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CARTAMENSALN° 11 MAIO/1998

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Esta e a nossa penultima Carta Mensal e ja com saudades de todos estoll escrevendo para
agradecer a participaQ'io de todos neste ano vitorioso do nosso Distrito.

Estou chegando da nossa II Conferencia Distri tal" Por um mundo melhor" onde emocionado

pude ver na presen<;a de todos 0 entusiasmo e 0 grande interesse pelo Rotary. Nestes tres dias de
muita alegria, companheirismo e trabalho, conseguimos fazer da nossa conferenda uma verdadeira
reuniao de familia onde todos partidparam com muito entusiasmo em todas atividades oferecidas.

Desde 0 momento do hasteamento das bandeiras, com a partidpa<;ao magistral da Banda
Municipal de Sumare, pudemos sentir que a nossa festa seria brilhante e estava fadada ao sucesso.

Nao me enganei; pois, a cada momento mais e mais companheiros iam chegando acompanhados de
seus familiares aurnentando assim a cada instante a nossa alegria e emo<;6es.

Com a presen<;a de 1080 participantes, tivemos tres plenarias maravilhosas onde pudemos
contar com palestrantes fabulosos abordando temas de Rotary e do Cotidiano.

Nossa terceira plenaria foi de muita festa, muita homenagem, muita alegria e porque nao
dizer muitas lagrimas de emo<;6es.Foram entregues 72 trofeus aos clubes que melhor curnpriram as
metas planejadas onde tivemos como campeao 0 Rotary Club Botucatu- Norte no Concurso Excelencia
no Servir. Fizemos a entrega dos Diplomas do Concurso Men<;aoPresidencial a 41 clubes dos 43 do

nosso Distrito, enfim foi lindo demais em todos os aspectos, e, isto tudo sem falar do II Encontro das
Associa<;6es das Familias de Rotarianos e das Casas da Amizade.

Com um programa muito hem elaborado, a Coordenadoria este ano, inovou para melhor,
promovendo duas plenarias bastante concorrida e uma farta distribuil;;aO de brindes a todas as

participantes, fez 0 1° Torneio de Buraco com sucesso, 0 desfile de modas e 0 cha com uma presen<;a
bastante grande foi 0 ponto alto deste encontro.

Enfim a nossa conferencia foi uma das mais belas do nosso Distrito e isto foi promovido
gral;;asa presen<;a de grande numero de rotarianos e seus familiares tornando a nossa festa mais feliz.

Registramos com muito orgulho a presenl;;a do representante pessoal do Presidente do

Rotary International, 0 nosso companheiro Governador Antonio Augusto C de Moraes do Rotary
Club de Brasilia acompanhado de sua dignissima esposa Sra. Brunilde e atraves de suas simpatias
que irradiou a todos os participantes de nossa coruerencia, a mesma £icou mais bonita.

Finalizando, quero agradecer a todos os participantes de nossa Conferencia, aos

componentes da Comissao Organizadora, presidida pelo compo Decio Sordrzeieski, aos que auxiliaram
direta e indiretamente, enfim a todos, pois, gra<;asa eles e a
todos voces 0 nosso even to foi urn sucesso,

Obrigado,

Foehd Salmen

VALOR DO DOLAR ROTARIO

MES DE MAIO/1998
$ 1,12

Mostre gue 0 Rotary se Interessa
pe/a sua cOlllunldade

pe/o nossolllundo
pe/a AUlllanldade
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ROTARY

iNTERNATIONAL

PRESIDENTE
Glen W. Kinross

DIRETOR DE RI
Julio Cesar Scarafia

[ __ M_E_N_S_A_G_EM_D_A_C_O_O_R_D_E_N_A_D_O_RA __ .J

Quero aqradecer iI todas companheiras do meu Distrito no perfodo
de 97/98 que Deus recompense a todas que se doaram em nos unir e que
possibilitaram as reaIiza,!oes dos nossos ideais. voitados para uma sociedade
mais responsavel e mais justa.

Esta demonstra,!ao de carinho nos foi dada em nossa Conferencia
em quas de Sao Pedro. 0 sucesso e 0 brilho desta festa. nos devemos a presen,!a
de todas. Agradecemos a comissao orqanizadora.

Urn beijo
Neile Salmen

PRESIDENTEDA

FUNDA<;AO ROTARIA
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

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

OS DEI MANDAMENTOS PARA A VIDA A DOIS

Regras e/aboradas por uma equipe norte-americana de psic6/ogos,

especia/istas no aconse/hamento de casais em conflito.

01. Os dois nunca se devem irritar ao mesmo tempo.
02. Nunca gritar um com 0 outro, a nao ser que a casa esteja em chamas.
03. Se um deve ganhar a discussao, deixe que seja 0 outro.
04. Sefor inevitavel criticar,far;a-o com amor.
05. Nunca jogar no rosto do autro os erros do passado.
06. Ser displicente com qualquer pessoa, menos com 0 c6njuge.
07. Nunca ir dormir deixando um acordo pendente.
08. Pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra de agrado.
09. Cometendo um erro, prepare-se para admiti-lo e pedir desculpas.
10. Quando um nao quer, dois nao brigam. Eo que mais grita, menos tem razao.

