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CARTAMENSAL N°10 ABRIL/199B

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Estou chegando da Assembleia Distrital
Seccional, realizada hoje em Lenc;ois Paulista.
Parabenizo os companheiros do Rotary Club de
Lenc;ois Paulista, e em especial 0 compo Gov.
Godoy pela brilhante organizac;ao desta
assembleia; muito obrigado meus companheiros.
Mas tambBm nao poderei de tecer os meus elogios
a Casa da Amizade deste Clube, que maravilha,
um trabalho impecavel e merecem de todos nos
os agradecimentos pela organizac;ao, atenc;ao e
demonstrac;ao de carinho para com todos.

Tenho tambem que agradecer aos
companheiros convocados para esta assembleia,
e a cada momento que pass a, mais orgulhoso fico
de pertencer a este Distrito onde mais uma vez
todos demonstraram interesse pelo Rotary e para
o Rotary, comparecendo na sua maior totalidade
na nossa 18Assembllha Distrital.

Encaminhamos ja a todos os nossos c1ubes 0
Programa de nossa II Conferencia Distrital "Par
Um Mundo Melhor" e agradec;oos presidentes pois
fiquei sabendo que os mesmos tiraram "xerox" e
entregaram aos socios do seu clube. Agora e so
esperar para 0 inicio da nossa festa maior e
ansioso estoupara poderencontra-los novamente,
solicitando mais uma vez aos companheiros para
que comparec;am a este evento, ela sera
inesquecivelonde teremos entre outras atividades
uma Banda, gentilmente cedida pela Prefeitura

Municipal de Sumare atraves do Sr. Prefeito
Dalbem que ira nos brindar com lindas musicas,
teremos 0 sorteio de muitos brindes, teremos um
Coral de 40 vozes que e maravilhoso, sem nunca
esquecer de que teremos bons palestrantes que
irao falar sobre assuntos que interessam a todos
nos e teremos a felicidade de recebermos como
representante do nosso Presidente Glen, 0 comp.
Gov. Antonio Augusto de Moraes do Rotary Club
de Brasilia que vira acompanhado de sua
dignissima esposa Sra. BRUNILDE.

Diante desse enunciado, voce que ainda nao
fez a sua inscriyao, fa~a, nao importa se voce
vira um dia, dois ou tres dias ou ainda por uma
hora 0 que importa e a sua presenc;a, a sua
participac;ao para ficarmos mais felizes amda.

Obrigado,

Foehd Salmen
Gov. 97/98

VALOR DO 06LAR ROTARIO

MES DE ABRIU1998l $1,12 ~

ERRATA

Por erro, publicamos em

nossa ultima carta 0 valor do

D6/ar Rotario em $ 1,20, no

qual pedimos desculpa, pois
na realidade 0 seu valor e de

$ 1,12

De 21 a 24 de Maio de 1998
/I Conferencia Distrital

~'PorUm Mundo Melhor"

VlNHA PARTICIPAR CONOSCO DO

MAIOR lVlNTO ROTMIO DO DISTRITO

1 VlVlR GRANDlS MOMlNTOS Dl COMPANHURISMO

Mostl'€ que 0 Rotal'Y se Int€l'essa

Fda sua comullldade
Fdo 1l0SS0mUlldo

Fda Aumallidade
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INTERNATIONAL

PRESIDENTE

Glen W. Kinross

DIRETOR DE RI

Julio Cesar Scarafia

MENSAGEM DA COORDENADORA

Minha mensagem e de agradecimento a todas as amigas e

companheiras pelos servi{:os prestados a sua comunidade durante a gestao
de 97/98 desta coordenadoria.

As presidentes das Casas da Amizade e Associat;6es 0 meu apre{:o,

meu carinho pela maneira gentil e amorosa para com minha pessoa.
Espero encontrar todas voces em nossa "Conferencia em Aguas de

Sao Pedro".

Um beijo
Neife Salmen

SANTA BARBARA D'OESTE:

Curso para formagao de cozinheiras.

SALTO:

Lourdes Terasaka presidiu doagao de enxovais para bebes. Dia Inlemacional da Mulher

juntamenle com a Wizard Idiom as.

LEN(:6IS PAULISTA:

Participagao ativa ria quermesse de Sao Jose para angariar fundos para 0 lermino da

Construcao do Salao Paroquial.

BOTUCATU:

Atividades Educativas de Alfabetizagao. Atividade de lrabalhos manuais na casa das

meninas 'Armando de Barros" pela Querida companheira Lucilia Audreslti. Bazar de roupas

usadas. Preparativos para 0 Projeto 'Ambiental Distrital".

CAPIVARI:

Venderam 350 !ivros de receita, 0 dinheiro arrecadado sera usado na compra de

aparelho para Santa Casa. Rotary Club recebeu a visita do Prefeilo Sr. Lazaro de Almeida
Soares, ocasiao em que 0 presidente Takashi Vekawa ofeieceu ajuda do club em prol da

comunidade. Parabens. Campanha da pilha usada.

PIRACICABA:

Chcl da Lady para fins de ajuda a diversas enlidades. Doagao de enxoval de bebe a

Uniao Espfrila. Contribuigao de cestas basicas. Distribuigao de 300 peyas de roupas. Doagao

de produtos alimenticios a casa lransit6ria. Doagao de 300 pacotes de bolachas ao Lar Belel.

Conlribuigao de 5 bolsas de esludos.

