
CARTA MENSAL N° 07

MENSAGEM DO GOVERNADOR

JANEIRO/199B

Em nossa visita oficial, abordamos e discutimos vanos temas sobre Rotary. Falamos bastante
sobre companheirismo, aumento do quadro social, reten<;ao de companheiros, subsidio-equivalente, titulos
de Paul Harris e ainda falamos sobre civismo, patriotismo, preserva~iio do planeta terra e tambem falamos
sobre os problemas da comunidade de cada clube e ate caminhos para podermos resolve-los, sem nunca
esquecer de falarmos sobre 0 "Polio Plus". Em nossas reunioes falamos sobre 0 programa de cada clube, 0
seu trabalho, a perspectiva do sucesso em suas campanhas, enfim, praticamente tivemos lado a lado
procurando atraves do interesse pela hurnanidade, pela comunidade, melhorar 0 mundo, e, tenho certeza
conseguimos bastante.

Estamos agora iniciando 0 nosso 2° Semestre Rohirio e com ele a continuidade dos nossos
programas e se possivel aurnenm-Ios.

Quero lembra-Ios de que ja em 28 de Mar~o teremos 0 I Arrastao Ecol6gico Distrital no qual jll
enviei a todos urna apostila sobre 0 assunto. Nao deixe para a Ultima hora a organiza<;ao deste arrastao.
Inicie desde agora atraves da comissao designada para esta campanha a reunir, planejar, organizar, sern
nunca esquecer de fazer com que a sua comunidade participe.

Fa~a com que as autoridades civis e militares, as escolas, indUstrias, comercio, enfim toda a
comunidade participe e colabore neste arrastao. Jii anunciam que, 0 problema da "DENGUE" ronda
novamente 0 interior paulista e s6 isto ja e urna forte razao para demonstrarmos 0 nosso interesse por mais
este problema. Procure alem das atividades de limpeza de quintais e ruas, plantio de mores, recupera~ao
dos nossos mananciais, fazer palestras e orienta<;ao para a populat;ao em urna conscientiza<;ao para
preservarmos 0 planeta terra.

Tenho certeza de que voce, meu carD presidente, juntamente com os companheiros do seu clube
realizanl com sucesso esta campanha de interesse pela hurnanidade.

Quero fazer a todos mais urn pedido, vamos cerrar fileiras para aurnentar 0 nt1mero de outorga
do titulo Paul Harris. Nunca esqu~a de que a nossa Funda<;ao Rotaria e 0 bra<;o em que poderemos confiar
nas solu<;oes dos problemas da fome, miseria, analfabetismo, etc. Entao vamos ate a nossa conferencia,
entregar 0 maior nt1mero de titulos Paul Harris, e se cada clube curnprir 0 prometido iremos alcan<;ar urn
llt1mero excelente de doa<;oes a Funda<;ao Romria.

Falei sobre a conferencia, e, vou ficar muito feliz com uma grande present;a dos meus
companheiros em Aguas de Sao Pedro. A comissao esm preparando tudo com muito carinho e se tudo
correr como 0 esperado, acredito que ja em IDar<;Ovoces receberao a programa<;iio. Teremos novidades
para todos e estamos trabalhando bastante para que a familia rotariana sinta bastante felicidade e
companheirismo em nossa conferencia. Solicito a voce, carD presidente, que incentive aos seus companheiros
e seus familiares a comparecerem nesta nossa festa; procure desde ja fazer as suas inscri<;oes para que todos
aproveitem 0 maximo a sua presen<;a neste encontro.

Vamos em £rente, pois estamos a cada momento
que passa juntos melhorando 0 mundo.

Obrigado,

Foehd Salmen

Governador 97/98

VALOR DO OOLAR RorARIO

MES DE JANEIRO/199B
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Abrafos,

Neife Salmen

AnesiaSanfAnna Biagareili

AnadirGonfalves de OIiveita

Silmata Menc!on{:a Guim8!'i1es

tta.·
QUEIRA ANOTAR

FELIZAND NOVO

Para melhor atende.-Io queira por favor anotar nossos novas
telefones:

COMERCIAL

(011) 3676-1060
(011) 262-3636
(011) 262·1211
(011) 262-2312

TELEFAX: A partir de 13/12/97, 0 numero de nosso telefone
sera: (011) 3862-6161

E um novo ane se inicia, cheio de esperan9O. Vamos abra¢-Io diferen/e? Vamos
inicia-Io com mais amor?

