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CARTAMENSAL N° 04 OUTUBRO/1997

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Ja estamos no mes de Outubro e somamos 120 dias da nossa governadoria. E 0 momento de
pararmos, refletirmos e analisarmos como foram estes dias na administrac;:ao do Distrito 4310.

Sera que estamos seguindo 0 caminho certo? Sera que estamos conseguindo tornar real os nossos
pianos e metas? Sera que os companheiros estao contente com a sua maneira de conduzir 0 ciube. Pare, pense
e procure saber real mente tudo isto.

Diante disto, permita·me caro presidente algumas indagac;:oes: Voce ja fez alguma reuniao com os
presidentes das Avenidas de Servic;:os do seu Clube? Caso negativo procure faze-Ia para saber como anda 0
trabalho deles. Sera que esUio acompanhando 0 programa elaborado ou continua ainda no papel? E os
companheiros presidentes das avenidas, ja reuniu com os membros da sua comissao? Discutiu com os mesmos
como anda 0 trabalho de cada um? Mais, solicitou a participac;:ao dos companheiros do c1ube e da comunidade
para juntos realizarem os seus programas e suas metas?

Pois bem, e, 0 momenta exato de analisarmos 0 trabalho ja realizado e 0 a realizar, solicitando
mais empenho, mais participa~ao e realizac;:oes.

E os companheiros do seu c1ube estao recebendo bem as instruc;:oes e informac;:6es rotarias. Sera
que todos participam como verdadeiros rotarianos ou vao as reuni6es mais para cumprir suas obrigac;:6es? E

precise que cada companheiro usando de suas atribui~oes profissionais ou entao como rotarianos participe e
viva mais rotary, fazendo de suas reuni6es um momento de companheirismo, amizade, de informa,ao rotAri"
e de trabalho por um mundo melhor.

Fa~amos a partir de agora uma opiniao firme de participarem em Rotary, para 0 Rotary, com 0
Rotary em beneflcio de suas comunidades e do mundo.

Mas nao e s6 atraves de campanhas, programas de trabalho que sempre e5tamos empenhados e ser
Rotariano.

Rotariano e aquele que vai de encontro com a comunidade e at raves de estudos, planejar, organizar
um programa para os problemas encontrados.

Rotariano e aquele que vai na sua comunidade buscar mais Rotarianos para aumentar 0 nosso
quadro social.

Rotariano e aquele que participa de tudo 0 que acontece no seu c1ube em beneflcio da comunidade
e da populac;:ao carente.

Rotariano e aquele que sempre encontra tempo para fazer alguma coisa junto com os seus
companheiros nos trabalhos do seu c1ube.

Rotariano e aquele que aceita sem pestanejar 0 cargo ou func;:ao que Ihe e solicitado pois, sabe ele
que nunca estara 56, exi5tindo sempre companheiros para ajuda·lo.

Rotariano e aquele que traz sempre em sua lapela 0 nosso distintivo.
Rotariano e aquele que Promove, Pratica e Divulga a Prova Quadrupla a lodo instante.
Rotariano, meus companheiros e um ser feliz, porque tem sempre tempo para fazer alguem feliz,

tem tempo sempre para auxiliar 0 seu c1ube nas suas promoc;:oe5.
Rotariano e aquele que sempre Demonstrou interesse pela sua comunidade, pelo seu paiS, pela

humanidade e pelo mundo.

Obrigado

Foehd Salmen
Governador 97/98

f VALORDODOLARROTARIO '

I MES OUTUBRO/1997~ $1,08

Mostpe gue 0 Rotapy se Intepessa
Fda Sl/a coml/Illdade

pdo 1l0SS0ml/Ildo
Fda Ill/mallidade
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ATIVIDADES DOS CLUBES

MENSAGEM DA COORDENADORA

R. C. Indaiatuba - Companheiras voluntarias ajudaram na vacina<;:aode
486 crian<;:ascontra poliomielite e 305 crian<;:ascontra sarampo - coleta
de sanguecom parceria com a Hemocentro de Campinas foram coletados
102 bolsas de sangue.