COORDENADORIA DISTRITAL

ATIVIDADES DAS CASAS DA AMIZADE E

ASSOCMy40 DAS FAMiLMS DE ROTARIANOS

PRESIDENTE DA

FUNDA<';AO ROTA-RIA

Rajendra K. Saboo

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 4310

GOVERNADOR

Foehd Salmen 

Av. Celidoneo Neto, 661

17120-000 - Agudos/SP

Fone/Fax (014) 262-1582

SECRETA-RIO

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 ELIAS FAUSTO:
Rua Garcia Moreno, 55

Bingo para a compra de um aparelho de surdez. Jantardanyanle beneficenle. Doagao
Fone/Fax: (011) 7823-0197 de cestas de Nala\. Doagao mensal para fisiolerapia de uma crianya. Bingo para a compra de

L-_7_8_2_2-_5_3_1_2_-_7_8_22_-_5_3_09_..Juma cadeira de rodas. Ceslas basicas mensa\.

RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 303,5 - CAIXA POSTAL 441

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

LENyOIS PAULISTA- SP
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Distrito 4310 - ESTATisTICAS DO MES DE MAR~O/98
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ROTARY CLUBS
NUMERO DE SOCIOSFREQO~NCIAFUNDAGAo ROTARIA

CONTRIBUIGOES

BENFEITN° COMPo PAUL

Ordem AlfabEltica

30/06/97Variayao31/03/98%NO Reunioes
Mar90

Acumul.1997Mar90Acumul.

01. Agudes

36+013791,6005 1.000,0001 12

02. Americana

262682,1604250,00653,5201 24

03. Americana - Integrayao

14-021281,6205 10

04. Boituva

26+02 28909004 1.00000 04

05. Botucatu

39397849041.000,002.0000001 22

06. Botucatu - Bons Ares

22- 022090,0004 2.117,00 05

07. Botucatu - Norte

35+074295,0004 1.000,0003 30

08. CabreDva

16- 011593,000580,00704,20

09. Capivari

36- 072987,0704 3.000,00 28

10. Cerquilho

27-101793,0705 100,00 05

11. Elias Fausto

19·02 1784,7005 03

12. Hortoliindia

22-041876,8005

13. Indaiatuba

43+014497,3704 4.566,4715 73

14. Indaiatuba - Votura

23+02 2587,0004 15

15. ftu

51- 034881,8904 67,25 25

16. ftu - Convenyao

37·073085,0004 24

17. ltu • Terras de Sao Jose

333379,3805 06

*18. ltupeva

29- 0326100,00 04 03

19. Laranjal Paulista

19+04 2380,3504 05

20. Len¢is Paulista

39+014086,8004 16

21. Macatuba

22- 012186,7005500,001.000,00 02

22. Monte Mar

10- 010990,0005

23. Nova Odessa

18- 090985,0005 03

24. Piracicaba

494997,5004 0681

25. Piracicaba-Cidade Alta

39- 013881,6005 2.442,00 13

26. Piracicaba-Luiz de Que/rez

44·113363,0003 2.000,00 06

27. Piracicaba-Paulista

29-042583,2005 20

28. Piracicaba-Povoador

38+05 4381,8006 111,110115

*29. Piracicaba-Vila Rezende

38+013996,1604 0427

30. Poria Feliz

27- 012690,0003 03

31. Rafard

16·011598,6605 01

32. Rio das Pedras

32+03 3596,5004 1.000,00 17

33. Saltinho

21+042596,0004 04

34. Saito

38- 033596,0505804,861.000,00 24

35. Saito-Moutonnee

313184,7404 06

36. Sta. Barbara D'Oeste

27- 012675,0005 2.857,00 25

37. Sao Manuel

32- 013187,0205 101,85140105

38. Suman§

363663,3005 11

39. Sumare-Norte

40- 211985,5204 101,85 04

*40. Tiete

32+05 3784,6803 0105

41. Piracicaba-Siio Dimas

32- 072577,7504

42. SUmare-Nova Veneza

22-101265,0004

CLUBES PROVISORIOS: 01. Sumare-Ayao

+2727

02. SUB TOTALTOTAL

1.265-501.21585,89 2.634,86:Ji8'l2,2i4602582

* Clubes que nao enviaram ate a presente data 22/04/98 os Informes Mensais (Reiat6rio)

referente ao mes de Mar~o de 1998 a esta Governadoria. as dados dos Clubes faltantes
sao do mes anterior.
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CAMPEOES DE FREOUENCIA - MES DE MAR~O DE 1998

R.C. de Rafard '" 98,66%
R.C. de Piracicaba 97,50%
R.C. de Indaiatuba .. 97,37%
R.C. de Rio das Pedras 96,50%
R.C. de Saito..... 96,05 %
R.C. de Salti nho 96,00%
R.C. de Botucatu-Norte........ 95,00%
R.C. de Cerqui Iho...... 93,07%
R.C. de Cabreuva 93,00%
R.C. de Agudos 91,60%

DESTAOUES RorAR/OS

Foi realizado no dia 04/04/98 em Piracicaba na Escola "5ud Menucci" 0 5eminario de
Treinamento de Presidentes e Secretarios (PETS)do Distrito 4310, do Ano Rotario 1998-99.

