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CARTAMENSALN° 05 NOVEMBRO/1997

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Encerrada as nossas visitas oficiais aos clubes do nosso distrito quero apresentar a
todos os nossos agradecimentos pela maneira genti! e amiga como fomos recebidos. Eu e Neife
somos eternamente gratos Iivoce, pois alem da amizade e do companheirismo todos apresentaram
belos projetos de trabalho e que estilo verdadeiramente demonstrando interesse pela sua
comunidade.

Fico feliz em poder atraves desta carta transmitir Ii todos a nossa alegria, a nossa
gratidiio, pois todos entenderam a nossa mensagem e procuraram de uma forma ou de outra
trabalharem bastante para que juntos possamos melhorar 0 mundo.

Alem da demonstrai5ilo de companheirismo voces mostraram vontade em fazer com
que 0 seu clube seja reconhecido na sua comunidade, como um clube que de fato se interessa
pelos seus problemas e pela solui5aodos mesmos.

Obrigado companheiros por tudo que realizaram ate agora, s6 Deus na sua infinita
bondade poderti recompensd-los, e, tenho certeza que este trabalho ate aqui realizado prosseguira
por todo 0 nosso ana rotdrio, onde iremos dignifiear cada t'ez mais 0 Rotary.

Nesta minha mensagem queropedira todos para que junto aos seus familiares preparem
desde ja a sua participai5aona nossa II Conferencia Distrital <CPorum mundo melhor" que sera
realizada em Aguas de SiloPedro nos dias 21 a 24 de maio de 1998; a comissao esta organizando
com muito carinho este evento e a presen~a de todos para a nossa conferencirl ser muito mais
bonita.

Obrigado
Foehd Salmen

Gov. 97/98

o seu clube Ja contribuiu para que a

meta distrital de 1997-98 de apoio ao

Fundo Anual para Programas seJaalcanfada?

DOLAR ROTARIO

Mas de l'fovembro/1997

$1.08

Most"e que 0 Rota"y se Inte"essa

Fe/a slIa cO/llllniciacle

Fe/o nosso /Illlnclo

Fe/a Iill/llaniclacle
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ROTARY
INTERNATIONAL

PRESIDENTE
Glen W. Kinross

DIRETOR DE RI
Julio Cesar Scarafia

PRESIDENTEDA

FUNDACAO ROTARIA
Rajendra K. Sa boo

CENTRO DE SERVICOS
DO RI NO BRASIL

GERENTE
Paschoal Ricciardelli

R. Tagipuru - 209
01156-000 - S. Paulo/SP

Fone: (011) 826-2966
FAX: (011) 67-6575

Distrito 4310

GOVERNADOR
Foehd Salmen

Av. Celid6neo Neto, 661

17120-000 - Agudos/SP
Fone/Fax (014) 262-1582

SECREfARIO

Sergio Augusto Mainini
Av. Sebastiana Leite, 268

17120-000 - Agudos/SP
Fone: (014) 262-2372

GOVERNADOR INDICADO
Luiz Ernesto G. Barrichelo

RC de Piracicaba
- Cidade Alta -

CARTA MENSAl

Mylton OHoni
Jose Roberto Alves

Samuel Ferro

lMPRESSAO E FOTOUTO

OHoni Copiadora
Ruo Garcia Moreno, 55

Fone/Fox: (011) 7823-0197
7822-5312 - 7822-5309

MENSAGEM DA COORDENADORIA

NATAL FELIZ X PACOTE

E muito simples ter um Natal Feliz. Pense primeiramente
no espfrito desta comemora~ao.

Muitos apregoam aos quatro ventos sua apreensao quanto
as medidas economicas adotadas pe/o governo, chamadas
popularmente de "pacote", onde estas poderao nos privar disto
ou daquilo, mas sera que 0 pacote podera e/iminar 0 amor e a
alegria do natal do povo brasi/eiro?

Devemos lembrar que neste dia, mais que ter 0 direito,
todos n6s teremos a obriga~ao de esquecer as situa~oes
preocupantes e as tristezas do nosso cotidiano.

o nosso mais simples dever e comemorar 0 natal
lembrando as palavras da Brblia Sagrada: "Ela dara luz a urn filho
e Ihe pora 0 nome de Jesus, porque Ele salvara 0 seu povo dos
pecados deles". Matheus 1:21. Confiando nestas pa/avras, somos
merecedores de um natal muito feliz, pois, 0 natal nao se trata
apenas de troea de presentes ou indigna~ao pelos altos juros do
canao de credito, e fartas ceias ... Natal e muito mais, e amor,
confraterniza~ao, fe, momenta de renovar as esperan~as, de
cultivar a uniao ... " Porque um menino nos nasceu, um filho se
nos deu; 0 governo esta sobre seus ombros e 0 seu nome sera
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Principe da Paz.

Se 0 "governo esta sobre Seus omoros!' para que se
preocupar?

Que este Pai maravilhoso ilumine 0 nosso natal.
Diga sim para voce! Feliz Natal a todos! ...

Anesia B. Sant'Anna Bigarelli
Anadir Con~alves de Oliveira
Silmara Mendon~a Cuimaraes

NOSSA VlSITA OFICIAL
SUMARE

Palavras nao bastam para descrever 0 casal "Henrique
Barbim Neto" e sua esposa "Celia" - quanta gentileza, quanto
carinho sincero - foram dois dias na bela residencia do casal
onde fomos tratados com muita sinceridade e alegria - A casa da
amizade e laboriosa, perfeita e plena. Bem no centro de seus
cora<;:6esexiste uma fonte infinita chamada amizade e amor e e
atraves deste sentimento que elas trabalham por Sumare.