R. C. Indaiatuba Votura - Desfile de modas com a presen<;:ado ator

Os.car_Magt:Lni--e-Mlss-sao-EauJ<LIlaDiela ZaDo Tello ajl!
constru<;:aode uma piscina aquecida para a APAE para fins terapeuticos;
doa<;:aode uma TV a cores para 0 "Lar de Velhos e Cegos EMMAN U El";
promo<;:aode urn Curso Tecnico de Instala<;:aoHidraulica; entrega de
750 bal6es de bexiga e 10 k. de balas a 375 crian<;:asda "Creche Rosinha".
Parabens para 0 Botim do c1ube.

R. C. de Capivari - Homenagens ao Padre Capivariano Miguel Juliani;
homenagem ao RadialistaChico Rebetee Beto Rocha; arrastao ecol6gico;
doa<;:aopara as Pastorais da Crianc;:ade Sao Joao e Sao Benedito e Casa
da Sopados velhinhos; doa<;:aode calc;:asplasticas, fraldas, cestasbasicas,
t1tulos Paul Harris para Marlene e Leninha.

R. C. de Saito - Juntamente com a Prefeitura Municipal comemoraram 0
"Dia da Arvore" na pra<;:aXV de Novembro - Mil e quinhentas bexigas
foram lan<;:adascom sementes de ipes, cedros ficando a natureza
incumbida de distribui-Ias.

R. C. len~6is Paulista - Festado vinho e queijo.
Farmacia para doac;:aode remedios a comunidade super equipada de
medicamentos dirigida pelas senhoras da Casa da Amizade - uma

promoc;:aoinedita que deveria ser copiada por outros c1ubes; doac;:aode
uma TV 29", urn video, urn computador, uma linha telef6nica com
telefone para a Legiao Mirin. Parabens.

R. C. Agudos - Feijoada beneficente; dois desfi les de moda e cha
beneficente.

DIRETOR DE RI
Julio Cesar Scarafia

PRESIDENTEDA

FUNDA<;AO ROTARIA
Rajendra K. So boo

CENTRO DE SERVI<;OS
DO RI NO BRASIL

GERENTE
Paschoal Ricciardelli

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

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

Distrito 43 i0
GOVERNADOR
oe n

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
Fane: (014) 262-2372

GOVERNADOR INDICADO
Luiz Emesto G. Barrichelo

RC de Piracicaba
- Cidade Alto -

CARTA MENSAL

My/ton Ottoni
Jose Roberto Alves

Samuel Ferro

IMPRESSAO E FOTOLITO

Ottoni Copiadora
Rua Garcia Moreno, 55

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

Continuando nossas visitas oficiais aos clubes do Distrito 4.310

fomos recebidas com muito carinho e cercadas de todas as atenr;;iJes
possiveis.

o que sempre me emociona e 0 trabalho realizado pelas
companheiras nas Creches -Apae - Asilos - Grupos de Mtie, sem contar
com as Campanhas Humanas de Doar;tiode Sangue - Operar;;6esde

r-----P-R-E-S-'D-E-N-T-E-----, Cataratas - Farmdcias para a popular;tiocarente e ate piscina aquecida
Glen W. Kinross para fins terapeuticos - isto e Rotary - onde podemos constatar que

realmente se interessam pelos problemas da comunidade. Cada um de
nos temos uma raztio de ser na vida; pois a vida e uma misstio e hd de
ser cumprida por nos mesmos, porque a misstio e pessoal, ntio pode ser
transferida a outros.

Caminhemos juntos afim de concretizar nossas missiJes.

Neife Salmen

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5- CAIXA POSTAL 441

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682c970

LEN~6IS PAULISTA- SP
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DIA DA CRIAN(:A

Parabens a voce crian~a, nesta data ta~
querida. Crian~, a esperan~ de urn Brasil
meThor.Crianya de hoje, ternura, crian~a que
brinca, ri, passeia, que anda de roller, skate,
bicicleta, que faz ballet, judo, karate,
informatica, ingles, nata~ao, kumom, enfim
tudo isso e muito mais. Aprende seus
primeiros passos na escola maternal, inicia

seus estudos muito cedo, com pouco tempo
para brincar tendo grande responsabilidade
no hormo esta e a nossa crian~a, que encanta
e e ta~ amada. E a nossa esperan~a, pois
devemos instruir a crian<;:a0 caminho que
deve andar e ate quando envelhecer nao se
desviani dele. (Prov 22-6)

AO MESTRE COM CARINHO

ParaMns neste seu dial Muitas palavras
lindas voce ouvira, professor. Porem, muitos
perguntarao se ainda vale a pena ser
professor. Com a maior certeza do mundo
afirmamos: "Vale a pena ser professor!"