A estatlstica do evento foi a seguinte:

Governadores, Instrutores e Secretarios 10
Governadores Adj untos 04
Companheiros Presidentes e Secretarios 75
Companhei ros Representados 06
Convidados 02

Apoio: Secretaria / Cafe 11
TOTAL 108 Companheiros

ROTARY CLUB SUMAR£' A(:AO

Com muita alegria que no dia 16 de abril, este c1ube recebeu do R.I. 0 diploma,

em uma festiva alegre e muito concorrida, corn a participayao de varios companhei
ros de outros c1ubes que prestigiaram corn as suas presenc;as bem como a participa
c;aode varias autoridades locais.

Desejamos ao Rotary Club Suman§ Ac;aoe seus socios sucesso ern sua vida

rotaria cheia de atividades e promoc;5es ern beneficio de sua comunidade.
Parabens, sejam bem vindos ern nosso meio.

UCENCIADA fXCLUSIVA PELO

ROTARY INTERNATIONAL

Distintivos, Chaveiros, FlamuIas, Binos,
Trofeus, Adesivos.

Rua Minerva, 307 - CEP: 05007-031

sAo PAULO· SP - Fane: (011) 26-3636· Fax (011) 62-6161

http://www.nzcam.brlrar.htm

NOTAS ROrMIAS DA SECRETARIA

DA GOVERNADORIA

A Secretaria da Governadoria agra

dece e cumprimenta as Valorosos Compa

nheiros e Distintas esposas: LEONARDO
ANNICCHINO e SIL VIA MARIA do RC

de Capivari; HENRIQUE BARBIN NETO

e CELIA MARIA do RC de Sumare, pela
dedicariio e atenriio demonstrada neste Ano
Rotario de 1997-98.
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NOVOS COMPANHEIROS - MES DE MAR(:O DE 1998

5

R.C. de Botucatu-Norte

R.C. de Botucatu Bons Ares

R.C. de Boituva

R.C. de Cabreuva
R.C. de Piracicaba-Paulista
R.C. de Piracicaba-Povoador

R.C. de Suman~.•Norte

: Valmir Vargas de Lima
Jose Roberto Veloso Nunes
Dinival Martins

: Joao Francisco Antunes
JoseJulio c. dos Santos
Jose Luiz Mariano de Oliveira

: Antonio Tadeu Labronici
Humberto Cisotto Filho

: Jean Clayton Thomaz
: Rui Marcos do Nascimento
: Luiz Antonio Mazzini

Dario Correa de Andrade
: Joao Carlos Bassan

BAIXAS DE COMPANHEIROS - MES DE MAR(:O DE 1998

R.C. de Agudos

R.C. de Boituva

R.C. de Cerquilho
R.C. de Hortolandia

R.C. de Itu- Terras de Sao Jose
R.C. de Nova Odessa

R.C. de Suman~ Norte
R.C. de Botucatu Bons Ares

R.C. de Piracicaba - Vila Rezende

: Jose Reinaldo Chaves
Josimar Rosa Francisco

: Carlos Roberto Custodio
: Jair Francisco Gomes Junior
: Artur Camargo
JoseCarlos Trotta Silveira
Iracema de Oliveira Pedra Ropele

: Antonio Carlos Garcez Telles de Menezes
: Juarez Alves de Miranda
Celso Franco

Luiz Gonzaga de Andrade
JoseAlves Farias
JoseM. Moraes

: Sergio Luiz Casagrande
: Joao Henrique Pupo Neves

Monica Aparecida de Oliveira Pinto
: Jose Luiz Guidotti

Geraldo Nunes
Carlos Eduardo Gaiad

o HOMEM E A MULHER
"0 fiomem i a mais su6Cime aas criaturas; a mu[lier 0 mais su6Cime aos itfeais .

.0 Iiomem i cere6ro; a mu[lier corafiio. 0 cere6ro proauz a [uz, 0 corafiio proauz 0 amor. }l [uz jecunaa,
o amor ressuscita.

o fiomem tem a supremacia; a mu[lier a preJerencia. }l supremacia significa a Jorfa, a preferencia

representa 0 direito. 0 fiomem iJorte pew raziio, a mu[lier i invencive[ peftzs fagrimas. }l raziio convence, as

Uigrima~ comovem.

b Iiomem i capaz ae toaos os lieroismos; a mu[!ier ae toaos os sacrificios. 0 !ieroismo no6iCita, 0

martirio puriji£a.

o fiomem i cMigo; a mu[!ier um evangeCfio. 0 c6a1fJocorriEJe;0 evange[fio apeifei{:oa.
o Iiomem pensa; a mu[!ier sonlia.

o Iiomem i tiiJuia que voa, a mu[lier i rou:Kino[que canta. %ar i aominar 0 espafo, cantar i conquistar
aa[ma.

CEnfim, 0 Iiomem esta coCocaao onde tennina a terra; a mu[!ier onae comefa 0 ceu".

VictorJ{UfJo
'E:{J:raUfode "q>aginasde CEdificafiio", de C£duardo ?dayr
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TODOS A CONFEHENCIA

A Conferencia, geralmente realizada em
maio e 0 maior evento do Distrito, a ela de
vendo acorrer companheiros e companhei
ras de todos os clubes. A participas:ao da
Conferencia Distrital e da maior importimcia
para os rotarianos em geral, mormente para
os novos socios. Dir-se-ia que e participando
deste grande evento que 0 novo rotariano tern
o seu batismo de fogo na vida de nossa gran
de instituis:ao.

