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MENSAGEM DA GOVERNADORA 

"Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos 
hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir 
milhões de sorrisos." 

Cora Coralina 
Como diz a letra de uma música “O tempo voa...”, realmente 
estamos já no meio do nosso ano 2014-2015, todos os clubes 
fazendo o Rotary Brilhar, cada um do seu modo. Terminamos 
as visitas oficiais pelo Distrito aprendendo muito com todos 
vocês.  O que nos causou a felicidade nas visitas, é o 
envolvimento e a participação da família, tanto nas reuniões quanto nos projetos que 
os clubes realizam. O mês de dezembro é destinado à Família. E como o nosso 
Presidente solicita a nós, devemos mais e mais envolver a nossa família, se puder, 
trazê-la como associada aos Rotary Clubs. Um(a) rotariano(a) é muito feliz no seu 
clube quando há apoio e incentivo da sua família. Assim, imaginem vocês, então, a 
família unida no Servir ao Próximo como rotarianos!!! O Clube ganha com isso, Rotary 
International cresce com isso, e melhor, a comunidade sai ganhando muito mais.  O 
mês de dezembro é, além de muito festivo, é o momento também para refletirmos 
sobre o que realizamos até aqui e recarregar as nossas  forças para o 2º semestre do 
nosso ano rotário 2014-15. Que o 2º semestre, que é a nossa reta final, seja melhor 
do que o 1º semestre no alcance das nossas metas para que possamos fazer o 
Rotary Brilhar cada vez mais.   

Um abraço muito rotário a todos! 

Michiko Sakate 
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Se você olhar para o calendário do Rotary, rapidamente verá onde se 

encontram as prioridades da nossa organização. O ano rotário começa em 

julho. Logo em agosto comemoramos o Mês do Desenvolvimento do 

Quadro Associativo e Expansão; setembro é dedicado às novas gerações, 

outubro, aos Serviços Profissionais e assim por diante. Cada mês é 

voltando a um tópico rotário relevante. 

Esta é uma excelente prática, pois nos faz discutir assuntos que podem ser 

esquecidos durante um ano rotário em que estivermos muito ocupados. 

Cada tópico em nosso calendário – de companheirismo à nossa Fundação 

– é importante, pois cada um ajuda a diferenciar a nossa organização das 

outras e nos motiva a ser rotarianos. 

Dezembro é Mês da Família Rotária. Durante todos os meus anos na nossa organização, vejo a 

importância da família para o Rotary e do Rotary para a família. 

Minha esposa, Corinna, decidiu se associar ao Rotary há poucos meses, depois de muitos anos como 

cônjuge de rotariano. Os nossos três filhos também são rotarianos e cada um deles se associou a um 

clube diferente. Eles encontraram seus próprios caminhos na nossa organização e nós nos sentimos 

abençoados por ter tantos membros da nossa família envolvidos nos serviços rotários. 

A nossa organização nos dá a oportunidade de fazer o bem e de compartilhar nossas experiências uns 

com os outros. Não há falta de assuntos interessantes sobre os quais podemos conversar quando nos 

reunimos, pois cada um presta um serviço humanitário diferente e sempre há algo novo para 

aprendermos. 

As nossas conversas também ajudam a ensinar os nossos filhos sobre o que realmente é importante 

na vida. Eles ouvem sobre como a vida é diferente em outras partes do mundo e aprendem que temos 

a obrigação de ajudar o próximo sempre que possível. Não consigo pensar em melhor lição para a 

nossa família do que aprender sobre os serviços rotários. 

Espero que, neste ano, vocês incentivem os membros da sua família a se juntarem a nós no Rotary, 

Rotaract ou Interact. Trazer sua família ao Rotary Faz o Rotary Brilhar e ilumina a sua vida também. 

