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CARTA MENSAL N° 08 FEVEREIRO/1998

MENSAGEM DO GOVEJ?NADOJ?

A<;6ES PARA MUDAN<;A

Muito temos lido sobre as mudan<;as no cemirio econ6mico e social das na<;5es, e em particular no
Brasil. Tudo sob a influenda global, resultando de a<;5eslocais consequencias de longo alcance, obrigando outros
paises a se adequarem.

A busca da Qt:in)iza<;aotern sido seguida, como nos mostra Antoninho Marmo Trevisan em seu artigo
"Economia de Travessia", por urna multiplica<;ao de organiza<;5es de apoio aos mais carentes.

Rotary International tern, atraves dos tempos, mostrado sua preocupa<;ao na busca da paz e
compreensao mundial e, a cada ano, procura tornar mais objetiva essa sua a<;ao.Assim, 0 Presidente Kinross

criou nesse ano rohirio dois programas: 0 Projeto Farol de AIfabetiza<;ao e 0 Projeto Casa Facil do Rotary que,
juntamente com toda sistematica ja existente nas Avenidas de Servi<;o,procuram apoiar os mais carentes.

Mas todo trabalho precisa de pessoas para executa-Io. E os rotarianos, premidos pela situa<;ao
econ6mica que, de modo geral, esta solicitando mais de seu tempo, precisam agir para trazer mais refor<;ode mao
de obra para seus elubes. Sera preciso recrutar, na comunidade, profissionais e empresarios para dividir com eles
tarefas provenientes da aplica<;ao dos programas rotarios.

Contrariando essa necessidade, verificamos urn declinio do mimero de rotarianos em nosso Distrito.

Eramos1.274 rotarianos em 30/06/1997 e ficamos somente 1.220. Na verdade, nesse periodo urn elube parou de
funcionar (perdemos 10 companheiros), porem logo teremos a acrescentar nesse total, mais dois novos elubes em
forma<;ao e voltaremos a ter, pelo menos 1.270 rotarianos em nosso Distrito. Dos 42 elubes hoje em funcionamento,
constatamos 17 que aurnentaram 0 Quadro Social em 37 sodos (media de mais de 2 sodos por elube), 18 que
tiveram uma grande redu<;ao de 81 s6cios e 7 que mantiveram sem altera<;ao 0 nfunero de rotarianos.

Dentro desse quadro, estamos propondo urna a<;aovigorosa em nossos elubes para que possamosmelhor servir:

- Convidando para socio do elube, jovens profissionais e empresanos para que tragam seu entusiasmo;
- Aurnentando as classifica<;5es para que tenhamos urna maior variedade de profissionais a disposi<;ao;
- Aurnentando 0 nfunero de s6cios para dividir com eles as tarefas de servir;
- Mantendo 0 atual Quadro Social, evitando demiss5es.

Para quantificar nossa proposta, deixamos aos Rotary Clubs do Distrito, a meta de fundar mais tres
elubes (aumento de, no mfnimo 75 socios) e elevar 0 Quadro Social a 1400 socios. Para atingir essa meta, cada
elube aurnentara seu Quadro Social em 2 a 3 s6cios.

Os nfuneros propostos nao acontecem sem esfor<;o, mas sac perfeitamente realizaveis. Basta que
cada rotariano assurna urn compromisso de a<;aoe que cada Rotary Club tenha a fume determina<;ao de atingirurn resultado colocado como sua meta.

Obrigado
Foehd Salmen - Gov.

nCONFRHElfTCM DISTIUTAL
Companheiros,

Estamos esperando voce e sua familia para nossa
Conferencia Distrital em Aguas de Sao Pedro nos dias 21, 22, 23 e
24 de maio de 1998.

Foehd e Neife

VALOR DO

DOLAR ROTARIO MES DE

FEVEREIRO/1998

$1,12

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

j7e/a slIa cO//lllllidade

j7do 1l0SS0 //llllldo

j7e/a lill//lallidade
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INTERNATIONAL

PRESIDENTE
Glen W. Kinross

DIRETOR DE RI
Julio Cesar Scarafia

PRESIDENTEDA

FUNDAc;AO ROTARIA
Rajendra K. Saboo

CENTRO DE SERVlc;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. Celid6neo 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

MENSAGEM DA COORDENADORA

Dando inicio a organizayiio da nossa II Conferencia Dislrital em Aguas de Silo Pedro no peri<Jdo

de 21 a 24 de maio de 1998, estamos convocando todas as cempanheiras e amigas do nosso Dislrito cientes

de que a maioria se fara presente, pois 0 brilhodestafesta depende da presenqa de voces. Estamos trabalhando

no sentido de proporcionar 80S presentes 0 que ha de melhor pois tudo que se faz cem amor e f<lcil e bem

feito. Ate la companheiras.

