
         XVIII Conferência Distrital em Águas de Lindóia

         Prezados companheiros e companheiras do D 4310,
        
             Um dos desafios que Ká�a e eu assumimos para este ano rotário foi 
com relação à mudança do local para a realização de nossa Conferência Distrital.
Desde o início, uma vez decidido qual seria o novo local para a sua realização, não poupamos esforços para que 
nossos anseios  se tornasse uma realidade e juntos com  nossa competente e comprome�da Comissão 
Organizadora da Conferência Distrital, fomos à luta. 
Nossos companheiros das diversas equipes não pouparam esforços e embarcaram conosco nesta jornada que 
duraria 09 meses até a sua conclusão.
Diante das excelentes instalações disponíveis no Hotel Majes�c, cada um de nós passou a alimentar um sonho. 
Vislumbramos os amplos espaços, naquele momento vazios, sem vida, preenchidos por nossos companheiros e 
familiares, em um  congraçamento digno da grandeza de nosso distrito.
Hoje, passados alguns dias da realização de nossa XVIII Conferência Distrital “Viver Rotary e Transformar Vidas”, 
parece que ainda estamos sonhando, pois as nossas expecta�vas foram não só a�ngidas, mas superadas.
A ampla adesão de nossos companheiros à nossa proposta, lotando as instalações do hotel, as plenárias e 
pres�giando os momentos de lazer  deu vida aos espaços antes vazios e tornou realidade nossos sonhos. 
Vivemos intensos momentos de companheirismo, desfrutamos das excelentes palestras sobre Rotary, aprendemos 
com a experiência dos palestrantes convidados e em diversos momentos nos emocionamos com os depoimentos 
dos homenageados e com as ricas intervenções do nosso representante do presidente de R.I., companheiro Gedson.
Fato relevante foi a plenária dedicada à Juventude, com o auditório lotado, numa grande interação entre jovens e 
adultos, concluída com a brilhante palestra do Professor Marins.
Hoje Ká�a e eu temos a certeza de que todo o esforço despendido valeu a pena, e queremos deixar registrado nosso 
profundo agradecimento a todos os que embarcaram conosco nesta maravilhosa e intensa jornada, dando vida ao 
nosso sonho e tornando nossa conferência inesquecível.
Não poderíamos ter concluído de melhor forma um ano maravilhoso com os presidentes “comandantes” , clubes e 
seus associados 100% comprome�dos, fato refle�do na grandiosa premiação realizada na plenária de domingo, 
como nosso agradecimento aos clubes pelas  metas e obje�vos distritais a�ngidas, engrandecendo ainda mais 
nosso distrito e nossa organização.
Queridos Companheiros e Companheiras,
Somos imensamente gratos, Ká�a e eu, a todos que com seu carinho transformaram nossas vidas, para sempre!

Grande abraço a todos! 
                    

Takada               
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Mensagem do Presidente Ron Burton

Caros Rotarianos, 

Tive a oportunidade única de fazer 
parte da campanha de erradicação da 

pólio desde o seu início, há mais de 25 anos, 
acompanhando-a até agora, quando 
realmente "Falta Só Isto" para chegarmos ao 