1998 surge, temos certeza vitorioso, pois a mao do Senhor se acampa ao redor dos

queotemem.

Oiante desta priolidade confiamos que a cada minuto possamos sentira presenya de

Jesus ao 070ss0 lado, orfenlando e df,igindo 0 corap§o de tudo 0 seu pava. Que a mensagem

de Natal da Rosely no 130CAS' possa frazer um incentivo para vive-Ia todos os dias de 98.
Ao abra9Or; alimental; oferecer e conduzir as nossos filhos vamos lembrar que "tantas elian

90S nada recebem~ Vamos lembrarde nossos adolescente$, os quais carecem de um enri·

quecimento de sentimen/os nobres. Oremos para que 1998 nos abra um novo horizonte e

que possamos fazer ainda mais em beneficio dos que precisam.

Feliz ana novo a esta maravilhosa equipe do 'BOCAS: a qual com tanto carinho

desenvolve este ttaba/ho blilhante, nos !razendo sempre cullura e infoflna¢es importante$,

alem de um agtadavel bate-papo e as even/os que dignificem e e/evam 0 lrabalho em Rotary.

Recebemos e agtadecemos a 130CAS' nQ 15, com tude a que precisamos para a

melhoria do nossodia.

Pata um Ano Novo Feliz vamos teros olhos no Ceu, a alma na Luz eo corayao na

Esperan;a!
Com calinho.

Agrade~o 0 apoio, a colabora~iio e a amizade de todos e que
tenharnos certeza que vale a pena lutar por urn mundo melhor e pela
''Dignifica~iio do ser hurnano".

Vamos continuar juntos e unidos nesta nova etapa de "Servir" 0
verdadeiro sentido das nossas a~oes e realiza~oes.
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COORDENADORIA DAS ASSOCIACOES DAS FAMiLIAS
DE ROTARIANOS E CASAS DA AMIZADE

MENSAGEM DA COORDENADORA
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Mais urn ano se passou ... Quanta coisa aconteceu, momentos felizes
ROTARY e de intellsas emo~oes ...

INTERNATIONAL Momentos tristes que nos trouxeram perdas de muitos entes
'-- •••.•• queridos. AngUstias e incertezas que nos fiZi!rambuscaro IWSSO apoio maior:r------------. "Deus".PRESIDENTE

Glen W. Kinross

DIRETOR DE RI
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ROTARY CLUBS
NOMERO DE SOCIOSFREOO£NCIAFUNDACAO ROTARIA

CONTRIBUICCES

BENFEITN° COMPoPAUL
Ordem Alfabetiea

30/06/97Varia¢o31/12/97%N'ReunioesOez.Acumul.1997Dez.IAcumul.