Antecedendo 0 jantar festivo que foi mais do que perfei
to, som ao vivo - decora~ao impecavel - fomos apreciar a banda
que mais parecia uma orquestra de tocar os mais duros cora<;:6es
- musica perfeita. Tudo isto eu guardei na minha memoria e
recordei ao ver a fita que 0 casal nos mandou recentemente - e
que vou guardar e rever nos momentos de saudade - 0 meu 0
nosso -

Deus Ihes pague.

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5- CAlXAPOSTAL441

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

LENt;:6IS PAULISTA- SP
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HErE

Quanta grandeza de gestos de carinho nos foi dado pela mae do Presidente "Marcio da
Silva Leitao" que e a presidente da casa da amizade - companheira e amiga "Ana Maria Leitao".

A nossa reuniao foi 6tima - com a presen~ados companheiros filhas do governador 71/72
- Companheiro Finatti - conversamos muito sobre diversos assuntosque abrangem "Rotary" - 0
jantar foi bem sucedido aquele CONCHIGUONE verde ao molho branco estava divino.

No dia seguinte nao poderfamos deixar de ir as compras dos doces caseiros que sac 0
cartao de visita da cidade de Tiete e sempre acompanhados par "Ana Maria" seu esposo eo seu
Iindo "Netinho".

Muito Obrigada.

BAlXAS EXISTENTES DO R.C. DE SUMARE - NORTE
EM 07/AGOSTO DE 1997

1 - ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS
2 - AMERIOLDO LUCANA COSTA
3 - ANTONIO CARLOS AZEVEDO
4 - JOAO CUNHA
5 - ANTONIO MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA

6 - APARECIDO ANGELO GON<;ALVES
7 • CASSIO APARECIDO BOTELHO DE SOUZA
8 - CELIA NATALINA SILVA CARVALHO
9 - JAIRO JOSE MORENO DAS NEVES
10 - DIONISIO ANTONIO GARBELINI
11 - JOAO ELIAS DE TOLEDO
12 - JOAO NICOLAU LUCHETA
13 - JOAQUIM GUITIERREZ
14 - JORGE LU!Z LUCAS

15 - JOSE WAGNER o. M. PEIXOTO
16 - LUIZ R. DIX TERRA
17 - MAIBA APARECIDA MALUF
18 - MARCO ANTONIO MARTINS
19 - MAROUN SLEIMN
20 - NELSON CECILIO
21 - NELSON H. COl TRO
22 - NILSON J. MORAL
23 - OSMAR ELIAS CORREA
24· PAULO R. P. LIMA
25 - RITA C. LEITE PEREIRA
26 - ROBSON FREITAS MOREIRA
27 - RUBENS PIRES DE LIMA
28 - WILSON UR8!N! DE FRE!TAS

RC. deSALTO
dia 01/10 - LUIZ FORNARI
dia 06/10 - WILSON ROBERTO CAMARGO

RC. de SANTA BARBARA D'OESTE
dia 02/10 - ALTINO DE OLIVEIRA E

WILLIAN JURANDIR POLITANI

RC. de NOVA ODESSA
dia 08/09 - PEREZ FARIAS DE SOUZA
dia 22/09 - ARNOLD CIAYfON SPAHRN

RC. de LEN<;OIS PAULISTA
dia 03/10 - RICARDO ROSSI

RC. DE NOVA VENEZA - SUMARE
dia 13/10 - HARRO VOLOBUEF

NADIR APARECIDO SCHIBELSKY
CIAUDIO PINHOTH

BAIXAS DE COMPANHEIROS - OUTUBRO DE 1997

RC. de AMERICANA
dia 01/10 - MARCELO FIORLLETA
dia 09/09 - ESTEVAM FARAONE

Re. de ELIAS FAUSTO
dia 20/10 - LUIZ ANTONIO DAL FABBRO
dia 15/10 . IRON JULIANO

RC. de ITU CONVEN<;Ao
dia 14/10 - JOSE MARIA SAVIOLI

RC. DE rrU TERRAS DE S. JOSE
dia 30/09 - CLOVES VALENTIN PISSUNITI JR

RC. de PlRACICABA LUIZ DE QUEIROZ
dia 15/10 - MARCIO MATTOS lVIAGALH.AES

SERGIO PASSINI JR
THERESA MUNHOZ SEVERI

RC. de PIRACICABA - VILA REZENDE
dia 16/10 - DALTON JOVAIR SIGUIN

NOTA DE FAlECIMENTO

E com pesar que registramos 0 felecimento, neste mes de Outubro, do Companheiro Antonio Mattar, S6cio Fundador do R.C,

Capivari, Aos familiares os nossos sent/mentos.
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JNFORMES URGENTES DA GOVERNADORIA

1° - ALERTAMOS a todos ROTARY CLUBS e COMPANHEIROS do Distrito 4310, que anda
Circulando cartas assinadas por Dr. DAVID OBI, de Lagos Nigeria, oferecendo transferen
cia de D6lares provenientes da Nigeria para uma conta no exterior, e que solicita parceria
para tal opera~ao.
Pe~o a todos maior aten~ao, pois nao se trata de ROTARIANO ou ROTARY CLUB daquela
Regiao.
ALERTO a todos que tal proposta deve ser desconsiderada; trata-se de proposta ilicita.

2° - Aproveitamos para informar a todos ROTARY CLUBS DO DISTRITO 4310, que ja foram
enviados aos Clubes os FORMULARIOS PARA OFFICIAL DIRECTORY 1998/99, para serem
fomecidos os dados do PRESIDENTE e SECRETARIO do referido ANO ROTARIO.

Solicito aos Clubes que devolvam ao CENTRO DE SERVI<;ODO R.I. NO BRASIL, 0 Formu
lano devidamente preenchido ate 0 dia 31 de Dezembro de 1997.
INFORMO ainda, que por questiio tecnicas 0 R.I. s6 aceitara as informa«;6es enviadas
atraves do Formulano.

