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No Grande Hotel S. Pedro, em Aguas de S.
Pedro, iremos realizar a nossa II Confer~ncia
Distrital 'Por um mundo melhor' onde espero
poder encontrar novamente todos os rotarianos e
familiares do meu Distrito.

A Confer~ncia como e do seu conhecimento
sera nos dia 21 a 24 de maio de 1998 e a comissao
organizadora estB. preparando um encontro onde
o ambiente sera de festa, amizade,
companheirismo, confraterniza~ao para poder
perpetuar em nossas mem6rias este importante
evento rotario.

Por se tratar da festa maior em nosso
Distrito, convido a todos os rotarianos e familiares
a participarem comigo desta festa, sera a
compensa~ao que desejo ter no final deste nosso
ano de luta, viagens, trabalho, visitas. Sera acima
de tudo a grande oportunidade de poder abra~a
los, apertar as suas maos e alem do mais ampliar
os horizontes do nosso ciclo de amizades,
constituindo verdadeiramente a familia rotaria.

Ficarei imensamente contente e feliz ao
poder encontra-Ios nesta confer~ncia e tenho
certeza absoluta que voc~s irao comparecer em
massa neste nosso encontro.

Aos presidentes, 0 lembrete de levar a
bandeira do seu municipio, nomear 0 seu delegado
votante alem e 16gicode promover e incentivar
urn movimento dentro do seu clube para que 0
seu clube tenha a maior caravana que
comparecera na conferencia.

Transmito a voces que exatamente hoje
recebo a comunica~ao do nosso Presidente do RI,
o nome do seu represent ante em nossa
conferencia; trata-se do Companheiro Antonio
Augusto Moares, governador 1987-1988 do
Distrito 4530 residente em Brasilia-DF, casado
com a Sra. Brunilde. Ficamos muito emocionados
com a feliz escolha do nosso Presidente Glen, pois
atraves de informa~oes 0 companheiro Moraes e
urn profundo conhecedor de Rotary e de ser uma
pessoa excessivamente bondosa.

Com mais esta informavao creio que a nossa
festa s6 falta come~ar, e a alegria que reinara em
nossa conferencia sera inesquecivel.

Obrigado a todos.

Foehd Salmen
Governador 97/98

VALOR DO DOLAR ROTARIO

MES DE MAR~0/1998
$1,20

FUNDAy\O ROTARIA RECONHECE CLUBES COM 100 PORCENTO
DE COMPANHEIROS PAUL HARRIS EM SEU OUADRO SOCIAL

as Rotary Clubs cujos socios atuantes saG todos Companheiros Paul Harris, poderao habilitar
se para receber uma flamula de Reconhecimento Especial, uma honraria aprovada recentemente pelo
Conselho Curadar da Funda(,:aoRotaria. Tal reconhecimento sera concedido uma (mica vez, atraves da
cientificac;ao do Governador do Distrito onde 0 c1ubese encontra, e da posterior confirma(,:aopar parte da
Funda(,:ao Rotaria. as cIubes os quais tiverem 100 porcento
dos seus socios ja reconhecidos com 0 Tftulo de Companheiro
Paul Harris, terao seu nome, bem como 0 ana no qual
receberam a premia(,:ao, gravados em uma placa de
reconheci mento, que sera exibida no Salao de Honra da Sede
Mundial em Evanston, USA.

Mostr'e que 0 Rotal'Y se Intel'essa

pe/a sua cO/llun/dade
peb nosso/llundo

pda nU/llan/dade
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ATIVIDADES DOS CLUBES

DIA INTERNAtiONAL DA MULHEIl

MENSAGEM DA COORDENADORIA

CAPIVARI:

Palestra de Combate as Drogas pelo consultor da ADCTO Sr. Adilson Meteler.

ASSOCIA(fOES DE FAMIUAS DE ROTARIANOS DE ITU:

Desfile de Modas Beneficente, sucesso total, oferecirnenlo "Cida Boutique e Mercia".

