
MENSAGEM DO GOVERHADOR
Ja no final deste ano rotario, envio a todos, minha ultima mensagem como Governador do oist[ito 4310.

Gostaria de transmitir a felicidade que voces me proporcionaram juntamente com minha esposa Ne~e. Nao tenho palavras para levar a

todos indistintamente, a nos sa gratidao. Voces demonstraram interesse pelo Rotary, pelo oistrito e pela sua comunidade; nunca trabalhou-se tanto

em beneficio da comunidade e, creiam, podemos nao ter solucionado todos os problemas que tivemos pela frente, mas tenho certeza que os
amenizamos em muito. .

Fazendo um balan~o deste ano rotario, verificamos que conseguimos grandes vitorias em todas as metas propostas; alcan~amos' 96% da

participa~ao dos c1ubes no Concurso Men~o Presidencial; 0 resultado do Concurso Excelencia no Servir mostrou que os c1ubes triplicaram as suas

atividades, conseguindo melhorar a qualidade de suas atividades em mais de 200%; alcan~amos urn sucesso muito grande no Intercambio de

Jovens, recebendo 22 jovens de outros paises e enviando 28; a Comissao Boisas de Estudo realizou com exito a sua tarefa; a Comissao do IGE fez um

belo trabalho: enviando 0 nosso grupo para a Fran~a e de la recebendo outro grupo; lundamos mais urn Clube e criamos mais dois Interact Clubs, al8m

de reorganizarmos mais dois; na Funda~ao Rotaria ultrapassamos a nossa meta em mais de 25%.

Voltando no tempo, verificamos que desde 0 inicio deste ana rotario, 0 interesse demonstrado por todos foi espetacular; 0 Seminario de

Treinamentos e as nossas Assembleias Distritais foram coroadas de sucesso absoluto apresentando uma presen~a sem precedentes dos rotarianos;

os nossos Foruns Multi Clubes loram bastantes positivos, contando sempre com uma presen~a excepcional de companheiros; 0 Seminario da

Funda~ao Rotaria Bi-oistrital loi muito concorrido, contando com a participa~ao de grande numero de companheiros dos dois distritos envolvidos.

S6 tenho que me orgulhar de todos os companheiros, pois, gra~as as suas participa~6es e colabora~6es conseguimos exito em nossa
Governadoria.

Agrade~o ainda, alem de todos companheiros, aqueles que me acompanharam mais de perto; aos meus Governadores Adjuntos; aos

presidentes de todas as Comiss6es Distritais e seus membros; aos conselheiros pessoais; aos instrutores distritais; a todos 0 meu eterno Deus Ihe

··0_ , ~fileram-e-9isttire-ser-mais-pujante:-
Ao meu Rotary Club de Agudos, que tanto me apoiou, me incentivou e me acompanhou nesta trajetoria vitoriosa; a minha esposa Ne~e,

que como Coordenadora Distrital, atraves de seu trabalho junto a Associa~o de Famnias de Rotarianos e das Casas da Amizade, elevou bem alto 0

nome do nosso oistrito, 0 meu muito obrigado.

Finalizando, quero agradecer a todos que de uma maneira direta ou indireta colaboraram com esta Governadoria e solicitar de todos para

que neste proximo ana rotario de 1998·99, continuem com 0 mesmo entusiasmo, apoiando 0 nosso Companheiro Governador Barrichelo, para

podermos atraves da demonstra~ao de interesse pela humanidade, pela comunidade, pelo homem, elevarmos cada vez mais 0 Rotary para num

futuro bem proximo, tornar real 0 nosso sonho rotario.

Mais uma vez, obrigado a todos.
Foehd Salmen· Governador do Distrito 4310

Or. Foehd Salmen Hessain

Governador do Distrito 4310, RI

01/06/98

Prezado Foehd:

DOLAR ROTAmO

$ 1,12

MES DE JUNHO/1998

A PARTm DE 1° JULHO

$ 1,16

Cordialmente,

Glen W. Kinross

Presidente

Fui inlormado de que 0 seu distrito. e um dos poucos do mundo rotario no qual 100% dos c1ubes que 0 integram SaD elegiveis para

recebimento da Mengao Presidencial Mostre que 0 Rotary se Interessa. Na realidade, apenas dois por cento dos distritos rotarios se qualificaram.

