretor toda a nossa 

América Latina, ou seja, as 

zonas rotárias 22A e B; 23A, B 

e C; e 21A, que reúnem 74 

distritos, 21 países e 100 mil 

rotarianos. Isso é uma enorme 

responsabilidade e, ao mesmo 

tempo, um grande privilégio. 

Porque assumir uma posição 

de liderança em qualquer 

organização envolve direitos e 

obrigações, mas no Rotary 

isso gera apenas obrigações – 

e é o bom cumprimento delas 

que produz o reconhecimento 

daqueles que o cercam e, 

definitivamente, este é o 

direito esperado por aqueles 

doam tempo, recursos, 

conhecimentos e sua vocação 

para servir.

Como responsável pelo Plano 

Regional Trienal de 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo, meu trabalho 

preparatório inicial incluiu 
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convocar os Coordenadores 

Regionais do Rotary, da 

Imagem Pública e da 

Fundação Rotária, 

juntamente com suas 

equipes, para realizarmos 

treinamentos conjuntos em 

Buenos Aires, São Paulo e 

no Panamá. Essas reuniões 

foram muito bem-sucedidas, 

e isso é um fato para entrar 

na história, já que marca a 

tendência de unirmos os 

esforços em nível regional, 

o que, eu tenho certeza, 

trará frutos.

Estou satisfeita e feliz com 

os resultados alcançados, 

pois sei que enfrentarei meu 

novo desafio com o apoio 

de um grupo de pessoas 

dedicadas e responsáveis. 

Junto a elas estão os 

governadores de distrito 

2013-14, os quais tive a 

sorte de conhecer e treinar 

nos Seminários de 

Treinamento de 

Governadores Eleitos 

realizados em Bogotá, 

Punta del Este e Vitória, e 

que estão conscientes da 

grande missão de que são 

responsáveis.

Encontros regionais

Em meu primeiro ano, serei 

convocadora de dois 

Institutos Rotary. O primeiro 

deles, para a Zona 22 A e B 

e para a Zona 23 A, será 

realizado em Foz do Iguaçu, 

entre os dias 5 e 7 de 

setembro, no Hotel 

Bourbon. Toda informação 

sobre este evento está no 

site 

www.institutorotaryfoz.org.br 

(leia também a reportagem 

das páginas 32 e 33 desta 

edição). Com a maravilha 

das Cataratas, a energia de 

Itaipu e a magia do Rotary, 

estou

certa de que teremos um 

encontro excepcional nessa 

parte do mundo rotário.

O segundo Instituto, 

destinado à zona 23 B e C, 

será realizado em Buenos 

Aires, na Argentina, entre 10 

e 12 de outubro. Esta 

cidade cosmopolita irá abrir 

suas portas para recebê-los. 

Desde já peço que visitem 

www.institutorotariobuenosai

res.org e encontrem a 

motivação para participar e 

viver o Rotary plenamente. 

A sede será o Hotel 

Panamericano, a metros do 

Obelisco, no coração dessa 

emblemática cidade. E, sem 

dúvida, a abertura será 

lembrada por anos!

Além dessas duas reuniões, 

o presidente Ron Burton 

pretende organizar um 

Simpósio Presidencial para 

as Novas Gerações. Já 

estamos trabalhando para 

preparar uma grande 

reunião em que a juventude 

possa ter oportunidade de 

compartilhar ideias e 

experiências, além de 

planejar o futuro. Tão logo 

tenha mais informação, eu 

as comunicarei.

Em nível pessoal, minha 

tarefa terá outras facetas 

interessantes. Não apenas 

serei a primeira mulher a 

ocupar o cargo de diretora 

do Rotary International para 

a América Latina, como 

também trabalharei com 

outras três diretoras – duas 

delas dos EUA, e uma da 

Suécia. Os votos de nós 

quatro 

representam quase 25% do 

poder de decisão do 

Conselho Diretor, o que é 

mais um feito histórico, já 

que este percentual está 

acima da média mundial de 

mulheres em nosso quadro 

associativo, hoje por volta 

de 18%.

Como você pode ver, há 

muito trabalho pela frente. O 

roteiro para a emocionante 

viagem que inicio este mês 

está traçado e eu confio 

que, com o apoio de vocês 

e de minha família, posso 

alcançar a meta e 

concretizar esses e muitos 

outros sonhos que 

compartilharei com vocês ao 

longo do ano.

Apenas peço a Deus que 

abençoe nossas boas 

intenções para que, sob a 

influência do inspirador lema 

Viver Rotary, Transformar 

Vidas, e através do serviço 

dos homens, das mulheres 

e dos jovens do Rotary, 

possamos, juntos, fazer do 

mundo um lar, da sociedade 

uma família, e da história 

um encontro de irmãos. Que 

assim seja!