Jantar festivo 6 de O~'1ubroem comemorat;:ao dia da criant;:a • 23 de outubro visita ao Hospital

Psiquiatnco ofereeendo doces em geral e materiais higienicos. Novembro bazar da pechincha.

CAPIVARI:

Dia 4 de Outubro promoveu urn jantar beneficenle em prol da pintura da "Matriz de

Sao Joao' com deliciosos pratos de frutos do mar· Parabens presidente Takashi e Fatima.

SANTA BARBARA D'OESTE:

Festa das Nay6es Renda Ifquida de R$ 3.000,00. Parabens. Campanha do soro caseiro

mostrando que 0 Rotary se Interessa • Feira de Educat;:ao e Cidadania . Campeonatos de

baralho para instalayao do novo predio onde esta sendo transferida a entidade de jovens

viciados "Soberana Grat;:a" mandando ate 0 reeibe para a Coordenadoria referente a doat;:ao

. Club que se preza pela honestidade e trabalho humano.

SUMARE:

Doat;:ao de urn carrinho de bebe para a encarcerada Mirele . e doat;:ao de enxoval de

bebe para a encarcerada Andreia de Oliveira. Curso de alfabetizat;:ao para 20 alunos pela

professora Branca Moema Prado Lunard. Realizat;:ao da Festa das Nat;:oes com a barraca

Portuguesa. Doat;:ao ao acidentado Marcos de material de higiene. Pedido de transferencia

da encarcerada "Sueli Alves Freire" portadora do virus do HIV reagente para urn "Hospital·
Presidio".

DIRETOR DE RI
Julio Cesar Scarafia

ROTARY
INTERNATIONAL

PRESIDENTEDA

FUNDA<;AO ROTARIA
Rajendra K. Sa boo

CENTRO DE SERVI<;OS
DO RI NO BRASIL

GERENTE
Paschoal Ricciardelli

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

Fone: (011) 826-2966
FAX: (011) 3667-6575

. Distrito 431 0

GOVERNADOR
Foehd Salmen

Av. Celid6neo Neto, 661

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

SECRETARIO

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 Ottoni
Jose Roberto Alves

Samuel Ferro

IMPRESSAO E FOTOLITO

Ottoni Copiadora
Rua Garcia Moreno, 55

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

Esta data que se comemora em tooo mundo, no dia 8de marfo,
tem significaoo de muita luta, muito sofrimento, de reconhecimento, da
importancia da mulher, que junto com 0 homem e tooo 0 povo busca e
luta por um,a vida melhor e "Condir;oesDecentes de Trabalho ".

r----P-R-E-SI-D-E-N-T-E----, A hist6ria comefou assim no dia 8 de marqo de 1908, as
Glen W. Kinross operarias de uma fabricanos Estados UnirkJs, chamada COTTON,

entraram em greve epararam de trabalhar, reivindicando 10 horas de
trabalho didrio, salarios justos e condir;oeshumanas de vida, contra 14
ou 16horas de trabalho didrio e condir;oessub-humanas M que eram
submetidas.

opatriio chamou apolfeia, fechou asportas dafdbrica e colocou
fogo. As 129mulheres que la estavam morreram todas queimadas.

Dois anos ap6s esse massacre, em 1910 realizou-se na
Dinamarca 0 I Congresso Internacional de Mulheres, em homenagem
aguelas operarias assassinadas institui-se 0 dia 8de marqo como 0 dia
'1nternacional da Mulher".

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5· CAlXAPOSTAL441

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

LEN<;OIS PAULlSTA· SP
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ATIVIDADES DOS CLUBES

Olema usado pelascompanheirasda Casa daAmizadede
Sumarechamouatenyaopel~spalavras- "Reparleas Alegriasdo
teu Espiritoe os Donsde tuaVida- comos menosaforlunadose
mais Pobresdo Caminho".

