
         

       Caros companheiros e companheiras, 
                                                             meus amigos em Rotary,

                                                          Outubro – Mês dos Serviços Profissionais

Em minhas visitas oficiais pelo nosso distrito pude constatar que vários clubes deixaram de dar o devido destaque a 
Avenida de Serviços Profissionais, embora vários conceitos ligados a ela continuem sendo praticados pelos mesmos. 
Todos os clubes têm, com algumas exceções, sua comissão da Fundação Rotaria, do DQA/Desenvolvimento de Rotary, 
Serviços Humanitários, Novas Gerações/Pró-Juventude.
Da mesma forma, todos deveriam prestigiar “Serviços Profissionais” que é o veículo pelo qual o Rotary promove e 
apóia a aplicação do ideal de servir em todas as profissões, pois cada rotariano tem a responsabilidade de assegurar que 
sua conduta pessoal, profissional e de negócios seja coerente com os princípios do Rotary.
 O conceito de Serviços Profissionais é baseado no segundo ponto do Objetivo do Rotary, que incentiva rotarianos a 
estimular e fomentar:

· A promoção de altos padrões de ética nos negócios e profissões
· O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis
· A promoção do ideal de servir em todas as atividades profissionais.

Portanto companheiros e companheiras, mãos à obra!

· Pratique e divulgue a “Prova Quádrupla” 
· Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as profissões de seus colegas
· Utilize suas habilidades profissionais para servir à comunidade
· Pratique sua profissão com integridade e inspire os outros a agirem eticamente 

através de suas próprias palavras e ações
· Homenageie profissionais de destaque em sua comunidade
· Promova a “Semana da Ética”
· Ajude um jovem a alcançar suas aspirações profissionais
· Oriente e apoie outras pessoas para que se desenvolvam profissionalmente.

Se você e seus companheiros de clube praticarem e fomentarem qualquer uma destas atividades, já estarão realizando 
Serviços Profissionais.

E se o que o motiva é a “Avenida de Serviços Profissionais”, então você está no caminho certo, pois este conceito é a 
essência do Rotary e o elemento que nos distingue de outras organizações do gênero.
Participe 

Mensagem do Governador Takada

DIRETO DA CABINE DE COMANDO

Governador Wilson Takada Jr.
Coordenadora Distrital Kátia Borim
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

                                                                                             
   No Rotary, outubro é o mês em que  celebramos 
a avenida de Serviços Profissionais. Embora 
alguns rotarianos se refiram a ela como uma área 
"esquecida", eu discordo. Na verdade, a Avenida 
de Serviços Profissionais é uma área na qual 
trabalhamos frequentemente, apesar de nem 
sempre nos darmos conta disso.

Os Serviços Profissionais têm sua origem no segundo Objetivo do Rotary, que 
incentiva os rotarianos a promoverem altos padrões éticos em suas vidas 
públicas e privadas, reconhecerem o valor de todas as ocupações úteis e 
enxergarem seu trabalho como uma oportunidade de servir à sociedade.

O conceito de Serviços Profissionais significa que nossos trabalhos devem ser 
vistos como uma maneira de ajudar o próximo. Seja atendendo aos nossos 
clientes, ensinando alunos, cuidando de pacientes, trabalhando na área de 
comércio, pesquisa, mídia ou qualquer um dos inúmeros campos de atuação, 
nós nos orgulhamos do trabalho que realizamos com competência e 
integridade. Toda ocupação atende a uma necessidade e, ao desempenhá-la, 
nós contribuímos para o mundo ao nosso redor.

O papel dos Serviços Profissionais nos clubes é importante, mesmo que não 
seja sempre proeminente. Ao mantermos altos padrões individualmente, nós 
ganhamos uma reputação que é compartilhada coletivamente.