Ser professor e trabalhar, amar, doar,
sofrer, e muitas vezes abdicar do sono,
preocupar-se, encerrar seu dia na escola e
continuar seu trabalho em casa. Reievar 0
desrespeito do jovem e suportar muitas vezes
ser humilhado por alguns alunos e ainda ser
mal pago. Entretanto, 0 retorno e

extremamente positivo, como sentir sua
participa«;ao na forma«;ao integral daqueles
que esUio em suas maos, participar do
sucesso, do crescimento e saborear a
conquista em todas as fases da vida,
prindpalmente no vestibular. Professor e 0
espelho.

Professor, quanto e importante a sua
missao, todos, sem distinyao da profissao
escolhida passarao pelas maos de um
professor. ParaMns pelo trabalho de mestre,
realizado por voce!

AI1e4i4 gt. San( ';4fU«f, gt~

A~ ~ de ~fiuWta

S~~~

DISTRITO 4310 DISTRIBUI COLHERINHAS DO SORO CASEIRO

Aproveitando 0 DIA NACIONAL DE VACINA(:AO, 25 de outubro, os Rotary Clubs
dos Distritos 4310 e 4620 estarao distribuindo colherinhas-medidas e instruc;6esde uso para as
maes que comparecerem aos postos de vacina<;ao.

Os recursos foram conseguidos atraves de um subsfdio equivalente da FUNDA(:AO
ROTARIA envolvendo os distritos citados e 0 Distrito 2830 do Japao.

As Comiss6es Distritais sugerem aos c1ubesque desenvolvam atividades paralelas na
area da saude naquele dia, aproveitando a mobilizac;ao popular que devera ocorrer, como pOl'

. exemplo, verifica<;ao de pressao arterial, tipo sanguineo, teste de diabetes, etc.

Espera-seum grande envolvimento de rotarianos MOSTRANDO QUE 0 ROTARY
SEINTERESSA.

UCENCIADA OFICIAL DE ROTARY
!NTERNAT!ON.4.L

. Distintivos . Sinos . Trofeus . Flamulas . Chaveiros . Adesivos

Rua Minerva, 307 - Sao Paulo - SP - CEP 05007-031 - Fone (011) 262-3636 - Fax (011) 62-6161
http://www.nz.com.br./rar.htm
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Distrito 4310 - ESTATisTICAS DO MES DE SETEMBRO 97
ROTARY CLUBS NUMERO DE SOCIOSFREQOENCIAFUNDACAO ROTARIA

CONTRIBUICOES

BENFEITN° COMPoPAUL
Ordem A1fabeti;a

31/08Variacao30/09%NOReunioesSetembro Aoumul.1997SetembrAoumul.

01. Agudos

363683,8805 2.074,6001 11

02. Americana

25+022786,5804 0124

03. Americana - Intewacao

141477,1405 10

04. Boituva

26+012786,0005 1.000,00 03

05. Botucatu

393980,7304 2.000,0001 21

06. Botucatu - Bons fifes

23+012489,0004 1.565,00 05

07. Botucatu • Norte

35+043995,7005 7.000,0003 27

08. Cabreuva

15+01 1679,000575,60701,20
09. Caoivari

383880,4104 8.200,00 25

10. CerQuilho

22·012192,4705 05
11. Elias Fausto

202088,0005 470,48 03

12. HortoUmdia

222289,0005

13. Indaiatuba

434399,3204 9.000,0015 68
14. Indaiatuba - Vetum

222284,0004 4.141,70 15
15.lIu

515187,5104 1.428,57 25

16. lIu - Convencao

36- 013584,0004 1.047,00 24
17. lIu • Terras de Silo Jose

33- 013272,3205 1.000,00 06
18. Ituoeva

3131100,0005 2.000,00 03

19. Laranial Paulista
191992,8104 2.025,00 03

20. Len(:6is Paulista

393976,5004 1.000,00 16
21. Macatuba

222273,0005 500,00 02

22. Monte Mor
151590,0004 377,70

23. Nova Odessa
171770,0004 500,00' 03

24. Piracicaba

515197,0005 6.000,0006 81

25. Piracicaba-Cidade Alta

40- 023887,0005 1.432,00 12

26. PiracicaDa-Luiz ate Queircz

39- 02377? 0704 4.000,00 04I
. '",""