CAPIVARI:

Doacaode agasalhosparaas pastoraissociaisda cidade,
foramarrecadadas 1.500peCas.Palestra proferidapelo her6ido
Joelma e AndrausSr. CapitaoAugustoCassaniga que ceifou
centenas de vidas. Trabalhosfeitospelo presidentedo Rotary
Takashie esposa Fatimaparaa pastoralde Sao Beneditodoando
mantimentose remedios.

SALTO:

1. Campanha"Natalsem Fome"- Cursode Ikebana.
2. Medicinae Saude - Rotaryse programasde prevencao.
3. Doacaode umQuadroOleosobre telapelogovernador

adjunto"RenatoPinto"paraaquisiyaode verbaspara a "Fundacao

Rotaria'- Doacaode 24 dicionariosparaa Fundayao"EDUCAR'
Homenagem"Diada Crianca, do Medico,do Professor e do
Dentista'- NoiteItalianadirigidapela companheirae presidente
da Casa da Amizade Rosely Romitelli- Camara e Rotary
comemoramsemana da "ETICA". Parabens Lourdese Claudio.

RAFARD:

Rotary promoveu festa da pizza foram vendidas 300
unidades para a compra de cinco cadeiras de roda. Rotary
colaborouna vacinacaocontra a poliomielite.Festa da erianca
foramdistribuidos3.500salgadinhos,7.200coposde sueo, 4.000
sorvetes, 100k. de balase 100brindes.APrefeiturae empresas
tambemeolaboraram.Rotarypromoveupalestrasde Osteoporose
e etieaprofissional,cursode alfabetizacaoparaidosos,recebendo
a visitada DeputadaEstadualMariado CarmoPiuntique fieou
eneantadadoandoassim materiaL

MULHERES NO ROTARY

As mulheres estllo envolvidas no Rotary como
s6cias tanto de Rotary Clubs como de Rotaract e
Interact Clubs (clubes de prestac;l1O de servicos para
jovens), como participantes de seus programas
educacionais e hurnanitlirios, e como beneficilirias
de servi90s prestados por Rotary Clubs.

Estima-se que existam 89.300 rotarianas em
todo 0 mundo. Na America do Norte, existem cerca
de 60.700 rotarianas, das quais 57.000 sil.os6cios de
Rotary Clubs nos EUA. Fora da America do Norte,
ha cerca de 8.000 rotarianas associadas a clubes na
Asia; 7.100 na Europa; 5.100 na America Latina e
paises da regill.o do Caribe; 600 na Africa; e mais de
7.800 na Austr9.lia, Nova Zelil.ndia e paises do
Pacifico Sul. 0nUmero total de rotarianos no mundo
chega a 1,2 milhll.o.

Cada vez mais rotarianas ocupam cargos de
lideran9a na organiza9ll.0. Dos 28.000 clubes de todo
o mundo, quase 1.900 sll.opresididos por mulheres
em 1997-98 - urn aurnento de 12% em rela9ll.0 ao ano
passado. Quinze distritos rotarios sll.o governados
por mulheres.

Uma perspectiva historica
Quando 0 Rotary foi criado em 1905, seu quadro

social retletia as regras da sociedade da epoca, mas
em 1987 essas regras mudaram.

o Supremo Tribunal dos Estados Unidos
determinou, em 1987, que a lei do estado da
Calif6rnia que exigia a admiss1l.o de mulheres por
clubes de servi90 nao era urna viola911.oda 1a Emenda
a Constituic;l1ONorte-Americana. Em resposta a essa
decisll.o, 0 conselho diretor do RI imediatamente
aprovou urna declara911.opermitindo que clubes, em
qualquer urn dos estados dos EUA, convidassem
mulheres qualificadas a se associarem a organiza9ll.o.

Em 1988, 0 conselho diretor do RI reconheceu
o direito de clubes canadenses de admitir mulheres.
No mesmo ano, 0 conselho de legisla911.odo RI, que

se reune triena1mente, votou pela elimina¢o do
requerimento de que afilia9ll.0 fosse restrita a
homens, permitindo que clubes em todo 0 mundo
admitissem mulheres. Propostas para admitir
mulheres como s6cias haviam sido feitas pela
primeira vez ao canselho de legisla9ll.0 em 1972.

