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CARTA MENSAL N° 03

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Com praticamente visitados mais de dois terc;os dos nossos dubes, estou encantado, feliz, e porque nao
dizer orgulhoso. .

Encantado pela maneira como eu e minha mulher Neife temos sido recebidos par todos, Rotary, Casa
da Amizade, Companheiros, Rotaractianos, Interactianos e tambem por alguns presidentes de Nudeo ROlario.
Somas gratos par tudo que fizeram por nos: a atenc;ao, a maneira carinhosa, cortes, espontanea, enfim tudo aquilo
que poderia me encantar, voces conseguiram, muito obrigado a lodos, indistintamente.

Felizes, porque tivemos a oportunidade de reencontrar 05 companheiros e at raves destas visitas
aumentarmos 0 entrelac;amento de nossas amizades, no qual 50 nos rotarianos sabemos fazer.

Orgulhosos porque em todos os c1ubes visitados, constatei uma vontade ferrea de atender ao nosso
lema "MOSTRE QUE 0 ROTARY SE INTERESSA"; dubes com programas maravilhosos, dubes realizando trabalhos
mil em pro dos necessitados, c1ubes em parceria com a comunidade complementando um trabalho magnifico em
beneficio daqueles que realmente precisam de ajuda.

Isto tudo so pode deixar 0 governador orgulhoso, pois, tenho, como sempre digo, um Distrito que
trabalha, trabalha e trabalha, dignificando e divulgando Rotary.

Obrigado companheiros por tudo isso, s6 Deus na sua infinita miseric6rdia podera recompensa-Ios par
tudo que fazem em pro do Distrito, em pro do seu c1ube e em pr6 da sua comunidade.

Foehd Salmen
Governador

LEGISLA(:Ao FEDERAL SOBRE 0 ROTARY
RECONHECIMENTO DE UTILIDADE

PUBLICA LEI N° 5.575/69

Art. 1° - Sao reconhecidos de ulilidade publica as
"Lions Clubs do Brasil" e as "Rotary Clubs do Brasil" e todas
as unidades no pais filiados, respectivamente associagao
internacional.

Paragrafo unico. A declara9ao de ulilidade publica
alcanva, tambem, as sociedades 'CASA DA AMIZADE",
constituidas pelas esposas dos integrantes dos Rotary Clubs
do Brasil e dedicada a pratica de assistencia dos desvalidos.

Art. 2" - 0 poder Executivoregulamentaraa presente,
dentro de 60 (sessenta dias) de sua publicagao.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicagao.

Art. 4° - Revogam-se as disposi9Oesem contrario
Brasilia, 17 de dezembrode 1969, 148°da Republica.
Emilio G. Medice.
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.300, DE 25.05.73

Regulamentaa Lei 5.575, de 17.11.69,que declarade
utilidade publica a 'Rotary Club do Brasil" e 0 "Lions Club do
Brasil", e suas afiliadas.

o Presidente da Republica, usando da atribuigao que'
Ihe confere 0 artigo 81, item II, da Constitui9ao,decreta:

Art. 1° - As sociedades elvis, Rotary Club do Brasil e
Lions Club do Brasil, suas filiadas e as denominadas'Casa da

Amizade", de que trata 0 paragrafo unico da Lei nO5.575, de
17.12.69, para que possam ser inscritas no livre destinado ao
registro das Sociedades Declaradas de Utilidade Publica, na

forma da Lei 91, de 28 de agosto de 1935, deverao servir
desinteressadamentea coletividadeatraves da manutengaode
servi90s de natureza educativa e assistencial.

LEI NUMERO 6.843

Institui 0 Dia Nacional do Rotary

Favo saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1°- Fica instituido0 DIA NACIONALDO ROTARY
a ser comemoradoem 23 de Fevere/ro.

Art. 2° - Esta lei entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Art 3° - Revogam-se as disposivoes em contraria.

Brasilia, 03 de novembro de 1980

Joao Batista de Figueiredo - Presidenteda Republica

Mostl'e gue 0 Rotal'lj se Intel'essa

Fda slIa cOlllllnidade
pdo nosso Illllndo

pda hlllllanidade
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MfNSAGfM DA COORDfNADORA

A luta de senhoras das Associa<;:6esde famf!ia de Rotarianos tem em
suas fileiras mulheres envolvidas pela causa do servir e cada uma a seu tempo
e responsabilidade se prop6e e deixa exemplos a serem seguidos.

o apoio tem que ser unido e imprescindivel, pois tem sido com este
espirito de criatividade e coragem que temos praticado 0 bem e elevado 0
nome de Rotary pela nossa Comun idade e pelo mundo.