27. Piracicaba-Paulistl
29- 032694,9905 20

28. PiiacicaDa-Povoa1of

414189,2005 1.500,00 10

29. Piracicaba-Vila Rezende

383895,7704335,00335,0004 27

30. Porto Feliz

27- 012691,SO04 1.000,00 03

31. Rafard

161692,1905 01

32. Rio das Pedras

343498,5304 1.000,00 13

33. Saltinho

2323100,0005 1.000,00 04

34. Salta

383891,6005 200,00 24

35. Saito-Moutonnee

313187,8904 06

36. Sta. Barbara D'Oeste

272770,6105 2.000,00 23

37. Sta. Barbara D'Oeste-Uniao
03- 03 - -

38. Sao Manuel
292987,5005 2.074,4814 04

39. Sumare
373781,5005 4.000,00 11

40. Sumare-Norte
40- 281298,0704 04

41. TIata

373779,4505 0105
42. Piracicaba-Sao Dinas

32+013375,4704

SUB·TOTAL
1,255·321,22386,84 410,6070.m,7346 551

CLUBES PROVISORIOS: 01. Nova Veneza

20- 0317

02. SUB TOTALTOTAL

1.275·351.24086,84 410,6070.572,7346 551

NOVOS COMPANHEIROS - MES DE SETEMBRO DE 1997:

R.C. AMERICANA
Dia 03/09: Carlos Eduardo da Silva

Jose Candido Macedo

R.C. BOITUVA

Dia 03/09: Antonio de Paula Ferreira Braga

R.C. BOTUCATU BONS ARES
Dia 24/09: Francisco Stefano Wechsler

R.C. BOTUCA TU·NORTE
Dia 02/09: Julio Cesar de Almeida Teixeira

Dirceu Gonc;:alves Filho
Heitor Jose Bergamo
Duarte Francisco Gen;o Filho

Jose Lazaro A. Almeida

R.C. CABREUVA
Dia 29/09: Joao Cesar de Oliveira Rocha

R.C. INDAIATUBA·VOTURA
Dia 17/09: Sebastiao Jose da Silva
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CAMPEOES DE FREOUENCIA - MES DE SETEMBRO DE 1997

5

R.C. DE ITUPEVA 100,00%
R.C. DE SALTINHO 100,00%
R.C. DE INDAIATUBA 99,32%
R.C. DE RIO Di\S PEDRAS 98,53%
R.C. DE SUMARE-NORTE 98,07%

R.C. DE PIRACICABA 97.00%
R.C. DE PIRACICABA-VILA REZENDE 95,77%
R.C. DE BOTUCATU·NORTE 95,70%
R.C. DE P!R,A.C!CABAPAUUSTA 94.99%
R.C. DE LARANJAL PAULISTA 92,81 %

BAlXAS DE COMPANHEIROS - SETEMBRO DE 1997

R.C. DE BOTUCATU-NORTE:

Dia 15/09 - Abilio Chequer Sarquis

R.C. DE CERQUILHO:
Dia 02/09 - joao Batista Ribeiro Giriboni

R.C. DE ITU CONVEN{:AO:
Dia 01/09 - Edson Boni

R.C. DE PIRACICABA-C1DADE ALTA:
Dia 02/09 - Fernando Curi Peres

Silene Maria Cezarin

R.C. DE PIRACICABA-LUIZ DE QUEIROZ:
Dia 03/09 - Sergio Maluf Chaim
Dia 24/09 - Sandra Adelino P. Soares

Dia 14/08 - Paulo Cesar Bergamin

R.C. DE PIRACICABA-PAULIST A:
Dia 27/09 - Dario Correa de Andrade

13/09 - jose Reinaldo Bistaco

19/09 - Agenor Montebello Filho
R.C. DE PORTO FELIZ:
Dia 02/09 - jose Antonio Cresti

R.C. DE SALTO MOUTONNEE:

Dia 04/09 - Geraldo Sergio Fabri
R.C. DE NOVA VENEZA-SUMARE:
Dia 26/09 - Denis de Oliveira Junior

Marcos Fernando C. de Campos

Alexandre Henrique G. Zahn

ETICA E CIVILIDADE

Falando sobre flica e Civilidade vejamos primeiro seus

significados:

Civilidade: Conjunlo de formalidades observadas entre si

pelos cidadaos em sinal de respeito mutuo e considera!;8o.
Etica: Disciplina critic<HlOrmativa que estuda as normas do

camportamento humano, mediante as quais tende 0 homem a

realizar, na pratica, 0 valor do bom.