Segue anexo urn certilicado em reconhecimento a dedica~ao dos c1ubes do Distrito

< <District> >0, merecedar de nossos mais altos agradecimentos. Venho par meio desta expressar

aprego pelo notavel nfvel de comprometimento demonstrado em relagao as Quatro Avenidas de Servi~os.

Nao resta duvidas de que a sua capacidade de Iideran~a e entusiasmo contriblliram para 0

sucesso do ana rotario de 1997-98. Queira aceitar os meus mais sinceros parabens pelos seus eslor~os

para Mostrar que 0 Rotarv se Interessa pela sua comunidade, pelo nosso mundo, pela
humanidade,

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

Fe/a sua cOl/!unlclacle

Fe/o nosso I/!unclo

Fe/a /iul/!anlclacle
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Neife

U11labra90 fraterno'

A SOMA DOS TALENTOS

& a 110ta dissesse.·

"Ndo; /ll11a 110td t{1I1faz a l11usica" ...l1do IfdVlrid sintol1/a

& d fa/dvrd disSlsSI:

"Ndo ; /ll11dfldk:tvra t{1I1faz /ll11afdgil1a" ...l1do Ifavlria 0 /ivro.

& a ftdrd dississe:

"Ndo M ftdrd t{1IefOSSd 1110l1tar/ll11afarede" ...l1do IfdVlrid CdSa

& a g/ta dissesse:

"Ul11dg/td dti~d I1dofaz /1111rio" ...l1do Ifaveria oceal1OS,

& o,do dissesse:

"Ntia ; 11111,do t{1Iesel11e./a0 Cdl11fo" ...l1do Ifaveria co/lfe/ta
& 0 1f0l11el11disser

"Ndo ; /1111~sto tit dl110r t{1I1fale Sd/Vdr a Iflll11al1/iittrk" jdl11dis Ifdverd

JUStiCd fdZ. dign/iitllk e fe/ic/iiettil I1d terra

Assil11 C0l110a SintOI1/d free/sa de ctltia 110ta

Assil11 C0l1100 /ivro freeisd tit ctltia fd/dvra

Assil11 C0l110d caSd frlcisd de ctltia ftdra

Assil11 C0l1100 OCfdl10free/sd de ctltia g/td dti~a

Assil11 C0l110a CO/lfe/td free/sa de cettia ,do de trig'J ...

A Iflll11dl1/"dt.tdefree/sd de vocl

f. frecisd de voce Ol1tit voce Istiver. Ul1ico e fOrtdl1tO il1SHPStitllfvl1

f. voce.?0 t{1IeesM eSferdl1do fdrd se cOl11frol11eter.?

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) 67-6575

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 Alto -

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

., IA~MJ$AGJ." iliA COO••• MJAIIIOM_ A toda,,, rompanhe;", de Di,trito 4.310 qu' no '"0 d, 97/98
~ se empenharam nos trabalhos e pr01n090es human as para engrandeeer 0

ROTARY nome de "Rotan/'. Quero agradeeer a todos que partieiparam da nossa
Conferencia Distrital - se a festa foi um sueesso nos devemos isso a

L--_I_N_T_E_R_N_A_T_I_O_N_A_L---, presen9a e a alegria de todos .
...------------, As eompanheiras de Santa Barbara D'Oeste pelo empenho emPRESIDENTE

Glen W. Kinross dirigir 0 10 Tomeio de "Buraeo".
Botucatu ao trabalho de entregar os brindes: Ao casal Celia e

DIRETOR DE RI Pedro Schimit pelo magnifico trabalho em dirigir 0 bingo.

Julio Cesar Scarafia As minhas amigas e coordenadoras peIa entrega dos "Trofeus".

A 11linha protoeolo "Rosely Romitelli" niio tenho paIavras para

agradecer.