Nao serao aceitas informa£oes enviadas por Carta, FAX ou INTERNET.
COMPANHEIROS: Vamos fazer 0 OFFICIAL DIRECTORY DO ROTARYINTERNATIONAL 0
mais completo possivel.
Obrigado a todos,

Foehd Salmen - GoY. 1997/98
Distrito 4310

Como se expressar durante as reunioes
rotarias sem 0 devido dom da palavra?

Para se fazer uso da palavra durante as reuniOes de Rotary
e simples e /ticil, se atentarmos para 0 principio logico de que
Rotary e urn elube de servir;:oe nao uma associafiio de academicos.

Ao contrario do que as vezes propalam, nenhum rotariano tem
obrigar;:iiode ser orador.

Em Rotary cada um deve se expressar como sabe e como

pode. Deve, porem, expressar-se sempre, participando da vida e da
atuar;:iiodo elube, evitando assim pecar por omissiio, pois e afra
ves do dialogo franco e sem artijicialismo que se chega a conclu

soes objetivas.
Ao Rotary niio interessam fraseados liricos nem pretensas

aulas de retorica. Interessa, sim, ao palavreado simples, franco e

cordial, que traduza a sinceridade de prop6sitos de quem 0 profe
reo 0 que se leva em conta e 0 contei/do e nao 0 envoltorio. Ja dizia
Paul Harris:

HE mais facit induzir os homens a prestar;:iiode servir;:osdo

que inebria-Ios com palavras empolgantes ".

NOTADA
SECRETARIA

A Secretarla pede aos com
panheiros presidentes, que
enviem as noticias sabre as

eventos au servi~os realiza
dos por seus clubes para que
divulguemos.
o Rotary nao deve esconder
o que faz. A sociedade preci
sa saber que existem pesso
as de boa vontade, trabalhan
do pelos mais necessitados,
fazendo coisas simples, mas
fazendo. E, conhecendo po
dera participar, tanto entran
do no Rotary, como ajudan
do em seus projetos e inicia
tivas.
Mostre aos quatro ventos,
que 0Rotary realmente se
interessa peJa sua comu
nidade, pelo nosso mun
do e peJa bumanidade.

SEGUROS

PRIMO ALEXANDRE MANGIALARDO

S6cio-Gerente
Rua Agenor Meira, 8-48, Centro - Bauru • SP - CEP 17015-300 - TellFax: (014) 234~227

CEL (014) 972-4322· RES. (014) 234-6202 .
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Distrito 4310 - ESTATisTICAS DO MES DE OUTUBRO/91

5

ROTARYCLUBS
NUMERODESOCIOSFREOOENCIAFUNDACAo ROTARIA

CONTRIBUICOES
BENFEIT.N' COMP.PAUL

Ordem AlfaMtica
30/06/97Variavao. 31/10/97%N° ReunioesOutunroAc ••..lmul.1997OutubrcAcurnu!.