E um tempo de muito trabalho e program as que esta sendo

desenvolvido por equipes cheias de vontade de acertar. As metas saem do
papel e ganham espa<;:o,0 que move este sentimento de amor ao proximo e
o ideal de servir.

o Governador e sua equipe tra<;:amlinhas de a<;:aoque nos 56 podemos
nos orgulhar e a eles nos devemos agradecer e incentivar porque a vida deu

a nos mulheres 0 aprendizado de maes e esposas.
Obrigada minhas Companheiras de trabalho.

Abra<;:os.

Neife Salmen.

A Sf MANA OA PATRIA

Sete de Setembro e uma data muito especial, e a esperan<;:a de um

Brasil melhor. Durante a Semana da Patria, em outros tempos podiamos ver
todas as Escolas cultivando 0 espirito civico nas crian<;:as,porem nos dias atuais
esta muito diffcil ver cenas como as do passado, 0 que nos faz levantar a

questao ·ouviram ou nao ouviram do Ipiranga?"

A Independencia do Brasil e questionada diariamente, pois, muitos
confundem nossa Independencia como Pais absol utamente Iivre com a depen-

dencia economica aos parses desenvolvidos. Entretanto, e inquest:onavel que

nossas terras, nosso verde, nossas riquezas, enfim, nosso maravilhoso pais, nos

pertence e cabe-nos simplesmente, fazer cada um a sua parte, para podermos
alcan<;:ar cad a vez mais, melhor qual idade de vida e nunca esperar de a<;:6es
governamentais para crescermos, pois 0 compromisso e de todos.

Nas mfnimas a<:6es,podemos cultivar nosso espirito civico, valorizar
o lugar que moramos, e "ensinar a crian<:a, 0 caminho que deve andar". Se

todas as Escolas programassem semanalmente uma atividade civica, como 0
Hasteamento do Pavilhao Nacional, 0 que e conhecido como "Culto a Bandei
rail hoje nao veriamos nossos jovens andando na moda, "nas cores das Bandei

ras de outros parses" e teriam 0 orgulho de vestir 0 verde e amarelo como na

epoca da copa do mundo. Setodos segu issem 0 exemplo do Colegio Serelepe
Positivo, na realiza~ao semanal do Ato ((vico com os Hinos Nacional e a
Bandeira, toda quinta·feira, as 8h e as 17h, talvez a realidade seria diferente.
Na Escola de Educa<;:ao Infantil Serelepe 0 mesmo ocorre as sextas-feiras,
onde os pequeninos ate 6 anos, nos orgulham ao podermos aprecia-Ios ento
ando nossos Hi nos.

Nosso Brasil precisa de voce, precisamos plantar agora esta semente
para que 0 futuro seja bem me/hor. Evoce, ja come<;:ou a semear?

Anesia B. Sant' Anna Bigarelli

Anadir Gon<;alves de Oliveira
Silmara Mendon<;:a Guimaraes

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5- CAlXAPOSTAL441

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970

LENyOIS PAULISTA- SP
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Distrito 4310 - ESTATisTICASDO MES DE AGOSTO 97
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ROTARY CLUBS NUMERODEs6closFREQOtNCIAFUNDAAOROTARIA

CONTRIBUICOES

BENFErT.N° COMPoPAUL
Ordem AlfaMtica

31/07/97Variac;ao31/08/97%N° Reuni6esAgostoAcumul.1997AoostoAcumul.