Umbeijo,
Neife Salmen

A VOLTA As AUlAS

Urn dia de alegria, todo mundo esta feliz. to hora de ir para a escoia!

De casa para a escela existe urn caminho a percorrer a pEl,de carro, de onibus, ou ate mesmo de

carona cem urn amigo, buscando um futuro espetacuiar e cultivando a amizade, alegria e uniilo.

Na chegada a escela, muita expectativa, 0 cerayiio bate forte ... No rosto 0 scrriso e no cerayiio a

ccragem. As portas abertas mostram 0caminho. Ao toque do sinal, os celegas se reencontram, cern esperanqa
de um futuro melhor, de uma escela evoluida, de urn ensinocempielo e colegas educados, enfim a esperanqa

de urn ambiente chelo de amigos que se amam,

Muitos encentram tudo isso, pois souberam ou puderam escolher a escola ideal, uma esceia que

proporcionasse um ensinoccmpleto, resultando em uma forma<;iio realmente integral, escolhendo uma escola

da rede privada de ensino que responde por 20% da educayiio no Brasil.

Antigamente a escola publica era sinonimo de sucesso, nas decadas de 4000 50, por exemplo. Em

nada discordamos pOfl\m, a situayiio atual e inversa. Abenqoada a familia que pode garantir 0 futuro dos

seus filhos na meihor escola. Em uma escola que 0 aluno niio e apenas urn numero, ele e reconhecido pelo

seu nome, uma escola que transmite 0 melhor, que recebe seus alunos cern amor, para cemp!etar a grandeza,

a felicidade e a alegria. Voces Pais, devem tambem avaliar a esccla de seus filhos, perguntando 80 diretor

(se este estiverbem proximo dos pais), se a Esccla a qual merece a confianqa depositada por voces, aprovou

alunos nos vestibulares mais concorridos, de boas universidades privadas e principal mente publicas.

Infelizmente 0 vestibular vem sendo 0 term6metro para avaliayiio da escola, mostrando 0 resullado concreto

de uma formayao integral.

Enfim, nosso desejo e de felicidade neste novo ana letivo, que voce encontre seu verdadeiro mestre

e que sua escola seja realmente seu segundo lar.

Anesla B. Sant'Anna Bigarelli

Anadlr Gon~alves de Oliveira

Silmara Mendon~a Guimariies

NOSSA V1SITA

BOTUCATU

Gidade dos Bons Ares • Boas Escolas e etemos e oompetentes govemadores de Rotary - oompanheiro

Colenei e sua adoravel e alegre esposa "Ma~ene' - Mlnoru Sakate e sua simpatiea esposa Mitiko.

Em nossa reuniao fomos recebidos pelo atuante presidenta das Gasa da Amizada Dr. Igor que

atentamenta acempanhou nossa reuniao - falamos e diseutimos todas as alividades que traqamos pela
nossa Goordanadoria.

As esposas dos Presidentes dos Rotarys e moos fazem trabalhos dignificantes e humanos, parabens

Satiko, Neusa Maria e Marlene mae do Presidente CoIenei. Abraqos

CAPIVARI

Senhoras da Gasa da Amizade e presidente Fatima, obrigada pelo carinho com que voces nos

receberam. Voces elevam 0 nome de Rotary por todo nosso Dislrito - Trabalham pela Comunidade, sac

simpatioos aos c1ubes vizinhos - os nossos agradecimentos tambem ao oompanheiro Paulinho e sua

maravilhosa familia pelo deliciosc almoqo que nos ofereceram em sua residencia. A presidenle do "Rotary

TAKASHI'. Deus Ihe pague por tanto carinho e gentileza.

NOVA ODESSA

Fomos bem recebidos pelo presidente Alexandre a por sua esposa Semiramis • apesar de nao

existir Gasa-da-Amizade as esposas dos Rolarianos trabaiham junto cem seus maridos - isto e muno

importante.

Obrigada.

PIRACICABA

Que eu adoro tanto· eheia de Flores e encantos. Suas eseolas sac 0 orgulho do nosso Estado.