01. Aoudos

36+023888,5903 1.000,0001 12

02. Americana

262678,6003 403,5201 24

03. Americana· Integra¢o

141492,8504 10

04. Boituva

26+012793,8303 1.00000 04

05. Botucatu

3939825203 1.0000001 22

06. Botucatu • Bons Ares

222285,0003 532,00 05

07. Botucatu • Norte

35+043993,2005 1.000,00030130

06. CabreiNa

16·021487.000380,00364,20

09. Capivari

36·043283,2003 3.000,000328

10. Cerquilho

27·091695,9604 05

11. Elias Fausto

19·021762,3505 03

*12. Hortolandia

22+022479,0004

13. Indaiatuba

43+014498,2503 2.500,0015 68

14. Indaiatuba • Votura

23+01 2487,0003 15

15.llU

515180,0904 46,30 25

16. ltu • ConvenGilo

37·073081,0003 24

17. Itu • Terras de Sao Jose

33+013465,2903 06

*18. Itupeva

29+0231100,00 05 03

19. Laranjal Paulista

19+03 2280,4503 05

20. Lenc;6isPaulista

39+014081,4003 16

21. Maeatuba

22·031987,3405 500,00 02

22. Monte Mor

1010 160,0003

* 23. NC'!a Od".-ssa

18• 061280,0004 03

24. Piracicaba

49·014899,0003 0681

25. Piracicaba-Cidade Alta

39·013674,0003 20,000113

26. Piracicaba-Luiz de Queiroz

44·083671,2903 1.000,000106

27. Piracleaba-Paulista

29·0524100,00 02 20

28. Piraclcaba·Povoador

38+044286,2004 111,11 10

*29. Piracicaba-Vila Rezende

38+013996,1605 0427

30. Porto Feliz

27-012693,5002 03

31. Rafard

161689,0604 01

32. Rio das Pedras

32+033595,7602 1.000,000114

33. Saltinho

21+0324100,00 03 04

34. Saito

38·023696,5003 24

35. Satto-Moutonnee

313170,9603 06

36. Sta. Barbara D'Oeste

27-012669,8903 2.857,00 23

37. sac Manuel

323279,6005 101,8514 04

38. Sumare

363680,5003 11

39. Sumare-Norte

40·192198,3303 101,85 04

40. Tietii

32+053784,6803 0105

• 41. Piracicaba-Sao Dimas

32+023481,6004

42. Sumart~·Nova Veneza

22·101265,0004

CLUBES PROVISORIOS: 01.02.SUB TOTALTOTAL

1.265-451.22095,11 80,006.557834607566

* Clubes que nao enviaram ate a presente data 17/01/98 os Informes Mensais (Relat6rio)
referentes ao Mes de Dezembro/97 a esta Governadoria. Os dados dos Clubes faltantes

sac do mes anterior.
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NOVOS COMPANHEIROS - ME'S DE DEZEMBRO DE 1997

R.C. de PIRACICABA - POVOADOR

R.C. de SALTINHO

R.C. de SUMARE-NORTE

R.C. de SA-OMANUEL

R.C. de BOTUCATU - BONS ARES

R.C. de MACATUBA

R.C. de LARANJAl PAULISTA

; Simone Maria de Almeida Teixeira -17/12/97

; Marcos JoseVanni - 05/01/98

: Antonio Marcos Pastre- 12/11/97

Luciano Marson - 19/12/97

R.C. de PIRACICABA· LUll DE QUEIROl: Messias Antonio Storer - 01/10/97
Haroldo Cezar Moura - 13/12197

Carlos Augusto Busato Scheffer - 22/12/97

EVClndroAparecido de Lima - 22/12/97
: Jose Luiz Martins - 10/12/97

Rubens Inckio dos Santos· 13/12/97

: Flavio Luiz Aguiar - 20/12/97
leris Fernando Garcia - 28/10/97

Wilson Cassillo Junior - 28/10/97

CAMPEOES DE FREOIJENCIA - ME'S DE DEZEMBRO DE 1997

R.C. de Piracicaba Pauiista 100%

R.C. de Saltinho 100%

R.C. de Piracicaba 99,00%

R.C. de Suman~ Norte 98,33 %

R.C. de Indaiatuba 98,25%

R.C. de Saito... 96,50%

R.C. de Cerqui Iho 95,98 %

R.C. de Rio das Pedras 95,76%

R.C. de Boituva 93,830/0

R.C. de Porto Feliz 93,50%

BAI.xAS DE COMPANHEIROS - DEZEMBRO DE 1997

R.C. de Botucatu Bons Ares

R.C. de Cerquilho
R.C. de Itu-Conven<;:ao
R.C. de Macatuba

R.C. de Piracicaba - luiz de Queiroz:

R.C. de Piracicaba - Povoador

R.C. de Porto Feliz
R.C. de Itu

R.C. de Nova Veneza - Sumare

Jose Roberto Veloso Nunes - 10/12/97
JoseJulio Correa dos Santos - 10/12/97
Palmiro Valdir Sebastiani - 15/12/97
Claudio Fioravanti· 01/12/97
Herminio Dare· 01/12/97

Dalvo Dias Damiani - 01/12/97

Jose Izidro Toledo Bergamin - 01/12/97
Eric Balmer - 12/11/97

Paulo Sergio Tomaziello - 18/12/97.
Helio Ramos da Cruz- 02/12/97
Odair Cursino dos Santos - 27/11/97

Darcy Claudinei Barbieri Viiia· 31/12/97
Benedito Antonio Appendino - 31/12/97
Marcia Tomazin Escobar Franco de Castro - 22/12/97
Paulo Vicente Cervato - 22/12/97

Benedito Aparecido de Almeida - 22/12/97
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ORlANDO RAFFA