"Evite sapatos de sola de borracha, inclusive tenis, nos momentos em
que voce se sentir triste, deprimida ou nos dias em que voce estiver atraves
sando problemas dificeis, pois a borracha, por ser elemento isolante, "veda"
urna das extremidades mais importantes do corpo - os pes - atraves dos quais
as energias desfavonlveis poderiam ser descarregadas, nao permitindo que a
energia negativa, emanada pela tristeza e pela preocupaS;ao, saia de seu corpo,
deixando voce cada vez mais tenso",

TOOa retirado da obra de Gracia Maria Falcilo Martins"

UCENCIADA EXCLUSIVA PIlLO ROTARY INTERNATiONAL

Distintivos, Chaveiros, Flamulas, Sinos, 'frofeus, Adesivos.

!!!I'[lll!I'[!!llllll!!lli!!I!l!lli'I·III'llll!ll!!!ill.il!!illll!!illllill·[!i[jili!!li!II!I!//!!!!!i/'I![I!i!il!!lilll!I!!i[illll:I/!!'

Rua Minerva, 307 - CEP: 05007-031

sAc PAULO - SP - Fane: (011) 26-3636 - Fax: (011) 3862-6161

http://www.nz.cam.br/rar.htm

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5- CAlXAPOSTAL441

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

LEN<;6IS PAULISTA- SP
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Distrito 4310 - ESTATisTICASDO MES DE ABRIU98

3

ROTARY CLUBS
NOMERO DE SOCIOSFREOOtNCIAFUNDACAo ROTARIA

CONTRIBUICOES

BENFEITN' COMPoPAUL
Ordem Alfabetica

30/06/97Variayao31/04/98%N'ReunioeAbrilAcumul.1997AbrilAcumul.

01. Aaudos

36·013586,6604 1000,0001 12

02. Americana

262683,7505400,001.053,5201 24

03. Americana· Integrayao

14- 021291,7004 10

04. Boituva

26+0228928505 1.00000 04

05. Botucatu

39398114041.000003.0000001 22

06. Botucatu - Bons Ares

22- 031992,0005 2.117,00 05

07. Botucatu· Norte

35+074296,0002 1.000,0003 30

08. Cabreuva

16·011582,0004100,00824,20

09. Capivari

36- 063082,00051.000,004.000,00 28

10. Cerquilho

27-101794,1204 100,00 05

11. Elias Fausto

19·021777,9204 03

12. Hortolandia

22·041883,2003

13. Indaiatuba

43+014496,4803 4.566,4715 73

14. Indaiatuba - VohJra

23+022589,0005 15

15.ltu

51·044792,9605 67,25 25

16. Itu - Convenyao

37·073084,0003 24

17. ltu - Terras de Sao Jose

33·013284,3603 06

18. ltupeva

29- 06.23100,0003 03

19. Laranjal Paulista

19+042384,6605 05

20. Lenc6is Paulista

39+014093,1003 16

21. Macatuba

22- 012189,0004 1.000,00 02

22. Monte Mor

10- 0109100,0003

*23. Nova Odessa

18·090985,0005 03

24. Piracicaba

494996,0004 061192

25. Piracicaba-Cidade Alia

39- 023772,6003600,003.042,00 13

26. Piracicaba-Luiz de Oueiroz

44-113362,8704 2.000,00 06

27. Piracicaba-Paulista

29-042598,6703 20

28. Piracicaba-Povoador

38+054384,4003 111,110520

29. Piracicaba-Vila Rezende

38-043486,1604 0427

30. Porto Feliz

27+012888,0004 03

31 Rafard

16- 011598,3304 01

32. Rio das Pedras

32+033591,5004 1.000,00 17

33. Saltinho

21+042596,0005 I
04

34. Saito

38·033598,1003200,001.200,00 0125

35. Saito-Moutonnee

31- 013086,6605 0107

36. Sta. Barbara D'Oeste

27- 012675,2803 2.857,00 25

*37. Sumare - Nova Veneza

22-101265,0004

38. Sao Manuel

32- 013175,3003 101,8514 05

39. Suman)

36·023470,6003 11

40. Sumare • Norte

40·211990,7904 101,85 04

*41.Tiete

32+053784,6803 0105

*42. Piraciaba • Sao Dimas

32- 072577,7504

43. Sumare-Acao

+272789,0003

CLUBES PROVISORIOS: 01.02.SUB TOTALTOTAL

1•.265·651.19986,68 3.300,0030.142,254618600

* Clubes que nao enviaram ate a presente data 19/05/98 os INFORMES MENSA IS

(Relat6rio) referente ao mes de ABRil de 1998 a esta Governadoria. Os dados dos
Clubes faltantes sao do mes anterior.
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CAMPEOES DE FREOtJENCIA - ME'S DE ABRIL DE 1998

R.C. de Americana
R.C. de Itupeva
R.C. de Piracicaba
R.C. de Piracicaba Luiz de Queiroz
R.C. de Laranjal Paulista
R.C. de Porto Feliz

R.C. de Itupeva •.............................................................. 100,00%
R.C. de Monte Mor 100,00%
R.C. de Piracicaba - PauIista 98,67%
R.C. de Rafard 98,33%
R.C. de Saito 98,10%
R.C. de Indaiatuba 96,48 %

R.C. de Piracicaba 96,00%
R.C. de Saltinho .. 96,00%
R.C. de Botucatu-Norte 96,00%

R.C. de Cerq uiIho 94,12 %

NOVOS COMPANHEIROS - MES DE ABRil DE 1998

Erich F. A. Paul (honorario)
Antonio Rocco Marrofino
Jose Francisco Puydinger
Maria Jamile Sheila Rodrigues Piazza
Marco A. Scudeler Cardoso
Pedro Luiz Patuci
Jose Luiz Ribaldo