01. Aoudos
34+ 023695,7804 2.074,6001 11

02. Americana

2525827504 0124
03. Americana - Intearacao

1414828505 10
04. Boituv~

?626901804 1.00000 03
05 Rotllr.;:,h,

1939R24604 2.000.0001 21
06. Botucatu - Bons Ares

2323910004 1.56500 05
07. Botucatu - Norte

3535892604 7.000,0003 27
08. Cabreuva

16- 0115750004 62560
09. CaDivari

35- 033891,52041.000,008.200,00 0125
10. Cerauilho

2222876004 05
11. Elias Fausto

2020912504 47048 03
12. Hortolandia

2222943004
13. Indaiatuba

4343994705 9.0000015 68
14. Indaiatuba - Votura

23- 0122860004 4.141,70 15
15. Itu

515186,4904 1.42857 25
16. Itu - Convencao

3636820004 1.04700 24
17. ltu - Terras de Sac Jose

3333878704 1.000,00 06
18. ItuDeva

313110000 04 2.000,00 03
19. Laranial Paulista

20- 0119853804 2.025,00 03
20. Lenc6is Paulista

393985,4005 1.00000 16
21. Macatuba

2222890004 50000 02
22. Monte Mor

151590,0004 377 70
23. Nova Odessa

1717700004 500,00 03
24. Piracicaba

52- 015110000 04 6.0000006 81
25. Piracicaba-Cidade Alta

'4040656005 1432,00 12
26. Piracicaba-Luiz de Queiroz

42- 0339778805 4,00000 04
27, Piracicaba-Paulista

'2929965504 20
28, Piracicaba-Povoador

'38- 034185,8005 1.50000 10
29, Piracicaba-Vila Rezende

3838976104 0427
30, Porto Feliz

272789,5004 1.00000 03
31, Rafard

161693,7505 01
32. Rio das Pedras

32+ 0234960904 1.000,00 13
33, Saltinho

21+022310000 04 1.00000 04
34, Saito

383896,2504 200 00 24
35, Saito- Moutonnee

313195,1504 06
36. Sta. Barbara D'Oeste

2727823304 2,00000 23
37. Sta. Barbara D'Oesl&Uniao

0303700004
38, Sac Manuel

31- 0229866004 2.074,4814 04
39. Sumare

3636835004 4,00000 11
40, Sumare-Norte

4040806204 04
41, Tiete

31+063780,0005 0105
42, Piracicaba-Sao Dimas

323285,1604
SUB·TOTAL

1.245+091.2548757 1,000,0070,162134601551

CLUBES PROVISORIOS: 01. Nova Veneza
2020

02. SUBTOTALTOTAL
1.265+091.27487,57 1.000,0070.162,134601551

CLUBES aUE NAO ENVIARAM INFORMES

(RELATORIO)

R.C. DE NOVA ODESSA
R.C. STA. BARBARA D'OESTE- UNIAO
R.C. DE SUMARE
R.C. DE SUMARE-NOIUE

AVISO

A Secretaria da Governadoria 1997/98 solicita a
todos os Secretarios dos R.C. do Distrito 4310 a

fineza de enviar 0 Relatorio Mensal no prazo pre
visto.

Obrigado

CAMPEOES DE FREQUENCIA
AGOSTO DE 1997

R.C. DE ITUPEVA,.......................................... 100,009'0
R.C. DE PIRACICABA 100,009'0
R,C. DE SALTINHO , 100,009'0
R,C. DE INDAIATUBA 99,479'0
R,C. DE PIRACICABA-ViLA REZENDE 97,619'0
R,C. DE PIRACICABA-PAULISTA 96,559'0
R.C. DE SALTO 96,259'0
R.C. DE RIO DAS PEDRAS .........................., 96,099'0
R.C. DE AGUDOS 95,789'0
R.C. DE SALTO-MOUTONNEE 95,159'0
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NOVOS COMPANHEIROS
AGOSTO DE 1997

R.C. DE AGUDOS - DIA 12/08/97
- Evandro Marcondes Fonseca

- Roberto Carlos Echeverria

R.C. DE LARANJAL PAULISTA: DIA 09/07/97
- Jose Carlos Soares Saito

R.C. DE PIRACICABA-POVOADOR: DIA 08/08/97
- Ezequiel Melotto
- Oswaldo Teixeira Mendes Neto

- James Alvaci Bussulo

R.C. DE SALTINHO: DIA 07/08/97
- Marco Antonio Silveira

- Jose Reinaldo Sandalo

R.C. DE RIO DAS PEDRAS: DIA 28/08/97
- Antonio Carlos Defavari

- Adriano Joaquim Gomes

BAIXAS DE COMPANHEIROS
AGOSTO DE 1997

R.C. DE CABREUVA - DIA 04/08/97

- Guacira Lopes da Silva

R.C. DE INDAIATUBA-VOTURA: DIA 28/07/97
- Caio Crisol Donha

R.C. DE LARANJAL PAULlSTA:: DIA 01/08/97
- Ederson lanardo

R.C. DE PIRACICABA- LUll DE QUEIROl:

DIA 06/07/97: Helena Maria Negrini Minto

DIA 23/07/97: Nalmir Moreira Junior
DIA 29/07/97: C1eusaMaria dos Santos Galeli

DIA 04108/97: Aderbal Sebastiao 5tuchi

SERVI(:OS A COMUNIDADE

A prece e a con versa do homem com Deus. E 0
la\;o mais misterioso e fntimo que une 0 homem ao
Senhor do Universo. Trata-o de tu e conta-Ihe tudo 0
que 0 constrange, 0 comove, 0 alegra. Improvisa a precej
ou vale-se de velhfssima Ora\;30 sagrada, empregada
por cem gera\;oes e que para todos tem valor. Grita-a,
canta-a, murmura-a ou simplesmente a pensa.
Acompanha-a com gestos. 0primitivo Cristao erguia os
bra\;os na ora\;iio, 0 cat61ico e 0 ortodoxo persignam-se,
o russo prostra-se sobre 0 chao, 0 protestante cruza as
maos, 0 mu\;ulmano ajoelha-se voltado para Meca e
curva-se, 0 hindu, no pronam, ergue as maos cruzadas a

testa. Ee sempre a atitude de humildade, de sauda\;ao,
de respeito.

Um ora, outro agradece. Este briga e ralha.
Aquele, desesperado e duvidoso, roga a companhia e
ajuda. Outro mais con versa, e mais outro, pegando a
ext rem idade do hab ito, Ii m ita-se a ser
inexprimivelmente fel iz. Um ouve resposta a pergunta
outro nada ouve, e mais outro se vai sem esperar
resposta.

A prece e um vefculo para Deus, um vefculo leve
como pena ou pesado como barco; pode conduzir-nos a
Deus ou fazer-nos mergulhar.

Dizia 0 rabino Pinchas: "A prece do homem, a
pr6pria prece e Deus. 0 suplicante, que imagina ser a
prece coisa diversa de Deus, e como 0 postulante a
quem manda 0 rei seja dado 0 que foi pedido. Mas 0
que sabe que a pr6pria ora\;ao e Deus assemelha-se ao
filho do rei que tira do tesouro do pai 0 que Ihe e
mister".

o que seabriga em Deus mal necessita de palavras;
basta um suspiro dirigido a Deus, e Deus 0 ouve. Nachon
ben Aminadab narra que ele, estando Israel a margem
do Mar Vermelho, antes de asaguas se separarem, saltou
para dentro delas e, ao mergulhar ate 0 pesCO\;O,falou:
"Faze, Senhor, que as lagrimas me poupem a vida".

E foi natural tudo quanto aconteceu.
E hoje, passamos por momentos de apreensao.
A nossa juventude necessita do nosso apoio, do

nosso conforto e, ate mesmo da nossa prece.

o Jovem nao precisa somente da razao para viver;
precisa tambem de motiva\;ao e incentivo.

Se a gera\;ao anterior teve mais chances de respirar
o oxigenioda familia, a atual, sente acada dia que passa,
o ambiente social mais polufdo de egofsmo e violencia.
Os estfmulos saD demais para sua pouca capacidade de
respostas. Eo radio, a escola, a televisao, 0 cinema, as
revistas, os jornais passando diariamente um acervo de
informa\;oes desencontradas, e, nas maiorias dos casos,
tendo que assimilartudo sem orienta\;ao adequada, nem
dos pais nem dos professores.

Na verdade, como dizia um rotariano a algum
tempo atras.0 mundo moderno tornou-se a nova esfinge
que grita aos jovens: "DECIFRA-ME OU TE DEVORO"
e, quase sempre, eles nao 0 decifram. EsaD devorados.

Fa\;amos algo. N6s rotarianos temos essaobriga\;ao
Interessando-se sinceramente pela forma\;ao e

manuten\;ao de INTERACT CLUBS, patrocinados por
ROTARY CLUBS, que dedicam-se a presta\;ao de
servi\;os a comunidade e ao desenvolvimento da
compreensao mundial.

De igual forma, vamos organizar e incentivar 0
ROTARACT CLUB, onde os jovens de mais idade, entre
18 e 28 an os, tem a oportunidade de mostrar um
potencial incrfvel, uma habil idade notavel para
promover campanhas imaginativas destinadas ao
levantamento de recursos para inumeras entidades e
projetos que visam a melhoria da qualidade de vida na
comunidade.

Rotariano do Distrito 4310, voce pode e deve
ajudar 0 jovem a encontrar a solu\;ao, orientando-o a
seguir 0 caminho certo para 0 futuro, apoiando e
mantendo os c1ubes de jovens, verdadeiras SEMENTES
DA ESPERAN<;:A, contribuindo assim para um mundo
melhor, mais humano e menDs injusto, onde as
desigualdades sejam corrigidas pelo amor,
desprendimento e 0 IDEAL DE SERVIR.