Para fazer comentários e 

sugestões sobre o tema 

deste artigo, escreva para 

giaycelia@yahoo.com.ar
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RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO - 2013/14

30/06/2013

Nº de Assoc. Frequência
Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.

Agudos 47 78,05% 47 78,05% 0

Americana 11 80,56% 10 80,56% -1

Americana-Integração 28 75,93% 18 75,93% -10

Boituva 28 49,92% 29 49,92% 1

Boituva-Sul 20 61,84% 20 61,84% 0

Botucatu 41 66,43% 43 66,43% 2

Botucatu-Bons Ares 22 71,82% 22 71,82% 0

Botucatu-Cidade Alta 34 70,59% 34 70,59% 0

Botucatu-Cuesta 49 61,67% 48 61,67% -1

Botucatu-Norte 49 72,92% 49 72,92% 0

Cabreúva 16 58,33% 16 58,33% 0

Capivari 16 87,06% 17 87,06% 1

Cerquilho 11 96,88% 8 96,88% -3

Conchas 14 68,95% 18 68,95% 4

Hortolândia-101 15 81,33% 15 81,33% 0

Indaiatuba 38 89,29% 39 89,29% 1

Indaiatuba-Cocaes 18 68,52% 15 68,52% -3

Indaiatuba-Votura 29 93,33% 29 93,33% 0

Itú 27 82,00% 27 82,00% 0

Itú-Convenção 29 81,25% 28 81,25% -1

Itú-Terras de São José 20 75,00% 20 75,00% 0

Laranjal Paulista 16 73,44% 17 73,44% 1

Lençóis Paulista 36 80,00% 36 80,00% 0

Macatuba 15 85,79% 20 85,79% 5

Nova Odessa 18 100,00% 18 100,00% 0

Pardinho                                               10 60,00% 10 60,00% 0

Piracicaba 19 73,21% 19 73,21% 0

Piracicaba-Cidade Alta 20 76,25% 18 76,25% -2

Piracicaba-Corumbataí 24 71,67% 24 71,67% 0

Piracicaba-Luiz de Queiroz 23 76,14% 23 76,14% 0

Piracicaba-Paulista 22 71,43% 22 71,43% 0

Piracicaba-Povoador 20 76,79% 18 76,79% -2

Piracicaba-São Dimas 17 70,59% 17 70,59% 0

Piracicaba-V. Rezende 21 71,43% 21 71,43% 0

Porto Feliz 31 60,49% 30 60,49% -1

Rafard 20 95,00% 20 95,00% 0

Rio das Pedras-Centro 36 70,16% 36 70,16% 0

Sal�nho 16 79,00% 20 79,00% 4

Salto 40 54,63% 40 54,63% 0

Salto-Moutonnée 20 86,25% 20 86,25% 0

Sta. Barbara D'Oeste 29 63,39% 30 63,39% 1

SBO-Progresso 16 66,07% 16 66,07% 0

São Manuel 24 85,93% 25 85,93% 1

Sumaré 22 80,00% 22 80,00% 0

Sumaré-Ação 15 92,31% 15 92,31% 0

Sumaré-Norte 23 64,29% 23 64,29% 0

Sumaré-Villa Flora 11 61,62% 11 61,62% 0

Tietê 25 77,00% 25 77,00% 0

Resultados totais/médias do 

Distrito
1151 74,89% 1148 74,89% -3

Células em vermelho indicam que o clube não enviou as informações até a data de fechamento da planilha.

Frequência Média e 

Variação do Q.A.

Setembro de 2013Julho de 2013

Clubes
Agosto de 2013
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XVIII CONFERÊNCIA DISTRITAL
“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”

ÁGUAS DE LINDÓIA – 22 A 25 DE MAIO DE 2014.

    Prezados Companheiros e Companheiras, Tripulantes do Distrito 4310!

    É com imensa satisfação que os convidamos para participar de nossa
                     XVIII Conferência do Distrital, que acontecerá na estância turística de Águas de  

Lindóia, no período de 22 a 25 de maio de 2014, no Hotel Majestic.

                      Katia e eu contamos com o seu interesse e participação, bem como de seus 
familiares, nesse tradicional e importantíssimo evento.

Além de desfrutar de bons momentos de companheirismo e oportunidades de ampliação de seus 
conhecimentos rotários e culturais, vocês ainda aproveitarão as acomodações e dependências do 

maravilhoso hotel e a tranquilidade da acolhedora Estância de Águas de Lindóia. Conheça um 
pouco do Hotel Majestic acessando  www.hotelmajes�c.com.br

Nossa Comissão Distrital da Conferência já negociou excelentes condições para a realização de 
nossa conferência e para nossa estadia, com diárias com pensão completa conforme abaixo:

Para sua estadia o pagamento poderá ser efetuado em até 10 (dez) parcelas, com cheques pré-
datados. Para maiores informações procurar o Companheiro José Aref por meio do e-mail: 

aref@deltaorg.com.br ou pelos telefones:
19 3372-6200 (Comercial) 19-3422-8179 (Residencial.) (19) 99781-6198 (Celular).