 Ao valorizarmos todas as profissões igualmente e preservarmos o sistema de 
classificações nos clubes, garantimos que estes representem suas comunidades 
e possam lhes servir bem. Um Rotary Club só de advogados não seria capaz de 
fazer o mesmo que um clube de professores, engenheiros, empresários e 
dentistas. No Rotary, nossa força está na diversidade. E esta diversidade é uma 
vantagem não apenas para nossos projetos, mas para nossos associados, pois 
através dela fazemos contatos e encontramos oportunidades que nos ajudam 
em nossas próprias carreiras.
Este aspecto do quadro associativo é tão antigo quanto o Rotary. O próprio Paul 
Harris escrevia frequentemente sobre as vantagens profissionais que a 
associação ao Rotary lhe trazia, acreditando, assim como eu, que ser rotariano 
significa acreditar em valores que o tornam um profissional com quem as 
pessoas querem fazer negócios. Atualmente, com o mundo mais conectado do 
que nunca, devemos compartilhar com os outros o orgulho que sentimos por 
fazer parte desta organização 
                                                                         Ron Burton
                                                 Presidente do Rotary Interntational  



         COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

A terceira meta presidencial
Aprimorando a imagem pública por meio da Família Rotária

                                       “A imagem que uma família oferece se reflete no seu povo e nos seus ditos, no seu agir e 
na sua herança.” – Walt Disney

   

                                

elhorar  a imagem pública por meio da Família Rotária constitui a terceira meta do nosso presidente Ron Burton e Malegra-me que este seja o caminho escolhido, porque a família é o cimento da sociedade e o alicerce de tudo o que o 
Rotary procura conquistar.

A década de 1990 foi o momento em que se começou a falar na Família Rotária, pois a inclusão, poucos anos antes, da mulher 
como parceira dos Rotary Clubs havia ampliado a dimensão e a visão da nossa organização. Assim, foi natural começarmos a 
incluir o Interact, Rotaract, os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, ex-bolsistas e as Associações de Cônjuges 
de Rotarianos, entre outras entidades e programas, nas atividades que realizávamos.
A ideia central era mostrar publicamente a variedade, diversidade, o trabalho e a extensão do Rotary por meio da Família 
Rotária, e tal tendência cresceu nos últimos anos, envolvendo também a participação de nossas próprias famílias, porque, sem 
dúvida, unidos somos mais.

Para o presidente Burton, a Família Rotária e o seu papel são um conceito fundamental. “Além das relações públicas”, 
assinalou, “a família do Rotary representa a nossa própria família. Quando nos sentimos apoiados por nossos entes queridos, 
dedicamo-nos por inteiro e projetamo-nos para o mundo. Esta é a Família Rotária. Este é o serviço comunitário.” 
Além disso, a imagem pública que se projeta por meio das iniciativas da Família Rotária tem um impacto muito maior quando 
jovens e adultos, mulheres e homens se unem e com espírito solidário solucionam os problemas que cada comunidade se lhes 
apresenta.  
É muito importante envolvermos a família nas atividades rotárias e fazer com que o tema Rotary seja mais um item de 
conversa no âmbito doméstico, o seu espaço natural. Adicionar os demais componentes da Família Rotária neste esforço é um 
grande passo à frente, pois tal ato cria consciência sobre o valor do nosso serviço e nos permite alcançar a opinião pública.

Eu os conclamo, como rotarianos, a estimularem os seus clubes a desenvolverem um projeto com a Família Rotária. Estou 
certa de que isso facilitará o relacionamento do grupo, trará uma maior motivação pelo trabalho integrado e permitirá não só 
desfrutarmos do sentimento de dever cumprido como atingir excelentes resultados. Sugiro propormos isso como meta para 
que sejamos pioneiros na construção de uma família cuja imagem sirva para projetar nossos valores e serviços, e que 
acrescente o prestígio do Rotary.

Na qualidade de convocadora da conferência na Argentina, convido-os a agendarem a data de 15 de março do próximo ano e 
promoverem a participação da nossa juventude neste evento, a ser presidido pelo presidente Burton. Não duvidamos que essa 
conferência será uma grande oportunidade para fortalecermos os vínculos da Família Rotária. Para mais informações sobre o 
encontro aguarde as próximas mensagens.

                              PLANO TRIENAL DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
Com a finalidade de atingirmos a meta de 1,3 milhão de rotarianos até 30 de junho de 2015, definida pelo Conselho Diretor do 
Rotary International, nossa área, a América Latina, preparou o Plano Trienal de Desenvolvimento do Quadro Associativo, que 
estabeleceu um crescimento líquido de dois associados por clube e de dois novos clubes por distrito a cada ano a partir do 
período rotário 2012-13.