Multiplos SaDos beneficios que derivam
de nossa participac;ao na Conferencia
Distrital, mas podem ser destacados tres de
les: A amplias:ao de nossos conhecimentos
acerca de Rotary e de seus programas, 0 cres
cimento de nosso entusiasmo pela instituis:ao
e 0 surgimento de urn companheirismo que
extrapola os limites de nossas cidades e mu
nicipios.

o rotariano que participa de uma Confe
rencia dela retorna com mais conhecimen

tos, resultado das palestras, paineis e deba
tes, a cargo de companheiros que conhecem
profundamente os meandros de Rotary. Nes
te particular, a Conferencia Distrital e uma
sucessao de valiosas pcs:as de instrus:ao e de
informas:ao rotarias.

Tao valiosa quanto a soma de conhecimen
tos adquiridos e a bagagem de inspiras:ao que
o rotariano leva da Conferencia ao retornar
para sua cidade e seu clube. 0 rotariano sai
do grande encontro distrital sabendo mais, e
o que e mais importante, querendo empre
gar os conhecimentos que the foram trans
mitidos.

Instrus:ao e inspira9ao unem-se magistral
mente nos coras:6es e nas mentes de quem
vai a uma Conferencia Distrital.

E, ao lado dos conhecimentos auferidos
com a participas:ao e do mais sincero prop6
sito de po-Ios em pratica na primeira oportu
nidade, a participas:ao na Conferencia, como
de resto em todos os demais eventos rotirios,
amplia os horizontes de quem dela venha a
tomar parte. 0 maior evento do Distrito se
meia companheirismo e irmana rotarianos
das dezenas de clubes que 0 integram e, nao
raro, de companheiros de outros distritos e
paises.

Com maiores conhecimentos, com urn
mais fume animo de servir, e com 0 estabele
cimento de novas e s6lidos las:os de
companheirismo, a Conferencia Distrital ha
que atrair centenas de rotarianos do Distrito
e de fora dele.

COMPREENSlio:

'A palavra COMPREENsAo, e tao simples, como qua/quer outra, mas em sua abrangeneia, e na
realidade de forma explieita, a palavra de DEUS.

Ser compreensivo, e a que todos nos sem exeessao devemos e preeisamos ser.
Se nos a usarmos ao pe da letra, veremos que com um simples raeiocinio seremos mais felizes do

que aqueles que preeisarem ser eompreendidos, eada um de nos tem as seus problemas, difieuldades,
limitac;:oes,ao observarmos porem, as nossos amigos, eompanheiros, parentes au afins, ou apenas vizi
nhos de onde estivermos no momenta da observac;:aoau mesmo da reflexao, veremos expressoes diver
sas, as quais podem ser interpretadas de varias maneiras, mas nunea saberemos na verdade a que se
passa em seu intima se a mesma pessoa nao nos dizer; cousa alias diffeil, em sofrimento, a ser humano
par natureza feeha-se em si para·se proteger, com reeeio de se exp6r,

Neste momenta de nossa existeneia, onde todos nos de uma forma ou de outra estamos passan
do par momentos diffeeis, algumas pessoas, por estarem em situac;:aomais regalada, acreditam que
estao bem, inatingfveis, mas Essestambem devem repensar seus va/ores, ese, apesar de tudo tivermos
eompreensao par nossos seme/hantes, entao seremos quase Deus, que em sua Onipoteneia nos fez a
sua imagem e semelhanc;:a, mas nao disse au afirmou que para tanto deveriamos sofrer eternamente,
po is para evitar que tal aconteeesse, ELEveio a terra, ao mundo de entao e fez 0 seu saeriffeio.

Meus eompanheiros, nao pretendo ensinar au dizer 0 que eada um deva fazer de sua vida, mas
lembrem-se que a COMPREENsAo, e tudo que nos resta para vivermos em paz conosco e com as outros.
Pratiquem e abusem dela, po is aquele que assim a fizer estara mais feliz e satisfeito do que aquele que
del a preeisou.

Com humildade e eompreensao todos nos viveremos melhor.

Estevam Alberto Napolitano



Mostre que 0 Rotary se Interessa___________________________________ 7

•• VMACONTR/BV/y40DEVS$10.000POS
S/B/LiTA

./ Sistema de a6astecimento de agua e saneamento, plan

tacao de 6ananeiras, criacao de aves domesticas e plan

tacao de hortas em telhados, para ajudar pessoas po

6res no Haiti .

./ Cirurgia de labio leporino e fenda palatina e rea6ilita

cao de 50 pacientes indigentes no Mexico .

./ 33maquinas de escrever em 6raile para uma escola

para deficientes visuais no Brasil.

./ Compra de equipamento para tratamento de recem

nascidos para urn hospital na Argentina .

./ 4 meses de estudo no sui dos Estados Unidos para urn

estudante de agricultura do Gana.

./ Subsfdio para que um professor universitario dos USA

ensine sociologia na Nigeria durante 3 a 5 meses.

./ Construcao de estufa na Jamaica para produzir 5000

mudas de arvores anualmente e aumentar 0 rendimento

de 700 agricultores .

./ Aquisicao de colchoes, travesseiros e c06ertcres para

100 criancas em urn orfanato em Bangladesh .

•• VMA CONTR/BV/00 DE VS$ 5. 000 POSS/
B/UTA

./ Suprimento de agua para incu6adora de ovas de peixe

em um centro de Zim6a6ue que treina cerca de 50

pessoas por ano .

./ Treinamento profissionalizante em informatica, costura

e bordado para 50.000 residentes de uma favela em

Delhi, na India .

./ Compra de Livros e treinamento de instrutores para

alfabetizacao de 65 adultos em uma regiao rural da

Guatemala .