BAIXAS DE COMPANHEIROS - MES DE ABRil DE 1998

R.C. de Agudos
R.C. de Botucatu
R.C. de Botucatu Bons Ares
R.C. de Itu
R.C. de Itu -Terras de Sao Jose
R.C. de Itupeva

R.C. de Piracicaba - Cidade Alta
R.C. de Piracicaba Luiz de Queiroz
R.C. de Piracicaba - Vila Rezende
R.C. de Saito Moutonnee

Anselmo de Oliveira Calixto Filho
Pedro Losi
Maria Ives Kerche Nunes
Nabil Kiriazi
Jose Eduardo Peres Reis
Marco Antonio Montero M. Cortez
Rachel de Oliveira Ferreira
Sergio Gomes de Araujo
Gilmar Marto Monteiro
Carlos Roberto Sabbagi Esteves
Jose Luiz Prado
Nalmir Moreira Junior
JoseAldo Rampazzo

I ASSEMBLEIA DISTRITALSECCIONAL - LEN~6IS PAULSITA - 19/04/1998
ESTATisTICADA ASSEMBLEIA

PRESENTES TOTAlS

Agudos 11
Botucatu 11
Botucatu - Bons Ares 08
Botucatu - Norte 11
Cerqu iIho 02
Laranjal PauIista 1°
Len<;6isPauIista 31
Macatuba 08
Piracicaba 09
Piracicaba - Cidade Alta 14
Piracicaba - Luiz de Quei roz 08
Piracicaba - PauIista . 11
Piracicaba - Povoador 07
Piracicaba - Sao 0imas...................................................................................................... 11
Piracicaba - Vi la Rezende 11
Rio das Pedras............ 07
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/ ASSEMBlEIA D/STH/TAl SECC/ONAl -lEN~6/s PAUl/STA - 19/04/1998
ESTATisT/CADA ASSEMBlEIA

{continuafaoj
Salti nho 08
Sao Man uel 11
Indaiatuba - Votura 02
Esposas de Presidentes . 13
Sen horas Visitantes.. 14
Governador do Distrito (Foehd Salmen) 01
Governador Adj unto (Agudos) 01
Equ ipe de Trabal ho 12
Governadores Adj untos (1998-99) 04

TOTAL ••••.••.••••••••••••••••••••.••••236

OBS.: CLUB AUSfNTf: (01) - R.C. DE TlETf

"ASSEMBlEIA D/STH/TAl SECC/ONAl - HEAl/ZADA EM
~NTA~~~DOfl~-~~4fl9~

llSTA DE PHESEN(A

ClUBE N° DE COMPANHEIROS
Agudos 01
Americana......................................................................................................................... 04
Americana - Integra<;:ao 04
Boituva 12
Botucatu-Norte.................................................................................................................. 01
Cabreuva 12
Cap'ivari 15
EIias Fausto 05
H ortoland ia ~ : 11
Inda iatuba 14
Indaiatuba- Votu ra 09
Itu 09
Itu-Conven<;:ao 10
Itu-Terras de Sao Jose 09
Itupeva 13
Monte Mor 04
N ova Odessa 01
Nova Veneza 02
Piraci caba :.................................................... 04
Piracicaba - Cidade Alta 01
Piracicaba - Luiz de Quei roz 02
Pirac icaba - Pau Iista : ;.............. 03
Piracicaba - Povoador 01
Porto Fel iz 11
Rafard 02
Rio das Ped ras 01
Santa Barbara D'Oeste 31
Sumare 12
Sumare-A<;:ao 07
Sumare -Norte 08
Saito 07
SaIto - Mouton nee............................................................................................................. 05
Tiete 08

Equ ipe de Trabal ho 16

Total Geral de Presen<;:a 255

Total de CIubes 33
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Quando 0 criador da Funda<;iioRotaria - 0 sexto
Presidente do RI, Arch Klump - sugeriu que se deveria
constituir "... urn fundo especial para fazer 0 bem no
mundo", poucos pensavam que aquele apelo repercutis
se e viesse a produzir resultados desejados.

Hoje, passados 81 anos, a vitalidade da nos sa
Funda<;iio - que soube multiplicar, muitissimas vezes
aqueles 26,50 dolares da primeira contribui<;iio,feita para
iniciar 0 referido fundo, e algo do qual justificadarnente
muito nos orgulhamos, gras:as a generosidade dos
rotarianos e de seus arnigos, que a vem sustentando, corn
doa~oes cada vez mais significativas, ao longo de todo
esse tempo.

Contudo, homens e mulheres pniticos que so
mos, nao podemos deixar de considerar a possibilidade,
por mais remota que ela seja, de que alguma coisa irn
provavel possa ocorrer neste mundo conturbado,
desestabilizando institui\;oes solidas, como a nossa. As
sim pensando, os Curadores da Funda~ao Rotaria, ern
1982, decidiram que sena extremamente prudente e aJ.>.
solutamente necessario precavermo-nos contra essas
incertezas, criando urn fundo especial, que nao seria gas
to, enquanto a Funda<;iiopuder dar sustenta<;iiofinancei
ra ao desenvolvimento regular dos seus prograrnas edu
cacionais, humanit<irios e de conteudo cultural.

Foi enta~ que, em 1984, surgiu 0 Fundo Per
manente, constituido de doac6es com destina<;iio espe
cifica, para permitir a sobrevivencia da nossa Funda<;iio,
habilitando-a a continuar fazendo a humanidade todo 0
bem, que os rotarianos desejam.