Neste segundo ano da implementação do plano, solicito aos governadores distritais que trabalhem com os presidentes de clube 
e os encorajem a contribuir na captação e retenção de associados, já que um quadro associativo comprometido e em expansão 
assegura o futuro do Rotary, traz novas ideias, oferece mais oportunidades de serviço e contribui para que façamos mais 
projetos e capacitemos novos líderes. 
Contamos com vocês para crescermos em qualidade e quantidade. 
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  XIV SEMANA DA ÉTICA DE PIRACICABA

Foi realizada em Piracicaba a XIV Semana da Ética, em cumprimento da lei municipal nº. 3.932/95.
O evento foi coordenado pelo Rotary Club de Piracicaba São Dimas e realizado em conjunto pelos oito Clubes 
Piracicabanos de Rotary e da Afrop (Associação de Família de Rotarianos). 
O lema deste ano foi “Viver Ética – Transformar Vidas”, numa alusão ao nosso lema do ano 2013/14 “Viver Rotary, 
Transformar vidas”. 
A programação foi extensa, como pode ser verificado a seguir:

No dia 7 de outubro, no Centro Cívico de Piracicaba, ocorreu a palestra internacional de lançamento da 14ª 
edição da Semana da ética de Piracicaba, com o Professor Hisato Fushiki, cujo tema foi “Viver Ética Pura e 
transformar vidas”, falando sobre Rinri (Ética Pura), com a participação da fanfarra da Escola Estadual Hélio 
Penteado de Castro.
Comemorando o Dia do Professor, realizou-se, no dia 14 de outubro, na ACIPI, a palestra “Ética e Educação”, com 
o Reverendo Junior Tavernard. Na mesma ocasião foram feitas homenagens a escolas que realizaram serviços 
comunitários diferenciados dentro do ambiente escolar. Foram homenageadas as escolas E.E. Pedro Moraes 
Cavalcanti, E.E. Hélio Penteado de Castro, E.E. Pedro de Mello e E.M. Olívia Caprânico.

No dia 15 de outubro foi realizada a palestra “Ética no Trabalho”, na Casa da Amizade de Piracicaba, 
proferida pelo Dr. Francisco Crócomo. 
Após brilhante explanação, foram homenageados profissionais de diversas áreas como reconhecimento por serem 
pessoas que fazem a diferença na comunidade em que vivem através de suas atividades profissionais e voluntarias. 

Receberam o título de reconhecimento do Rotary o Sr. Didi Cardinalli (Comércio), Professor Mauro Viana 
(Comunicação), Dra. Adriana Brasil (Saúde), Diretora Christina Aparecida Negro Silva (Educação), Sra. Carmela 
Pereira (Cultura), Dr. Fernando Dini Andreoti (Pesquisa Científica) e Sra. Maria Aparecida Franco de Barros Fornari 
(prestação de serviço). Neste dia tivemos a presença do governador distrital Wilson Takada Jr. que parabenizou a 
iniciativa dos Rotary Clubes de Piracicaba, assim como os profissionais homenageados durante a cerimônia. Takada 
ressaltou a relevância de iniciativas que incentivam a pratica da ética em todas as profissões, um dos pilares de nossa 
organização. 
Fechando de forma a demonstrar a importância da identidade terrena, realizou-se no dia 16 de outubro, na Câmara 
Municipal de Piracicaba, a palestra “Ética no Meio Ambiente”, com o Mestre Renato Morgado, que é Presidente do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba (COMDEMA). Na ocasião foi feita a entrega do “Título José 
Luiz Guidotti” para  a Sra. Sandra Terezinha de Souza, pelos serviços prestados na área do meio ambiente.
Parabenizamos aos Companheiros que comprovaram a importância de “Viver Ética para Transformar Vidas” e 
humanizar a sociedade cada dia mais! 
Saudações rotárias!
Colaboração- Thiago Franco
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                      Acontece no Distrito 4310