Mudancas nas regras de afiliac;l1otiveraminicio
em 1978, quando um Rotary Club na Calif6rnia
desafiou a determina9ll.0 de que apenas homens
pudessem ser rotarianos, ao admitir duas mulheres
em seu quadro social. Por ter violado os estatutos do
Rotary International, 0 diploma de admiss1l.odo clube
foi revocado. 0 clube processou 0 RI no tribunal de
justi9a da Calif6rnia. Em 1983, 0 mesmo tribunal
determinou que as regras do RI n1l.o eram uma
viola911.odas leis estaduais. No entanto, em 1986, 0
tribunal de apela90es da Calif6rnia reverteu a
decis1l.o do tribunal estadual. A Suprema Corte do
Estado recusou-se a julgar 0 caso e a apela911.ofoi
levada a Suprema Corte Federal.

o Rotary International encoraja todos os
Rotary Clubs a admitir mulheres qualificadas para
que seu quadro social represente mais fielmente a
comunidade profissional e as lideran9as
empresariais. Uma verdadeira representa911.o
comunitliria permite que os Rotary Clubs sirvam de
forma mais eficiente.

Participa~ao em programas rotarios
Aproximadamente metade do quadro social dos

Rotaracts (para jovens de 18 a 30 anos) e Interact
Clubs (para jovens de 14 a 18 anos) e composto de
mulheres. As mulheres perfazem cerca de 60% dos
participantes do intercil.mhio de Jovens do Rotary,
atraves do qual pessoas de 15 a 19 anos participam
de intercllmbios internacionais de curto e longo
prazo.
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AUSTRALJA-ENCHENTES

No dia 26 de janeiro, 0 Ciclone Les assolou e causou graves enchentes
na regiao norte da Australia, Distrito 9550 do RI. 0 nivel das aguas no
centro de negocios da cidade de Katherine elevou-se a 3 metros de altura.
Mas de sete mil residentes foram gravemente afetados e pelo menos quatro
mil estao desabrigados. Para apoiar os esforc;os de assistencia, envie
cheques em nome de "Katherine Flood Relief Fund - Account# 085933

698163572" ao enderec;o: Australia National Bank, 82 Mitchel St., Darwin,
NT 0800, Australia. Para mais informa<;oes, inclusive no que diz respeito
a necessidade de artigos especificos, contate 0 Governador Adjunto Steve
Bennett, P.O. Box 41196, Casuarina, NT 0811, Australia. Telefone: 61-8
8943-2970; fax: 61-8-8943-2986; e-mail: BENNET_SW@casa.gov.au.

MAIS UM CLUSE EM NOSSO DISTRITO

E com muita satisfa<;:aoque comunico a todos os companheiros do nosso
Distrito do Brasile do mundo que ganhamos mais um clube.

Trata-sedo Rotary Club Sumare-A<;:ao,que ja nasce forte tendo em seu
quadro social 27 companheiros.

Com as nossas boas vindas, desejamos ao novo club e todos os
companheiros 0 maior sucesso em sua trajet6ria de vida para poder a cada
momenta demonstrar interesse pela sua comunidade.

Nodia J 6 de abril de 1998, 0 c1uberecebera a sua "Carta" tendo como
seu padrinho 0 Rotary Club Sumare-Norte 0 qual agradecemos pelo esfor<;:oe
empenho para a funda<;:aodeste clube.

Felicita<;:oesnossas e de todo 0 Distrito e um abra<;:ofraterno a todos os
companheiros do mais novo clube do 4310.

JUSILEU DE OURO

COMERCIAL •••

Lh:eneiada exelusiva pelo
Rotary International

Distintivos, Chaveiros, Flamulas,

Sinos, 'frofeus, Adesivos.

Rua Minerva, 307 - CEP:05007-031
Fane: (011) 26-3636· Fax: (011) 62-6161

o Rotary Club de Tiete comemorou

orgulJwsamente no dia 5 de man;o 50 anos
de atividades rotarias.