•• VMA CavTR/BUl00[:£ VS$l000POSSIB/UTA

./Treinamento em Pecuaria para uma viuva de Uganda,

onde a guerra civil destruiu a economia e as criancas

morrem devido a uma dieta p06re em protefna e cal

cio.

./ Dez oficinas de costura para possi6ilitar que mulheres

p06res do Mexico sustentem a si mesmas e a seus

filhos.

./ Compra de todos materia is necessarios para a cons

trucao de um poco artesiano na India, para fornecer

agua potavel a mais de 300 pessoas.

•• VMA CONTR/BV/00DE VS$ 500 POSS/B/UTA
./ Esta6elecimento de uma oficina de conserto de relogi

os para 6 pessoas deficientes nas Filipinas

./ Aquisicao de ferramentas de carpintaria para uma of i
cina de treinamento profissionalizante no Gam6ia para

1 50 jovens com deficiencia auditiva

./ Proteses para 1 2 pessoas portadoras de deficiencias

na Tailandia e no Cam60ja

./ Materiais e treinamento em apicultura para 20 jovens

de Mali
.'.

•• VMA CONTR/BU/00DE VS$ 100 POSS/B/UTA
./ Livros escolares para uma escola de 10 grau no Zam6ia

./ Mil arvores para reflorestar regioes na Guatemala

./ Urn aparelho de audicao para criancas no Paquistao

./Vacina para imunizar 370 criancas contra a polio

o QUE AS SUAS CONTRIBU/~6ES A FUNDA~AO
RorARIA PODEM FAZER

•• VMA CONTR/BU/00 DE VS$ 50 POSS/B/UTA

./ Cirurgia de catarata para duas pessoas na India

./ Tres carteiras para uma escola no Mexico

./ Remedios para uma dfnica na Indonesia

./ Vacinas e Seringas para imunizar tres criancas contra a

hepatite em urn orfanato na Romenia

• Assista ao nascer do sol pelo menos uma
vezporano.

• Tenha urn aperto de maD firme.
• Olhe as pessoas nos olhos.
• Cante DO chuveiro.
• Elogie pelo menDs tres pessoas por dla.
• Gaste menos do que voce ganha.
• Salba perdoar aos outros e. principalmente. a 51.'

mesmo.

• Aprenda tres piadas boas, mas inocentes.
• Devolva tudo que pegar emprestado.
• Trate a todos da maneira pela qual gostaria

de ser tratado.

• Fa~ novos amigos.
• Saiba guardar segredos.
• Noloadle uma alegria.
• Reconhe~ seus erros.
• Sorrla. urn sorriso nolo custa nada e nolo tern

pres:o.
• Nolotome nenhuma medida enquanto estlver

zangado.
• Jamais prive uma pessoa de esperan~. Pode

ser que ela tenha so isso para continuar vi
venda.
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Rotary International
~ .. "

. 'i ..1.
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o QUE E INTERCAl\mIO ROTA-RIO DA AMIZADE?

o intercambio Rotario da Amizade e urna atividade na qual rotarianos e suas familias visitam
os lares de rotarianos, de outros paises, por alguns dias. 0 objetivo do programa e promover a com

preensao intemacional, a boa vontade e a paz, atraves de contatos pessoais que ultrapassam os limites
nacionais.

Ha dois tipos de Intercambio Rotario da Amizade. 0 primeiro e 0 Programa de Visitas
Interclubes, no qual rotarianos, acompanhados ou nao de seus familiares, passam alguns dias no lar
de um rotariano de outro Pais. 0 segundo e 0 Program a de Visitas Interdistritais, no qual de 4 a 6
casais visitam varias comunidades no distrito anfitriao por urn perfodo de ate um meso 0 nfunero de
casais e a dura9ao das estadias sac flexiveis, e decididos pelos distritos envolvidos. Ambos os pro

gramas sac coordenados pelas Comissoes Distritais do Intercambio Rotario da Amizade e nao acar
retam despesas para 0 Rotary Intemacional. AIem disso, sempre que possivel os distritos sac incen
tivados a organizar Intercambios Univocacionais, nos quais os h6spedes e anfitrioes tern a mesma
profissao.

o QUE CONSTITUI 0 L1VTERCAMBIOROTAJuO DA AMIZADE?
Sempre cabe ao clube anfitriao decidir sobre as caracteristicas do intercambio (por exemplo,

o numero de familias anfitrias envolvidas) e faz.er os preparativos de acordo. A hospitalidade geral
mente implica em alojamento (em lares de rotarianos), refei90es e visitas a locais de interesses turis
ticos - as mesmas cortesias que seriam oferecidas a urn amigo do anfitriao. E aconselhlivel que haja
um acordo por escrito entre os clubes participantes sobre os preparativos basicos. No caso das Visitas
Interdistritais, 0 presidente da Comissao do Intercambio Rotario da Amizade do distrito anfitriao
dara ao seu colega do distrito dos visitantes urna lista dos Rotary Clubs a serem visitados e informa

9ao sobre a dura9ao da estadia em cada local. Os presidentes das comissoes distritais e os voluntarios
dos clubes anfitrioes devem chegar a urn acordo quanto a urn itinenirio e preparativos antes do inicio
do intercambio.