fim.
No passado, ninguém sabia quanto tempo levaria para conseguirmos a 
erradicação ou quantos obstáculos encontraríamos pelo caminho. Não 
sei como nos sentiríamos em relação ao desafio se soubéssemos 
como seria. Mas uma coisa é certa: todos os dias dos últimos 29 anos 
valeram a pena, pois durante este período evitamos que milhões de 
crianças ficassem paralisadas por causa da pólio. E isso não tem 
preço! Hoje, estamos mais próximos do que nunca de um mundo no 
qual nenhuma criança ficará paralisada novamente.
Esta tem sido uma longa corrida, mas já podemos avistar a linha de 
chegada. No entanto, só conseguiremos cruzá-la se continuarmos 
seguindo adiante. E a única maneira de fazermos isso é com a ajuda de 
cada um dos rotarianos de todo o mundo.
Precisamos de sua voz e seu apoio. Comece a pensar no Dia Mundial 
de Combate à Pólio, 24 de outubro. O que seu clube ou distrito pode 
fazer para aumentar a conscientização pública sobre a causa? Envie 
cartas aos seus governantes, faça uma atividade de arrecadação ou 
planeje um evento numa escola local. Se você ou alguém que conheça 
tiver uma história sobre a poliomielite, compartilhe-a no site 
www.endpolionow.org/pt/stories. Informe sua comunidade e o mundo 
de que a luta contra a paralisia infantil se encontra em sua fase mais 
crítica. O mais importante é continuarmos seguindo em frente.
A campanha Elimine a Pólio Agora – Entre para a História Hoje está 
indo bem. Cumprimos os termos do novo acordo com a Fundação Bill e 
Melinda Gates e recebemos US$70 milhões de equiparação em janeiro 
– fundos que serão usados integralmente neste ano. Esse acordo 
ainda durará por mais quatro anos, período em que a Fundação Gates 
irá equiparar, na proporção de 2:1, cada dólar que o Rotary destinar à 
luta contra a paralisia infantil, até o limite de US$35 milhões por ano. 
Por isso, peço aos rotarianos que façam tudo o que puderem para 
aproveitamos ao máximo essa oportunidade. Juntos, sei que 
poderemos viver Rotary, erradicar a pólio e transformar o mundo para 
sempre!
                                                                       Ron Burton
                                                 Presidente do Rotary Interntational  
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             COLUNA DA DIRETORA DO ROTARY INTERNATIONAL

                                                     Passageiros ou tripulantes do Rotary?

                             Todos conhecem o caminho, mas poucos são os que o seguem.” – Buda

  

  Há algum tempo, li um artigo e gostaria de compartilhar com vocês, porque considero 

que ele não só é interessante como também provoca uma profunda reflexão. O título era Pasajeros o 

tripulantes (em português, Passageiros ou tripulantes) e isto é o que dizia: “Quando um barco sai ao mar, os 

passageiros nada sabem sobre navegação, nem lhes interessa o assunto. A eles parece interessante 

navegar, e por isso estão a bordo. Os tripulantes, em contrapartida, estudam os segredos da navegação e 

conhecem a fundo os princípios da física que produzem o movimento na água e suas consequências. Estão 

comprometidos com o destino do barco e com a segurança dos que lá estiverem.

Os passageiros aproveitam os dias de viagem e as relações sociais realizadas no trajeto. Os 

tripulantes trabalham pesado para que essa viagem seja prazerosa e para que as vicissitudes cotidianas 

não afetem quem está a bordo.

Nas noites de tormenta, os passageiros se refugiam nos camarotes e se entregam ao sono 

reparador. Os tripulantes, por sua vez, trabalham sem descanso, alteram a rota, fazem as necessárias 

correções e conseguem superar a tormenta, para que todos continuem a desfrutar de uma viagem 

agradável.

E um dia, ao final da viagem, os passageiros descerão do barco. Talvez jamais se lembrem 

novamente dele; e no barco, poucos se lembrarão dos passageiros. Enquanto isso, os tripulantes se 

organizam, verificam equipamentos, arrumam a embarcação para a próxima viagem”.

Meus amigos, diante do desafio de Viver Rotary, Transformar Vidas e de construir uma sociedade 

mais justa e solidária para todos, pergunto a vocês: “O que queremos ser, passageiros ou tripulantes do 

Rotary?”

Queremos ser os que olham as coisas passarem ou os que as fazem acontecer? Queremos ser 

como os que permanecem indiferentes e envoltos em seu próprio e confortável mundo ou queremos ser 

daqueles que se preocupam com as necessidades das pessoas carentes e trabalham para encontrar 

soluções? Queremos que nossa passagem pela vida deixe um legado digno ou nos contentamos em 

simplesmente passar, sem deixar marcas?

O destino de nossos clubes e distritos e também o futuro desta grande organização, à qual 

voluntariamente pertencemos e que se chama Rotary International, dependem, sem dúvida, da forma 

como responderemos a essas perguntas. Todos conhecemos o caminho a percorrer. Que sigamos esse 

caminho!

