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    MENSAGEM DA GOVERNADORA 

Querida(o)s rotariana(o)s e familiares, 

O mês de Alfabetização e do Rotaract!!! Parabéns aos rotaractianos do 
nosso Distrito 4310, que têm realizado tantas atividades em prol da 
comunidade. Vocês já são “gente grande” dentro do Rotary International. 
Esperamos que vocês dêem continuidade na sua missão, após como 
rotaractianos. A porta dos clubes do nosso Distrito está “escancarada” para 
recebê-los como nossos companheiros. Esperamos vocês também na nossa 
Conferência para comemorarmos o nosso ano 2014-2015. Será maravilhosa 
a convivência com vocês lá na cidade de Águas de Lindoia, de 21 a 24 de 
maio próximo. Vamos passar dias maravilhosos discutindo como fazer o 
Rotary Brilhar cada vez mais.  

Trago a todos, nesta carta, um texto excelente, escrito por companheira Neuza Albertini, do Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes, Coordenadora da Comissão de Educação Básica e Alfabetização. Garantir a 
alfabetização dos mais de 15 milhões de pessoas analfabetas maiores que 15 anos, no Brasil, é realmente a 
nossa missão. Temos que garantir e inserir estas pessoas na sociedade, oferecendo uma vida digna e justa. 

Está chegando a nossa Conferência Distrital. Será de 21 a 24 de maio próximo. Convido todos rotarianos, 
familiares e novas gerações a participarem do evento mais que esperado. A Conferência está recheada de 
muitas atividades, palestras, apresentações, chá-bingo, karaokê, feira das nações, sorteio nas plenárias e 
bazar que é a tradição da nossa Conferência. Além disso, teremos o baile da Governadora animado por 
Banda Acrópolis e o nosso coquitel no dia da abertura, com a animação da banda Sambatuque. Os 
representantes do nosso Presidente Gary e da sua esposa Corinna, serão o EGD Henrique Gomes de 
Almeida e sua esposa Márcia, que pertencem ao Rotary Club de Cascais, Portugal. Vamos aprender muito 
com o casal representante que virá do outro lado do oceano Atlântico, e mostrar ao casal a nossa 
característica que é a hospitalidade e companheirismo.  

Vamos todos à XIX Conferência “Faça o Rotary Brilhar” em Águas de Lindoia, nos dias 21 a 24 de maio de 
2015. Até lá!!! 

Michiko Sakate 
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O Rotary nos oferece a oportunidade de formar laços de amizade com 
pessoas do mundo inteiro. Anualmente, em nossa Convenção 
Internacional, encontramos amigos para programar atividades e também 
nos divertir. 

Não consigo pensar em maneira melhor de celebrar o ano rotário 2014-
15 do que Fazendo o Rotary Brilhar na nossa 106ª Convenção, em São 
Paulo. Aproveite o preço promocional de inscrição, até 31 de março, e 
garanta seu lugar nesta festa. 

A Convenção começa no sábado, 6 de junho, e depois da cerimônia de 
abertura iremos ao sambódromo para um carnaval fora de época, com 
direito a Escola de Samba! Mesmo se achar que não tem samba no pé, 
você irá dançar e aproveitar cada minuto da folia. O desfile terá as 
fantasias coloridas e toda a pompa de costume, acompanhado de samba enredo. Teremos também 
comidas e bebidas durante a festa, pois ninguém é de ferro. 

Na segunda-feira será a vez de Ivete Sangalo fazer as pessoas presentes no show dançarem e 
pularem. Os participantes do nosso grande evento também poderão se deliciar com os vários 
sabores da capital gastronômica da América Latina, com direito a descontos em diversos 
restaurantes. São mais de 30.000 restaurantes e bares a escolher. A taxa de admissão a alguns 
museus, como o Museu do Futebol, será gratuita mediante apresentação do crachá da Convenção. 