Tenho observado que muitos companheiros, ain
da, conservam a impressao de que contribuil,:oes para
este fundo devem ser estimuladas, apenas, nos paises
mais ricos, onde muitas pessoas adquiram 0 salutar ha
bito de fazer doac6es e legados a entidades sem fins lu
crativos. No entanto, e preciso considerar que em paises

como 0 nosso, quando tomamos conhecimento real da
amplitude dos programas da Funda<;iio,da enorme quan
tidade de beneficios, que ela vem proporcionando as pe&
soas carentes e aos que desfrutam de suas bolsas de va
rias modalidades, mudando a vida de tanta gente ern todo
o mundo, tambem nos podemos fazer contribui~oes para
este fundo ou deixar, em nossos testamentos aquilo que
pudermos, para que a nossa Funda<;iioesteja sempre apta
a cumprir seu nobre objetivo. A maioria das pessoas, que
desejam exercitar suagenerosidade procura sempre in&
tituicoes confiaveis, corn objetivos daros, administra<;iio
transparente e resultados faceis de perceber. A nossa
Funda<;iioe reconhecida e admirada, no mundo inteiro,
pOl'estes predicados; portanto, ela havera de permane
cer sempre apta a merecer gestos de generosidade.

As maneiras de conscientizar estas doal,:6es sao:
a) doac6es diretas em especie, corn a distin<;iioespecifi

ca para 0 fundo Permanente;
b) doa¢es por meio de legados testamentarios.

Para conhecer bem 0 que este fundo significa,
basta solicitar ao Governador do Distrito ou ao Presiden
te da Comissao Distrital da Funda<;iioRotaria, ou ainda
ao Centro de Servil,:os do RI no Brasil, dois folhetos mui
to interessantes: os de nUmero RF3-183-Po, e RF3-185
Po, que abordam 0 a<;sunto com clareza e objetividade.
Conhecam melhor 0 Fundo Permanente e dirijarn para
ele suas contribuicoes!

"Nao hA como preyer 0 que 0 Rotary sera
amanbii. Mas urna coisa e inevitllvel 0 que 0 Rotary
sera amanbii depende do que nos rotarianos fize
mos hoje. "

Arch Klumph· Criador da Funda~o RotAria

Archimedes Theodoro
curador da Funda,iio Rotaria

It POSS/VEL DEFINIR ROTARY E ROTAIl/ANO?
Freqiientementenos deparamos com a pel'guntade alguem. 0 que e Rotary?
Nunca ternus, de ponto, a resposta simples e direta que entendemos ser convincente e isto se explica, em l'aziioda

amplitude da nossa institui\'iiomas, geralmente, l'espondemos:0 Rotary e Ulnaorganizayiioque congregahomens e mulhel'es
de boa vontade para lutar pelas causas dos mais necessitados da nossa sociedade.

Sem duvida, e uma boa l'esposta, contudo, mais amplo e mais complexo ainda e defmir 0 l'otariano.Neste caso, a
gama de boas a90es,pl'aticadaspelo membro do Rotary, faz com que hl\iauma infinidade de defmi\'oes, e se usarrnos as mais
comuns, podemos fazer urn belo decalogo para 0 l'otariano,que pode sel' este.

SER ROTARIANO E:O

01. Pertem:er com dignidade ao Rotary;
02. Desfmtar intensa e desinteressadamente a companhia dos demais;
03. Compartilhar 0 Rotary, vendo em cada comp~eiro urn amigo;
04. Prestar seni~os humanitiuios com desprendimento;
05. Usar 0 distintivo com altivez e sem qualquer constrangimento;
06. Participar das reunioes do clube e recuperar nas eventuais faltas;
07. Atender com presteza e dedica~ao ao cllamamento do clube;
08. Ter conduta Him e lutar para que os outros a tenham;
09. Pregar os bons costumes e as regras de convivencia saudavel;
10. Divulgar 0 Rotary, mostrando que ele se interessa pela lIurnanidade.

Pode-se acrescentarmilhares de comportamentosque identificam0 cidadiiocomol'otariano,mas se seguirmos estas
dez, sem duvida, estaremos sendo, verdadeiramente,urn deles. Vamos tentar!!!

Erasmo Lima Bezerra

RC • Teresina-J6quei
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Recentemente li urn relat6rio mundial sobre a situa.;ao da educac;ao e fiquei admirado em saber
que em 39 paises 0 ensino escolar nao e obrigat6rio, que 18 desses paises tern indices de alfabetizac;ao de
menos de 75%, e ainda mais triste, que em nove deles 0 indice e de menos de 50%.

Infelizmente, a maioria dessas nac;oes enfrentam grandes desafios sociais e economic os. Sem uma
populac;ao instruida, problemas como a pobreza, fome, sistema de saude deficiente, destruic;ao do meio
ambiente e conflitos civis, sac empecilhos ainda maior para a paz e a prosperidade, na marcha do mundo
em direc;ao ao pr6ximo seculo.

Durante este ano Rotirio os Rotary Clubs do mundo inteiro responderam ao chamado para comba
ter a pobreza e a fome, considerados "0 inimigo publico numero urn". Os rotarianos iniciaram e pah'ocina
ram trabalOhos hurnanitarios em todos os lugares do mundo para amenizar os efeitos mais imediatos da
pobreza e da fome.

Porem, fica elaro que alimentar os farnintos e fornecer moradia e vestimentas decentes para os
necessitados e apenas 0 comec;o da soluc;ao dos problemas, e 0 Wcio da batalha.