         Vôo pela Vida - R.C. Indaiatuba Cocaes
                



 SEMINÁRIO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO DE ROTARY E IMAGEM PUBLICA 

I Workshop das Casas da Amizade do D4310 
No último dia 13 de Outubro, aconteceu em Botucatu o nosso I Workshop das 
Casas da Amizade. 
A intenção é que a partir deste ano, o trabalho das Casas da Amizade seja algo

mulheres que têm algo em comum: amor ao próximo.
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    No dia 13/10/2013, sob a batuta do companheiro Marco Colenci, GD 2010/11 e Coordenador da Comissão Distrital de 
Desenvolvimento de Rotary, com o apoio de todos os companheiros dos Rotary Clubes de Botucatu, foi realizado nas 
dependências da Faculdade de Ciências Agronômicas - Fazenda Experimental Lageado, o “Seminário de Desenvolvimento 
de Rotary e Imagem Publica”.
Companheiros de 30 clubes do nosso distrito participaram deste importante evento, regado a muita instrução rotaria e 
companheirismo.
Para falar de Imagem Publica contamos com a presença da companheira Denise Vieiras dos Santos, do RC de Cachoeiro de 
Itapemirim, Coordenadora da Imagem Pública para o Brasil ano rotário 2013-14. A companheira Denise apresentou as 
novidades do novo site do RI, assim como a nova Imagem Corporativa de nossa organização. Denise salientou ainda a 
necessidade de reforçarmos a nossa imagem publica  e os benefícios que são implementados pelos Rotary Clubs nas 
comunidades onde estão presentes.
O companheiro Marco Colenci mostrou a todos a receita de sucesso no DQA do seu clube, o RC de Botucatu-Cuesta, falando 
sobre como realizar uma Reunião 200% de forma eficaz. 
A palestra de desenvolvimento de Rotary foi ministrada pelo companheiro Altimar Augusto Fernandes, associado do RC de 
São Paulo-Anchieta, Governador do D-4420 no ano 2004/05 e Coordenador de Rotary 2013/2015. O companheiro Altimar 
salientou a importância do contínuo crescimento do Quadro Associativo, e a necessidade de engajamento de pessoas mais 
jovens para garantir a perenidade de nossa organização. 
O seminário foi encerrado com um agradável churrasco na sede dos Rotarianos de Botucatu.



PROJETO DISTRITAL DE IMAGEM PUBLICA
“BALÃO END POLIO NOW”

INTRODUÇÃO:

A divulgação do programa Polio Plus e arrecadação de recursos para este programa continuam sendo 
uma prioridade para a nossa organização, e esta campanha poderá ajudar os clubes de nosso distrito, em ambos 
os aspectos. O distrito 4310 engloba 28 cidades e conta com uma força de trabalho de 1.200 associados, em 
uma região que tem sua população estimada em 2.900.000 habitantes.

A campanha END POILO NOW tem parceiros de peso em todo o mundo. Um dos exemplos é a 
Fundação Bill e Melinda Gates, que já fizeram doações que ultrapassam os U$ 300 milhões.

PROJETO – DESCRIÇÃO:
A idéia do projeto é disponibilizar para todas as cidades do distrito ou grupo de cidades onde há 

representação de um Rotary Club a utilização de um balão de ar quente com o logotipo do Rotary International, 
e com o logo da campanha "END POLIO NOW", além da logomarca de um patrocinador que se sensibilize 
c o m  e s t a  c a u s a humanitária. 

O  b a l ã o  s e r á exposto em espaços públicos de 
grande afluxo de pessoas oferecendo passeios de balão 
cativo.

Esta ação trará uma grande visibilidade não só a 
esta causa humanitária, mas também ao parceiro, como 
empresa que demonstra t e r  r e sponsab i l idade  soc ia l 
apoiando e associando sua marca a uma organização 
centenária, reconhecida mundialmente por suas ações 
humanitárias, como é o Rotary. 

Para potencializar a  f o r ç a  d a  c a m p a n h a ,  s e r á 
desenvolvido um cartão representando o valor de uma dose 
de vacina, com dizeres alusivos à campanha da Polio Plus 
para doação.