Entendemos que 0 conjunlo das lormalidades e

procedimenlos observadas numa comunidade (a civilidade) e feito

lendo como base normas do comportamenlo humano (principios

eticos), adotados e aceitos, no momento, nesse ambiente.

E por assim ser, devemos observar que a situa9ao atual do

desenvolvimenlo do conhecimento cientffico e de sua aplica!;i.io no

dia a dia da atividade economica e social, lem provocado implica!;6es
de ordem moral e elica.

Consideremos algumas das realidades que, ja agora,

conslituem motivo de preocupa9ao e c1amam da sociedade por

decisoes e tomadas de posi9ao convenientes: a globaliza9ao da

economia e a economia de mercado, a comunica9ao cada vez mais

penetrante e inslantanea, 0 desemprego estrulural causado pelo

uso cada vez mais intensive da automa!;ao e a possibilidade de

clonagem de seres humanos. Resultado de toda essa situa!;i.io, nao

podemos deixar de citar algo que temos constatado com frequencia
no nosso dia a dia: a violencia manilestada das mais variadas formas,

desde as mais crueis ate aquela pequena, quase imperceptive!, da

qual n6s participamos, nos dando conta somente ap6s te-ta praticado.

As condi¢es de competilividade que se acentuam no mundo

modemo criam 0 campo fertil para que, por meios pouco eticos e

morais, sejam conduzidos os neg6cios. Veremos pessoas que

considerarao razoavel ser 'um pouco" injusto. "um pouco' desonesto.

Qutras que faltarao a verdade e serao desleais, com 0 intuilo unico

de conseguir a gloria, 0 poder e a riqueza.
E estamos apenas no come~o das gran des transformac5es.

Somente teremos resolvidas essas quesloes, com beneficio

para todos os envolvidos, se existir entre as pessoas responsaveis

nesse processo, um entendimento espiritualmenle elevado da razao

de ser de nossas vidas; da importancia maior da valoriza!;iio da

pessoa humana sobre lodos os outros objetivos existenles nesse
jogo competitivo.

Nesle cenario previsivel de rapida evolu!;iio lecnologica e

desconcertantes transforma9oes sociais, devera existir uma for9a

que resista e defenda a supremacia do homem como criatura

privilegiada, para evilar que a degrada!;ao dos coslumes leve ao

desuso, valores fundamentais e resulle, nurn grau cada vez maior.

a desorganiza!;i.io de nossa sociedade. Evitar que a familia, ao inves

de evo!uir de uma forma positiva, para atender as necessidades

impostas pelo progresso, premida por falores economicos e de

mercado, por pressoes de consumo, pela degrada980 dos vicios,

lenda a se eslacelar e percamos, assim, 0 agente importanle da

boa forma!;iio de pessoas.

A presen9a do Rotary sera importante nesses cenarios do

futuro e sua Iideran9a necessaria para que nosso objetivo de

valoriza!;i.io do homem seja alcan9ado. Mas para isso, e necessario

que Rotary manlenha firme sua orienta!;20 de preservar os valores

permanentes da humanidade - a verdade, a justiGa, a Iiberdade, a

tolerancia, 0 respeito pela vida, 0 amor e a solidariedade contando,

para isso, com 0 apoio decidido de urn grande numero de pessoas.

Cada vez mais, 0 suporte necessario para manterfirme a base rotaria,

sera constituido dos rotarianos bem formados, inabalaveis

defensores desses principios, divulgadores do Ideal Rotario e

formadores de pessoas que constituirao 0 prolongamento de seus
c1ubes na sociedade.

Acredilamos no papel reservado para Rotary, na constru9ao
desse mundo melhor.