Faleceu dia 31j12/97, com 85 anos, 0 companheiro Orlando Raffa, do Rotary
Club de Americana, onde ingressou em 15/07/55. Presentemente era socio hono
rario, desde 14/05/97. Exerceu todos os cargos no Conselho Diretor, destacando
se como Diretor de Protocolo e Presidente nos anos de 1961/62, 1964/65 e 1976.
Participou ativamente e por vanas vezes como Presidente da Comissao Distrital de
Recreac;ao em Confer€mcias Distritais em Aguas de Sao Pedro. Em 1972, foi um dos
articuladores na criac;ao e instalac;ao do Rotary Club de Sumarc~.

o companheiro Orlando Raffa nascido em Jau/SP em 19/05/1912, veio para
Americana, como funcionmo graduado da Companhia Paulista de Forc;a e Luz.
Posteriormente tornou-se industrial na area de tecelagem e na comunidade
americanense tem seu nome ligado a obras sociais e filantropicas e participac;ao
ativa na politic a de Americana.

Era casado com a professora Matilde Paciuli (09/01/49) e deixa a ftlha Sonia,
casada com Gregorio Jean Varvakis Rados, residentes em Florianopolis/SC.

CURIOSIDADES RorAHIAS

Qual a origem do Rolaryt

Alguns rotarianos pronunciam I
Rotari, outros R6tari.

Qual e a pronuncia corretal Paul Harris era um jovem de bons

I princfpios, advogado fntegro, alegre,A forma mais aproximada da pro- otimista e comunicativo. Deixou sua
nuncia em ingles e r6uteri, mas hi) cidade natal, viajou, conheceu outros
entre nos - brasileiros - inteira Iiberda- povos e costumes, e depois foi tentar

de de pronuncia das palavras Rotary, a vida na cidade grande, como sem
razao porque muitos rotarianos, pre acontece com os interioranos.
notadamente os sulinos, preferem a Estabeleceu um escritorio de ad-
pronuncia aportuguesada r6tari. vocacia em Chicago, cidade ainda de

A forma inglesa routeri nos induz pioneiros, que no infcio deste seculo
a pronunciar 0 adjetivo international assimilava todos os nlveis de socieda
tambem em ingles, dificultando, sobre- de que por ali passavam, rumo ao oes
modo, aqueles que nao falam tal idio- te. A corrup\".ao, embora nao vista com
ma. Nao ha, como se ve, pronuncia bons olhos, era aceita com resignac;:ao.
padrao, embora a Irngua considerada Os respeitaveis homens de neg6cios
oficial do Rotary International seja a e os profissionais decentes conjetura
Ifngua inglesa. yam se poderiam sobreviver as cir-

lexic610gos, consultados a este cunstancias que os envolviam.
respeito, alegam que 0 termo e genui- Paul Harris sentiu-se isolado na
namente anglo-sax<'inico, e par iS50 quela selva de pedras. Tinha saudade
aconselham a forma rotari, porquanto de sua terra natal, da maneira correta
o vocabulo vem do latim: ROTA, onde como os cidadaos se conduziam, do
a pronuncia da primeira vogal do convfvio com seus familiares e amigos.
dissrlabo deve ter uma acentua~ao pro- Imaginou, entao, um c1ube, uma
Iongada e aberta. associa~ao, um grupo de homens que

senlissem 0 mesmo vazio em suas vi

das, e exp6s a sua ideia a um de seus
constituintes - um engenheiro de mi
nas que concordou com 0 plano. Con
versaram depois com um comercian
te de carvao e um alfaiate, homens de
bem e tambem carentes de convlvia,

e logo comec;:aram a se reunir, perio
dicamente, cada vez no local de tra
balho de cada um:

A grandeza do Rotary depende da
conviq:ao intima de cada um de n6s.
A existl!ncia de fathas e a necessidade

de reformulac;:ao do mecanismo
rotario nao devem serv;r de base ao
negativismo que nada constr6i.

Nao atribuamos ao Rotary defei
tos que, na verdade, nada mais sao do
que 0 ref/exo de nossas pr6prias ac;:oes.

Que significa a palavra Rolaryl

Rotary e um adjetivo do idioma
ingles, equivalente a rotativo, girat6
rio, circu!at6rio. as s6ci05 fundadores
desta grande organizac;:ao que e hoje
o ROTARY INTERNATIONAL, opta
ram pelo nome ROTARY porque as
suas primei ras reun ioes eram feitas em
rodfzio, cada vez no local de trabalho
de um dos socios.

Com 0 crescimento do numero de

s6cios, tal pratica se tornou diffcil, ra
zao porque passaram se reunir em re
feitorios de hoteis e em restaurantes.