A voces "Nadir - Graziela" pela linda organiza9iio do bazar de

panos de prato.

As 11linhas eompanheiras de "Agudos" 0 meu eterno

agradeci11lento.

A todos que direta ou indireta11lente eolaboraram nesta nossa

jomada de trabalho.

~.:\ celulose e papel
:,"::: Itda.

i,: ::' aRCEL

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

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

LEN~6IS PAULISTA- SP
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Distrito 4310 - ESTATisTICAS DO MES DE MA10/98
ROTARY CLUBS

NOMERO DE SOCIOSFREQOtNCIAFUNDACAO ROTARIA

CONTRIBUICOES

BENFElTN° COMPoPAUL
Ordem Alfabetica

30/06/97Varia~ao31/05/98%N'ReunioesMaioAcumul.1997MaioAcumul.

01. Aoudos

36·013583,5704 1.000,0001 12

*02. Americana

262683,7505 1.053,5201 24

*03. Americana· Integrayao

14·021291,7004 10

04. Boituva

26+0228910705 1.00000 04

05. Botucatu

39·013879,88042.000,005.0000001 22

06. Botucatu· Bons Ares

22·041889,0004 2.117,00 05

07. Botucatu· Norte

35+074286,0004 1.000,0003 30

08. Cabreuva

16·011580,0004100,00924,20

09. Capivari

36·063087,5004 4.000,000230

10. Cerquililo

27·111696,8704 100,00 05

11. Elias Fausto

19·021786,7604 03

*12. Hortolandia

22·041883,2003

13. Indaiatuba

43+014499,3404 4.566,47230578

14. Indaiatuba - Votura

23+022591,0004 15

15. ltu

514795,9404 67,25 25

16. ltu • Conven~ao

37·082984,0003 24

17. Itu - Terras de Sao Jose

33·013285,1204 06

*18. ltupeva

29- 0623100,0003 03

19. Laranjal Paulista

19+042387,3204 05

20. Len~6is Paulista

39+014086,7004 16

21. Macatuba

222283,0004 1.000,00 02

*22. Monte Mor

10- 0109100,0003

*23. Nova Odessa

18·090985,0005 03

-
..24-Eir.acicaba_ -_ -49-49

--SO,OO 04- 06-~--92

*25. Piracicaba-Cidade Alia

39·023772,6003 3.042,00 13

26. Piracicaba-Luiz de Queiroz

44·162860,9203 2.000,00 06

27. Piracicaba·Paulista

29·022798,7703 20

*28. Piracicaba·Povoador

38+054384,4003 111,11 20

*29. Piracicaba·Vila Rezende

38-043486,1604 0427

30. Porto Feliz

27+01 2893,0003 03

31. Rafard

16·011596,6604 01

32. Rio das Pedras

32+03 3598,6202 1.000,00 17

33. Saltinllo

21+ 042596,8005 04

34. Saito

38·033597,8604 1.200,00 25

35. Saito-Moutonnee

31- 022992,2304 07

36. Sta. Barbara D'Oeste

27·012681,5404 2.857,00 25

*37. Nova Veneza - Sumare

22·101265,0004

38. Sao Manuel

32- 013180,6404 101,85140207

*39. Sumare

36·023470,6003 11

40. Sumare-Norte

40·211993,4204 101,85 04

41. nete

32+053777,0204 0105

*42. Piracicaba - Sao Dimas

32- 072577,7504

*43. Sumare - Ayao

+272789,0003

CLUBES PROVISORIOS: 01.02.SUB TOTALTOTAL

1.265·711.19487,27 2.100,0032.242,255409609

* CLUBES que nao enviaram ate a presente data 22/06/98 os INFORMES MENSAIS

(Relat6rio) referente ao Mes de MAIO DE 1998 a esta Governadoria. Os dados dos Clubesfaltantes sao do mes anterior.
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(;~MIPIL()IL§ IDIL 1f1Q1LQ)OJIL~(;D~- MIL§ IDIL M~D() IDIL 11 <]<]§