Estara 0 Rotary, atraves de toda sua organiZa!;20, captando

os sinais de desvios da normalidade situacional, sinais esses que

possam resultar em deteriora98o da condiGao humana: seja a

redu!;ao de oferta de empregos, ou a falla de oportunidades para 0
desenvolvimenlo integral abrangendo as areas de educa<;ao, saude

e habita!;80 ou seja a deteriora9ao da distribui!;i.io de renda.

E estarao os rotarianos agindo como cidadaos e como

pronssionais participando e influindo nas decisoes eslrategicas que
dennirao padroes eticos aceitaveis1 fundamentals no estabeledmento

das formula90es a serem observadas entre os cidadaos em sinal de

respeito e considera9ao mutuos.

It: um desafio, para n6s rotarianos, encontrarmos os caminhos

objetivos e concrelos, atraves dos quais possamos exercer nossa

a!;110.
SYNEMAR CERVELLINI
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o CUIDADO COM 0 PROTOCOlO

Composi9io de mesas diretoras
em reunioes festivas:

- Primeiramente deve-se atentar para a
"hierarquia" rotaria. Numa festividade rota ria, ao
lado direito do Presidente da sessao sentara

SEMPRE,a maior autoridade rotaria presente no
evento. NaD se pode dar assento a qualquer
autoridade civil, militar ou religiosa, por mais
importante que possa ser, nesse lugar. Depois,
procurar-se-a alterar mulheres com homens, se
possivel, de forma a NUNCA permitir que uma
mulher fique na ponta.

- Sob outro aspecto, e preciso respeitar aquela
maior autoridade rotaria. Seela for usar da palavra,
sera sempre a ULTIMA. Em nenhuma hip6tese
alguem podera falar ou tomar qualquer atitude
depois que um Governador: por exemplo, falar.
Lembre-se, NUNCA alguem podera falar depois
que a autoridade presente ao evento discursar.

- Quando houver mais de um Governador

presente, dais item devem ser obedecidos: se
houver lugar a mesa para todos, serao chamados
por ORDEM DE ANTIGOIDADE sempre. Nunca se
podera (hamar um Governador de gestao
posterior antes de outro mais antigo. No entanto,
se nao houver iugar para rodas, chamar-se-a 0 mais
antigo para compor a mesa e que representara 0
Colegio de Governadores. Depois, devera ser
anunciada .apresenc,:ados demais, SEMPREPOR
ORDEM DE ANTIGOIDADE. Nao se preocupem
com a amizade ou com a presenc,:ade Governador
mais simpatico au do seu C1ube. Respeite a
protocolo.

ElEIyC.O PARA NOVOS PRESIDENTES E
SECRETARIOS DE CLUBE

oencontro anual para eleic;aodos dirigentes
de clube deve ser realizado ate 3 J de dezembro,
de acordo com 0 estabelecido nos estatutos do

c1ube. Para assegurar a inclusao do seu C1ube no
Official Directory de 1998/99, devolva a formulario
que sera remetido aos secretarios de c1ube em
outubro, dentro das duas semanas seguintes a
eleiC;ao.

NOVEMBRO • MES DA FUNDA9\O RorARIA

Apresenle 0 video "Fundagao Rolaria: Uma Visao

Inlemacional do Rotary' (RF3-065-PO). Convide um ex

participante 00 programas da Fundagao para fazer uma

paleslra em seu clube. Homenageie e agradega a

Companheiros Paul Harris, Benfeitores e doadores que

efetuaram contribuig6es extraordinarias a nossa Funda~.

Organi2e um evento especial para angaria9ao de
fundos.

TROCA DE PREFIXO
TElEFONICO - FAX NO RI

o prefixo do telefone-fax exclusivo para Pedidos

de Publica90es e Materiais do RI e RF sera alterado a

partir de zero hora do dia 25 de outubro p. f. para:

(011) 3667-6575

SERVICOS PRESTADOS AOS CLUBES PEW

CENTRO DE SERVICOS DO ROTARY
INTERNATIONAL NO BRASIL.

1. Orienta98o. suporte e informa90es; 2.

Correspondencia e atendimento geral (pessoal, lelefone.

fax e Internet); 3. Remessa de todas as publicaGoes,

programas, audiovisuais e materiais do Rotary

International e da Funda980 Rotaria inclusive Manuais

de presidente. secretario e comissoes de clube,

exemplares do Estatuto e Regimento Interno, Manual

de Procedimento, Catalogo de Publica96es disponfveis,

Cartoes de Identifica9ao etc.; 4. Recebimento dos

formularios de admiss8o, baixas, mudan9as de

endere90s, de c!assificayoes, de categoria dos socios
etc.; 5. Recebimento do Relat6rio Semestral de s6das
com 0 pagamento das quotas per capita devidas aa RI

em 1° Julho e 1° Janeiro de cada ana rotario; 6.