       

         Célia Giay 



             
          XVIII Conferência Distrital - D-4310
                Momentos Inesquecíveis
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      XVIII Conferência Distrital - D-4310
           Momentos Inesquecíveis

«Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.»«Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.»
                                             Antoine de Saint-Exupéry                                              Antoine de Saint-Exupéry 
«Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.»
                                             Antoine de Saint-Exupéry 
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  Está chegando o momento de Transmissão de Cargo. 
Bem, dos resultados palpáveis não temos a menor dúvida que nós fomos 
capazes de responder à responsabilidade que a Instituição Rotary nos confiou 
em San Diego, já que as doações bateram novo recorde no Distrito. Mas para 
mim, e acredito que para o Governador também, havia outro desafio tão grande 
e tão importante: Engajar os clubes no Rotary, para poder vivenciar o Rotary e 
assim, ajudar-nos a Transformar Vidas.
Eu sinto que também conseguimos passar uma mensagem simples, verdadeira 
e fraterna, acima de tudo. Mas como só vou confirmar minhas impressões a 
partir de agora, quero pelo menos transmitir pra vocês o quanto esta experiência 

maravilhosa trabalhou em mim, e o quanto transformou pelo menos, minha vida. 
Claro que desde o início disse que daria uma nova chance para eu conhecer o Rotary porque a impressão 
que eu tinha até aquele momento era horrível. E isso gerou um desconforto por acreditar que eu era quem 
não me encaixava no padrão.
Mas acredito que não só com relação ao Rotary, mas a tudo que nos permitirmos provar novamente, sem 
“pré-conceitos” e com o coração aberto chega a nossa vida muito mais transparente.
O formato de "Casas da Amizade" era muito quadrado pra mim, com pessoas que se denominavam 
proprietárias e que eram avessas às mudanças necessárias.
Lembro-me que no Treinamento para Presidentes e Cônjuges, alguém me perguntou se poderiam convidar 
amiga que não pertenciam ao Rotary para participarem como voluntária. E eu sem ter a menor ideia 
respondi que sim, porque acredito que através da amizade é que tudo funciona melhor. Logo com as visitas 
percebi que nas cidades pequenas onde grupos de amigos participavam juntos, também no Rotary, era 
uma beleza de trabalho, envolvimento, engajamento, etc. E só o Rotary tem a ganhar. Sem falar que nossos 
amigos são Rotarianos em potencial.
No Workshop tive a intenção de desmistificar a "Casa Quadrada da Amizade" e muitas voluntárias me 
ajudaram e participaram informando e outras tirando todas as dúvidas sobre como posicionar-se, como 
participar mais, como chamar a mídia, como até tirar foto, rs.
Com o devido respeito às minhas antecessoras, não me arrependi por ter tirado na minha gestão a cifra de 
R$600,00 porque os clubes responderam positivamente. E a prova disso? O que foi aquele Bazar e o Bingo 
na Conferência? Que abençoada fui com as prendas!
Não fiz Encontro das Mulheres por sensatez, porque Coordenadora trabalha muito com o Governador e na 
minha cidade não teria como fazê-lo, nem por custo e nem por respaldo. 
Enfim, a maior lição foi que Ofereci o meu melhor a vocês e recebi 40 e muitas vezes de volta. 
Valeu a pena cada dia que saíamos já cansados, mas era colocar o uniforme, abrir o celular pra dizer para 
onde estávamos indo e choviam mensagens amigas, e aquilo nos tomava de emoção e lá que chegávamos 
com mais carinho. 
Fala sério, foi tudo de bom!
Vamos dar um tempo porque o trabalho ficou meio de lado, mas esperamos que nas próximas visitas aos 
clubes reencontremos esta turminha do barulho que trabalhou muuuito conosco nesta gestão. 
Não abandonemos os trabalhos, não precisamos de "cargos" para estarmos presentes e sermos aquilo que 
queremos encontrar no Rotary.
Eu não tenho clube, tenho distrito e vocês um lugar especial no meu coração. 
Beijos 

Kátia Borim
Coordenadora Distrital 2013-14 