R.C. de Indaiatuba 99,34%
R.C. de Piracicaba-Paul ista 98,77%
R.C. de Rio das Pedras 98,62%
R.C. de Saito 97,86 %
R.C. de Cerquilho 96,87%
R.C. de Saltinho 96,80%
R.C. de Rafard 96,66%
R.C. de Itu 95,94 %
R.C. de Suman~-Norte 93,42%
R.C. de Porto Feliz 93,00%

: Jose Roberto Ribeiro
Pedro Brandino
Elcio Renato Fabretti

Luiz Dias Gonzaga Neto

R.C. de AMERICANA
R.C. de MACATUBA
R.C. de PIRACICABA PAUlISTA:

R.C. de ITU-CONVEN~AO
R.C. de MONTE MOR
R.C. de SALTO MOUTONNEE
R.C. de PIRACICABA

R.C. de AGUDOS : Ricardo Teixeira dos Santos
R.C. de AMERICANA : Erick F. A. Paul

R.C. de BOTUCATU BONS ARES: Carlos Eduardo Pupo Neves
R.C. de BOTUCATU NORTE : Heitor Jose Bergamo

Marcos Aparicio Cordeiro / JoseAntonio Dorini

R.C. de CERQUll~O : Carlos Alberto Poggi
R.C. de HORTOLANDIA : Nelson Luiz Ropele
R.C. de INDAIATUBA-VOTURA : Gilberto Scarpinatti / Jose Barbosa Correa Neto

Oswaldo B. Ganzarolli
: Isnaldo Cera
: Valdir Gouveia
: Edson A. dos Santos

: Paulo Ce~ar Vertoni

o DISTINTrVO DO ROTARY RIPRISINTA
SIR'VIf;OS IINTEGRIDADE:

*1Jse-o com orguUw*

o distintivo do CXotary e um sfm60lo de distir)(;ao.0 termo sim66It'co

wm da antiQa palavra QreQa (sy60ion'; que iro'cava um sinal de tdent/dade.

Peu em6lema rotario 0 distinQue como memoro de uma orQanizaqao de serviqo,

conhectda por SYlUS (}S'(orqosdistintoS',para elevar a condiC;§ode vtda do homem.

?JS'00 com orQufho_ diariamente. Pim60liza muito para 0 companheiro e tem

Qrande S'iQnificadopara oS' nao rotariawS'.
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RETE"~io DE HOVOS SOCIOS ATRAVES DO
COMPANHEIRISMO

5

Sergio Garay Reuss (Vina del Mar, Chile)

o companheirismo e uma de nossas principais ferramentas para que os rotarianos se mantenham no clube e assegurem

seu futuro.

Que devemos fazer para premover 0 companheirismo?

• Fomentar a assistencia as reuni6es semanais, com programas variados e de interesse para todos os rotarianos;

• Realizar competencias de assistencias, dividindo 0 clube em grupe.s, para que exista uma real participagae;

• 0 mentor deve preocupar-se que 0 novo socie va assimilande 0 que e Rotary, se integre as avenidas e assim se sinta

como urn membro ativo;

• Preocupar-se com 0 socio que falta, ja que pode ser por doenga;

• Ensinar 0 modo de recuperagao em outro clube, 0 que permite tambem conhecer outros companheiros, de outros

clubes;

• Insistir em que so encontra companheirisme total quem 0 busca e compartilha;

• Enviar carta ou ligar para os companheiros para que nao faltem as reuni6es semanais;

• 0 novo socio, ingressando em Rotary juntamente com a esposa, tera uma forga extraordinaria: 0 apoio em casa. Faga
assim ...

• A cerimonia de admissao de novos socios deve ser urn evento digno e de profundo significado. Nao a banalize;

• Iniciar as reuni6es PONTUALMENTE, finalizando-a em uma hora;

• Colocar-na porta de entrada do clube - dois socios a darem as boas vindas aos companheiros. Essa fungao deve ser

rotativa, para que todos tenham oportunidade de saudar e tratar diretamente aos companheiros;

• Entregar aos socios informagoes sobre a importancia do companheirismo e de urn dos quatro elementos fundamentais

do objetivo do Rotary: 0 CONHECIMENTO MLJTUO E A AMIZADE COMO OCASIAo DE SERVIR.