A arma mais poderosa que 0 mundo pode usar contra a pobreza e a fome - e 0 mais poderoso
instrumento de paz e de compreensao mundial- e a educa.;ao. Nao haveni progresso sustentavel que acabe
com a pobreza se nao ensinarmos as pessoas a ler, escrever e realizar opera.;5es arihneticas. Na era da
globalizac;ao, ninguem sera capaz de chegar nem mesmo no primeiro degrau da escala social se nao domi
nar esses conhecimentos funcionais basicos. Companheiros rotarianos, ha uma grande diferenc;a de ser
pobre e viver na mise ria, - urna profunda diferenc;a.

Muitos de n6s fomos crianc;as pobres, mas nao eramos prisioneiros da necessidade. Com a educa
.;ao obrigat6ria, tivemos a chance de quebrar 0 cielo da pobreza e ascender economicamente - chance que
incontaveis milhoes de jovens nao tern.

Como lideres comunitarios, os rotarianos podem promover a educac;ao trabalhando com as escolas
das comunidades; usando os programas da Fundac;ao Rotaria para desenvolver projetos de alfabetizac;ao e
ensino de matematica; e convencendo govemantes a aprovar a obrigatoriedade do ensino escolar.

Nos Ultimos meses, obtive informac;oes sobre excelentes projetos realizados por rotarianos no cam
po da educac;ao. No Equador, 0 governo recebeu positivamente urn plano elaborado pelos rotarianos para
aumentar os padroes educacionais do pais.

Em Joanesburgo, Africa do SuI, rotarianos ajudaram a fundar a Casa da Alfabetizac;ao, uma escola
de adultos co-patrocinada por nurnerosas organizac;5es governamentais. Nos EUA, os rotarianos Kauai,
Havai, patrocinam 0 projeto "Leia para Mim" na escola primaria Koloa, e os rotarianos de Tulsa, Oklahoma,
servem como mentores de alunos da escola Celia Clinton. E ha centenas de projetos em andamento.

Conelamo os rotarianos do mundo inteiro para trabalharem em suas comunidades e se juntarem a
batalha contra 0 analfabetismo. Urn bom metodo e trabalhar com 6rgaos da educac;ao e junto aos Gover
nos, para assegurar que 0 ensino seja obrigat6rio em todo 0 mundo.

Frequentemente digo que se 0 Rotary International tivesse que adetar urn tema permanente, ele
seria: "Educar. Educar. Educar." Aeducac;ao e a plataforma da prosperidade. E a prosperidade gera a paz.

Podemes rnostrar que 0 Rotary se Interessa.

Glen W. Kinross
Presidente do RI

o PRAZER DE SERVIR
Toda a natureza e um desejo de servigo.
Serve a nuvem, serve a vento, servem as vales.

Onde haja uma arvore para plantar, planta·a tu;
onde haja um erro para emendar, emenda-o tu.

Se aquele que afasta a pedra do caminho;

o odio dos coragaes e as dificuldades de um problema.

Existe a alegria de ser bom e a prazer de ser justa;
existe, sobretudo, a sublime, a imensa alegria de servir.

Como serie triste a mundo se tudo ja estivesse feito;
se nao houvesse um roseiral para plantar,

Uma empresa para iniciar!
Que nao te atraiam somente os trabalhos faceis.

f tao belo fazer uma tarafa que os outros recusam!
Mas nao caias no erro de que so se conquistam meritos

com os grandes trabalhos; hft pequenos servigos

que sac imensos servigos: adornar a mesa
Arrumar as cadeiras, espanar 0 po.
Aquele e 0 que critica, este e 0 que destroi;
Se tu 0 que serve.

a servigo nao e so dos seres inferiores.
Deus que da 0 fruto e a luz, e 0 primeiro a servir.
Poder·se·ia chama-Io assim:
OSERVIDOR.

f fie, que tem os olhos em nossas maos, nos pergunta
todo dia:

"Serviste hoje? A quem? A arvore, ao teu amigo ou aos
teus famifiares?"

De Gabriela Mistral

Colaboragao de Luiz C. Magaldi
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fOLHA DE SERVI~OS

a que leva um companheiro a presid~n
cia do c1ube7 Quais os criterios que permitem

a um rotariano que chegue a governador do
Distrito? Quais os requisitos para que 0 Irder
rotario de um determinado pats seja guindado
a presidenda do Rotary Internacional7

A trfplice indaga¢o exige igual nume
ro de respostas, eis que, diferentes os cargos,
diferentes haverao de ser as exigencias a se
rem preenchidas por quem aceitar a indica¢o
de seus nomes.

Para que 0 rotariano chegue a presiden
cia do dube bastara que frequente com regula
ridade as reunioes de trabalho e que demons

tre pelo c1ube e pelo Rotary 0 interesse que
deve ter 0 s6cio efetivo. A rigor, todos os s6ci
os de um Rotary Club tem condi~oes de assu
mir a presid~ncia de entidade. Edevem aceitar
a incumbencia como tarefa de rotina e como

verdadeira escola para a condu¢o de entida
des e forma¢o pessoal. a desembarac;:o, a arte
de falar em publico e a perda da timidez e de
eventuais inibic;:oes sao qualidades geralmente
adquiridas por quem durante um ana preside
um rotary club. Tudo isto, somado aos conhe
cimentos, acumulados credencia 0 rotariano, ao

transmitir a presidencia, a ocupar func;:oes nas

equipes de trabalho de futuros governadores.
au a ser um deles.