Fomos recebidos cemo chefe de Estado. sao muilos elubes a lrabalhar palo ideal de servir. Servir a
Comunidade, ao Estado a a Naqao- fomos recebidos pelo prefeito que tambem e cempanheiro. Piracicaba

pode se orgulhar pelos Govemadores de Rotary passados e 0 que Ira nos suceder. Obrigada pela festiva
maravilhosa.

MACATUBA

Sempre scrrindo as cempanheiras nos receberam com um delieioso eha. Gonversamos muito sobre

o trabalho da Casa da Amizade. Todas cem ideias 6timas para lazar do seu clube uma 'linha de

cempanheirismc e sclidariedade humana,

RODOVIAMARECHAL RONDON, KM 303,5- CAlXAPOSTAL441

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

LENyOIS PAULISTA- SP
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Distrito 4310 - ESTATisTICAS DO MES DE JANEIRO/98
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ROTARY CLUBS
NUMERO DE s6closFREOO!':NCIAFUNDACAo ROTARIA

CONTRIBUICOES

BENFEITN° COMP. PAUL
Ordem Alfabetica

30/06/97Varia~o31/01/98%N'ReunioesJaneiroAcumul.1997JaneiroAcumul.

01. Aaudos

36+023898,6804 1.000,0001 12

02. Americana

262671,8703 403,5201 24

"03. Americana - Integr~o

141492,8504 10

04. Boituva

26+0127879604 1.00000 04

05. Botucatu

39+0140750904 1.0000001 22

06. Botucatu - Bons Ares

22- 031984,0004 532,00 05

07. Botucatu - Norte

35+043993,0004 1.000,00' 03 30

08. CabreiJva

16- 021479,0004811,00544,20

09. Capivari

36- 053178,8904 3,000,00 28

10. Cerquilho

27-101791,1804 05

11. Elias Fausto

19- 021782,3503 03

12. Hortolandia

22+022468,0002

13. Indaiatuba

43+014496,7104 2.500,0015 68

14. Indaiatuba • Votura

23+022590,0004 15

15.ltv

51- 024979,4804 46,30 25

16. ltu - Conven~

37- 082987,0004 24

17. Itv - Terras de Sac Jose

33+013478,6504 06

*18. ltupeva

2931100,0005 03

. 19. Laranjal Paulista

19+032285,7103 05

20. Len¢is Paulista

39+014080,9004 16

21. Macatuba

22- 012185,7504 500,00 02

"22. Monte Mar

101060,0003

*23. Nova Odessa

18-061280,0004 03

*24. Piracicaba

49- 014899,0003 0681

25. Piracicab~idade Alta

39- 013865,20041.000,002.442,00 13

26. Piracicaba-Luiz de Oueiroz

44-093559,9504 2.000,00 06

27. Piracicaba-Paulista

29- 0524100,0004 20

28. Piracicaba·Povoadar

38+044269,0004 111,11 10

*29. Piracicaba·Vila Rezende

38+013996,16 0427

30. Porto Feliz

27·012684,3003 03

31. Rafard

161693,7504 01

32. Rio das Pedras

32+033591,5004 1.000,00 14

33. Sallinho

21+032491,6604 04

34. Saito

38·033594,3004 24

35. Saito-Moutonnee

31- 013077,4904 06

36. Sta. Barbara D'Oeste

27·012669,8303 2.857,000225

37. Sac Manuel

323281,2404 101,8514 04

38. Sumare

363670,0004 11

39. Sumare-Norte

40- 202090,0004 101,85 04

*40. Tietb

32+053784,6803 0105

41. Piracicaba-Sao Dimas

32+033562,6904

*42. Sumaft~-Nova Veneza

22·101265,0004

CLUBES PROVIS6RIOS: 01.02.SUB TOTALTOTAL

1.265·521.2138268 1.0800020.139.834602568

••Clubes que n80 enviaram ate a presente data 20/02/98 os Informes Mensais (Relat6rio)
referentes ao Mes de Janeiro/98 a esta Governadoria. Os dados dos Clubes faltantes sao

do mes anterior.
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CAMPEOES DE FREOUENCIA - MES DE JANEIRO DE 1998

R.C. de Piracicaba Paul ista 100%

R.C. de Agudos 98,68%
R.C. de Indaiatuba 96,71 %
R.C. de Saito . 94,30%
R.C. de Rafard 93/75%
R.C. de BotucatlJ Norte 93,00%
R.C. de Saltinho 91,66%
R.C. de Rio das Pedras 91,50%