- -Quando 0 Virus da polio, que aleifa as cr1angas:fbrerrarncaaci;osbeneficios numanttanose financeirosserao erlOrmes.

A data para a erradicagao da polio, estabelecida em 1988 pela OMS, e 0 ana 2000. Atraves de imunizagao, grande progresso tern

sido alcangado na cruzada contra a polio. Empenhados nessa causa estao ministerios de saude, 0 Rotary International. a OMS, a

Unicef, governos doadores, organizagoes nao-governamentais e agencias especializadas como 0 Centro Norte-Americano de

Preven~ao e Controle de Doengas, alem de milhares de voluntarios. Atualmente, de cada 5 criangas no mundo, 4 recebem vacina

contra p6lio. Desde 1988, os cas os da doenga foram reduzidos em pelo menos 85%. Mais de 150 nagoes nao registram nenhum

caso, mas, ainda assim, estima-se que mais de 100 mil novas ocorrencias sejam constatadas por ana em 60 pafses, principal mente

na Africa e Asia. Faz-se necessario a utilizagao de medidas extraordinarias para erradicar 0 virus. Campanhas de imunizagao

devem ser suplementadas como: Dias Nacionais de Vacinagao; vigilancia rigorosa para determinar onde 0 virus ainda circula; apoio

prestado por laborat6rio e atividades de reforgo para eliminar focos que ainda se mantem. Essa estrategia levou a eliminagao da

doenga no hemisferio ocidental. onde a ultima ocorrencia causada pelo virus selvagem se deu no Peru, em agosto de 1991. A OMS

calcula que as medidas extraordinarias essenciais para erradicar a polio ate 0 ana 2000 custarao US$ 120 mil hoes por ano, alem

das quantias que estao sendo gastas atualmente por diferentes nagoes em atividades para imunizagao. Urn born investimento?

Quando tais atividades ja nao forem necessarias, mais de US$ 1,5 bilhao sera economizado anualmente. 0 mundo esta a beira da

vitoria. Governos nacionais e outros provedores de fundos devem comprometer-se - imediatamente - a fornecer recursos financeiros

e tecnicos necessarios a erradicagao da poliomielite. A polio sera a 28 doenga a ser eliminada do planeta, sendo a variola a 1".
Havera dadiva maioras criangas do proximo seculo do que banir esse mal da historia da humanidade? A campanha internacional

para erradicar a polio e uma extraordinaria coligagao publica/privada, sem precedentes na hist6ria da medicina.

Governos nacionais, bancos de desenvolvimento e agencias assistenciais provem fundos. A OMS fornece lideranga

tecnica e treinamento. A Unicef colabora com vacinas, correntes frias, desenvolvimento de programas e mobilizagao social. Os

especialistas do Centro Norte-Americano de Prevengao e Controle de Doengas e outras agencias of ere cern servigos tecnicos e

laboratoriais. 0 Rotary International contribui atraves de seus 1,2 milhoes de socios, os quais doaram cerca de US$ 400 milhoes.

para a compra de vacina anti-polio oral, alem de terem colaborado com milhares de horas em trabalho voluntario. Os rotarianos

estao ajudando gOvernos a maximizar seus fundos para saude mobilizando as famfiias, recrutando voluntarios para trabalhar em

postos de imunizagao, e resolvendo problemas de transporte e refrigeragao de vacinas. Esse esforgo internacional tern prevenido

cerca de 550.000 casos de polio por ano, colaborando desta maneira, para 0 sucesso em diregao a urn mundo livre da doenga.

Segundo Carol Bellamy, diretora executiva do Unicef: "0 extraordinario progresso alcangado com as atividades para erradicagao

da p61io sac 0 resultado de uma alianga historica entre setores publicos e privados. 0 Rotary International foi a primeira organizagao

de prestagao de servigos a assumir uma campanha global para angariagao de fund os e mobilizagao social dedicada a urn problema

ligado a saude publica."