01. Agudos
36+13793,8504 2.074,6001 11

02. Americana
2626829005203522035201 24

03. Americana· Integracao
1414786004 10

04. Boituva
26+228918505 1.000 000104

05. Botucatu
39+1408374051.000 003.000 no010122

06. Botucatu· Bons Ares
22+224910005 1.56500 05

07. Botucatu - Norte
35+43995,00041.000,008.000,00030128

08. CabreOva
161684,000476,50777,70

09. Callivari
36+13775,6005 8.20000 25

10. Cerouilho
27·62191,6704 05

11. Elias Fausto
191885,9704 47048 03

12. Horlolandia
2222100.0003

13. lndaialuba
434392,44as 9.000,0015 66

14. Indaialuba • Votura
23·12285,0005 4.141,70 15

15.ltu
515183,3805 1.428,57 25

16. llu • Convenciio

37·33481,0005 1.047,00 24
17. flu - Terras de SaDJose

33·13282,0304 1.000,00 06
18. Itupeva

29+231100,0005 2.000,00 03
19. Laranial Paulista

19+12086,88as 2.025,00 05
20. Lenc6is Paulista

39+14081,7005 1.000,00 16
21. Macatuba

222281,8004 500 00 02
22. Monte Mor

10+51590,0004 377,70
23. Nova Odessa

18·612730004 500 00 03
24. Piracicaba

494995,2504 6.000,0006 81
25. Piracicaba·Cidade Alta

39·138782004 1.442,00 12
26. Piracicaba·Luiz de Oueiroz

44-83667,94051.000,005.000,00 0105
27. Plracicaba-Paulista

29-32698,0804 20
28. Piracicaba-Povoador

38+34179,8004 1.500,00 10
29. Piracicaba· Vila Rezende

38+13996,1605335,006700004 27
30. Porlo Feliz

272792,0004 1.000,00 03
31. Rafard

161687,5004 01
32. Rio das Pedras

32.•.335100,0004 1.000,00 13
33. Saltinho

21+22399,1305 1.000,00 04
34. Saito

38-23694,8504 200,00 24
35. Salto- Moutonnee

313183,2205 06

36. Sta. Bamara D'Oeste
27·12683,3503 2.000,00 23

37. Sta. Barbara D'oeste-Uniiio
10- .- .....

38. Silo Manuel
32- 13187,3005 2.0744814 04

39. Surnere
36+13781,5005 4.000,00 11

40. Suman~·Norle
40- 271396,9205 04

41. Tiete
32+053779,4505 0105

42. Piracicaba-Sao Dimas
32+133754704

43. Sumare - Nova Veneza
22- 517

CLUBESPROVISORIOS: 01.02.SUBTOTALTOTAL
1.275·361.2398701 3,6150274.187,754604557

NOVaS COMPANHEIROS ·OUTUBRO/97

R.C. de Boituva: dia 29/10 - LUIZ HENRIQUE VILHENA
R.C. de Laranjal Paulista: dia 15/10 - ALEXANDRE A. DE S. CALLIGARIS
R.C. de Piracicaba - Vila Rezende: die 16/10 - NALMIR MOREIRA JON lOR -JOAO CARLOS
CIPULO GONCALVES
R.C. de Piracicaba - Luiz de Queiroz: die 01/11 - MARGARETE KLEIN
R.C. de Rio das Padras: dia 12/10 - DARC! STOCO
R.C. de Santa Barbara D'Oeste - dia 28/10 - JOAO EURICO HEYDEN
R.C. DE SUMARE - NORTE - Dia 01/10 - SERGIO LUIZCASAGRANDE
R.C. DE NOVA ODESSA: dia 20/10 - JOSE MARCOS BARRETO VIEIRA
R.C. DE PORTO FELIZ:dia 31 /1 0: EUGENIO MOTA NETO
R.C. NOVA VENEZA - SUMARE: dia 13/10: ALEXANDRE HENRIQUE GRAUPNER ZANH
R.C. LENC6!s PAULISTA:dia 03/10 - PAULO JOSE CONEGL!AN E LUIZ ANTONIO ROMANHOLLI
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CAMPEOES DE FREOOENCIA - ME'SDE OUTUBRO/1997

RC. DE HORTOL.4.NDIA 100,00% RC. DE SUMARE - NORTE......................... 96,92%

RC. DE ITUPEVA 100,00% RC. DE PIRACICABA-VlLA REZENDE 96,16%

RC. DE RIO DAS PEDRAS 100,00% R.C. DE PIRACICABA................................... 95,25%

R.C. DE SALTlNHO....................................... 99,13% RC. DE BOTUCATU-NORTE 95,00%

RC. DE PIRACICABA-PAUUSTA 98,08% RC. DE SALTO 94,85%

CARLO RAVIZZA, Milano Sud-Ovest, ItAlia
Presidente Indicado do Rotary Intemational para

1999-2000

Vice-Presidente, Rotary Intemational, 198~6
Diretor,Rotary International, 1984-&3

Curador, Fund~ Rotana, 1995-97

CLUBE TERMINADO: SANTA

BARBARA D'OESTE-UNIAO, SP

Coro Foehd Salmen:

Carlo Ravizza eproprietilrio de uma tirrna de arquitetura

de ambito intemacional especializada no planejamento

de complexos industriais e edificios de escrit6rios, e

atua (amMm como consultor industrial e tinanceiro para

empresasnaftaH8en8Su~a
o Sr. Ravizza emembro do conselho diretor da Associ

~ode Engenheiros Italianos edaAssociaqao de Enge

nheiros eArquitetos SullfOS. Do pTasidente da Republica

Federal cia Alemanha recebeu, em 1969, a Cruz do Me

rito e, em 1973, a Grande Cruz do Memo peio extraordi

nano traba/ho rea/izOOo no planejamento de espaqas pU'

blicos e de instala¢es industriais.

Rotariano desde 1971, e socio fundadore eX-PTasidente

do Rotar; Club de Milano Sud-Ovest. Serviu 0 RI como

govemador de distrita, membra de grrJpo consultivo,

membro epresidente de comissao, curadorda Fundayao

Rotaria, diretore vice-pTasidente. Presidiu quatro Confe

rancias do RI pelo Desenvolvimento: em Bangladesh,

Franqa, Filipinas e Zimbalue. Atualmente emembro da

comissao de auditoria e verificayBo das opei8g6es do RI

e da comissao de geTanciamento de viagens do rotary. 0
Sr. Ravizza foi agraciado com a Ment;ao da Funda~ao

Rotana por Servilfos Ment6rios pelo apoio prestado 80S

programas humanilarios e educacionais da entidade, re
cebendo tamoom umacitagao pelos serviens prestados

~ carnpanha P61ioPlus da Fundacao Rotana. Ele reprs

sentou 0 Rotary International em vanos encontros inter

nacionais de outras organizalfQes e agencias ligadas a

Organizayao das Na~oes Unidas.

Servimo·nos do presente para informor·lhe que
de ocordo com a suo solicito~oo, 0 Conselho
Diretor do Rotary International terminou a qua·
Iidade de s6cio do Rotary International do clu·
be de Santa 86rbara D'Oeste-Unioo, SPa par·
tir de 7 de Outubro de 1997. Favor noc mois

consideror este clube para efeitos de estatfsti
cas do distrito, bem como nao dever6 Figurar
no Quadro de S6cios e Frequencia publicado
em suo Carta Mensal de Outubro.

Programa Nos
nos Interessamos
mantem 0 entusiasmo
dossocios

Com base na premissa de que ~s pessoas necessitam saber

que os outros se interessam por elas, 0 Distrito 5170 na

California, EUA, criou 0 programa Nos nos Interessamos,

com 0 intuito de fortalecer seus dubes. 0 programa foi criado

para ajudar rotarianos, s6cios potenciais e demais convida

dos a se sentirem queridos e pessoalmente envolvidos com 0
clube.

o programa conta com quatro comissOes, lideradas

por um presidente:

A comissao de comparecimento contata sOcios au

sentes no maximo duas horas ap6s a reuniao, discute os

motivos da ausencia e incentiva as s6cios a compensa-Ia ra

pidamente;

A comissao de companheirismo procura incentivar a
amizade durante reuni5es dando as boas vindas aos sodas e

convidados, apresentando pessoas e incentivando 0 dialogo;

A comissao de instrulfao ajuda novos rotarianos a

aprender mais sobre a hist6ria, a filosofta e os programas do

Rotary International e coloca cada um dos novos s6cios em
uma comissao ativa;

A comissao de servilfos aos socios ajuda s6cios que

estejam enfrentando serios problemas tais como enfermidade,

desemprego ou dificuldades com as crianlfSs.