Como você sabe, o Brasil reflete a diversidade do Rotary. Os paulistanos criaram uma cultura 
vibrante, formada pela contribuição de pessoas de todos os lugares do país e do globo. Um dos 
destaques de qualquer das nossas Convenções é a Noite da Hospitalidade, e em São Paulo isso 
não será diferente. Aproveite para desfrutar da companhia de rotarianos locais na segunda-feira à 
noite. Mas atenção: faça sua reserva com antecedência, já que temos limite quanto ao número de 
participantes. 

No Rotary, a prestação de serviços e amizade caminham lado a lado. Ponha o trabalho e a amizade 
verdadeira em primeiro lugar, e inscreva-se já para a Convenção pelo site www.riconvention.org/pt. 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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“Não há inteligência onde não há mudança nem necessidade de mudança.”– H. G. Wells 

Historicamente, desde meados de 1950, o Conselho Administrativo progressivamente 

designa um determinado tema para cada mês do ano com o propósito de criar um calendário 

rotário que permite dar destaque e comemorar os programas e as atividades de nossa 

organização. O primeiro mês a ser oficialmente celebrado como tal foi novembro, planejado para 

enfatizar o excelente trabalho da Fundação Rotária. Logo surgiram o Mês do Desenvolvimento do 

Quadro Associativo e Expansão, Mês dos Serviços Profissionais, Mês da Revista Rotária e Mês da 

Família Rotária, entre outros, com o propósito de estimular projetos especialmente relacionados a 

cada tema. 

Em outubro de 2014, o Conselho achou adequado reorganizar o calendário rotário e, 

portanto, aprovou uma mudança fundamental nas determinações, com finalidade de proporcionar aos clubes e distritos 

um novo cronograma, de acordo com as áreas de enfoque que são prioridades da organização. 

 

A partir do próximo ano rotário, o que será observado em cada mês é o seguinte: 

Agosto – Expansão e Quadro Associativo; 

Setembro – Área de Enfoque Educação Básica e Alfabetização; 

Outubro – Área de Enfoque Desenvolvimento Econômico e Comunitário; 

Novembro – Fundação Rotária; 

Dezembro – Área de Enfoque Prevenção e Tratamento de Doenças; 

Janeiro – Serviços Profissionais; 

Fevereiro – Área de Enfoque Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos; 

Março – Área de Enfoque Recursos Hídricos e Saneamento; 

Abril – Área de Enfoque Saúde Materno-Infantil; 

Maio – Novas Gerações; 

Junho – Grupos de Companheirismo do Rotary. 

Esperamos que esse novo cronograma seja tão bem-sucedido quanto o anterior e que nos estimule a realizar 

projetos que permitam divulgar as atividades do Rotary entre os rotarianos e o público em geral. 

Faça o Rotary brilhar aumentando o serviço humanitário nas áreas de enfoque, que são as que refletem as 

necessidades humanitárias mais críticas de nossa gente, colaborando com a formação e capacitação dos jovens, 

garantindo a saúde das pessoas, favorecendo o desenvolvimento comunitário e promovendo a paz. 

Façamos nossa própria vida brilhar assegurando as prioridades de nossa organização e aumentando nosso 

propósito altruísta de servir aos outros. 

 
Célia Cruz de Giay 

Rotary Club de Arrecifes, Buenos Aires, Argentina 
Diretora de Rotary International 2013-15 

Vice-Presidente de RI 2014/2015 
Coordenadora Regional da Fundação Rotária 2009-12 
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Caros Companheiros e Companheiras, principalmente participantes  das Casas de 
Amizade e Associação das Famílias de Rotarianos. No mundo rotário o mês de 
março é dedicado à  Alfabetização e a Rotaract. Segundo o dicionário Aurélio, 
alfabetização  significa ação de alfabetizar, de propagar o ensino da leitura e 
alfabetizar significa ensinar a ler, dar instrução primária. Diria também dar ao ser 
humano a condição que diferencia dos animais, de escrever e ler e deixar 
registrado os eventos da vida. 