Dentre os presidentes e membros de
comissoes distritais que mais se destau1.rem

surgirao, naturalmente, os governadores do
Distrito. a Colegio de Governadores e as lide
ran~ maiores do distrito sabem bem escolher

os candidatos a governador. Para isto levam em
conta 0 destaque de cada um dentro do pro
prio c1ube, a ocupa¢o de cargos em com is
soes distritais, a participa¢o em f6runs, assem-

bleias e conferencias e, sobretudo, 0 trabalho

resultante de todo este envolvimento. Lideranc;:a
e carisma contribuem, e claro, na hora da indi

ca¢o e de elei¢o do govemador. Nao neces
sita ser 0 candidato a governador, pessoa abas
tada mas, ninguem quer que 0 desempenho
das func;:oespossa vir a prejudicar sua profissao
ou neg6cios.

Criterios semelhantes, devidamente

ampiiados, serao observados na hora da esco

Iha do presidente do Rotary International. A

proje¢o do candidato ao cargo maximo de
nossa grande institui¢o devera extravasar, e·
muito, os limites de seu distrito. 0 presidente
de R.1. havera de ser escolhido entre lideres

conhecidos em seus respectivos paises e con
tinentes. A ocupa¢o de cargo na Dire¢o Ge
ral do Rotary e a posse de elevado conceito a
nivel mundial contribuirao para a escolha de
quem, por um ano, presidira uma das maiores
ONGs da face da Terra.

A certeza de que todos estes requisitos
foram e prosseguem sendo bem observados
no momento da escolha dos mandaUirios do

Rotary International, em todos os seus niveis,

sao uma garantia de que a organiza~o man
tem-se permanentemente em boas maos, em
condic;:oes de bem cumprir seu elevado objeti
vo e em continuo crescimento.

Esta convic~o de que os dirigentes do
Rotary sao escolhidos pelaO qualidades pesso
ais de cada um, resultado do estudo de

irretocaveis folhas de servic;:o, deve estar pre
sente no cora¢o e nas mentes de rotarianos
de todos os continentes.

Com a tranquilidade de quem sabe que

o RotarYesta bem dirigido, cabe a cada rotariano
dar a sua parcela de contribui~o.

JULHO - MES DA ALFABETIZA(:AO
(J conselho diretor do RI desigaou julho como 0 Mes dB A"abatizayao. EstB e a epoca ideal para os clubas

implementarem projetos a divulgarem os esforyos globais do Rotary de combata ao ana"abetismo.

Em Cairo, no Egito, por exemplo, s6cios de Inner Wheel e Rotary Clubs doaram computadores em Braille a biblioteca

escolares para ajudar deficientes visuais a tornar-se auto-suficiente com respeito a sua educagao. Os estudantes aprendem

a utilizar esses computadores para ler livros, e para arrnazenar e imprimir inforrnagoes.
Em Los Angeles, na Calif6rnia, EUA, 0 Centro Rotary de Alfabetizagao para Adultos, situ ado em urn baino carente da

cidade e apoiado por todos os clubes do Distrito 5280, ajuda pessoas cujo nfvel de leitura seja equivalente ou inferior aquele

de urn aluno da 2" serie do 10 grau. Varios dias por semana, rotarianos e outros voluntarios dao aulas particulares a estudan

tes que precisam aumentar sua proficiencia em leitura, escrita e matematica. Desde 0 langamento do programa, em 1992,

mais de 25 membros da comunidade foram alfabetizados e encontraram emprego em perfodo integral.

Em KwaZulu, na provfncia de Natal, Africa do Sui, urn projeto de alfabetizagao promove maior compreensao entre

policiais que falam ingles ou africaner e os moradores que falam zulu. 0 Rotary Club de Pietermaritzburg East uniu-se a polfcia
local para oferecer urn curso de zulu de seis semanas de duragao, com aulas cinco dias por semana, para policiais de
descendencia europeia e asiatica. 0 ex-governador do Distrito 9210, Vic Bredenkamp, desenvolveu 0 curso e contratou dois

renomados professores de zulu da Universidade de Natal para dar aulas na delegacia de policia.
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(Adaptac;ao do A rUgo de Ann Reeves,
publicado em WORKING WORLD, em 16/03/1998).

DELEGAR, incfusive em Rotary Clubs, quando ocupamos cargos de Diretoria, ainda e tarefa difkil
para a maioria de nos. Se nossos pais foram super indu/gentes ou super exigentes, quando eramos crian<;as,
e/es nao foram mode/os de autoridade, durante nossa formac;ao. Por isso, como adultos, nao podemos nos
sentir it vontade, exercendo 0 pape/ de autoridade. Outro ponto a ser considerado: autoridade nao e mais
aquilo que, normalmente, se supoe. De acordo com os padroes de comportamento, a sociedade humana esta
sofrendo transformac;oes radicais. 0 sentido de "Comando e Controle", autoritario, esta sendo substitufdo pela
Iideranc;a baseada em "Enobrecer, Habilitar, Potencializar e Encorajar a nos mesmos e aos outros". Essa e a
NOVA REGRA para nossas vidas profissionais e, mais ainda, para 0 exercfcio de func;oes de direc;ao, em nossos
Rotary Clubs, onde oyabalho e truto unieo e exclusivo do VOLUNTARIADO.