Recebimento das contribuic;oes a Funda9ao Rotaria e
remessa dos Certificados de "Reconhecimento

Companheiro Paul Harris" (ex-titulo Paul Harris) e de

Certiticados de Benfeitores da FR; 7. Recebimento dos

pagamentos de publicayoes e materiais solicitados; 8.

Certifica9ao de Interact, Rotaract, Nucleo Rotary de

Desenvolvimento Comunitario (via Governador de

Distrito); 9. Leitura dos boletins dos c1ubes para

idenlifica9ao dos principais programas desenvolvidos, e

eventual comunicayao it Sede Mundial; 10. Informagoes

sobre as Conven90es Intemacionais e recebimento de

formularios de inscriyao e reserva de hoteis; 11.

Fornecimento de 2" vias dos diplomas de admiss80 dos

Rotary Clubes, Interact, Rotaract e Nucleo Rotary de

Desenvolvimento Comunitario; 12. Atualiza980

permanente dos nomes e endere90s de Presidente e

Secretarios, infonmando a Sede Mundial; 13. Contato com

a Sede Mundial, Evanston, USA.

Toda e qualquer correspondencia com RI
devera ser exclusivamente enviada ao

Centro de Servir,;os do RI no Brasil
Horario de funcionamento: 8h30min as 12h - 13h

as 17h30min (exceto aos sabados).

R. Tagipuru, 209-01156-000-SaoPaulo, SP
Fones: 011-826 2966

011-826 6657 (exclusivo para pedidos de pub/icaqoes e

materiais)

Fax: 011-67 6575 (aparlirde 25 de Agosto de 1997

NOVOPREF/XO: (011) 36676575)

Homepage -Internet - Http://

www.rotaryint.com.br
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PRINCiPIOS DA CIDADANIA

7

1- Tomar consci€mcia e crer no cidadania 5-Praticar a cidadania, participando de
e nos direitos do ser humano, buscando

afividades sociais, politicos e culturais,
viabiiiza-ios. 6-

Cultivar a capacidade de indignar-se.
2-

Procurar seu auto-conhecimento como
cidadao: sues dificuldades, Iimitac;:6ese

7-Desenvolver compet€mcia interpessoaJ
possibilidades.

para a tolerancia respeitando opinioes
e posic;:oescontraries.3-

Querer mudar.
8-

Facilitar e esfimular 0 exercfcio da
4-

Assumir com coragem e transparencia, cidadania, apoiando pessoas, processos
os direifos e deveres de cidadao.

e movimentos.

- CAMPANHA POLIO PLUS 

A LUTA CONTINUA:

"NINGUEM ESTASALVO, ArE QUE rODOS ESTE/AMOS SALVOS"

Companheiros: "0 Mundo Inteiro Nos
Contempla", com respeito e gratidao!

o Rotary International, atraves da
Campanha P6lio Plus, contribuiu nao s6 com
a maior soma de reC1.lrsosfinanceiros j~l\l::re
todos seus parceiros na "cruzada de
erradica~ao da Poliomielite" - OMS,UNICEF,

- __QPAS e Ministerios de Sande de Governos
Nacionais -mas tambem com a mais fantastica
mobiliza~ao de colaboradores, que congregou
1,2 milhao de Rotarianos e suas familias para
o exito dos "Dias Nacionais de Vacina~ao"que,
ate 1996 ja haviam propiciado a imuniza~ao
de 1 (hum) bilhao de crian~as em todo 0
Mundo e erradicado a Poliomielite das Tres
Americas.

Mas os Rotarianos nao dormiram sabre
os 10UTosda vit6ria e continuam essa sublime
CampaIl.ha com a finalidade de ati...ngirsnas
pr6ximas metas: "2.000 - Um Mundo Sem
Poliomieiite" e "2.005 - Urn Mundo Livre De
Doen~as Infantis Imunopreveniveis"
(Sarampo, Difteria, Coqueluche, Tetano e
Tuberculose).