Colaborar;ao camp. Newton Co/enci - governador 1990-91
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A NAGJ'URBM nA 0 @rRIGJ'O

"Porque sabemos que toda a cria~ao a urn so
tempo geme e suporta anglistias ate agora" (Romanos
8:22).

Todas as man has 0 mundo recebe pelo menos
220 mil novos rostos para 0 cafe da manha.
Tragicamente para muitas dessas pessoas a mesa esta
vazia. Elas pertencem as dezenas de milhares que
nascem para a pobreza.

Se conseguem sobreviver na infancia, terao que
enfrentar urn futuro incerto e sombrio. A fome sera

sua constante companhia. Cada dia sera uma batalha
para conseguir sobreviver.

No Brasil ninguem consegue esconder a triste
realidade de que mllhoes de pessoas estao sempre
passando necessidade. E dito que quatro em cinco
pessoas do mundo nunca tern 0 suticiente para comer.
Algumas autoridades sustentam que 40 milhoes de
pessoas morrem de inani~ao por ano. Cerca de 4 mil
de seres humanos morrem em cada hora. Isso quer
dizer que morrerao trezentas pessoas enquanto voce
estiver lendo esse artigo.

o diretor geral da Organiza~ao de Alimentos e
Agricultura da ONU, John Boyd-Orr, uma vez
declarou: "Nao sera a bomba atomica, mas a crise de
alimentos que pod era nos destruir".

Thomas M. Ware, criador de uma funda~ao para
a liberta~o da fome, adverte: "E de grande magnitude
o perigo que nos amea~a. A catastrofe nao e alguma
coisa que pode acontecer; mas pelo contrario, existe
uma precisao matematica de que acontecera".

Em II de julho de 1987, a popula~ao do
mundo alcan~ou a marca dos 5 bilhoes. Previsoes
indicam que nossa presente popula~ao dobrara dentro
dos proximos 33 anos.

James Bonner, do Instituto de Tecnologia da
California, declara: "0 crescimento da popula~ao nao
pOde continuar do jeito que vai, ou teremos pessoas
em excesso para pouco espa~o. Toda a massa da Terra
ficara coberta por pessoas paradas em pe urn ao lado
da outra!"

Aproximadamente 490 mil pessoas nascem cada
dia. Por dia 100 mil morrem de fome, e outros 140
mil morrem de outras causas. 0 saldo ainda e de
250 mil.

A vida corre perigo. 0 aumento necessario de
terra para a produ~ao de alimentos, tendo como
conseqiil?ncia, a expansao da explora~ao para a
industria, signitica mais Fontes naturais da Terra sendo
destruidas.

A devasta~ao das florestas esta ocorrendo numa
velocidade incrivel e alguns tipos de madeira nunca
mais poderao ser repostos. Somente agora, estao os
cientistas come!;ando a compreender 0 tongo alcance
dos efeitos na desorganiza~ao no sensivel equillbrio
da Natureza.

Uma floresta significa a destrui~ao de urn sistema
ecol6gico inteiro. A fauna e a flora quando raras
dependem em particular do seu meio ambiente, e

uma vez desaparecendo 0 meio ambiente elas saD
destruidas.

A tragedia e que muitas de nossas fontes, uma
vez destruidas, jamais poderao ser repostas. Em nossa
busca irrefietida por conforto, temos realmente
destruido parte de todo 0 importante sistema que
sustenta a vida do nosso planeta.

Mesmo quando os recursos naturais saD usados
por causa da necessidade, 0 resultado final eo mesmo
. perda irremediavel. Temos aumentado a procura
de alimentos, aumentado a popula~ao e diminuido as
Fontes naturais.

Mas existem outros problemas. Milhares de
toneladas de poluentes sao despejados em nossos rios,
lagos e corregos todos os dias. Nao e surpresa que
isto prejudique a produ~ao agricola, destrua as reservas
de vida e desnude as florestas. Isto tambem contribui

para a seca, a erosao, a destrui~ao do solo ferti! e
aumenta as regioes aridas.