As atividades do programa Nos nos Interessamos

incluem servilfOs de motoristas e babits e outras formas de t---------------
auxflio pratico a s6cios que estejam enfrentando problemas;
auxilio a novos membros em determinadas tarefas tais como

venda de ingressos para eventos rotarios e registro de com

parecimento; e assistencia a todos aqueles que nao estejam

familiarizados com os procedimentos do clube. 0 programa
tambem incentiva os clubes a cuidar de orad ores convidados

oferecendo-Ihes refei¢es, apresentando-os aos sOcios do

clube e desencorajando s6cios a sair da reuniao antes que 0
orador termine sua palestra.

Os clubes que implementaram 0 programa Nos nos

Interessamos dizem que ele foi excelente para levantar a moral

dos sOcios. Em contrapartida, isso tem aumentado os indices

de recrutamento, retenlfao e participa~ao em projetos e ativi
dades do clube.
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COMISSAO INTERNACIONAL POLIO PLUS
Dados atualizados referentes a erradica~ao da poliomielite eo papel do Rotary International

nos esfor~os globais (Documento Oficia! de RI)

1. Contribuicao do Rotary Intemacional para a erradica~o
da poliomielite.
Ate 0 ana 2005, as contribuicoes monetarias dos rotarianos aos

esfor~s para erradicayao global da polio totalizarao US$ 400

milh6es. Alem disso. milh6es de d61ares em doay6es em espe.

cie e mao-<:te-obra foram feitas por e atraves de Rotary Clubs e

distritos em beneficios de atividades para eliminayao da doen·

va. Ainda mais importante tem side 0apoio de um imense grupo

de voluntarios organizado pelo Rotary Intemational. Centenas

de mil hares de voluntarios tem colaborado a nivellceal, atuando

em c1inicas ou mobilizando suas comunidades para atividades

de imunizayao. Ate 0 presente, a campanha para erradica<{ao

da pOlio contou com a ajuda de mais de um milhao de rotarianos
de todoo mundo.

2. Total acumulativo de fundos utilizados ou comprome
tidos por rotarianos; (base: 30 de junho de 1997)
'0 Rotary alocou mais de US$ 287 milh6es para erradica<{ao

global da pOlio",

3. Numero de na~Oes beneficiadas pelos Subsidies Polio
Plus:

'Ate 0 presente, 118 na<j6es em todo 0 mundo beneficiaram-se

de Subsidios P61io Plus para implementayao de atividades de

imuniza<;ao e erradicayao da pOlio.

4. Numero de casos de polio evitados anualmente atra·
\feS de imunizaCjao:
'Atualmente, gravas aos esfor\(Os de imuniza<;ao envidados na

decada passada, cerea de 4 milh6es de crianvas que poderiam

ter sido vftimas da p6lio, levam uma vida normal. Mais de

500.000 c.asos de pa!io sao 6vitados anua!mente atraves dos

esfor<{os dos govemos e de parceria entre a OMS, 0 Rotary

Intemational, 0 Unicef. e 0 Centro Norte-amerieano para Con

trole e Preven<{ao de Doenyas.

5. Numero de crlanCjas imunizadas contra a polio:
a) de 1985 a 1996

'Como resultado dos esfOf\X}s do Rotary Intemational, da Fun

da<;ao e seus parceiros durante os ultimos dez anos, mais de

um bilhao de crianvas receberam vacinas oral anti-p6lio, estan·

do agora protegidas contra a poliomielite".

b) fndice de imuniza<;ao em 1996:

Com Dias Nacionais de Imuniza<;ao sendo conduzidos em 82

parses, mais de 400 milh6es de crian<{as receberam a vacina

anti-p6lio oral, 0 que representa quase 60% da popula<;ao mun

dial de crian<{as menores de cinco ana> de idade.

6. N(imero de paises livres da p6Ii~:
'154 parses registraram zero de pOlio em 1996.'

7. Numero de casos notificados de polio versus casos
estimados

'Em 1996, um total de aproximadamerte 4.000 casos de pOlio

foram nolificadas. Entretanto, a OMS dedara que 0 fato de nem

todes os easos serem notifieados, 0 que ocorre principalmente

em regi6es onde os sistemas de vigilancia ainda nao estao

comptelamente desenvolvidos. a leva a estimar que ocorreram

provavelmente 40.000 casas em 1996, 0 use do parametro '1

em 10" para indiear a rela<;ao entre cases notificados e total das

casas esta sendo evitada pela OMS.

8. Quantia poupada anualmente ap6s a erradicaCjao da
poliomielite.
Pelo menos 1,5 bilhao de d61ares referentes aos gastos anuais

com atividades para erradica<;ao da palo serao economizados

anua!mente, sendoque tal quantia representa sornente um cus

to estimado de vacinayao contra a doen<{a, sem levar em

considerayao as despesas com tratamento e reabilitayao dos

pacientes e tambem b imensuravel sofrimenta das vftimas e
suas famflias.

9. Custc cia vac!na por c:ian~a
'A pOlio pode ser erradicada a umwsto de US$ 0,50 por

crianQa.

10. Fundos alocadal a Africa ate 36)de junho de 1997:

'0 Rotary alSlCou mais de US$ 82 milh6es para a erradica<{ao
da pOlio na Airica'.

11. Total de Fundos alocados a Asia, inclusive os paises
asiciticos da OMS· Pacifico Ocidental (WPRO), Sudeste
da Asia (SEARO) e Medlterraneo Oriental (EMRO):
"0 Rotary alocou mais de US$11 0 milh6es para a erradica<{ao

dap6lionaAsia,

USTADE OP~6ES
Seguem ideias para projelos que passam conlribuir para 0
cumprimenlo da mela de combale a pobreza e a lome em
1997-98:

• Ofere,.., assisl€mcia as crianyas de rua (alimenta9ilo, veslu

ario, educayllo, abrigo, assist~ncia medica, possibilidades

de adoyao).