NEWTON COLENCI
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GOVERNADOR ISCANDAR
NA CAMPANHA DE SELOS USADOS

5

o Governador 93/94, Iscandar Tayar (Rua Itajai, 125 - Mooca - Sao Paulo - SP - CEP 03162
060 ou Rua Padre ]oao Manoel, 758/142 - Sao Paulo - SP - CEP 01411-000) chama a aten<;ao para a
Campanha de Selos Usados realizada pelo RC. Siio Paulo - Mooca e por ele coordenada, em prol dos
servi<;osa Comunidade MundiaI, destinada a BODESLCHWINGSCHE ANSTALTEN BETIlEL, entidade
de necessidades, da AIemanha, que os vendem it colecionados apos lavados e Iimpos, garantindo a sua
subsistencia.

MEN9'O PRESIDENCIAL HOMENAGEIA PROGRAMAS DIVERSIFICADOS

Para incentivar os Rotary Clubs a
implementar atividades variadas na area de
presta<;ao de servi<;os, 0 presidente do RI, Glen
Kinross, lan<;oua Men<;aoPresidencial Mostre que
o Rotary se Interessa.

Cada cIube pode escolher dentre 10
atividades em cada Avenida de Servi<;ose devera
executar, dependendo de seu tamanho, de dois a
quatro empreendimentos em cada uma delas.

Urn Iivretocom criterios de participa<;ao

e op<;6es de atividades foi distribuido du~ante 0
Seminano de Treinamento dos Presidentes Eleitos

de Clube. Caso 0 seu cIube nao 0 tenha recebido,
queira contatar 0 governador de distrito.

Para concorrer ao recebimento da

Men<;ao Presidencial Mostre que 0 Rotary se
Interessa, seu clube deve cumprir os requerimentos
ate I" de abril de 1998, sendo que 0 governador de
distrito deve endossar a legitimidade das atividades,
assinando 0 formulario de certifica<;aoe remetendo
o a sede mundial ate 15 de abril. Toda vez que pelo
menos 50%dos clubes de urn distrito se qualificarem
para recebimento do premio, 0 respectivo
governador sera homenageado peloPresidente
Kinross.

NOVA MEN9'O RECONHECE EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAlS

Enfatizando que os rotarianos sao 0

maior patrimonio do Rotary, 0 presidente do RI,

Glen Kinross, criou a Men<;ao Quatro Avenidas

de Servi<;os por Realiza<;6es Individuais. Este

premio refor<;a a importancia do envolvimento

individual e de cada Avenida de Servi<;os para 0

alcance do Objetivo do Rotary.

Dependendo de seu tamanho, os

cIubes podem indicar de urn a cinco socios para

recebimento da men<;ao. Os candidatos devem

COMERCIAL •••.

ter participado de atividades relacionadas aos

Servi<;os Internos, Profissionais, a Comunidade e

Internacionais. As indica<;6es devem ser enviadas ao

Presidente Kinross, com uma copia para 0 governador
de distrito. Os selecionados receberao urn certificado

em homenagem as extraordinanas constribui<;6es ao

Ideal de Servir do Rotary.

UCENCIADA OFICIAL DE ROTARY
INTERNATIONAL

. Distintivos • Sinos . Trofeus . FlamuJas . Chaveiros . Adesivos

Rua Minerva, 307 - Sao Paulo - SP - CEP 05007-031 - Fone (011) 262-3636 - Fax (011) 62-6161
http://www.nz.com.br./rar.htm
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ROTARY COMBATE A POLIO NA AFRICA COM SUBsiDIO
DE US$ 12 MILHOES

o compromisso do Rotary com a erradica~ao
da polio na Africa ja totaliza mais de

US$ 82 milhoes.