Em media, cada acre (0,4 hectare) do planeta
esta perdendo 8 toneladas de solo disponlvel por ano.

Falta ar puro. Um outro problema eo aumento
dos nlveis de polui~ao atmosferica. Tem-se divulgado
muito a respeito da camada de ozonio e das causas
de sua destrui~ao. Cada ana so mente os Estados
Unidos contribuem com 140 milhOes de toneladas
de poluentes do ar.

Sao fuma~as assassinas. Muitos poluentes SaD
capazes de produzir doen~as e mesmo a morte. Eles
podem causar irrita~ao nos olhos, nariz e garganta.
Prejudicam os dentes, ossos, rins, pulmoes e cora~ao.
Contribuem para uma por~ao de doen~as incluindo 0
cancer de pele, a doen~a de Parkinson, a leucemia,
cancer do pulmao e doen~as cardiacas.

Os cientistas proclamam que hoje estamos em
curso de colisao com a catastrofe. 0 tempo esta se
esgotando para 0 planeta Terra. E tempo de Deus
colocar em pratica Seu plano de resgate.

r*) Julio Cesar Prado
e jomalist3 e articulistJ do ]C

COMERCIAL~. -

LlCENCIADA EXCLUSIVA PELO

ROTARY INTERNATIONAL

Distintivos, Chaveiros, flamulas, Sinos, lrofeus,
Adesivos.

Rua Minerva, 307 - CEP: 05007-031

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

http://www.nz.com.br/rar.htm
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A Fundac;:ao Rotaria outorga subsidios para fins humanitarios que melhoram as condi<;:5es de
vida de pessoas do mundo todo, bolsas educacionais a estudantes, subs/dios a professores universitarios e

intercambio de equipes de executivos e profissionais. 0 objetivo desses programas e promover a compreensao
mundial e as boas rela<;:5esentre os pavos. A Funda<;:ao Rotaria originou-se de um proposta feita na conven<;:ao

de 1917 em Atlanta, na Ge6rgia, Estados Unidos, por Arch C. Klumph, 6° presidente do R.I. Eie sugeriu a
criac;:ao de um fundo de dota<;:5es "com a finalidade de difundir 0 bem em todo 0 mundo, atraves da

caridade, educac;:ao e outras avenidas do progresso comunitario". 0 RC de Kansas City, em Missouri, EUA foi
o lOa contribuir a funda<;:ao, com US$ 26,50. Em 1930, a fundac;:ao fez sua primeira doa<;:ao: US$ 500 para

a Associa<;:ao da Crian<;:a Defeituosa. Desde enta~, quase US$ 700 milhOl=s ja foram despendidos em seus
programas. Cerca de US$ 84 milhoes adicionais foram alocados pelos curadores para programas durante 0
ana rotario de 1996-97. A funda<;:ao e mantida por contribui<;:oes voluntarias de rotarianos e outros indiv{duos.
A Funda<;:ao Rotaria depende 100% de suas contribui<;:oes em programas. Elas sac investidas 3 anos antes de

serem utilizadas, sendo que as juros e dividendos cobrem seus custos administrativos, operacionais e de
arrecada<;:ao de fundos.

Co/aborar;ao comp. Newton Co/enci - govemador /990-9/

RESUMO DOS COMPARECIMENTOS - GERAL

II Conferencia do Distrito "310 -1997/1998
CLUBE Dist.Soc.Camp.Convi.IRact.Rotar.ICamb.Boisi.Espos.Nucle.Total%

00. Autoridades Civis/Militares

00040000000000.00

01. Agudos

161372646010190.56 70.27

02. Americana

0682630000010411.54

03. Americana-lntegraCao

0681280000000866.67

04. R.C.Brasnia

99901000001020.00

05. Paris- Franga

01000040050.00

06. Campinas-- - ._.

-- -----100-- .0..20-0-.__.0- .--- 0----0----1---0----3-- -G,GO--
08. R.C.Sorocaba