• Trale de problemas relacionados ao lrabalho inlanlil.

• Ofere,.., assislencia pre e p6s-nalal.

• Contribua com os esforyos do govemo na area de assist~ncia

pre e p6s-natal.
• Ap6ie a criayao de microempresas e fundos rolativos com

enfase na mulher.

• Adote um povoado!comunidadelfavela implemenlando proje

los relacionados ao fornecimento de agua potavel, sanea

mento, educa9ilo!treinamento, desenvolvimento de

microempresas, assislencia medica, inclusive dislribui9ao
de medicamentos, 6culos, etc.

• Patrocine Nucleos Rolary de DesenvolvimenlolTrabalho
Comunilano.

COMERC1AL lICENCIADA OFICIAL DE ROTARY
INTERNATIONAl

. Distintivos . Sinos . Trofeus . Flamulas . 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



8 Mostre que 0 Rotary se Interessa

• Dedique-se ao recrutamento de voluntarios do Rotary em

areas afeladas pela pobreza e feme.

• Estabeleya centros para treinamento de habilidades apliea
veis no mercado de Irabalho.

• Concanlre-se na educa~o de crianyas em idade pre-escolar
e de analfabetos.

• Ofereya treinamento tecnico-proflSsional ou bolsas de estu
dos nesta area.

• Eduque e Ireine os deficientes.

• Uma vez por trimestre, doe 0 dinheiro que serla gasto em

uma refeil,ao para a Funda~ao Rotaria ou campanha de

combate a fome. Sugerimos que 0 mesmo seja leito na

segunda semana de setembro, dezembro, mar~o e junho.

Os rolarianos devem incentivar os integrantes de suas co-

munidades a tomar parte dessa iniclativa.

• Estabeleya urn centro comunitario para coleta e distribui~ilo
de alimentos.

• Ajude comunidades a tornarem-se independentes quanta a

produ;;ao de alimentos.

• Procure patrce/riio para 0 Ireinamento de curto prazo que

envolva 0 desenvolvimento de habilidades na area de agri·
cultura.

• Estabeleya urn projeto habitacional do Rota!)' por distrito com

uma casa por clube.

• Informe-se sobre a disponibilidade de moradias de baixo
custo em sua comunidade.

• Ofer~ abrigo aos necessitados.

SERVI(:OS DO ROTARY PELA MULHER
PARA MUITAS MULHERES em lodo 0 mundo, cada dia repre
senta urn desafio a sua sobrevivencia. Elas enlrentam traba

Ihospesados para alimentar suas familias ja que educa~ao
forma'l e urn luxe fora de seu alcance. Muitas morrem de

doen~as preveniveis por carecerem de assistencia medica

adequada, enquanto lantas outras sac vitimas de violencia,

muitas vezes cometida por parentes pr6ximos. Em inumeros

paises, as mulheres nao tem controle sobre suas vidas.

o Rotary pode conlribuir para allerar essa implaeavel realida
de.

Em 1996, a comissao do RI "A Mulher na Sociedade do Futu

ro" reuniu-se para identificar problemas que impedem a desen·

EDUCA(:AO

Ha cerca de um bilhao de adultos analfabetos no mundo, dos

quais dois terQas sao muiheres.

Cerca de 130 milh5es de crian~s em tedo 0 mundo nao

frequentam escolas. Dentre elas, dois terl/Os sac meninas.

As mulheres eslao c1aramente em desvantagem no que se

refere aeduc~ao fennal. As famOias, muitas vezes, nao per·

cebem a importancia da escolari~e para meninas eu, quan

do nao hil dinheiro suficiente para que todas as crian9as da

famflia sejamenviadas a escola, os meninos recebem prefe

rencia. Entretante, de um modo geral, sac as mulheres que

cuidam da familia e servem de modele para as criangas.

Mulheres que sabem ler, per exemple, raramente permitem

que seus f1lhos creS9'3fT1anatfabetes, assim come aquelas que

receberam educa~e fermal tendem a propiciar aes seus um

ambiente que conduz a um deserll/olvimento sadie. A educa

~o de mulheres dave ser uma prioridade.

MANUAlS GRATUITOS

Para aumentar a conscientiza<;ao sobre os principais progra

mas e £lnlases do Rotary International, 0 conselho direlor do RI

decidiu distribuir aos presidentes de clube exemplares gratul·

ti?S de quatro manuais. Para receber seus exemplares, queira

preencher a ficha ao lade e envia·ia ao:

RI Programs Department (CP200)

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201, EUA

volvimenlo e progresso da mulher em todo 0 mundo e para

analisar maneiras atraves das quais os Rotary Clubs podem

ajudar a resolve-Ios.

Com base em recomenda~oes dessa comissao, 0 conselho
direlor do RI decidiu incentivar os rotarianos a determinar com

clareza as necessidades das mulheres em suas comunidades

e desenvolver projetos e programas para atenda-Ias.

Solicita·se aos clubes que se dediquem as areas de educa~o,

saude, economia e desenvolvimento pessoal. Seguem ideias

para projelos e informa~oes sobre cada uma das referidas

categorias, as quais conlribuirao para uma malor conscientiza<;ao
sobre assuntos envolvendo a mulher.

IDEIAS PARA PROJETOS DO ROTARY

• Estabele!;.a au ap6ie um programa de a!fabeliza!;.ao para

lamilias, que inclua uma creche e orienla~o sobre educa

<;ao infantil para pais.

• Inicie urn curso de alfabetiza~o para adultos ou de treina·

menlo profissionalizante para mulheres, ou ap6ie iniciativas

ja existentes.

• Conlribua para que mulheres possam integrar-se ao merca

do de trabalho, ajudando a prepara-Ias para entrevistas e

para preencher formularios.