Mas com 0 correr dos anos, 0 costu
me de se reunir em hoteis e em res
taurantes tornou-se cada dia mais diff

cil, porque mesmo nas cidades peque
nas os hoteis ja nao fornecem refei
c;:6es,e os restaurantes - com rarfssimas
excec;:oes- nao dispoem de sal6es re
servados.

Diante de tais dificuldades e in

conveniencias, a tendencia da maio
ria dos c1ubes e para a construc;:ao da
sede propria, estando ha muito supe
rada a concepc;:ao de que Rotary nao
deve ter patrim6nio.

A paz continuara a ser precaria
enquanto dois bi/hOes de homens con
tinuam mergu/hados na miseria, dian
te de seus bem nutridos irmaos. Nada

e mais importante do que organizar
acima das divergencias po/(ticas - a
cooperac;:aodaque/es a quem nada fa/
ta para ajudarem aos que nada possu
em.

Charles De Gaulle Gov. luiz Murgel ASSIM NASCEU 0 ROTARY
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COMPANHE/RO - SUA OR/GEM

Conta a historia que nos primordios de Rotary, no Brasil os sodos se chamavam entre
si de camaradas, posteriormente preferida por companheiros, para nao haver interpreta~6es
dubias, em outros setores. E muito felizes foram os zelosos responsaveis por essas mudan<;as
e nomenclatura rotaria. Fomos, ha tempos, buscar 0 etico da palavra companheiro, que se
encontra no latim: "cum-pane", com valor de comensal, que come do mesmo pao, na mesma
mesa. 0 companheiro era aquele que vivia como os outros, na Roma antiga, compartilhando
de sua sorte, de sua comida e, naturalmente, de suas alegrias e preocupa~6es, tristezas e
satisfac;oes. Os companheiros eram aqueles que se empregavam a urn mister e recebiam 0
mesmo salmo. Os periodos de folga e descanso, sentavam-se a mesma mesa, para a refeic;ao
em comum, que deveria ser 0 pao, alimento mais barato e ao alcance das bolsas mais pobres.
Disso nasceu 0 termo "cum-pane", de onde provem 0 atual companheiro, com 0 qual hoje nos
nos chamamos. Companheirismo, todos nos sabemos, e a solidariedade posta em ac;ao.Nao
apenas uma vez por semana, mas 24 horas por dia, 365dias por ano, 0 cultivo do companheirismo
dentro e fora do Clube. Sua arma essendal e a cortesia, ta~ divordada dos tempos modern os,
sem artificialismo, Sincera e Leal. Companheirismo e a colaborac;ao espontimea, que conduz 0
trabalho de equipe, com eficiencia e amor e nos sabemos que 0 que se faz com amor e tacil e
bemfeito.

CoJaborariiodo Companheiro Jose Luiz Guidotti

TRE/NAMENTO DE PRES/DENTES
E SECRETAR/OS 1998-99

o SEMINARIo DE TREINAMENTO
DE PRESIDENTES E SECRETARIOS
(PETS) tem como prop6sito informa·los e
motiva-los para que sejam lideres eficazes e
discutir tecnicas administrativas que serao
uteis na conduc;ao dos clubes.

Os Presidentes e Secretarios 1998/99
devem anotar. em suas agendas que 0 PETS
esta marcado para 0 dia 4 de abril do corrente
em Piracicaba. Maiores detalhes serao en·
viados aos clubes, oportunamente.

VlSITAS OFICWS

CERQUIUiO:

Que Deus na sua infinita misericordia de 0 conforto

necessario a todos que sofrem com a ausencia material da

saudosa - Pierina e ADECIO que espiritualmente estarao

sempre presentes a nos ajudar - Obrigada lolanda per tudo

que fez quando da nossa visita ao Rotary de Cerquilho - e a

minha amiga Leia • Beijos.

LENr;OIS PAUUSTA

Minha querida e vizinha cidade - voces estao de

parabens pelo trabalho que realizam em prol da sua cidade

- Parabens pela presta9ao humana com esta farmacia

maravilhosa que voces dirigem e um trabalho inedito em
Rotary - carinhosa foi a maneira de receber de todos voces

e da minha querida amiga e companheira - "Rosa Maria'

presidente da Casa da Amizade - e urn clube que trabalha

em silencio mas faz • este e 0 verdadeiro ideal de Rotary 
Abr~s Fratemos.