 Sobre a vida, Paul Harris escreveu em 1912 no The National Rotarian , um artigo 
importante que passo a transcrever:  

“Para que viemos a este mundo? Para aprender uma lição.Que lição 
devemos aprender? A única lição, a lição de como afastar-nos de nos mesmos. Temos que aprendê-la, não 
hás escapatória. Se deixarmos de aprendê-la sozinhos ela nos será incutida à força. Cedo ou tarde teremos, 
inevitavelmente , de separar-nos de nós mesmos.. Esse fenômeno poderá ser reservado para o nosso último 
dia neste mundo ou poderá vir naturalmente , gradativamente e, sim, agradavelmente. 

Aos dezoito anos de idade vocês eram cem por cento ego, não eram? Não só eram centrados em si 
mesmos , mas com certeza mal conseguiam enxergar os outros. Thomas Carlyle disse que nesta idade  o 
homem atinge o apogeu de sua odiosidade . 

Depois  veio a vida profissional, vocês fizeram a primeira concessão. Em seguida se casaram e com o 
casamento as forças do egoísmo foram mais uma vez dominadas. E se tiveram a sorte de ter filhos, no 
momento em que isso aconteceu , realmente sobrou muito pouco daquele ego monumental e seu 
afastamento dele ocorreu de maneira gradual, tão natural e tão gratificante que quase não deram conta do 
que se passava dentro de vocês.  Cada uma das experiências foi aguardada , antecipada com indescritível 
prazer. Sacrifícios? Sim, pode ser que eles tenham sido feitos, mas com certeza vocês lutaram 
desesperadamente pelo privilégio de fazê-los. 

Essa é a maneira natural de aprender a lição. Foi como sua mãe a aprendeu. A vida de sua mãe é o 
melhor exemplo da doutrina “ Dar de Si Antes de Pensar em Si “. Quando seu dia chegou , havia muito pouco 
a renunciar. Ela não era mais do que um por cento ego. O um por cento desapareceu , mas os noventa e 
nove restantes sobreviveram, ainda vivem e continuarão a vier . 

Para que viemos a este mundo? Para aprender uma lição. Que lição? A lição da vida. Qual das lições 
da vida? 

A única lição verdadeira da vida, aquela em que aprendemos a separar-nos de nós mesmos.” 

Esta é uma mensagem para todos, e principalmente para jovens , inclusive para jovens do Rotaract. 

Abraços a todos, 

Que Deus abençoe a todos nós, 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15)  



 

DISTRITO 4310 
 Michiko Sakate 
CARTA MENSAL 

5 

 

 

A educação no Brasil tem suas diretrizes estabelecidas pela LDB – Lei e Diretrizes e 
Bases – Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 e demais legislaturas. Apesar de no 
Art.2º definir que “A educação, dever da família e do Estado(...)  ” e no Art. 8º  que a 
“organização deste ensino se dará pela colaboração da União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios (...)”,  a educação no Brasil tem, há muito, se mostrado 
deficiente. 

 Neste país, os estados e os municípios, em um primeiro momento, transparecem 
realizar com eficácia este papel – alfabetizador.  Mas quando lemos que 284 000 
alunos entregaram a redação em branco, na avaliação do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e 217 000 alunos ao fazer esta redação não discorreram sobre o 
assunto proposto e por isso também foram prejudicados (revista Veja, nº 14 de 
08/04/2015, p.22), verificamos que esta proficiência não é satisfatória. Mediante a tal 
fato, constatamos a grandiosidade do ROTARY, que há anos, tem elencado  em suas 
metas e nas áreas de enfoque a Educação Básica e Alfabetização. 

No Brasil, incluindo o nosso estado de São Paulo, temos constatado que, crianças, 
jovens e adultos têm apresentado deficiências na aquisição de conhecimentos da 
língua materna. Vamos encontrar indivíduos, que mesmo sabendo decifrar as letras e 
números, não interpretam textos e têm dificuldade na resolução de questões 
matemáticas complexas, estes são denominados “analfabetos funcionais”. 
Percebemos, portanto, que não basta o educando identificar os sinais, alfabetizar tem 
que permitir que se leia nas entrelinhas e atrás das linhas, de forma a permitir a 
observação, reflexão, avaliação indo além de suas opiniões.  