• Olereya maleriais didatieos e equipamenlos para urn curso

de alfabetizagao ouescola para mulheres.

• Oferelia a escolas e bibliotecas livros com personagens

femininos fortes para. que estes sirvam de modele para as
meninas.

r-----·--------,
I Queira enviar-me um exemplar de: I
I D "Rota!)' Promove a Alfabetiza~o' (601-PO) I
I D "Manual Preserve 0 Planeta Terra" (378-PO) I
. D "Ponto Crucial: Melodos Crialivos para Combaler 0 II Abuse de Drogas e Alcpol" (627·PO)

I 0 "Manual dos Voluntarios do RotaI)'" (263-PO) I
I Rota!)' Club ----------- I

Nome do presidenle _

I Endere~ I
I Cidade, estado, c6digo postal ------- I
L Pars_____..J
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MENSAGEM DO MINISTRO LEUO VIANA LOBO

9

Embora a humanidade conle, alualmenle, com diversos indio

cadores tavoraveis de progresso e de bem-eslar, entrenla

lambem quesloes abertas de enorme relevl'mcia na area soci

al, que requerem novae exala das suas reais dimens5es.

No Brasil, 0 amadurecimento polilico-social e a consciencia

coletiva dos novos desafios geraram um consenso nacional

sobre a necessidade de se adolar medidas eflCazes e duradou

ras, mas a1inhadas com uma aluacao pragmatica nesle cam

po. a Rotary se adequou exemplarmenle a esles dilames,

conscienle de que a solucao dos problemas nao passa apenas

pelo individuo, mas pelo esforyo conjunlo e organizado voltade

para a acao.

Nao bastam inlenyOes e pianos para que se alcancem os

verdadeiros anseios de uma sociedade. ~ preciso coragem,

delerminacao, abnegacao e, acima de tudo, espirito empreen·

dedor correndo nas veias das instituiCoes, para que um pais

possa dar curso 80S seus aulenlicos desfgnios. Nesse conjun

10 de valores se insere com absoluta propriedade 0 nucleo

comum de pensamento enlre 0 Minislerio da Aeronaulica e 0
Rotary no Brasil.

Somos testemunhas do que represenlam as inumeras realiza

coes dessa organizacao, no Brasil e no exterior, traduzidas em

inestimaveis servi90s prestados as mais d!ferentes comunida

des e em fortes lacos de compreensao enlre as nay5es. Assim

como a comunidade rolaria, repudiamos a falsa caulela e as

medidas abstratas que juslfficam a inereia. Tambem percebe-

mos, de ha muilo, que s6 assim se puderam originar as ay5es

reais que tomaram palpaveis as direlrizes conslitucionais que

nos guiam.

Estamos eonvietos de que conseguimos responder 80S anseios
da sociedade brasileira. a Ministerio da Aeronautica lrabalha

incessantemenle pela manulencao do palrimonic tecnol6gico

conquistado pela induslria aeroespacial brasileira, pela conti·

nuidade na operacao de uma ampla e efieiente inira-eslrutura

aeronautica civil e militar, e pela continua valcrizacao dos seus

recursos humanos, al8m de lancar-se inlensamente em pro

gramas prospeclivos que elevarao significalivamente a capa

cidade operativa da Forca Aerea Brasileira.

Nao sac pequenos esles desaflOs e certamente nao os have

remos de suplanlar sem perealcos. Porem, eslou certo de que

haveremos de alcancar 0 llxilo alrnejado, se permanecermos

fieis aos nossos compromissos de cidadaos na mais ampla

aeepcae do termo.

Assim, congratulo-me com 0 Rotary - simbolo de acac, de
humanitarismo e de cidadania - balizando-me na assertiva de

que nao hil medida adequada aos inleresses do pais sem uma

profunda eonsciencia crltiea e um ample conhecimento da sua
realidade.

Ten. Brig. do Ar LELIa VIANA LOBO

Ministro da Aeronaulica.

MENSAGEM DO NOSSO FUTURO GOVERNADOR

Do Rotariano ao Rotary

Luiz E. G. Barrichelo - Rotary Club de Piracicaba· Cidade Alta

Governador Indicado 1998-99

Acredito que 0 indivfduo nao nasce ROTARIANO,

mas se transforma em rotariano pensando, estudando, falan

do, diseutindo e, sobretudo, fazendo ROTARY.

Teoricamente toda pessoa pede se tomar rotariano:

uns mais faci/mente se, por heram;a au vivencia, ja esta

impregnado de caracterfsticas Msicas: honestidade, ideaJis

mo, competencia, justic;a, confiabilidade, coragem, coopera

qao, determinaqao, inspiraqao, maturidade, lealdade,

autocontrole, independencia, entre outras. Caso contrario de·

vera diligenciar para ir adquirindo esses qualidades e ir deixan·

do de ser unicamente socio de um Rotary Club. Para conse

guir isso s6 precisa querer. Quanta maior a forga de vontade e

a determinagao, mais rapidamente se tomara rotariano, e,
mais importante, um cidadao exemplar. Alguem que fara algu

ma diferenr;a e tamar a este mundo um lugar melhor para si e
para os outros. Um mundo de companheiros.

Acredito no companheirismo como elemento

aglutinador e cimentante do trabalho do rotariano.

o termo companheiro, de onde deriva a palavra

companheirismo, apJica-se a pessoss que se identificam

por um mesmo ideal, compromissos ou objetivos de vida e de

agao coIetiva. Na pratica seconfunde com amizade, coleguismo

e fraternidade que, apesar de nao serem sinooimos, sao

facilitadores daquele dentro do ambiente rotario.

Consequentemente, 0 companheirismo verdadeiro e
aquele que for 'um elemento capaz de proporcionar oportuni

dades de seNff", como reza 0 Objetivo do Rotary. Servir lem
bra trabalho.