A DELEG8<;AO e sempre uma das melhores so/uc;oes para a economia de tempo. E nao e somente
isso; a DELEGAc;AO ajudara tanto a voqe, quanto a seus companheiros do Rotary Club, com 0 crescimento do

interesse, para a execuc;ao das tarefas. E a cfassiea situac;ao, onde todos saem ganhando: - voce delega tarefas,que estao comec;ando a ficar tediosas para voce; com isso, voce ganha tempo iivre, para novos desafios; e seus
companheiros se motivam com os novos desafios, representados pe/as tarefas, que, ate ha pouco, eram excfu
sivamente suas.

Vejamos alguns pontos-chave para a DELEGA(,:AO EFlCM.

01- QUESTIONE A SI PROPRIO se existe alguem, entre seus companheiros, que possa executar aquela tarefa,
pelo menDs com 70% da perfeiC;ao, com que_voce a executaria. Se a resposta for SIM, entao e uma boa
tarefa para ser delegada. Se a resposta for NAO, ainda pergunte quem poderia executa-la, se recebesse
a/gum lipo de treinamento a respeito.

02- ESTEjA CERTO de que 0 companheiro, a quem voce acaba de fazer uma delegaC;ao, tenha entendido,
cfaramente, 0 que voce deseja. Uma tatica infalfvel e usar a Frase: "Quero estar certo de que defini bem a
tarefa para voce. Por favor, resuma para mim os pontos principais, conforme voce os entendeu."

03- EXPLIQUE AOS COMPANHEIROS QUAIS SAO os aspectos mais importantes, na reaIizaC;ao da tarefa, a
exemplo de prazo, custo, prioridade, envolvimento de pessoas e outros.

04- DEIXE OS COMPANHEIROS CONVENCIDOS de que voce, realmente, confia neles, para a boa execuc;ao
da tarefa. De acordo com W. Stev~n Brown, '')ts pessoas somente tentam, quando e/as tern a expectativa
do sucesso". .

05- PARTICIPE DA DEFIN!<;AO do cronograma de execurao. Se a tarefa for de longo prazo, estabelec;a relat6
rios de controle, para as etapas principais de progresso.

06- £STEjA CERTO DE QUE 05 COMPANHEIROS tenham entendido todas as obrigac;6es, relacionadas com
o ORc;AMENTO.

07- OBTENHA 0 COMPROMETIMENTO dos envo/vidos na execuc;ao. Uma boa maneira para isso e pergun
tar: "Posso contar com voces para comp/etar isso, como discutimos?"

08- CONCENTRE-SE NOS RESULTADOS, nao nos metodos! Deixe seus companheiros assumirem a responsa
bilidade do "COMO FAZER". - "A me/hor forma de potencializar as pessoas e nao tirar a responsabilidade
delas".

09- ESTEjA DISPONivEL, se e/es precisarem de orientac;ao, mas, nao aceite a REVERSAO da delegaC;ao dada.

10- DELEGUEDE ACORDO COM A HABILIDADE de cada um. Companheiros diferentes exigem diferentes
nfveis de treinamento, encorajamento e orientac;ao.

11- NUNCA EXIjA perfeiC;ao. Todos nos erramos e aprendemos com nossos proprios erros.

12- SAIBA ELOGIAR. De aos companheiros 0 credito devido ao trabalho feito por eles. Nunca assuma a
paternidade de servic;os de outros. E nunca mec;a desempenhos, comparando 0 que fizeram com 0 que
voce, no lugar deles, teria feito.

Essas doze pequenas regras vaG permitir a voce, em seu Rotary Club, ou em seu posto de trabalho,
DELEGAR com eficacia. Lembre-se que:

"De/egar a rea/izac;ao de tarefas aos companheiros e a unica forma de f\10TIVA<;AO, para preserva-Ios
no Clube. A /ongo prazo, aprimora-/os como Rotarianos passa ser MOTlVAc;AO para voce proprio, prezado
companheiro dirigente de Rotary Club. _

Porque, para todosn6s, MOTiVAc;AO maior e a crenc;a em nOs mesmos, em nosso traba/hoe em nossa
capacidade de reaIizac;ao!

Fernando Brandao

LWART LUBRIFICANTES LTDA

LWART Atraves de tecnologia pr6pria tornou-se a maior empresa da AmericaLubrificanles Ltda.
Lati na em rerrefi no de 61eos Iubrificantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LENC;OIS PAULISTA - SP
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DElIBERA~OES, DECISOES EM NOVA DELHI
Das 283 resolu~oes e emend as propostas ao conselho de !egisla~ao do RI de 1998, 54 foram adotadas e irao alterar os

procedimentos do Rotary International. e de seus c1ubes e distritos. as delegados votantes, representando 513 dos 521 distritos

rotarios, reuniram-se em Nova Delhi, na fndia, de 12 a 15 de janeiro. as debates foram presididos'por Ray E. Klinginsmith, de

Missouri, nos EUA, corn a assistencia de Rodney P.Huggins, da Inglaterra.

Como resultado das pro pastas adotadas pelo conselho de legisla~ao, 0 "parlamento" trienal do Rotary, as rotarianos pode

rao receber credito de frequencia por participa~ao em projetos de presta~ao de servigos aprovados pelo conselha diretor dos respec

tivos c1ubes; as govemadores entrantes serao eleitos na conven~ao do RI- um ana inteiro antes de assumirem 0 cargo; e 0 or~amento

anual do RI sera divulgado a todos as c1ubes ate 30 de setembro, 0 mais tardar, todos os anos.

o conselho diretor do RI foi requisitado a decidir se as comissoes pr6-juventude de c1ube devem adquirir carater permanen

te, com mengao no Regimento Interno Recomendado para 0 Clube.

a conselho de legislagao tambem aprovou mudan~as na estrutura das comissoes permanentes do RI, no procedimento de

indicagao dos diretores do RI e nas norm as relativas ao proprio conselho de legislagao.