Foi com muita alegria que participei do
jantar festivo alusivo ao jubileu onde pude
constatar a grandeza deste Rotary com a
presenfa de varios govern adores e de 15

delegafoes.
Parabens R. C. de Tiete, que a sua

caminhada continue com muito sucesso

como tem sido ate agora.
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Distrito 4310 - ESTATiSTICASDO MES DE FEVEREIRO/98

5

ROTARY CLUBS
NUMERO DE SOCIOSFREQOENCIAFUNDAyAO ROTARIA

CONTRIBUlyOES

BENFEITNOCOMP. PAUL
OrOOmA1fabetica

30/00/97Varia~ao28/02198%N" Reuni6esFev.Acumul.1997Fev.Acumul.

01. AQudos

36+0238100,0003 1000,0001 12

02. Americana

262665,3303 403,5201 24

'03. Americana - Integra~ao

141492,8504 10

04. Boituva

26+012783,9504 1000,00 04

05. Botucalu

393975,4804 1.000,0001 22

00. Botucatu - Bons Ares

22- 031983,0004 2.117,00 05

07. Botucalu - Norte

35+043994,1003 1.000,0003 30

08. Cabreuva

16- 021493,000380,00624,20

09. Capivari

36- 063080,5003 3.000,00 28

10. Cerquilho

27- 0918100,0003 100,00 05

11. Elias Fausto

19- 021789,7004 03

'12. Hortolandia

22+02 2468,0002

13. Indaiatuba

43+014498,6904 4.566,47150573

14. Indaialuba - Volura

23+022586,0004 15

15.ltu

51- 015076,2103 67,25 25

16. Itu - Conven~ao

37- 0730SO,OO03 24

17. 11u- Terras de Sao Jose

33+013479,0403 06

18. Itupeva

29- 0326100,0004 03

*19. Laranjal Paulisla

19+032285,7103 05

20. Lenyeis Paulista

39+01 4091,9004 16

21. Macatuba

22- 012191,0003 500,00 02

'22. Monte Mor

101060,0003

23. Nova Odessa

18-061284,0003 03

24. Piracicaba

494988,6703 0681

25. Piracieaba-Cidade AI1a

39-013871,6003 2.442,00 13

26. Piracicaba-Luiz de Queiroz

44-113375,0002 2.000,00 06

27. Piracicaba-Paulista

29-0425100,0003 20

28. Piracicaba-Povoador

38+044283,3003 111,11 10

'29. Piracicaba-Vila Rezende

38+01 3996,1604 0427

30. Porto Feliz

27-012686,0004 03

31. Rafard

16- 011596,6604 01

32. Rio das Pedras

32+03 3595,7904 1000,00 14

33. Saltinho

21+042594,7804 04

34. Saito

38- 033598,1003 24

35. Saito-Moutonnee

313180,4203 06

36. Sla. Barbara D'Oesle

27- 012672,2203 2.857,00 25

37. Sao Manuel

323281,2403 101,8514 04

38. Sumani

363687,0004 11

39. Sumare-Norte

40-202090,0003 101,85 04

*40. TIete

32+053784,6803 0105

41. Piracicaba-Sao Dimas

32+033562,6904

42. Sumare-Nova Veneza

22-101265,0004

CLUBES PROVISORIOS 01. Sumani-A~ao

+2727

02. SUBTOTALTOTAL

1.265- 281.2378518 800023.992,254605573

'"Clubes que nao enviaram ate a presente data 23/03/98 os Informes Mensais (Relatorio)
referente ao mes de Fevereiro de 1998 a esta Govemadoria. Os dados dos Clubes faltantes

sao do mes anterior.
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BAlXAS DE COMPANHEIROS - MES DE FEVEREIRO DE 1998

R.C. de Itu

R.C. de Hortoliindia

R.C. Piracieaba-Povoador
R.C. de Rafard
R.C. de Sumare-Norte

: Celio de Lima Carvalho
Luiz Fernandes da Costa

: Sergio Roberto Jesus Alves
Nadia Vitoria Fraga Alves
Vania Bernadete R. da Silva