R.C. de Cerquilho 91/18%
R.C. de Indaiatuba-Votura e R.C. de Sumare-Norte 90,00%

BAIXAS DE COMPANHEIROS - JANEIRO DE J 998

R.C. de Americana
R.C. de Botucatu Bons Ares

R.C. de Cabreuva

R.C. de Cerquilho
R.C. de Itu-Conven<;cio
R.C. de Monte Mor

R.C. de Saito
R.C. de Saito-Moutonnee
R.C. de Sumare
R.C. de Suman~-Norte

Orlando Raffa (Socio Honorario) Falecimento
Jose Roberto Veloso Roncari - 12/01/98
Carlos Alberto P. Ramos - 23/01/98
Neiza Maria Cechinato - 15/01/98
Helio Nonato

Jose Marcos Faccioli - 01/12/97
Lazaro Morais da Silva - 31/12/97

Regina Ap. Ravieri Martins - 01/01/98
Onofre Fiuca - 12/01/98
Alexandre Diotto Lirani - 12/01/98
Silvia Cristina dos Santos - 12/01/98

Antonio Agostinho Alves - 12/01/98
Maria Antonia Sproesser - 12/01/98
Wagner Leite - 29/12/97
Waldir Cola<;o - 01/01/98
Antonio Carlos dos Reis
Antonio Fabiano Filho - 10/01/98

NOVOS COMPANHEIROS - MES DE JANEIRO DE 1998

R.C. de BOTUCATU
R.C de INDAIATUBA-VOTURA:
R.C de MONTE MOR

R.C de SAt TO

(continua~aol

Manoel Pinto Cunha - 08/01/98
Pedro Torrano - 21/01/98
Carlos Paulino da Silva Filho
Norberto Prado Soares

Anselmo Duarte - 21/01/98 - Socio Honoraria

NOSSA VISITA
AMERICANA

Uma das eidades mais linda do Estado de Sao Paulo Rotary e Casa da Amizade integrados no ideal de servir. A festiva em homenagem ao
govemador foi linda com som ao vivo.

Os presidentes do Rotary Alexandre e Eriz nos cerearam de toda aten~o, nos levaram para conhecer um zool6gico que bem poucas cidades
possuem.

Minhas companheiras Rosa Maria e Cintya foram de uma amabilidade incompan3veis.Obrigada Amigas.

BOITUVA

Esta cidade marcou pelo acolhimento que tivemos. Entrando na cidade deparamos uma enorme faixa com nosso nome dizendo: Boas

Vindas - foi emocionante - Logo mais fui ao cM e fiquei maraviihada com 0 que vi, uma CMcara que mais pareda um sonho. Tudo lindo, easa,

jardim, tonte, cereto, enfim tudo era linda - 0 eM servido no salao de festa fazia lembrar os filmes americanos onde de rudo tinha um pouco - os
paes, as tortas, bolos e breas. Quere agradecer a "Jocyr" presidente da Casa da Amizade pelo carinho e a proprietaria da CMeara, por tudo que

ela nos preporeionou. Abrafios.
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MENSAGEM DO NOSSO GOVERNADOR INDICADO 99/2000
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CompoReynaldo R. Ayres

Quando 0 nosso nome foi ventilado em nosso club para sermos Governador do
Distrito 4.310 para 0 ana 1999-2000, algo mexeu em minha alma. Seria medo da
responsabilidade, falta de disponibilidade, comodismo, trabalho em demasia? Talvez urn
pouco de tudo, mas quando nos lembramos que ao ingressarmos no Rotary Club de Porto
Feliz, em 14 de maio de 1962, nos propusemos a trabalhar pelo Rotary e nos doarmos a
todos sem nunca pensarmos em nos. A minha alma (cora<;ao)come<;ou a obrigar-nos a
aceitar a indica<;ao lembrando a que nos propusemos a sermos rotarianos. A uma pergunta
da minha esposa se queriamos ser governador, respondemos que nao, mas, estavamos
preparados para aceitarmos uma convoca<;ao. Foi 0 que realmente aconteceu, quando
recebemos a visita dos ilustres governadores do Colegiado, em meu consultorio. Eles com a
experiencia e 0 cansma da persuasao, quando nos convidaram para a nossa indica<;ao de
Governador 99/2.000 ouviram urn SIMta~ inexplicavel pela razao mas explicavel pelo nosso
sentimento rotano.