Como uma emenda proposta para simplificar os sistemas de classificagao e de admissao de socios recebeu a aprovagao da

maiaria simples de delegados - porem nao nos dos dois ter~os requeridos para ado~ao - 0 conselho de legislagao propos sua propria

resolugao: que 0 conselho diretor do RI solicitasse a comissao dos estatutos e regimento interno para considerar a cria~ao de

legisla~ao para simplificar os sistemas de classifica~ao e de admissao de socios. Portanto, tallegislagao pod era ser apresentada para

consideragao palo conselho de legisla~ao de 2001.
Todos os Rotary Clubs recebem um relatorio abrangente sobre as propostas aprovadas pelo conselho de legislagao. Contanto

que pelo menos dez por cento dos c1ubes nao fagam objeg6es, as decisoes do conselho de legislagao entrarao em vigor em 1° de

julho de 1998 e serao inclufdas na proxima edigao do "Manual de Procedimento", a ser publicada na pnmeira metade de 1998-99 .

. MENSAGEM 00 PRES/DENTE
Construindo um mundo melhor para todos

Em minhas viagens neste ana rotario, tenho contemplado as terrfveis condi~oes de vida de um grande numero de nossos

semelhantes. Corn a miseria, doen~a, fome e desespero como seus companheiros constantes, essas pessoas nao desfrutam de um

beneficio que devena ser inerente a condigao humana - dignidade.
Ao mesmo tempo, tenho visto rotarianos trabalhando para reauzir esse sofnmento injustificavel e a alegria que seus esfor

90S trazem. No Brasil, por exemplo, eu estava presente quando uma famnia carente tomou posse de sua primeira residencia, uma

cas a limpa e segura, constrJfda atraves do projeto rotano Casa Facil.

Na Etiopia, 'quando nos reunimos para discutir como a Rotary podena incrementar seus esfor~os humanitarios no continente

africano, vi as aeploraveis condigoes em que muitos vivem. Entretanto, tanto na Etiopia como em outros paises em desenvoivimento,

as rotarianos estao trabalhando atraves do nosso novo program a de constru9ao de casas populares para proporcionar uma vida

melhor para algumas das pessoas mais pobres do mundo.

Um abrigo seguro e uma necessidade humana basica que os rotarianos estao ajudando a atender; alimenta9ao suficiente e

outra. Um dos numerosos projetos de combate a fome send a implementados atualmente e uma fabrica de alimentos desidratados

que visitei em Lubbock, no Texas, EUA. Essa fabrica tem capacidade de produzir mais de 225 mil quilos de alimentos por semana - 0

equivalente a 10 milhoes de porgoes. Pensem no que esse projeto rotario pode significar para algumas das milhoes de pessoas que

jamais tem 0 suficiente para comer.

as rotananos tambem estabeleceram 0 Projeto de Alfabetiza~ao lIuminar em todo 0 mundo em desenvo!vimento, ajudando

as pessoas a adquirir as habilidades necessanas para construir uma vida melhor para si mesmas. Com alimentos, abrigo e a habilida

de de ler e escrever, aqueles que hoje vivem em meio a pobreza poderao esperar por um amanha mais brilhante.

Este ano, os rotarianos deram um importante passo rumo a um mundo melhor para todos. Continuem esses esforgos e, com

carinho e determina9ao, Mostrem que 0 Rotary se Interesse - pela sua comunidade, pelo nosso mundo, pela humanidade.

Glen W. Kinross

ARGENTINA- ENCHENTES

a governador do Distrito 4790 inform a que as provincias de Corrientes e Chaco, na Argentina, foram gravemente atingidas por

chuvas torrenciais. As enchentes resultantes destruiram mais de 50% da produgao agricola, matando inumeras cabegas de gada e

danificando propnedades e residencias. as danos foram estimados, preliminarmente, em US$ 3 bilhoes. Para contribuir com os

esforgos de assistencia, envie cheques em nome de "RI Distnct 4790 Flood Disaster Relief Fund", para a conta bancana de Exequiel

Gutnisky, nO 0200 087 303906, Bank of Boston NA., Carlos Pellegrini 1116, C.P. 3400, Corrientes, Argentina. Contribui~oes podem

ser feitas tambem atraves da Fundagao Rotaria enviando cheques em nome de "The Rotary Foundation - Disaster Relief in District

4790" para a enderego: The Rotary Foundation, c/o Harris Trust and Savings Bank, P.O. Box 71169, Chicago, IL 60694-1169, EUA.

Para mais informagoes, inclusive no que diz respeito a necessidades de artigos especfficos e servi~o voluntario, cantate 0 governador

de distrito Claudio Hug Fernandez, San Martin 358, C.P. 3530, Quitilipi, Chaco, Argentina. Telefone: 54-732-80106; fax: 54-732
80595.

. I I I LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDAa·,ceuoseepape . . h' d
.::-:::,;\ Itda. Ja alcan~ando auto sufici~ncia em maten~-pnma, oJe .estaca-se

.;'::'.::' aReEL em produ~ao de celulose flbra curta (eucallpto), longa (pinus) e de
sisal (especial)

RODOVIAMAREQHAL RONDON, KM 303,5- CAlXAPOSTAL441