Sabendo que a escrita e a leitura caminham juntas na alfabetização , Claudio Bazzoni 
nos alerta “ mais que ler as palavras e compreender o significado semântico delas, os 
estudantes precisam se acostumar a entender as escolhas feitas por quem escreveu o 
material, lendo o que está na entrelinhas, implícito, e o que está atrás das linhas, ou 
seja, requer a interpretação do leitor.” 

Nós, rotarianos, temos uma tarefa árdua no auxílio a Educação Básica – 
alfabetização. Certos de que o aprendizado é contínuo, podemos por meio de 
projetos, incentivar crianças, jovens e adultos a produzirem diferentes textos, a 
despertar o prazer pela leitura, premiar jovens escritores e outros, contribuindo desta 
forma com uma alfabetização mais eficaz.  
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No distrito 4310, há muitos projetos com estas características e que são 
elogiadíssimos por suas comunidades. Queremos parabenizar todos e convidar os 
que ainda irão realizar estes projetos a compartilhar conosco nesta tarefa de 
minimizar o hiato na alfabetização da nossa população. 

Na certeza que a escrita e a leitura incentivam o indivíduo a buscar novas ações, 
transformando-o em um agente ativo nas conjunturas sócio, político e cultural, 
vivenciando plenamente seu papel de cidadão consciente, acreditamos que nossa 
participação é essencial, neste despertar da cidadania ética. 

O ROTARY espera que você o faça Brilhar também na Educação Básica e 
Alfabetização. 

Neuza Albertini, Coordenadora da Comissão de Educação Básica e Alfabetização 

Associada do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes 
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Participação na Conferência do Distrito 4420, São Paulo, nos dias 05 a 08 de março de 2015, a bordo de 
Navio MSC Preziosa   com a presença do casal Presidente Gary e a esposa Corinna recepcionado pelo casal 
Governador dauele distrito Hiroshi Shimuta e a esposa Suma. 

 

 

 



 

DISTRITO 4310 
 Michiko Sakate 
CARTA MENSAL 

9 

 

 

   

   

 

Comemoração do dia internacional da Mulher, Rotary Club de Botucatu Norte, no dia 10 de março de 2015 
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Costela recheada, beneficente do Rotary Club de Botucatu Bons Ares, no dia 15 de março de 2015. Quase rotaractianos 

de Botucatu Bons Ares participaram juntos no evento para divulgar o Rotaract. 
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27 a 29 de março de 2015, PETS do ano 2015-2016, sob a coordenação do Governador eleito 2015-2016, 
Luiz Henrique Furlan e a esposa Sônia, em Limeira. 
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Conferência Distrital é o tributo que constitui a festa máxima de um distrito. 

               A nossa XIX Conferência Distrital ocorrerá no hotel Majestic, em Águas de Lindoia, de 21 a 24 de 
maio do corrente ano. É o fecho de ouro do ano rotário. É um encontro de confraternização, de estudos e de 
apresentação de palestras inspirativas, de teses e propostas de elevado nível rotário a serem encaminhados 
para consideração administrativa de RI, muitas das quais são aprovadas e transformadas em normas de 
Rotary. 

               A Conferência Distrital é a festa da amizade, da promoção do Rotary na comunidade, da 
oportunidade de rever velhos amigos e de conquistar novos. A programação da Conferència assim está 
definida: 

                a)- sessão solene de abertura,com a presença de autoridades e convidados; 
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                b)- reuniões plenárias, com palestras inspirativas, quase sempre baseadas no objetivo do Rotary e 
no lema de RI; 

                c)- aclamação do Governador Indicado para o ano rotário imediato e para o ano rotário posterior; 

                d)- parte social para esposas e maridos, familiares dos associados e convidados; 

                e)- jantar de confraternização e baile da governadora.  