Em maio os curadores do Fundac;:ao
Rotaria concederam um subsidio Polio Plus, no
valor de US$ 12 milh6es, a Organizac;:ao Mundi
01 do Saude em apoio a campanha de
erradicac;:ao do poliomielite no Africa Meridio
nal. 0 dinheiro cobrira os custos operacionais
associ ados aos Dias Nacionais de Imunizac;:ao
(DNI) e a atividades de vigilancia, duas estra
tE~giascruciais para 0 sucesso dos esforc;:os de
erradicac;:ao do polio

Segundo a OMS, os 46 poises do Africa
Meridional devem conduzir DNI ate 0 final de
1997. Conflitos armados e comunidades n6ma
des em lugares remotos sac alguns dos desafios
que 0 Rotary e seus parceiros tem que enfrentar
para a realizac;:ao de sua meta.

o Dr. J. W. Lee, diretor do Programa Mun
dial de Vacinac;:ao e Imunizac;:ao do OMS, elo
giou 0 popel do Rotary no fomecimento de apoio
financeiro e voluntario para a imunizac;:ao de
cerca de 60 milh6es de crianc;:as em 1996. Ele

disse que a renovac;:ao dos esforc;:os sera crucial
para 0 sucesso do campanha em 1997-98.

Os DNI - durante os quais todas as crianc;:as
menores de 5 anos de idade sac imunizadas - soo
a chave da erradicac;:oo do doenc;:a. Esta estra
tegia foi bem-sucedida em todo 0 hemisferio oci
dental. A vigilancia da paralisia flacida aguda e
utilizada para detectar as ultimas cadeias de
transmissao do virus da polio. Durante a vigilan
cia, amostras de fezes de todos os possiveis porta
dores de poliomielite soo examinadas para deter
minar a presenc;:a do virus na comunidade.

Com 0 novo subsidio, 0 compromisso do
Rotary com a erradicac;:ao da polio no Africa ja
totaliza mais de US$82 milh6es. Ate 0 final do secu
10,os curadores da Fundac;:oo Rotaria esperam ter
alocado aproximadamente US$ 100 milh6es em
fundos Polio Pluspara a Africa Meridional- um quar
to do compromisso total do Rotary com a
erradicac;:oo da doenc;:a.

SERVI~OS PROFISSIONAIS - A VIA PREFERENCIAl
Com 0 objetivo de superar a alienac;:ao reinante na fervilhante Chicago, quanto ao senti

mento dos verdadeiros val ores que aprendera a cultuar, Paul Percy Harris imaginou uma entidade
que reunisse, periodicamente, homens de negocio e profissionais, com a finalidade de expandir seus
negocios e relac;:6es profissionais sob 0 signa do companheirismo.

Para evitar a competic;:ao entre os companheiros, resolveu-se que haveria apenas um socio
de coda ramo de negocio ou profissao, 0 que deu origem 00 instituto do CLASSIFICAc::Ao, e se
mostrou importante, inclusive. no concernente a riqueza e diversidade dos recursos humanos dispo
niveis nos quadros rotarios.

Porem, logo os rotarianos perceberam que 0 companheirismo e 0 interesse mutuo noo basta
yam para manter um Clube de profissionais reunindo-se semanalmente. 0 interesse pela melhoria
da qualidade de vida dos mais carentes, evidenciou-se como uma motivac;:oo mu"ito mais forte.

Assim, 0 "DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI" tornou-se 0 verdadeiro lema do Rotary.
alavancando-o no mundo inteiro, para transforma-Io na mais pujante entidade de servic;:osvolun
tarios de que se tem noticia.

Em sua organizac;:oo destaca-se a Avenida de Servic;:osProfissionais, po is as atividades que
Ihe sac proprias explicitam os primeiros fundamentos do Rotary. dOl a Iiteratura rotaria designa-Ia de
"VIA PRINCIPAL", para a qual fluem todas as outras Avenidas.

Com efeito, a sua origem esta baseada no fato do COMPANHEIRISMO haver permeado as
relac;:6es profissionais e de negocios, aperfeic;:oando-as eticamente em decorrencia da lealdade
reciprocamente devida entre companheiros, lealdade que evoluiu para todas as atividades de
rotarianos, inclusive em relac;:oo a noo companheiros, a ponto da qualificac;:oo de "rotarianos"
funcionar como verdadeira garantia de qualidade, tanto nos produtos, como nos servic;:os.

TRABALHO com ETICA, eis a preocupac;:oo constante do Rotary, desde a sua fundac;:oo,
tanto que 0 primeiro Clube, 0 Rotary Club de Chicago, possuia a "COMiSsAo DE METODOS E
NEGOCIOS", em 1932 surgiu a "PROVA QUADRUPLA", que a partir de 1943 foi oficializada como
para metro de vida para os rotarianos e em 1989,0 Conselho de Legislac;:oo adotou a "DECLARA
c::Ao PARA EXECUTIVOSE PROFISSIONAISROTARIANOS".