Com essa finalidade, em 1996, nos "Dias
Nacionais de Vacina~ao" ioram vacinadas 75
milh6es de crian~as na India, 100 milh6es na
China e 50 milh6es na Africa, e'ouh'os milh5es
de crian~asem outros paises e regi6es da Terra.

Cornpanheiros, nossa "cruzada"
continua:

"Ninguem Esta Salvo, Ate Que Todos
Estejamos Salvos".

DE BEM COM A VIDA

* Faqa tudo equilibradamente. Fale menos e
pensemais.* Ajude as erianqas e respeite os mais velhos.* Nao perea tempo com eonversas futeis e

improdutivas.* Aprenda com os proprios fraeassos a agir

melhor para veneer.

* Pense antes de decidir, para nao preeisar
voltar atras.

* Seja eorajoso para suportar 0 que nao pode
ser modifieado.

* Evite gente negativa e pessimista.* Busque 0 que hd de bom nas pessoas.

LWART LWART LUBRI~ICANTES LTDA .
L b 'f' t Ltd Atraves de tecnologla pr6pna tornou-se a malor empresa da AmericaU rI Ican es a.

Latina em rerrefino de 61eos lubrificantes usados.

Tel.: (014) 264-3488 - Fax: (014) 263-0425 - CEP 18682-970 - LENt;OIS PAULISTA - SP
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80M DiA
BOA NOlTE

Quando voce se levantou pela
manhii, Eu ja havia preparado 0 sol para
aquecer 0 seu dia, e 0 alimento para a
sua nutri¢o. Sim, Eu providenciei tudo
isso enquanto vigiava 0 seu sono, a sua
familia e a sua casa. Esperei 0 seu "Bom
Dia", mas voce se esqueceu ... Bem, voce
parecia ter tanta pressa, que Eu perdoei.

o sol apareceu, as jlorestas
ofereceram 0 seu perfume, a brisa da
manhii the acompanhou, e voce nem se
lembrou que Eu crieitudo para voce. Seus
familiares sorriam, seus colegas Ihe
saudaram, voce trabalhou, estudou,
viajou, realizou neg6cios, alcanc;ou
vit6rias, mas ... Voce naopercebeu que Eu
estava cooperando com voce e teria
ajudado mais se voce tivesse me dado
chance ... Eu sei, voce carre tanto ... Eu
perdoei.

Voce Ie oastante, e ouve muita coisa,
ve mais ainda, mas nao tem tempo de ler

e de ouvir a minha palavra. Eu guis ate
lhe aconselhar, mas voce nem pensou
nessa possibilidade. Voce nem pode
imaginar quanto 0 mal seria menor e a
bem seria maior em sua vida. Seus olhos,
seus pensamentos, seus labios, teriam
outro sentido.

A chuva que caiu a tarde foram
minhas lagrimas por sua ingratidao, mas
foram tambem a minha benC;aosabre a
terra para· que nao the falte 0 pao e a
agua.

Findou 0 seu dia. Voce voltou para
casa. Mandei a lua e as estrelas tomarem
a noite mais bonita, para lembrar-lhe 0
meu amor por voce. Certamente agora,
voce vai dizer "Obrigado" e "Boa Noite".

Psiu!!! Esta ouvindo? Ja donniu! Que
. penal

Boa noite, durma bem!! I Eu fico
. velando por voce...

2~ e~, d4a-"," fI4«eo:

~ ama, qiueft4't4 MM.

2~e~.~-4e:
2~ ama aj«da.

2~ e~. dQVU:

~ ama. ~ dM'Wt.

AMOR E BONDADE

2~e~.~e~:

~ ama. ~ fta'Za ~ ~

2~ e~. 5a1 ~ ~ fJode:

~ ama. 5a1 (l ~4Wd.

2«em e~. aj«da ~ e4td jwrt4:

~ ama. ~ e4t<i jwrt4 fta'Za aja
da"t.

2ete#e e~. mede tkt4 aj«da:

~ ama. ajada 4em medUz.

~ ... -; celulose e papel LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA
/':."';::: Itda. Ja alcanc;ando auto sufici~ncia em materia-prima, hoje destaca-se

0.:;: aReEL em produc;ao de celulose fibra curta (eucalipto), longa (pinus) e de
sisal (especial)
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