ASSEMBLEIAS DISTR/TA/S
SECC/ONAIS 1998-99

o objetivo da ASSEMBLE!A

DISTRITAL eo treinamento dos dirigentes

entrantes para que os mesmos procurem

atingir os objetivos e metas dos c1ubes no
ano rotario.

Os dirigentes dos clubes das Areas 1
e 3 estao convocados para a assembIeia que

se realizara em Lenvois Paulista no dia 19
de abril. Os clubes das Areas 2 e 4 se reuni

rao em Santa Barbara D'Oeste no ilia 26 de

abril. Maiores detalhes serao enviados aos

c1ubes, oportunamente.
Para as assembleias sao convocados

os seguintes lideres 1998-99: Presidentes,

Secretarios, Tesoureiros, Diretores de Pro

tocolo, Presidentes das Avenidas de Seni

c;os Internos, it Comunidade, Profissionais
e Internacionais, Presidente da Comissao

da Fundac;ao Rotaria e Redator do Boletim.
Alem destes, tambem estao sendo convi~

dados os novos sOcios e esposas dos
presidentes.



23 de fevereiro
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REAVIVANDO A HISTORIA

Relembrando 0 que foi a epopeia, para que se transformasse em Lei, 0 DIA
NACIONAL DO ROTARY, assim ocorreu, como relatamos em pormenores, e que
comemoremos condignamente a data.

Quando Governador no ano rotario 1977/78, e exatamente a 22.07.1977, faziamos
visita oficial ao Rotary Club de Avare, quando nos apresentaram urn Projeto de Lei de
ambito estadual, por deputado daquela regiao, e que em 22.03.1978 acabou virando Lei nO
1.557 instituindo 0 "Dia do Rotary", sancionada pelo enta~ Govemador Paulo Egydio
Martins. Mas, ja naquela oportunidade entendiamos mais 16gico que tivessemos 0 orA
NACIONAL 00 ROTARY, abrangendo todo 0 nosso Brasil, coisa que s6 poderia partir de
urn Deputado Federal ou Senador.

E, em data de 07 de setembro de 1978, ja como Ex-Governador, percorriamos a cidade
de Presidente Prudente e regia-o, quando em contato com 0 enta~ candidato a Deputado
Federal ANTONIO ZACHARIAS, nosso estimado companheiro, fundador do 1° clube
prudentino, vislumbramos a ele que se eleito, trabalhariamos para que 0 dia 23 de fevereiro
fosse instituido oficialmente em todo 0 Brasil como 0 DIA NAOONAL DO ROTARY.

E, eleito, cumpriu com 0 prometido a este Governador, que de imediato contactou
todas as autoridades rotarias do Pais, ex-governadores, atuais da epoca, os futuros, para
que todos enviassem Ii Camara dos Deputados, mo\oes a respeito do nosso interesse e do
Zacharias. Centen<lBde carlas, telegnunas fOr::lffichegando a Brasilia, tendo inclusive 0 refor\o
do enta~ Presidente do RI, James 1. Bomar Jr. (1979/80), com 0 qual mantivemos dialogo,
tambem visitando Brasilia, a epoca, a convite do Deputado, que por uma semana toda
visitamos com a esposa Maria, todas as dependencias da Camara na busca de apoio.

S6 a 19.04.1979 atraves do Projeto de Lei de nO567, e que a Camara apreciou e votou
favoravelmente, que ap6s muitos outros tramites legais, chegou a san\ao presidencial a 03
de novembro de 1980, assinado pelo entao Presidente da Republica Joao B.Figueiredo e que
levou a Lei n° 6.843.

Estava institucionalizado 0 DIA NAOONAL 00 ROTARY em todo 0 Brasil a ser
comemorado em 23 de fevereiro de cada ano, dia da Funda\ao Oficial do Rotary International.

E, na Conven\ao do RI em Sao Paulo, em Maio de 1981, por sugestao do comp. Paulo
Viriato Correa da Costa, contendo a rubrica deste e do Deputado Zacharias e do pr6prio
Viriato, entregavamos ricamente encadernado urn livro com todas as correspondencias,
telegramas, com mais de 15 paginas, para que fizesse parte do acervo da Secretaria do RI.
Na oportunidade 0 Secretcirio Geral, garantiu, que esta era oficialmente e Unica Lei de urn
Pais a decretar 0 DIA NAOONAL 00 ROTARY.