Todavia, durante os primeiros 80 anos do Rotary, os Servic;:osProfissionais ficaram sob respon
sabilidade individual do rotariano, que devia e deve aplicar 0 conceito rotario do SERVIR,em seus
negocios, em sua profissoo, em sua vida publica e privada. '
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Mas, em 1987, a Conselho Diretor do R.I., sabiamente, deu maior amplitude aos SERVI<;OS
PROFISSIONAIS,taman do-os responsabilidade tambem do Clube, que, par isso mesmo, deve con
tar em sua organizO(;:ao com as Comissoes necessarias ao desempenho desse mister.

Para orientar e apoiar a 0(;:00 do Clube, 0 Distrito, inclusive, ha que se organizar. a exemplo
do que acontece com 0 nosso 4310, que estabelece pianos estrategico e tatico, bem assim 0 plano
operacional e as metas do ana para cada Comissao, alem de colocar os integrantes destas mesmas
Comissoes a disposic;:oo dos Presidentes de Clubes e Direlores da Avenido de Servic;:osProfissionois
(vide Guia Distrital, paginas 47 a 49).

Assim, tanto em nivel pessoal como em nivel de Clube, olem do exemplo, 0 rotor/ano precisa
servir sem esmorecimento no orientac;:oo, apoio, conscientilOC;:oo e reconhecimento profissional, na
difusao e implementac;:ao do programa VOLUNTARIOS DO ROTARYe na valorizac;:ao do procedi
mento etico, pois nunca a sua ac;:oo se fez too necessaria como agora, em que a globaliza<;:ao. 0
impado da robotizac;:oo e da alto tecnologia, estao provocando. no mundo todo. mas, principal
mente. nos paises emergentes, como 0 nosso, profundas mudanc;:as estrututais.

Francisco de Souza Pacheco
Conselheiro da Av. de Servi<;:osProfissionais

MES DA FUNDA<;AO ROTARIA
PROGRAMAS MOSTRAM aUE 0 ROTARY Sf INTERESSA

o presidente do RI, Glen Kinross, tern solicitado aos rotarianos que lutem contra a pobreza e a
fome. Para tanto, que outro recurso seria melhor do que os programas de subsidios humanitarios da
FundaC;aoRot3.ria?

Muitos clubes e distritos estao conscientes de que a participac;ao em programas educacionais da
FundaC;aoconduzem a implementac;ao de projetos humanitarios. POl'exemplo, como resultado de recen
tes Intercfunbios de Grupos de Estudos, Rotary Clubs patrocinaram os seguintes projetos internacionais .
de prestac;ao de servic;os,utilizando-se de Subsidios Equivalentes da FundaC;ao:

• DoaC;aode equipamentos de fisioterapia a uma escola para deficientes em Jandaia do Sul. no
Brasil.

• Fornecimento de agua quente para um orfanato em Corrientes, na Argentina

• Implementac;ao de um centro de treinamento em computac;ao para deficientes auditivos em
Rojkot, na India.

• Doac;aode equipamento dentario para hospital infantil em Campinas, no Brasil

Novembro - Mes da FundaC;aoRotaria - e uma epoca oportuna para rotarianos analisarem suas
metas de participac;:aonos programas da Fundac;:aoe reverem 0 que esta sendo feito para 0 cumprimentu
das mesmas. Novembro e tambem uma boa ocasiao para Rotary Clubs divulgarem a Fundac;iio como
veiculo para estabelecimento da paz e compreensiio mundial entre rotarianos e em suas comunidades.

MES DOS SERVI~OS PROFISSIONAIS
PROJETE A IMAGEM DO ROTARY NO LOCAL DE TRABAlHO

Uma das Quatro Avenidas de Servic;os, os Servic;os Profissionais, tem sido uma das gran
des forc;as do Rotary, desde a sua fundal;aoo No inicio, rotarianos se inspiraram no apelo de Paul
Harris para "projetar os ideais eticos do Rotary muito alem do quadro social, em todas as cama
das da sociedade, profissoes ou ocupaC;oes"

Desde entao, rotarianas tem trabalhado pelo fim de praticas imorais na area de negocios e
em defesa de altos padroes eticos em suas profiss6es e negocioso

o tempo passa e 0 desafio de assegurar padr6es eticos no local de trabalho permanece. Em
outubro, 0 Mes dos Servil;os Profissionais, incentive os socios a refletir sabre maneiras atraves
das quais as rotarianos podem exercer sua lideranc;a em associac;6es de c1asse, comerciais e
profissionais.