R.C. de Piracieaba-Luiz de Queiroz : Irineu Soares Junior
Messias Antonio Storer

: Geraldo Cesario Albino
: Silvestre Ferrarini

: Antonio Carlos Marangon

NOVOS COMPANHEIROS - MES DE FEVEREIRO DE 1998

R.C. de Cerquilho
R.C. de Itu

R.C. de ltu-Conven~ao
R.C. de Itupeva

R.C. de Saito Moutonnee

R.C. de Saltinho
R.C. de Maeatuba

: Carlos Alberto Badolato
: Carlos Rubens Girio
: Cristiane Maria Prieto
: Perciliano Nascimento

Ernani Lupinacci
Suely Ap. Z. Nascimento

: Antonio H. Rodrigues Rocha
: Antonio Adil Siluello
: Fabiano Fantini

CAMPEOES DE FREQUENCIA - MES DE FEVEREIRO DE 1998

R.C. de Agudos .

R.C. de Cerq ui Iho .
R.C. de Itupeva .
R.C. de Pi racicaba-Paul ista .
R.C. de Indai atuba .

R.C. de Salto .
R.C. de Rafard .
R.C. de Rio das Pedras .
R.C. de Sal ti nho .

R.C. de Botucatu-Norte .

NOS SOMOS "ROTARY"

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,69%
98,10%
96,66%
95,79%
94,78%
94,10%

Rotary corporifica 0 anseio de todos os
seres humanos de construir um mundo fraterno
e digno, em que reine a paz interior.

Nessa missilo espont~nea e agradavel
"Rotary" influi para 0 surgimento de novos
horizontes para 0 homem de hoje e amanhil.

Tudo depende de voce e tambem de n6s,
pois, a insensibilidade nilo abrange horizonte
nem constr6i 0 porvir.

Procuremos conhecer 0 conteudo
magnifico de Rotary. Entendamos Rotary.
Examinemos sua proposta. Abramos novos
horizontes.

Busquemos a alegria e a felicidadeinterior
com seriedade, toler~cia e amor, trabalhando,

entendendo, compreendendo, servindo e
dignificando a vida, bem supremo do homem.

Tratar 0 pr6ximo como gente e a essencia
do servir.

Rotary abre novos horizontes. N6s, os
rotarianos, podemos, devemos aproveita-los. E
a nossa missilo, espont~nea e indelegavel.

Vamos refletir, pensar e trabalhar com
sinceridade, para dar exemplo e influir, com
amplitude, para a constru9ilo de um novo
mundo humano, sem viola90es nem violencia
e repleto de fraternidade, compreensilo e boa
vontade.

Rotary existe por isso e para isso.
E n6s somos Rotary.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR 1997/1998 - DO DISTRITO 1770

AOS AMIGOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4310

Prezados amigos do Distrito 4310,

7

Me sinto muito feliz que tenha sido possive1 organizar este primeiro
I.G.E. entre nossos dois distritos.

Transmito minhas mais cordiais saudac;oes a cada um de voces, e

particu1armente ao Govemador Foehd Salmen Hessain, com quem tive 0 prazer
de encontrar-me em Anaheim, e com quem foi estabe1ecida a intenc;ao deste
I.G.E. Me alegro que este program a entre agora na fase de realizac;ao.

Estou convencido que nossa equipe encontrara no seu maravilhoso
pais, uma acollrida das mooscalorosas, aproveitara ao maximo desta excepcional
oportunidade de descobrir este Brasil querido, encontrara muitos amigos e
descobrira 0 modo de vida brasileiro.

Agradec;osinceramente de aceitaremreceber nossos embaixadores e
de lhes fazer descobrir este pais tao atraente. E1es serao os portadores de
nossa mensagem de amizade e lhes trarao, tenho certeza, muitas noticias da
Franc;a, de sua historia, de nossas esperanc;as para 0 futuro, particu1armente
de construir um mundo melhor, promovendo a compreensao e a amizade entre
todos os povos.