E, e por isso que estamos voltando ao assunto, sensibilizando a todos os Govemadores
Atuais, os rotarianos, que marquem a data e comemorem efuzivamente em todo 0 Brasil, 0
dia 23 de fevereiro.

ANTONIO WILSON RIGOLIN

Gov. 1977/78 - Distrito 4310
Rotary Club de Salto/SP

lWART lUBRIFICANTES lTDA

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

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



8 Mostre que 0 Rotary se Interessa

OIA NACIONAL DO ROTARY
ltl H9 u.643. dr 03 de novt:nbro de 1 900.

o Presidente Joao Figueiredo, atra·
yeS da Lei n° 6.843, de 3 de novembro de
1980, instituiu no Brasil 0 "Dia Nacional
do Rotary", a ser lembrado anualmente no
dia 23 de fevereiro.

Fato Unico em todo 0 mundo, agra
dando sobremodo 0 presidente do Rotary
International, James L. Bomar Jr. (1979
80), quando, em visita a Brasilia, soube da
existencia de Projeto de Lei nesse sentido,
entao em transito no Congresso, e de au
toria do destacado rotariano e Deputado
Antonio Zacharias.

J a entao havia iniciativas locais de

Camaras Municipais e de Estados da Fe
derac;ao consagrando tambem essa data
em homenagem a nossa Instituic;ao.

tl'\Sl1lwf " 01, H.ttonll do Rotary.

Faca ubtr que 0 Congreuo ".tiaru.l decreta c eu sand ana e

srguint~ Lf't:

Art~ 19 - FIca 1n'Stittiido 0 Dh Nadon.l do R!!,
tar)'~ •. ser cOlulIlor.do eln 23 de '~yt,.~tro.

Art. ,9 • hh Le-l entr.,.i t.,. vigor na diU de
sua publ iCIr;io.

rio.

Bra\iltA. Ut OJ d!, nO'V~!'lbro d~ 1980.

I"'-rl
NOVO SITE DO HI FAClllTA CONEXAO

Se faz tempo que voce nao visita 0 site do Rotary na Internet, prepare-se para uma
surpresa.

Desde setembro, uma versao totalmente nova do site pode ser acessada, colocando
uma enorme variedade de informac;oes atualizadas Ii sua disposiC;iio.

o novo site e ficil de nave gar e apresenta divers as atualizac;6es, incluindo um siste
ma l6gico de acesso, conexao via e-mail comdiversosfuncionariosdoRle.mais importante
do que tudo, uma sec;ao exclusiva para ex-participantes de programas da Fundac;ao. 0 que
mais voce poderia querer? Acesse 0 site do RI ainda hoje, no enderec;o http://www.rotary.org.

ILHAS COOK - CICLONE

No dia rde novembro, um ciclone atingiu varios at6is na regiao norte das Ilhas Cook.
As ilhas de Pukapuka, Rakahanga e Manihiki foram as mais afetadas.

Quase todas as estruturas de Manihiki sofreram danos irreversiveis devido a ondas
de 9 metros de altura que colidiram violentamente contra a ilha. Varias pessoas morreram
ou estao desaparecidas e presumidamente mortas. A maioria dos sobreviventes ainda en·
contram-se em estado de ·choque. Para contribuir com os esforc;:osde assistencia, envie seu
cheque diretamente a "Rotary District 9920 Governor's Account 1231320035662001", ASB
Bank, 112 Whitford Rd., Meadowlands, Howick, Auckland, Nova Ze1l1ndia.

Se preferir, envie seu cheque Ii Fundac;:ao Rotaria, com a observa<;ao "for disaster
relief in District 9920", no seguinte endere<;o:The Rotary Foundation, c/o Harris Trust and
Savings Bank, P.O. Box 71169, Chicago, IL 60694-1169, EVA. Para maiores informac;6es,
contate 0 rotariano Bill Tillick, presidente do Rotary Club de Rarotonga, P.O. Box 509,
Rarotonga, Ilhas Cook. Telefone: 682-22186; fax: 682-21323; e-mail:
tillick@beachcomber.co.ck.

~ .. " celulose e a el LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA
.: ..:;\ p ,fda. Ja alcanc;ando auto sufici~ncia em materia-prima, hoje destaca-se
':. aRCEL em produc;ao de celulose fibra curta (eucalipto), longa (pinus) e de

sisal (especial)
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