POR QUE 0 INTERCAMBIO ROTARIO DA AMIZADE E IMPORTANTE COMO PROGRAMA
ROTAJuO?

o Intercambio Rotario da Amizade nao e simplesmente uma maneira de obter alojamento
amigavel durante uma viagem de neg6cios ou prazer. 0 intercambio de familias rotarias e casais
motivados por um desejo sincero de aprender sobre OUtrasculturas e compartilhar companheirismo
intemacional pode ser urna ferramenta eficaz na promo9ao de melhores rela90es hurnanas entre os
povos do mundo.

ORAvAO DO AMANHECER

Senhol',

no silencio deste dia que amanhece, venho pedil'-te a Paz, a Sabedol'ia e a Fol'I$a.

Quel'o olhal' 0 mundo com os olhos cheios de Amol'.

Sel' pociente, compl'eensivo, manso e prudente, vel' alem das apol'encias de teus filhos como Tu mesmo os ve,

e ~ssim ... nao vel', senao 0 bem em cada um.

Cel'l'a meus ouvidos a toda calunia, gual'da minha lingua de toda a maldade.

Que s6 de benl$aos se encha meu espIl'ito.

Que eu seja tao bondoso e alegl'e, que fodos quantos se achegarem a mim sintam a Tua presensa.
Reveste-me de Tua beleza. c.'

Senhor; que no decurso deste dia
eu Te revele a todos.
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CATE(}IJESE
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Pesquisas vem sendo feitas sobre

a crescente evasao de filiados, sem dis

tins:ao, nos clubes rotarios, a fim de que

se possa conhecer as suas causas mais

fortes. T ais pesquisas sac necessarias

para que se possa empreender urn tra

balho de recuperas;ao, a par de se conti

nuar com a missao de arregimentar
novos socios e estabelecer novos clubes.

A faIta de conhecimento maior do

que e ROTARY e 0 ideal de servir, suas

estruturas e seus programas, a Funda

c;:aoRotaria de Rotary International 

sua dimensao e abrangencia - e demais,. ,
aspectos rotanos, e, com certeza, urn

ponto fundamental a considerar-se na

analise dessa fuga de rotarianos e

rotarianas, que preocupa e entristece

todos aqueles que acreditam no servir

rotario, implant ado com pioneirismo,

coragem e tenacidade em toda a Terra.

Catequizar e suprir carencias exis
tentes em nosso mundo rotario. E diH

cil aceitar essa verdade (verdadeira!) de

que nao estamos tendo a competencia
de iniciar homens e mulheres em

ROTARY. Nao estamos tendo a capa

cidade inte1igente de transmitir-lhes

conhecimentos rotarios. E, por isso, nao
estamos tendo eficiencia em incutir-lhes

disposis;ao em virem compartilhar,
conosco, para que aumente 0 numero

dos envolvidos em Rotary. A

inexistencia de urn maior compartilhar

faz com que nos enclausuremos. A nos

sa fe em ROTARY estcl restrita (pare

eel) em nos mesmos. Ou nao?

Transformarmo-nos em cate

quistas rotclrios e uma busca

missionaria, cotidiana, na vivencia que

aprendemos a ter em ROTARY e que

precisa ser exercida com destemor. E
Hcito ir a luta e procurar convencer os

" • 1'\1 "

outros, cnstaos novos , a compreen-
derem ROTARY ease tornarem "sol

dados impavidos e destemidos" no cam

po de batalha rotario.

A catequese tern que ser constan

te, metodica (escrita ou oral) e eficaz.

Nao pode se limitar a urn forum, uma

assembleia, uma conferencia, uma con

venc;:ao... que todos sabemos nao cum

prem com eficacia os fins a que se desti

nam. Os event os rotclrios,. conquanto

valiosos, sac sabidamente prejudicados

pela ausencia de muitos, pela falta de

disciplina, pelos custos, pelo "fazer tu
rismo", etc ...

A catequese ha que se permanen

te. Leitura, reunioes espedficas de in

formas;ao e instruc;:aorotarias, exemplos

de comportamento, companheirismo,

disciplina, ... entre outras fontes de sa

ber e inspirac;:ao.

Catequizar e sair a semear. Nao e

privilegio deste ou daquele rotariano e

rotariana ser urn catequista. E missao e
dever de todos. Devemos reconhecer,

com humildade, que estamos falhando

em nossa tarefa catequisadora e, com

energia e determinas;ao, precisamos se

mear a palavra de ROTARY, para uma
colheita farta de servir.
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BRASll- INUNDA<;OES CAUSADAS POR H NINO

o governador do Distrito 4610 nos informou que a situa~ao da cidade de Registro foi declarada de
calamidade publica devido a elevac;:aodo leito do rio Ribeira 3,0 m acima do nfvel normal. Foram causa
dos serios danos a im6veis e construc;:6esde infra-estrutura, sendo que mais de 5.000 pessoas foram
deixadas ao desabrigo. Para colaborar com os trabalhos de socorro, favor enviar cheques nominais ao
Rotary International, no seguinte endere~o: alc Harris Trust & Savings Bank, P.O. Box 71394, Chicago, IL
60694-1394, EUA. Para maiores informa~6es, inclusive sobre a doac;:aode bens em especie, favor entrar
em contato com Edson S. Shiratsu, presidente do Rotary Club de Registro Ouro, Rua Manaus 122/1,
11900-000 Registro, Sao Paulo, Brasil. Telefone: 55-13-821-1966; Fax: 55-13-821-4580.