                A participação do maior número de associados de cada clube, além de por em relevo a eficiência e 
harmonia reinantes no seu quadro social, é uma demonstração de consideração e apreço à nossa 
Governadora Michiko Sakate responsável direta pelo sucesso da Conferência. 

                Vamos, portanto, prestigiá-la comparecendo. 

                Obrigado. 

                               GD Newton Colenci 

                           Instrutor Distrital 2014/2015. 

 

 

                                                                              

CONVIDAMOS TODOS OS ROTARIANOS E FAMILIARES PARA 

PARTICIPAREM DA  XIX CONFERÊNCIA DISTRITAL  

“ FAÇA O ROTARY BRILHAR” 

em 

ÁGUAS DE LINDÓIA  – 21 A 24 DE MAIO DE 2015. 

Hotel Majestic   SITE-  http://www.hotelmajestic.com.br 

A solicitação de reserva deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pela CENTRAL DE RESERVAS: (11) 3672-2955 
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Casal EGD Henrique Gomes da Silva e a esposa Márcia, representantes do Presidente do Rotary 
International Gary Huang e da sua esposa Corinna, na nossa Conferência Distrital, em Águas de Lindoia, nos 
dias 21 a 24 de maio de 2015. Casal pertence a Rotary Club de Cascais, Estoril, Portugal, Distrito 1960. 

 

 

5.ª FEIRA 21 DE MAIO DE 2015 

14h00 Início das Inscrições e Entrega de credenciais 

15h30 Ato solene de hasteamento das bandeiras e plantio da árvore. 

17h00 Abertura do XIX Encontro das Associações e Casas da Amizade do Distrito 4310 

18h00 Jantar Livre 

20h00 Encerramento das inscrições e entrega de credenciais 

20h00 Sessão solene de Instalação da XIX Conferência Distrital do Distrito 4310. 

22h00 Coquetel de Confraternização e Companheirismo no Lobby do Hotel Majestic 

 

6ª FEIRA 22 DE MAIO DE 2015 

8h00 Reabertura das Inscrições e entrega de credenciais 

9h00 Plenária - Abertura das Plenárias pela Gov. Michiko Sakate 

9h10 Paz e Resolução de Conflitos – Palestrante: Roberto Luiz Barroso Filho 

10h20 Entrega de Homenagrem - CADRE 

10h35 Água e Clima – Desafios para a Sociedade – Palestrante: Malu Ribeiro. 

11h50 Apreciação das plenárias pelo Representante do Presidente do RI. 

12h20 Almoço Livre 

15:00  Chá com Bingo 

19:00  Jantar Livre 

21:00  Karaokê 
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SÁBADO 23 DE MAIO DE 2015 

08h00 Reabertura das inscrições e entrega de credenciais 

09h00 Plenária – Abertura das Plenárias pela Gov. Michiko Sakate 

09h10 Palestra “Líderes de Alta Maestria” – Leopoldo Berguer 

10h30 Palestra Rotary Hoje – EGD Henrique Gomes de Almeida 

11h00 Apresentação das Novas Gerações – Rotakids, Interact, Rotaract, Intercambistas 

12h30 Almoço Livre 

14h00 Passeio Livre pela cidade de Águas de Lindóia e cidades vizinhas. 

14h00 Torneio de Truco, Tranca e Poker 

17:30 Reunião do Colégio de Governadores do Distrito 4310 

18h30 Reunião dos Delegados Votantes - Apreciação das Contas do Fundo Distrital do Gov. 2013-14 

19h00 Reunião do Gov. Eleito 2015/16, Luiz Furlan, com seus presidentes e secretários dos Clubes  

19:30 Jantar Livre 

22h00 Baile da Governadora 

 

 

DOMINGO 24 DE MAIO DE  2015 

09h00 Abertura da Plenária pela Gov. Michiko Sakate, Presidente da XIX Conferência Distrital. 

09h10 Sessão de Encerramento: 

*Apresentação dos GA. 2015/16, pelo Governador Eleito Luiz Furlan; 

*Apresentação dos relatórios da Comissão Distrital de Indicação do Governador, para o ano 

Rotário 2017-18, pelo Governador Emílio Carlos Cassano. 