Gary C.K. Huang 

Presidente do RI, 2014-15 
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 Dar de Si Antes de Pensar em Si  
“Se quisermos um mundo de paz e de justiça, 

devemos colocar decididamente a inteligência a serviço do amor.” – Antonie 

De Saint Exupéry 

Dezembro é mês de balanço, de avaliar o que foi feito durante o ano e 

de reencontrar, na espiritualidade das festas, forças que nos permitam realizar 

tudo o que sonhamos. 

Talvez por isso, esta mensagem se refira a uma experiência recente 

que me fortaleceu como pessoa e como rotariana, relacionada ao maior 

prêmio oferecido pelo Rotary International a um rotariano, individualmente: o Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em 

Si. 

Sempre em 1º de setembro, vence o prazo para apresentação dos candidatos a esse reconhecimento, que 

tem por objeto destacar os grandes rotarianos que demonstramcoma própria vida seu compromissocomo Rotary – 

e que demonstram que o único limite que o serviço rotário tem é a decisão pessoal de quem o oferece. 

Este ano, 384 candidatos foram apresentados, e como é responsabilidade do Conselho Diretor do Rotary 

International avaliar e decidir a outorga anual de até 150 prêmios, agradeço por ter podido ler histórias de 

pessoasextraordinárias que dedicaram toda a vida ao Ideal de Servir – eque ajudaramcrianças, jovens e idosos a 

viver com mais dignidade. 

Dentre essas histórias, destaco algumas comoventes, como a de um rotariano que passou 10 anos em um 

país africano construindo escolas e fazendo poços de água; ou ainda a de um outro, que levou sua família à Índia 

para alfabetizar pessoas em bairros da periferia. Fiquei emocionada com um rotariano que lutou intensamente 

trabalhando para ajudar cegos na África, e profissionais que fizeram milhares e milhares de operações cirúrgicas 

para curar cataratas, defeitos congênitos ou para corrigir problemas de saúde. Sem falar na quantidade de 

companheiros dedicados ao problema da má-nutrição infantil e os educadores que criaram seus próprios sistemas 

para ensinar aborígenes e pessoas marginalizadas. Além de mais uma grande  

quantidade de anônimos lutadores da causa da paz, que investem horas de suas vidas para solucionar as 

diferenças, mediar conflitos e unir grupos dispersos. 

O Rotary é uma grande organização, onde há exemplos de vida que são como monumentos imaginários do 

verdadeiro rotariano. É nosso dever reconhecê-los, levar suas histórias ao conhecimento público, fazer deles 

ícones dentro de uma sociedade que ainda tem gente com valores – e,  sobretudo, é iluminar o Rotary com esses 

exemplos dignos de serem pensados e imitados. 

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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Mês da Família (Dezembro) 

Caros Companheiros e Companheiras, principalmente 

participantes  das Casas de Amizade e Associação das 

Famílias de Rotarianos.  

Dezembro é considerado mês da família. Falando em 

família, vem à nossa mente a imagem da nossa juventude, 

onde morávamos sob um mesmo teto, os pais, irmãos, e 

avós. Era uma vida tranqüila, dormia-se cedo à noite e 

acordava-se cedo de manhã. Ir ao cinema ou ao circo era 

um acontecimento raro. As notícias vinham normalmente 

por cartas, e se era do exterior levava semanas ou até 

meses. Hoje, a vida tornou-se mais agitada, com TV com programação 24 horas, internet, 

telefone celular ligando as pessoas em qualquer parte do mundo de forma instantânea. Se de 

um lado melhorou  o fluxo de informações, por outro lado, acabou-se a tranqüilidade que 

existia antigamente. A família também, antigamente  se reunia pelo menos no jantar e se 

comentava os acontecimentos do dia, hoje, muitas vezes decorrentes de reuniões de 

trabalhos ou sociais, dificilmente consegue-se reunir para uma refeição tranqüila. Assim, 

distancia-se o elo de ligação familiar. Entretanto, conforme metas do Presidente Gary, temos 

que trabalhar para fortalecer a família, pois no seio dela que nascem e crescem os futuros 

seres humanos. E, para que os seres humanos sejam cada vez melhores seria necessário que 

as famílias sejam cada vez melhores e bem preparadas. Caros companheiros e companheiras, 

vamos fazer esforço no sentido de contribuir para que o Rotary Faça Brilhar no coração de 

homens de boa vontade e a luz ilumine a Família.  