Pelo proprio Objetivo do Rotary, 0 trabalho e a forma

visivel, para a sociedade, do Ideal de Servir. 0 trabalho nao

deixa que 0 ideal perrnanec;a um estado de espfrito. 0 ideal

nao e mensuravel e s6' se toma extremamente contagiante

quando se transforma em aqao.

A nfvel de clube, 0 trabalho e identificado pelas agOes

dos companheiros comprometidos com os objetivos e metas

do Conselho Diretor, Avenidas e Comissoes.

lWART lUBRIFICANTES lTDA

LLWb~f.RTL d Atraves de tecnologia pr6pria tornou-se a maior empresa da AmericaU rI Icantes t a.
Latina em rerretino de 61eoslubriticantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LENt;OIS PAULISTA - SP
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A nivel de profissiio au neg6cio, a trabalho rotario e
v/sualizado pe/o respeito as diferentes profissoes, neg6cios e

seus c6digos de etica.

A nivel de comunidade, 0 trabalho e traduzido palo

envolvimento do cidadao rotariano e pela sua conduta dentro

das caracteristicas anteriormente ressaltadas.

A nivel mundial, 0 trabalho e lacalizado pelo denomi·

nador comum do ideal un/versal do Rotary e faeilitado pela

aproxima9iio dos rotarianos e 0 desejo inerente a todos as
seres humanos para a busca da paz e boas rela't0es entre as
povos. As Unguas, valores, usos e costumes sao diferentes

mas as objetivos e ideais dos companheiros rotarianos sac
comuns.

o clube rotario e a celula fundamental para apratica

da viv{mcia rotaria e equivaJe a dimensao da famma na sacieda

de, estado au nagao. Na estrutura rotaria mundial deve ser 0
alvo da atenyiio primeira: qualquer tentativa de reformar ou

aparfeiyoar 0mov/mento como um todo, deve comeysr pelo

clube. 0 interesse pelos destinos do cJube deve ser diretamen

te proporcional a responsabilidade, cargo ou posiyao que a

rotariano ocupa. A sobrevivencia e grandeza do clube estao
atreladas ao envolvimento dos rotarianos. Em ultima analise, 0
clube e a resultante visivel da somat6ria de cada um de nOs da

mesma forma que Rotary Intemational e a resultante do traba

Iho dos cJubes que Ihe sac assaciados.

Rotary e uma escola, um centro de inspirayao ede

safio para 0 trabalho conjunto desde local ate internacional.

Uma oportunidade de exercitar 0 desejo inato, emuitas vezes

atrofiado, dormente ou anestesiado, de sertltil. Quebra barrei

ras e permite 0 aprendizado e treinamento da Iiderang8 no

sentido de fazer as coisas acontecerem. Local em que nin

guem e ridicularizado porpregar, defender e resgatar as carac

teristicas fundamentais do ser humano, entre as quais, a bon

dade, a solidariedade, a toleronc/a, 0desprendimento eo amor.

Parafraseia principios evangelicos de "amar aos outros como

a si mesmo" atraves de seus lemas "Oar de Si Antes de

Pensar em 51" e "Ma/s se Beneficia Quem Melhor SeNe".

o DUPlO EFEITO CAS CONTRIBUI~6ES ADICIONAIS

A FUNDA(:AO RorARIA

Uma das principais e perenes tarefas do rotariano e a

arrecadagao de recursos a FUNDACAo ROT ARIA, para que

a benemerita !nstituil;ao posse prosseguir, de modo cada vez

mais intenso, com os seus programas culturais, educacionais e

humani!arios.

Assim, toda a criatividade deve ser exereitada para 0
exito dessa nobre missao.

Estrategia que tern si do utilizada em outras partes do

mundo, com grande sucesso, e a busca do duplo efeito das

contribuig6es adicionais feitas por um "Companheiro Paul

Harris'.

Em verdade, a cada parcel a adicional de US$1.000

doada a Fundagaoem nome de um "Companheiro Paul Harris",

sera ele distinguido com um novo distintivo, com uma, duas,

!res, quatro ou cinco safiras, conforme °montante das adicio

nais doavoes, cujo limite maximo e de US$ 5.000.

Ao mesmo tempo, esse "Companheiro Paul Harris",

podera indicar, a cada parcela adieional de US$ 1.000 doada,

uma pessea para sertambem homenageada com 0 titulo "Com

panheiro Paul Harris'.

Destarte, as contribuig6es adicionais adquirem um

duplo efeito, pois cada parcela de US$1.000 propicia ao pre

existente "Companheiro Paul Harris' mais um reconhecimen

to, simbolizado palo novo distintivo, com mais uma safira, bem

como proporeiona 0 surgimento de um novo "Companheiro

Paul Harris'. Ademais, a implementagao do procedimento e

muito faci!. Basta a remessa do numerarlo a Fundagao, em

nome do "Companheiro Paul Harris'\ mencionandc 0 seu nu

mere de registro junto a ela e que consta da relavao periodica

mente remetida ao Clube, acompanhada de um documento

assinado pelo titular da distingao, indicando 0 novo "Compa

nheiro Paul Harris'.

Esse duplo efeito de cada doagao adicional de US$

1.000 tem sido quase relegado ao esquecimento palo nosso

Distrito, inobstante a sua comprovada eficacia, tanlo no

reaqueeimento dos lagos afetivos entre a nossa Fundal(fio e os

antigos e novas "Companheiros Paul Harris', quanto na arre

cadagao de fundos.

Incrementa-Ie, pois, vale a pana, quem sabe a partir

de novembro proximo, mes dedicado a FUNDACAO

RorARIA.

Francisco de Souza Pacheco

Gov. Distr. 1992-1993 - Rotary Club de Piracicaba
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sisal (especial)
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