WART lWART lUBRIFICANTES lTDA
LLb of ° t Ltd Atraves de tecnologia pr6pria tornou-se a maior empresa da AmericaU rI lean es a.

Lati na em rerrefi no de 61eos Iubrificantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LENyOIS PAULISTA - SP
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CONSELHO DIRETOR JNCLUI EM SEUS ESFOR(:OS DE EXPAN
sAc A CHINA E CINCO OUTRAS NA(:OES

Considerando novas oportunidades de
crescimento e circunstancias politicas, 0 conse
lho diretor do RI aceitou a incorporac;ao da Chi
na e cinco paises da Europa Oriental e Central
em seu plano de expansao.

No que se refere a China, a decisao to
mada na reuniiio do conselho dire tor de marc;o
baseia-se no fato de que Hong Kong, com seus
42 Rotary Clubs, voltara a soberania da Repu
blica Popular em 10 de julho. Os cinco clubes de
Macau, cuja administrac;iio sera transferida de
Portugal para a China em 1999, continuariio a
integrar 0 Distrito 3450, juntamente com Hong
Kong.

A formac;iio de novos clubes em outras
regioes da China niio esta prevista, entretanto,
ate que 0 conselho diretor e 0 governo daquele
pais alcancem urn acordo que satisfac;a aos cri
terios de expansiio do Rotary.

o primeiro clube chines foi fundado em
Xangai em 1919. Em 1950, os 23 clubes que ja
haviam sido organizados na China, foram dis
solvidos em conseqiiencia da recente formac;iio

da Republica Popular da China. Atualmente. a
maioria dos clubes chineses encontra-se em
Taiwan, que contava, ate 0 final de 1996, com
330 clubes com mais de 13.600 soeios.

Nos ultimos anos, Rotary Clubs de
Taiwan, Macau e Hong Kong vem estabeleeen
do contatos com a Republica Popular. patroci
nando programas de intercambio, bolsas de
estudos e projetos de prestac;iio de servic;os hu
manitarios. Iniciativas similares tem sido
implementadas em todo 0 mundo.

Satisfeitos com 0 interesse demonstra

do pelo Rotary em outras nac;oes que careeem
de clubes, 0 conselho diretor concordou tambem
em incorporar ao programa de expansiio do
Rotary os seguintes paises da antiga Dniao So
vietica: Republica do Azerbaidjiio. Moldavia.
Quirquizia, Tadjiquistao e Dzbequistao. Em
cada urn deles, as atividades de expansiio de
penderao de investigac;oes locais realizadas pOl'
Encarregados Presidenciais de Expansiio, de
signados pelo conselho diretor.

COMO PREVENIR NOSSOS FILHOS
DASDROGAS

- A. uniiio familiar e a maior garantia de prevenfao
contra 0 consumo de drogas;

-Aproveitem todas as ocasiiJes para reunir afamilia.
Se possivel, diariamente;

- Seus filhos procuram seguir os {dolos. Orientem
nos para nao os seguir no uso das drogas nem do
sexo sem cuidado;

- Apoiem os seus filhos. Se tiverem amigos, sejam
amigos deles tamMm;

- Satisfat;am a curiosidade de seusfilhos. Mantenha

os informados sobre 0 perigo das dorgas e da Aids;

- Orientem 0 lazer de seus filhos e apoiem todos os
seus interesses saudaveis;

- Lombrem-se de que osfilhos imitam os pais. Nao hti

melhor educar;ao que um bom exemplo;

- Deem mais importlincia ao "ser" que 0 "ler". Valon

zem mais a solidariedade que a competencia;

- Todos os extremos sao prejudiciais. Nao abando
nem seusfilhos nem os proteja em excesso.

Cid Martins Batista

Drug and Alcohol Abuse Prevention
Task Force Member (RJ)

Campanha - Rotary Club de Vit;osa - MG

VOCE PODE CONTRlBUIR PARA DWULGAR ESTES CONCEITOS. COPIE E DIVULGUE ENTRE

SEUS AM/GOS. SOMENTE UMA A{-'AO CONTINUADA E SEM DESANIMO PODERA LIVRAR-NOS
DO NARCOTRAFICO. A FAMiLIA E A MELHOR ARMA PARA SE ATING/R ESSE OBJET/VO.

d&.'.:celulose e papel LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA .
::-'..::\ Itda. Ja alcanc;ando auto SUflClenCiaem materia-prima, hOJedestaca-se

,~::. aReEL em produc;ao de celulose fibra curta (eucalipto), longa (pinus) e de
sisal (especial)
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