A doação de uma dose de vacina = R$ 2,00 (Equivalente a aproximadamente U$ 1,00). 
No verso do cartão teremos informações sobre o Rotary International e a campanha Polio Plus.     .

PROJETO – PUBLICO  ALVO:

A região onde se localiza nosso distrito é famosa pela realização de eventos de grande afluxo de publico 
como Feiras agrícolas, Feira de Nações, Rodeios e Festas do Peão em praticamente todas as cidades. Além dos 
vôos cativos, a visibilidade poderá ser estendida com vôos panorâmicos sobrevoando as áreas das exposições.

Dependendo do potencial das festas / eventos onde o balão for exposto, os clubes terão a possibilidade 
de estender o tempo de apresentação caso acreditem que podem potencializar o resultado da ação. 

O balão com dimensões de 10 metros de altura por 6 metros de diâmetro terá uma enorme visibilidade a 
grande distância. 

Os clubes e o parceiro também poderão se beneficiar divulgando a campanha com antecedência através 
de mídia espontânea (impressa, televisiva, eletrônica) criando expectativa no público que costuma freqüentar 
os eventos. 

A campanha será itinerante e no prazo de 01 ano deverá percorrer todo o distrito mediante pré-
agendamento dos clubes.
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Acontece no Distrito 4310

        1ª Corrida e Caminhada - R.C Botucatu Cidade Alta 
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CONFERÊNCIAS PRESIDENCIAIS PARA AS NOVAS     
GERAÇÕES

O presidente Ron Burton preparou para este ano rotário cinco conferências presidenciais para 

as Novas Gerações com a finalidade de reunir jovens e rotarianos e, dessa forma, dar destaque aos 

pontos fortes do Rotary e potencializar a próxima geração de líderes.

As conferências proporcionam oportunidades para que a juventude trabalhe com os rotarianos 

na busca de um objetivo comum, desenvolvendo estratégias inovadoras que per  mitam acolher 

mais líderes jovens no Rotary.

As conferências serão realizadas nas seguintes datas:

· Chennai, Índia – de 5 a 6 de outubro;

· Campala, Uganda – de 4 a 5 de novembro;

· Argentina – 15 de março;

· São Francisco, EUA – de 28 a 30 de março;

· Birmingham, Inglaterra – 14 de abril. 

Para mais informações, acesse a página  «eventos do presidente Burton»

 no site  www.rotary.org.

              Filantropa indiana doa US$1 milhão para ajudar o Rotary a 
eliminar a pólio 

Filantropa e empresária, Rajashree Birlaanunciou uma nova doação de US$1 milhão ao Rotary para 
ajudar na iniciativa de erradicação da poliomielite, totalizando suas contribuições ao esforço em mais 
de US$7,2 milhões. Esta nova doação será equiparada na proporção de 2 para 1 pela Fundação Bill e 
Melinda Gates, representando US$3 milhões em fundos para a Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio. 
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No último dia 02 de Novembro, o Governador e a Coordenadora Distrital, junto com a  Nossa 
Comissão Distrital Organizadora da Conferência, sob o comando do companheiro André Marcio 
dos Santos do RC de Piracicaba estiveram em Àguas de Lindóia e dependências do Hotel 
Majestic, para conhecer e avaliar as reais condições para sediar nossa Conferência Distrital, que 
acontecerá nos dias 22 a 25 de Maio, de 2014.

Nesta mesma ocasião, tivemos o prazer de receber alguns associados do Rotary Club de Aguas de 
Lindoia. Eles nos ofereceram suporte para que este evento seja inesquecível para todos. 
As adesões continuam a mil, não deixe para a última hora. 
 E o mais importante: a Comissão aprovou com louvor a escolha do Hotel e suas instalações para 
a Conferência !

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

Quádruplo R$ 2.450,00 
 

XVIII CONFERÊNCIA DISTRITAL
“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”

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

    
        

 
                           

                                                  Os valores das diárias são conforme tabela abaixo:

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 estamos ansiosos com a realização de nossa 
conferência, com a certeza de que nesse ano rotário 2013-14 

enalteceremos o lema
“VIVER ROTARY – TRANSFORMAR VIDAS”

Um afetuoso abraço e saudações rotárias!