PERU - ENCHENTE

Chuvas torrenciais causadas pelo fenomeno c1imatico EI Nino resultaram em graves enchentes e
deslizamentos de terra na regiao n6rdica e central do Peru causando pelo menos 30 mortes segundo
comunicados oficiais. 0 governador do Distrito 4460 informa que 0 total dos danos ainda nao pode ser
estimado. Para apoiar os esforc;:osde assistencia, envie cheques para dep6sito na conta nO622-169185 do
Governador de Distrito Leoncio Susuki L6pez, indicando c1aramente "Disaster Rei ief in District 4460" ao
endere~o: Interbank, Plaza de Armas, Huaraz, Ancash, Peru. Para maiores informa~6es, inclusive no que
diz respeito a necessidades de artigos especfficos, contate 0 rotariano Manuel More More, Jr. Tumbes nO
900, Catacaos, Piura, Peru. Telefone: 51-74-371022; fax: 51-74-327834; e-mail:
catacmai I.cosap.data.com .pe.

REPUBLICA DEMOtRATICA DO CONGO - CONFlITO ETNICO

Novamente, a regiao central da Africa sofre as sequelas de uma guerra civil. Cadaveres, principalmente de
mulheres e crian~as, sac vistos abandon ados pelas ruas. Aqueles que buscam refugio da situa~ao nao
encontram abrigos e a fome e geral, com muitas pessoas morrendo de inani~ao. Enfermidades estao
come~ando a se espalhar pela regiao. Com a proximidade da epoca das chuvas, a situa~ao em breve ficara
pior. 0 governador do Distrito 9150 solicita ajuda para as vftimas dessa tragedia humana. As contribui
c;:6esfinanceiras devem conter clara indicac;:ao de que sac para assistir 0 Distrito 9150 e ser enviadas a:
Rotary International, do Harris Bank, P.O. Box 71394, Chicago, IL 60694-1394, EUA. Para maiores infor
mac;:oes,favor contatar 0 governador de distrito Aime-Faustin Lema Kizodisa, B.P. 1521, Kinshasa, Repu
blica Democratica do Congo. Telefone: 243-88-44206; Fax: 1-212-376-9396.

NOVO PREMIO DO RIINCENTIVA 0DESENVOLVIMENTO

DO QUADRO SOCIAL

No anopassado, 0 distrito 3810 (Filipinas) Cundou 17 Rotary Clubs, os distritos em Taiwan
(3460, 3470, 3480, 3490) admitiram 32 clubes e 0 Distrito 4650, no Brasil, conta agora

com 10 clubes adicionais.

E urna pena que, na epoca, ainda nao existia 0 novo Premia do RI por Desenvolvimento do Qua
dro Social e Expansao. Cada um dos Rotary Clubs patrocinadores teria recebido um belo certificado por
seus esfors:os.

A partir deste ano rohirio, os govemadores indicados solicitarao que os presidentes de clube esta
beles:am metas de desenvolvimento do quadro social para 0 ana seguinte, sabre as quais a sede mundial
do RI sera informada ate lOde julho.

Em 15 de maio de 1999, quando os clubes terao tido quase um ano para cumprir as suas metas,
cada govemador informara 0 RI quanta ao seguinte:
o 0 clube do distrito com 0 maior indice de desenvolvimento

o 0 clube que atraiu 0 maior numero de novos socios
o 0 clube com 0 menor indice de baixas
o os nomes de todos clubes que apadrinharam novos Rotary Clubs

Cada um dos clubes acima recebeni um certificado assinado pelo presidente do RI. Alem disso, 0
govemador de cada distrito que tiver curnprido ou excedido as suas metas sera agraciado com urn premio
especial pelo desenvolvimento do quadro social e tal feito sera publicado na revista oficial do Rotary.

Ausente da !ista acima esta 0 verdadeiro campeao dessa competis:ao - 0 Rotary. E 0 seu premio
sera 0 compromisso e entusiasmo de inumeros novos socios, pelos quais ele nao precisara esperar ate
maio.
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DESENVOlVIMENTO DO QUADHO SOCIAL

DICAS

Mulheres silo uma excelente Jonte de socios em potencial

11

- De as mulheres urna plataforma como oradoras do Clube e as convide para se tomarem socias.
- Estabeleya urn projeto conjunto com Associayoes femininas locais e regionais (profissionais,

de neg6cios, serviyos, civicas, religiosas) como urn celeiro de recrutamento de associadas em
potencial.

- Identifique mulheres lideres e empresanas e peya a urn socio do Clube para conta-Ias como
socias em perspectiva.

- Evite admitir apenas urna mulher simbolo. Admita vlirias para que elas ajudem em novas
admissoes e tambem na manutenyao das jli existentes.

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS OS CLUBES

No proximo dia 29/05/98, vence 0prazo para entrega da Declaray80 de Imposto de renda para todas

as entidades sem fins lucrativos, referente ao perfodo de 01/01/91 a 31/12/91 (caso do Rotary Club).
Observe que 0perfodo abrange dois £xerc/cios Rotanos: de 01/01/91 a 30/06/91 e de 01/01/91 a 31/

12/97. Somaros dois per/odos.

Nao hfJ incidencia de Impasto de Renda, porem e obrigatOria a entrega da Dec/arayiio.

Cumpra 0 compromisso com a Receita Federal, evitando a mu/la de 500 UFIR pela falta da entrega

au da entrega em atraso .
.A Dec/arayiio de Isenyiio do Imposto de renda Pessoa Jurfdica devera ser entregue obrigatoriamen

te em disquete ou pela Intemet

o disquete esta a disposiyao em qualquer Posto da Receita Federal, e os Bancos autorizados a
recebe-Ias sao 0 Banco do Brasil, a Caixa £conomica Federal e a propria ReceJla Federal.