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um FELIZ NATAL e ANO NOVO cheio de 

realizações. 

Abraços a todos e a todas. 

 

Minoru Sakate – Coordenador (2014-15) 
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Entrega de Mérito Escolar, no Ginásio Municipal de Botucatu 

RC de Botucatu 04/12/2014, com Presidente Vagner Rosa e os companheiros deste Clube de Serviço 
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Reunião preparativa para Fundação do Rotaract Club de Botucatu Bons Ares, em Botucatu no dia 
06/12/2014, com o apoio dos rotaractianos do Rotaract Club de São Manuel. 

   

 

 

Natal Legal, projeto do Rota Kids Indaiatuba, Distrito 4310, foi realizado com as crianças da Casa da 
Providência, no dia 14/12/2014. Muita festa, bricadeiras, animação do Koringa e de Mágicos, muita comida 
gostosa, sorvete e bolo. Trabalho lindo do Rota Kids. Parabéns, a presidente Letícia e componentes do clube. 
LINK DO ROTAKIDS INDAIATUBA: http://ricocaes.blogspot.com.br/ 
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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 

 

 

 

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 
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Convidamos todos os Rotarianos do Distrito 4.310 a participarem da Convenção do Rotary 
Internacional em São Paulo no centro de Convenções Anhembi. 

Será uma experiência única para se sentir internacionalidade do Rotary Internacional sem sair do 
Brasil. 

Não percam tempo e façam as Incrições!! 

 

 

                                                                                            

Dólar Rotário de Dezembro  = R$ 2,52 
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Frequência dos Associados de 

Dezembro/2014 

Clubes 
dez/14 

Frequência 
Nº de 

Assoc. 

Agudos 87,00% 43 

Americana 83,30% 13 

Americana-Integração   18 

Boituva 82,00% 20 

Boituva-Sul   19 

Botucatu   44 

Botucatu-Bons Ares 96,15% 26 

Botucatu-Cidade Alta   33 

Botucatu-Cuesta 92,00% 46 

Botucatu-Norte 70,07% 47 

Cabreúva   17 

Capivari   15 

Cerquilho 100,00% 13 

Conchas   12 

Hortolândia-101 59,00% 13 

Indaiatuba   36 

Indaiatuba-Cocaes   19 

Indaiatuba-Votura 82,14% 29 

Itú   28 

Itú-Convenção   27 

Itú-Terras de São José   19 

Laranjal Paulista   14 

Lençóis Paulista   36 

Macatuba   21 

Nova Odessa 87,00% 18 

Pardinho                                                 7 

Piracicaba 93,75% 21 

Piracicaba-Cidade Alta   16 

Piracicaba-Luiz de Queiroz 79,00% 21 

Piracicaba-Paulista 88,00% 21 

Piracicaba-Povoador   22 

Piracicaba-São Dimas 72,00% 18 

Piracicaba-V. Rezende 64.29% 20 

Porto Feliz 60,00% 30 

Rafard 71,00% 23 

Rio das Pedras-Centro 77,50% 20 

Saltinho 98,00% 19 

Salto   40 

Salto-Moutonnée 74,24% 22 

Sta. Barbara D'Oeste 42,86% 28 

SBO-Progresso 60,00% 18 

São Manuel   27 

Sumaré 93,00% 21 

Sumaré-Ação 100,00% 21 

Sumaré-Norte   11 

Sumaré-Villa Flora 83,00% 9 

Tietê 67,00% 24 

Resultados no Distrito   1085 

Clubes em vermelho não enviaram informações período julho a 

dezembro 
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