KÁTIA E TAKADA  



RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO - 2013/14
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30/06/2013

Nº de Assoc. Frequência
Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.
Frequência

Nº de 

Assoc.

Agudos 47 78,05% 47 78,75% 46 84,87% 44 80,56% -3

Americana 11 80,56% 10 80,56% 10 88,64% 12 83,25% 1

Americana-Integração 28 75,93% 18 80,56% 18 63,89% 18 73,46% -10

Boituva 28 49,92% 29 64,80% 30 61,46% 29 58,73% 1

Boituva-Sul 20 61,84% 20 86,25% 20 75,44% 20 74,51% 0

Botucatu 41 66,43% 43 70,29% 44 67,31% 48 68,01% 7

Botucatu-Bons Ares 22 71,82% 22 79,09% 22 75,00% 22 75,30% 0

Botucatu-Cidade Alta 34 70,59% 34 72,06% 34 65,91% 33 69,52% -1

Botucatu-Cuesta 49 61,67% 48 62,50% 48 77,08% 48 67,08% -1

Botucatu-Norte 49 72,92% 49 59,90% 49 59,78% 47 64,20% -2

Cabreúva 16 58,33% 16 50,00% 16 61,25% 16 56,53% 0

Capivari 16 87,06% 17 88,24% 17 86,11% 18 87,14% 2

Cerquilho 11 96,88% 8 70,83% 8 8 -3

Conchas 14 68,95% 18 70,00% 18 64,29% 16 67,75% 2

Hortolândia-101 15 81,33% 15 75,00% 15 15 0

Indaiatuba 38 89,29% 39 82,14% 39 62,50% 40 77,98% 2

Indaiatuba-Cocaes 18 68,52% 15 83,93% 14 73,44% 16 75,30% -2

Indaiatuba-Votura 29 93,33% 29 89,17% 30 95,69% 30 92,73% 1

Itú 27 82,00% 27 88,75% 27 83,55% 27 84,77% 0

Itú-Convenção 29 81,25% 28 80,65% 27 81,52% 27 81,14% -2

Itú-Terras de São José 20 75,00% 20 76,32% 20 67,11% 20 72,81% 0

Laranjal Paulista 16 73,44% 17 79,17% 17 17 1

Lençóis Paulista 36 80,00% 36 87,20% 36 84,00% 35 83,73% -1

Macatuba 15 85,79% 20 86,25% 21 91,38% 22 87,81% 7

Nova Odessa 18 100,00% 18 100,00% 18 97,33% 18 99,11% 0

Pardinho                                               10 60,00% 10 58,33% 9 60,00% 9 59,44% -1