* Introdução a Plenária do Governador Indicado para o ano Rotário 2016/17 e seu Cônjuge. 

*Entrega de premiações. 

*Apresentação das estatísticas da Conferência, pelo Secretário desta Conferência. 

*Palavras do representante do Presidente do Rotary International. 

*Encerramento da Conferência, pela Governadora do Distrito, Michiko Sakate e pelo 

Coordenador Distrital, Minoru Sakate. 

12h300 Encerramento e Almoço livre. 
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Distrito 4310 

Índice de freqüência dos associados- DQA  

  MARÇO / 2015 

CLUBE Índice de 
freqüência 

Nº de 
associados 

Agudos 75 40 
Americana 72,22 13 
Americana Integração Não inform. 17 
Boituva 67,11 22 
Boituva Sul 75 20 
Botucatu 78 43 
Botucatu Bons Ares 80,56 27 
Botucatu  Cidade Alta 61 33 
Botucatu Cuesta 65 49 
Botucatu Norte 71,49 50 
Cabreúva 74 19 
Capivari 86 18 
Cerquilho 94 13 
Conchas 60 11 
Hortolândia 44,44 9 
Indaiatuba 86,90 35 
Indaiatuba Cocaes 79,08 17 
Indaiatuba Votura 92,31 26 
Itu 76,47 28 
Itu Convenção 86 27 
Itu Terras São José 83 18 
Laranjal Paulista 83,33 13 
Lençois Paulista Não inform. 34 
Macatuba 88,33 17 
Nova Odessa 73,33 18 
Pardinho 66 7 
Piracicaba  53,85 18 
Piracic. Cidade Alta 91 21 
Piracic. L. Queiroz   44,21 21 
Piracicaba Paulista 88 20 
Piracic. Povoador  32,50 23 
Piracic. São Dimas   54 17 
Piracic.V. Rezende 55,36 20 
Porto Feliz 67 31 
Rafard 67 23 
Rio das Pedras  83,75 21 
Saltinho 83 19 
Salto Não inform. 40 
Salto Moutonneé 82,61 23 
Santa Bárbara D´Oeste 60,91 30 
Sta. Bárb. D´Oeste- 52 15 
São Manuel 63,85 27 
Sumaré 66,32 20 
Sumaré Ação 96 21 
Sumaré Norte 66,67 9 
Sumaré Vila Flora 91 7 
Tietê 67 22 
Total de associados em 31.03.15 1072 
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EXPEDIENTE 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
ONE ROTARY CENTER –  
1560 SCHERMAN AVENUE 
60201- EVANSTON, I LLINOIS, USA 
Fone: (001 847) 866.3000 
Fax: (001 847) 328.8544 
Expediente: 08:30 às 16:45h 

https://www.rotary.org/pt 
 
Presidente do RI 2014/15xpedie  
Gary C. K. Huang 
Diretora e Vice Presidente do RI 
Celia Cruz de Giay 
Secretário Geral do RI 
John Hewko 
 
Distrito 4310 
Governadora 2014/15 
MICHIKO SAKATE 

 

BRAZIL OFFICE – CENTRO DE 
SERVIÇOS DE RI NO BRASIL 

 
Rua Tagipuru, 209 – Barra Funda 
01.156-000 – São Paulo – SP 
Fone:: (11) 3826-2966 – Fax (11) 3667-6575 
www.rotary.org.br 

 

Centro de Serviços de Rotary 
International 
 
Celso Fontanelli - Gerente 
Fundação Rotária 
Edilson M. Gushiken - Supervisor 
Supervisora de Clubs e Distritos 
Débora de O. Watanabe 
Tels: 55 (11) 3826-2966 / 3667-6575 
Supervisor Financeiro 
Carlos Afonso 
Tels: 55 (11) 3826-2966 / 3667-6575 

Dólar Rotário de Março = R$ 2,72  
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