Nos teremos 0 maximo prazer e estaremos muito honrados em receber

a equipe brasileira, e faremos todo 0 possive1para que e1atire 0 maximo proveito
e satisfac;ao de sua estadia na Franc;a.

Que este intercambio possa contribilir ao desenv01vimento de nossa

amizade no futuro, e a paz mundial, um dos objetivos prioritanos do Rotary
Intemacional.

Com a expressao de minha cordial amizade,

Henry CARRE
Govemador do Distrito 1770

LWART LUBRIFICANTES LTDA

LLWb~f.RTt Ltd· Atraves de tecnologia propria tornou-se a maior empresa da AmericaU rI Ican es a.
Lati na em rerrefi no de oleos Iubrificantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LEN961S PAULISTA - SP
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MENSAGEM DO GOVERNADOR 1997/1998 - DO DISTRITO 1770

AOS NOSSOS VlSITANTES BRASILEIROS

Em nome de todos os rotarianos do Distrito 1770, estou feliz de lhes desejar
a bem-vinda na Fran9a, e mais precisamente na regiao "He de France".

A regiao "He de France" e uma antiga provincia cuja historia poderao
descobrir atraves de seus admiraveis castelos: Ecouen, Chantillon, Compiegne,
Fontainebleau, Vaux-Le-Vicomte, seus museus, e acima de tudo Paris, a capital da
Fran9a, que constitui umajoia da civiliza9ao e urn marco da cultura europeia.

Os amigos rotarianos de nosso Distrito tenio urn prazer em apresentar
lhes suas caracteristicas artisticas, economicas, industriais e agricolas.

Temos certeza que poderao apreciar, nas familias rotcirias, 0 estilo de vida
frances, e particularmente a famosa comida france sa. Tenio a oportunidade de
encontrar inumeros rotarianos do Distrito, na ocasiao da Conferencia de Distrito,
que tera lugar este proximo 28 de Mar90 na Eurodisney.

De nosso lado, estamos muito felizes de encontrar brasileiros e brasileiras
vindos de urn pais amigo, que faz sonhar os franceses atraidos pelos grandes espa90s
e pelo fabuloso continente sul-americano.

Possa este encontro ser a ocasiao de uma aproxima9ao entre nossos dois
povos, nossas duas culturas, e permitir uma consolida9ao de nossa amizade mutua.

Desejo-lhes de todo cora9ao, uma Otima estadia na nossa terra.

Henry CARRE
Governador do Distrito 1770

A TRIBUNA ROTARIA
Synemar G. S. Cervellini

o uso da Tribuna Rotaria e uma atividade rotineira do rotariano, que deve ser exercida
sempre que necessario. E at raves da Tribuna que 0 companheiro participa da reuniao de seu c1ube,
informando, comentando ou dando ciencia do andamento das atividades de sua comissao.

Muitos rotarianos sentem-se inibidos e nao querem participar dessa atividade. Porem,
como tudo na vida, 0 uso da Tribuna Rotaria deve ser praticado para que se tenha 0 desenvolvi
mento dessa habilidade. A postura, 0 uso do microfone, 0 tom da voz, 0 tempo e a forma da
comunica\=ao sao aspectos que aprendemos praticando.

Muito importante para esse treinamento e 0 apoio da platE~iaao orador, dando-I he aten
c;ao mesmo que tenha alguma dificuldade para acompanhar 0 que esta sendo apresentado. Ate um
ala ao final da reuniao, comentando 0 que foi apresentado e um estfmulo para a "carreira" do
companheiro "orador".

Bo/etim - Rotary Club de Piracicaba-Vila Rezende

. , celulose e papel LWARCEL CELULOSE E PAPELLTDA .

~ ( Itda. Ja alcan~ando auto suflcl~nCla em matena-pnma, hOJedestaca-se£:LWARCEL em produ~ao de celulose f,bra curta (eucallpto), longa (pinus) e de
sisal (especial)
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