Piracicaba 19 73,21% 19 80,95% 19 87,50% 19 80,55% 0

Piracicaba-Cidade Alta 20 76,25% 18 83,75% 18 91,67% 18 83,89% -2

Piracicaba-Corumbataí 24 71,67% 24 28,13% 24 87,50% 16 62,43% -8

Piracicaba-Luiz de Queiroz 23 76,14% 23 40,15% 23 63,64% 23 59,98% 0

Piracicaba-Paulista 22 71,43% 22 79,76% 22 65,71% 22 72,30% 0

Piracicaba-Povoador 20 76,79% 18 71,43% 18 78,57% 18 75,60% -2

Piracicaba-São Dimas 17 70,59% 17 78,13% 16 68,57% 14 72,43% -3

Piracicaba-V. Rezende 21 71,43% 21 75,71% 20 80,36% 20 75,83% -1

Porto Feliz 31 60,49% 30 84,52% 30 75,93% 30 73,65% -1

Rafard 20 95,00% 20 90,79% 19 88,16% 19 91,32% -1

Rio das Pedras-Centro 36 70,16% 36 88,04% 27 75,00% 27 77,73% -9

Sal�nho 16 79,00% 20 92,50% 20 90,79% 19 87,43% 3

Salto 40 54,63% 40 57,41% 40 56,48% 40 56,17% 0

Salto-Moutonnée 20 86,25% 20 92,50% 20 88,16% 19 88,97% -1

Sta. Barbara D'Oeste 29 63,39% 30 77,00% 27 65,00% 27 68,46% -2

SBO-Progresso 16 66,07% 16 57,14% 16 60,00% 15 61,07% -1

São Manuel 24 85,93% 25 86,00% 25 84,00% 25 85,31% 1

Sumaré 22 80,00% 22 81,58% 21 89,47% 21 83,68% -1

Sumaré-Ação 15 92,31% 15 85,33% 15 77,50% 16 85,05% 1

Sumaré-Norte 23 64,29% 23 76,19% 23 67,86% 23 69,45% 0

Sumaré-Villa Flora 11 61,62% 11 63,64% 11 58,18% 11 61,15% 0

Tietê 25 77,00% 25 84,00% 25 62,50% 25 74,50% 0

Resultados totais/médias do 

Distrito
1151 74,89% 1148 76,15% 1132 75,34% 1122 75,28% -29

Células em vermelho indicam que o clube não enviou as informações até a data de fechamento da planilha.
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     Resgatando sua Individualidade
              «Quando precisar de ajuda, peça a alguém bem ocupado»
Neste  ano, entendi o significado deste ditado. 
Passamos grande parte de nossas vidas, procrastinando coisas importantíssimas por 
indisciplina, por insistir em manter controle de tudo, e de todos que estão ao nosso redor, e  
porque culturalmente, somos um povo, que deixamos tudo para a última hora. E como o 
bem feito leva tempo, damos um jeitinho brasileiro de fazer as coisas rapidamente. 
Quando atingimos a maturidade, e descobrimos o que realmente é importante em nossas 
vidas, nos damos conta que não soubemos investir nosso tempo adequadamente. Mas eu 
sou da opinião que independente de toda e qualquer situação, sempre podemos mudar o 
cenário a nosso favor, com a ajuda de Deus, e muito mais de nossa parte.

Somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos e quanto mais rápido nos conscientizarmos disto, mas fácil será a 
mudança.  
Quando se aproxima Dezembro e percebemos que a maioria de nossos planos do ano corrente, está indo por água, entra 
um sentimento de frustração.  
Mas digamos Xô ao pensamento negativo, ainda podemos pegar o touro pelos chifres. E esta é minha proposta para este 
mês, resgatar o prejuízo e findar 2013 de bem com você mesma. 
Eu acredito, por experiência própria que um livro tem o mesmo poder de uma terapia, guardando as devidas proporções. 
E eu realmente mudei a percepção que tinha da minha vida, com dois livros que vou indicar pra vocês:
Equilíbrio e Resultado e A Tríade do tempo, ambos da Editora Sextante e ambos de Christian Barbosa. É impressionante 
como ele aborda situações e sentimentos que não dividimos com ninguém, mas que nos reconhecemos a cada página 
lida. Eu os recomendo para este final de ano, é um sopro fresco no nosso dia-a-dia. 
A Tríade do Tempo, como o próprio nome diz, aborda como administramos nosso tempo e como podemos otimizá-lo 
através de ferramentas que vão desde o clássico papel e lápis, ou uma aplicação que você pode baixar grátis ou se você 
preferir um programa que lhe oferece suporte constante para que não se perca com os compromissos. E este último é 
pago, obviamente. 
Eu contatei este autor porque queria levá-lo ao Pets ou Conferência mas o cachê é salgado e eu teria que repassar, mas se 
vocês se interessarem podemos trazê-lo para o meio do Distrito e ratearemos a palestra  que ele oferece e que com certeza 
é maravilhosa. 
Entrem nesta página : http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI45511-15220,00.html
Mas leiam, aliás, pra quem não gosta de ler, mude este chip por favor. Ler é tudo de bom, nos transporta a lugares nunca 
visitados, nos abre a mente, e independente do que a velhice nos aguarda, este hábito com certeza, será o melhor remédio 
para a solidão. 
Em 2014, todas belíssimas, disciplinadas, com a autoestima lá no céu. E pessoas bem resolvidas e felizes conseguem 
enxergar a importância em trabalhar para o próximo e para um mundo melhor. 
Nos vemos por aí,
E que venham as grandes mudanças !!!

Kátia Borim
Coordenadora Distrital 2013-14
 

     

      
                                                                         