A presença de todos os companheiros e de seus familiares será muito importante para o 
sucesso do nosso maior evento distrital!

Kátia e eu estaremos aguardando-os, com a certeza de que nesse ano rotário 2013-14 
enalteceremos o lema

“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”
Um afetuoso abraço e saudações rotárias!

KATIA E TAKADA

Apartamento Investimento 
Single R$ 1.105,00 
Duplo R$ 1.380,00 
Triplo R$ 1.905,00 

Quádruplo R$ 2.450,00 
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Mensagem da Coordenadora Distrital
Kátia	Borim

	 	 	 						

                                                  

                                                                                                                      www.dardesi.com.br
                                            

                                         Queridos Amigas e Amigos

É um prazer enorme poder transmitir a cada mês, durante nossa gestão, uma mensagem que retrate  nossa rica 

experiência em Rotary. 

Tomamos posse no dia 29 de Junho, em Indaiatuba, mas o exercício de nossas funções completará em Setembro 1 

ano,  quando fomos ao Instituto em Vitória.

Depois fomos à San Diego, onde na volta preparamos a equipe distrital, projetos, Pets, duas assembleias, além de 

montar apostilas, guia distrital, plano de trabalho, cerimônia de Posse. Ufa! 

Iniciamos as Visitas no dia 15 de Julho, e já passamos do 30º Clube. A previsão é que terminaremos  a primeira parte 

dos trabalhos até meados de Novembro . 

E será então quando inicio a gestão de projetos que envolvem as Àreas de Enfoque, já várias vezes mencionadas em 

nossos encontros. 

Sei que muitos clubes já estão a mil com suas atividades, mas tenho certeza que irão adorar os materiais que estamos 

preparando para trabalharem com as Comunidades. 

Eu quero afirmar do fundo do meu coração que, apesar de toda a correria, não me arrependi de ter aceitado esta 

responsabilidade. Principalmente porque a primeira benção que recebi, foi ser aceita do jeito que sou. 

Quando no Treinamento para Presidentes e Cônjuges, em Limeira, percebi que minhas dificuldades eram as mesmas 

que a maioria das que alí estavam, pensei:  _ Estou em casa! 

Já lavamos todas as roupas sujas  nestes evento mencionado e descobrimos que somos um grupo cheio de coisas em 

comuns, o que temos de fazer é abstrair o que nos faz mal e não permitir que outros comportamentos tirem a nossa 

Paz. Isso diz Dalai Lama, e eu tenho certeza que quando conseguimos direcionar nosso olhar e focar nossa atenção 

às coisas boas, o resto perde completamente a importância. 

E por mencionar Foco, se você aceitou assumir um cargo de destaque, saiba que sua melhor ferramenta será a 

comunicação. 

Será de você que as voluntárias buscarão sanar suas dúvidas. E dependendo da forma como irá se comunicar, que 

determinará o engajamento ou afastamentos destas pessoas preciosas para a execução dos Projetos e Ações 

Sociais. 

Tenho algumas dicas para compartilhar: 

Atualize os dados de todos os cônjuges, participantes e não participantes. Anote inclusive data de aniversários, 

profissão, e se possível habilidades que possuem (tricota, borda, digita, cozinha, etc.). 

Envie quinzenalmente notícias do clube, resumo da ata da última reunião que fez, uma mensagem positiva de teor 

espiritual, religiosidade, ou motivacional. E algo que será muito legal, monte um espaço onde estas pessoas que 

fazem parte da Casa da Amizade ou Associação, possam divulgar seus trabalhos para outras voluntárias. 

Claro que isto deverá fazer com a ajuda de outras voluntárias, principalmente as veteranas, que possuem uma 

experiência preciosa no que diz respeito às atividades dentro das Casas de Amizade ou Associações. Só esperam que 

lhes peçam ajuda. Imaginem que as veteranas foram sempre muito comunicativas com recursos mínimos. Elas 

podem colaborar muito neste momento delicado que estamos passando.

Com esta atitude você estará abrindo um canal de comunicação, seja para participarem de suas reuniões e projetos 

sociais, seja para convidá-las às festivas, seja para mantê-las sintonizadas com você. 

A ordem desta Gestão é engajar, trazer pessoas para suas atividades, por isso convide também aquela amiga ou 

conhecida que gostaria de ajudar, mesmo não fazendo parte do clube.

Achou legal tudo isso, mas não leva o menor jeito? 

Fale comigo e encontraremos outra forma de acolher suas companheiras no servir.

Estou aqui para trabalhar para vocês. 

Até a próxima, 

Kátia Borim 
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