Peya ajuda a um companheiro contabilista do seu c/ube ou de um Clube co-frmao.

M ostre que 0 Rotary se Interessa
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- Sera que realmente unimos as quatro maos de nossa familia rottiria nas nossas quatro ra~as, para
sustentarmos 0 pesado globo do mundo, com suas...:ft!renciascada vez mais erescentes?

- Mostramos que Rotary se Interessa pelo analf.1Mimitado em suas condi~{jes,com baixos saUrios,
produzindo sem qualidade e,por isso,tirando-rf!Ji#J1!llJJibilidadesde competir nessemundo globalizado?

- Mostramos realmente que 0 Rotary se InteresifFpe../iilWenordesamparado, peramb-..t.landopelas ruas,
faminto, prostitufdo, agredido, abusado sexualmififil

- Mostramos que 0 Rotary se Interessa contribuir4lMlbm a nossa Fundafao Rottiria para que ela possa
elevar seu auxilio as comunidades e para que ptJitlfnos homenagear aqueles companheiros destacados?

- Mostramos que 0 Rotary se Interessapor aquefttjue perdeu as esperanr;asde vida, pelo exclufdo, pelo
doente, pelo idoso, pelo deficiente? ,jM\l,

- Mostramos que 0 Rotary se Interessa pelo desaIJilgado e buscamos orienta~ao para construir casasde
baixo custo atraves de Suhsidios Equivalentes? ".:.:.'

Mostramos que 0 Rotary se Interessa por seus amigos, meus companheiros, recepcionando-os
e dando-lhes a devida aten\;ao nos encontros, nos eventos, nas reuni6es?

LWART lWART lUBRIFICANTES lTDA
Lubrificantes ltda. Atraves de tecnologla pr6pna tornou-se a maior empresa da America

Latina em rerrefino de 61eos lubrificantes usados ..

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LEN~6IS PAULISTA - SP
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Desenvolvendo 0 Ouadro Social

o maior lrunfo do Rotary sac os rolarianos.

Cada vez que alguem deixa de ser rotariano, seja por

qual motivo for, toda a organizagao sotre. Por oulro lado,

cada vez que alguem se torna rotariano, nos nos forta

lecemos, 0 nosso potencial para a prestayao de servi

90S aumenta, e a nossa meta de compreensao e paz no
mundo torna-se mais viavel.

o Rotary precisa continuar a crescer para que,

trabalhando para melhorar a qualidade de todas as pes

seas do mundo, possamos Mostrar que 0 Rotary se In·

teressa. Um quadro social maior significa que mais

rotarianos estao se unindo para resolver problemas se

rios como pobreza, fome, analfabelismo e violencia con

tra crian98s.

Alem de procurar s6cios potenciais qualificados,

precisamos manter os s6cios atuais. Podemos fazer isso

orientando os novos socios sobre as suas responsabili

dades para a prestayao de serviljOs oferecidas pelo

Rotary, e incentivando todos os socios a participar ali

vamente dos projetos e programas de c1ube.

Em nossos esforljOs para atrair novos s6cios,

devemos nos basear no principio de ciassifica90es - um

sistema exclusivo do Rotary. Seguindo esse principio,

nossos c1ubes serao uma represenlayao fiel da comuni

dade onde estao localizados e estaremos cumprindo 0

requerimento de que todo socio seja um lider em sua

profissao ou ramo de negocios.

Em meu ana como presidente do RI, pe90 que

todos os rotarianos Mostrem que se Interessam Desen
volvendo 0 Quadro Social.

Ao fazer isso, estaremos aumentando a cap a

cidade dos c1ubes de Moslrar que 0 Rotary se Interessa

- pela sua comunidade. pelo nosso mundoe pela hum a
nidade.

Glen W Kinross

PREPARE SUAAGENDA

OS DEZ MANDAMENTOS DE UM eLUDE FRACASSADO

01- Nao ter urn plano de a~o bem definido,
02- Niio escutar 0 que 0 socio esta duendo,
03- Nao descrever benefidos para os socios de forma dara, susdnta e persuasiva/
04· Nao tentar 0 compromisso e 0 envolvimento dos socios para com 0 dube, com a frequenda necessaria/
05- Prejulgar negativamente 0 potencial de a~o dos sodos/
06· Nao lidar com as obje~oes de forma clara e direta,
07· Nao acreditar no poder de uma atitude positiva,
08· Nao mudar, nao crescer/
09- Nao estabelecer prioridades,
10- Niio trabalhar com afinco.

PEDIDO DE PUBLICA~6ES, PROGRAMAS AUDIOVISUAlS E MATERIAlS DO

ROTARY INTERNATIONAL E DA FUNDA~AO ROTAluA

Agora vai ser mais facil fazer os pedidos de Publica~oes do Rotary International e da Funda
Qao Rotana, atraves do telefone direto:

PABX - 011 - 826 2966

(por favor desconsidere 0 n° 826 6657)

. ': celulose e papel lWARCEl CElUlOSE E PAPEllTDA .

.M c Itda. j<1alcan~ando auto suflCl~nCla em matena-prlma, hOJedestaca-seL;LWARCEL em produ~ao de celulose fibra curta (eucalipto), longa (pinus) e de
sisal (especial)

RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 303,5 - CAIXA POSTAL 441