01000000010.00

09. R.C.SorocabaSui

01000000010.00

10. R.C.Limeira

01000000010.00

11. R.C.Sorocaba-Leste

03000000030.00

12. Boituva

132281250000502242.86

13. Botucatu Bans-Ares

15020620010101030.00

14. Botucatu

1033911308121003528.21

15. Botucatu-Norte

1034215020001102835.71

16. Cabreuva

1001540000010526.67

18. Capivari

07429926020602531.03

19. Cerquilho

083171403000100278235

20. EliasFausto

0901740000010523.53

21. Hortolandia

091181245300002466.67

22. Indaiatuba

12744195612321036043.18

23. Indaiatuba-Votura

12725:4200300091600

24. R.C.Ourinhos

01000000010.00

25. R.C.de Rio Claro

02000000020.00

32. Itu

10348343160102407870.83

33. Itu-Convengao

103301000000701733.33

34. Itu-Terrasde Sao Jose

1033314210001303042.42

35. Itupeva

269219000303334.62

36. LaranjalPaulista

095231020011501943.48

lWART lUBRIFICANTES lTDA

LLWb~f.RTt Ltd Atraves de tecnologia pr6pria tornou-se a maior empresa da Americau n Ican es a.
Lati na em rerrefi no de 61eos Iubrificantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LEN~6IS PAULISTA - SP
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RESUMO DOS COMPARECUIENTOS -GERAL

II Confereneia do Dtstrito '1310 -1997/1998

CLUBE Dist.Soc.camp.Convi.IRact.Rotar.ICamb.Boisi.Espos.Nucle.Total%

37. Leng6is Paulista

127401690000903440.00

38. Macatuba

0982151001020923.81

40. Monte Mer

08090000000000.00

41. Nova Odessa

07490002000020.00

46. Piracicaba

0304929100101204359.18

47. Piracicaba-Cidade Alta

030381852000903447.37

48. Piracicaba-Luiz de Queiroz

30332130000502963.64

49. Piracicaba-Paulista

0302727400007038100.00

50. Piracicaba-Povoador

0304327950201005362.79

51. Piracicaba-Vila Rezende

030363411162101608094.44

53. Porto Feliz

09426990000302134.62

54. Rafard

0421560000000640.00

57. Rio das Pedras

0473522200111504162.86

58. Saltinho

042251900000702676.00

59. Saito

095351040020502128.57

60. Saito-Moutonnee

095311110000701935.48

62. Santa Barbara D'Oeste

057261000010501638.46

63. Santa Barbara D'Oeste-Uniao

045100000000000.00

65. Sao Manuel

0773150000010616.13

76. Sumare

07936920000601725.00

77. Sumare-ACao

079271200000101344.44

78. Sumare-Norte

0791951000010726.32

82. Tiete

07437820000301321.62

90. Piracicaba Sao Dimas

030251530000202060.00

95. AQuas de Sao Pedro

16110300000146875

98. Nova Veneza

341230000000325.00

RESUltlO DOS COltlPARECnlENTOS A CONFERENCIA

TOTAL s6cIOS CLUBES -1244

Total Companheiros : 569 Total Convidados : 103
Total Esposas : 255 Total Boisista : 10
Totallnteractiano : 90 Total Rotaractiano : 27
Totallntercambista : 22 Total NRDC : 3

TOTAL GERAL : 1079

% Compo Distrito - 45.74

% Compar. Companheiros : 52.73 % Compar. Convidados : 9.55
% Compar. Esposas : 23.63 % Compar. Boisistas : 0.93
% Compar. Interact. : 8.34 % Compar. Rotaract. : 2.50
% Compar. Intercamb : 2.04 % Compar. NRDC : 0.28

. . celulose e papel lWARCEl CElUlOSE E PAPEllTDA .

M( Itda. Ja alcan~ando auto suflCl~nCla em matena-pnma, hOJedestaca-seL21WARCEL em produ~ao de celulose fibra curta (eucalipto), longa (pinus) e de
sisal (especial)

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