Sera urn ana em que 0 "Amor de Deus" sera sempre lembrado.

SIMBOLOGIA DA RODA DENTADA

o que representa 0 distintivo do Rotary International:
AS CORES:Oum . Nobreza de carater que deve ter 0 rotariano.

Azul· FIRMAMENTO - Grandeza de Deus - Pequenez do Homem.

OS VINTE E aUATRO DENTES DA HODA:

"Dar de si sem pensar em si" - As 24 horas do dia.
"Mais se beneficia quem melhor serve" - As 24 horas do dia.
Os idea is e lemas rotarios, em Iinguagem simples e direta, imitam 0 proprio Jesus: "... aquele

que quiser tornar-se grande entre vas seja aquele que serve, e 0 que quiser ser 0 primeiro dentre vas,

seja 0 vosso servo". "Desse modo, 0 Filho do Homem nao veio para ser servido, mas para servir ... ".

De notar-se que, nas reunioes rotarias, a mesa que preside os trabalhos, guarda estreita
semelhan<;a com a da ultima ceia de CRISTO.0 lugar n° 1 da mesa fica a direita do presidente e lembra
o ap6sto/o do doce sorriso. de olhos azuis e 0 maior amigo de Jesus: Sao Joao.

OS SEIS HAlOS DA HODA:

lembra os seis compromissos ETICOS-SOCIAISdo Rotary-Defender; com intransigencia e
denodo: FAMilIA - AMIZADE - PROFISSOES- RELIGIOES- INSTITUI<;:OES- pATRIA.

o HASGO NA CHAVE7;4 NO EIXO CENTHAL:

"Um por todos e todos por um" - Viga-Mestra de Rotary. 0 COMPANHE/RISMO que norteia e
sustenta 0 maior e mais antigo C1ube de Servi<;os do mundo. Sem a trava da chaveta 0 eixo giraria em
falso. Toda a engrenagem esta centrada naquele que preside. Que bate 0 sino, simbolo da autoridade
de quem foi escolhido para presidir 0 Clube. Unico que fala sentado. Que referenda decidindo as resolu<;oes
dos direitos das Avenidas de Servi<;os: PROFISS/ONAIS - INTERNACIONAIS- A COMUN1DADE e INTERNOS
do Clube, ouvidos 0 Conselho executivo e a Assembleia Geral do C1ubeem assuntos de maior significado
e importancia: 0 servo maior como ensina 0 mestre Jesus.
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CONSCIENTIZA9\b ROTARIA
ROTARY PARA UM MUNDO MELHOR

Synemar G. S. Cervellini

Rua Minerva, 307 - CEP: 05007-031
Fone: (011) 262-3636 - Fax: (011) 62-6161

Distintivos, Chaveiros, Flamulas,
Sinos, Trofims, Adesivos.

COMERCIAL •••.

licenciada exclusiva pelo
Rotary International

Acreditamos no papel reservado para Rotary, na constrw;:ao de urn mundo melhor.
Acreditamos porque Rotary tern sobrevivido atraves dos anos, ultrapassando dificuldades,
man tendo firme sua orientac;:ao de preservar os valores permanentes da humanidade - a
verdade, a justic;:a, a liberdade, a tolerancia, 0 respeito pela vida, 0 amor e a solidariedade,
e de defender a pratica de principios elevados de moral e etica.

Porem, grandes desafios teremos nos rotarianos a enfrentar, no sentido de
mantermos uma posic;:aocoerente com nosso passado e podermos continuar auxiliando
efetivamente na construc;:ao da paz e da compreensao entre os povos e nac;:6es.

A situac;:aoatual do desenvolvimento do conhecimento cientifico e de sua aplicac;:ao
no dia a dia da atividade economica e social, tern provocado implicac;:oesde ordem moral e
etica que somente serao resolvidas, com beneficio para todos os envolvidos, se existir entre
as pessoas responsaveis nesse processo, urn entendimento espiritua1mente elevado da raiao
de ser de nossas vidas, da importancia maior da valorizac;:aoda pessoa humana sobre todos
os outros objetivos existentes nesse jogo competitivo.

Consideremos algumas das realidades que, ja agora, constituem motivo de
preocupac;:ao e clamam da sociedade por decisoes e tomadas de posic;:aoconvenientes.

- A globalizac;:ao da economia,. a comunicac;:ao cada vez mais penetrante e
instantanea, 0 desemprego causado pelo uso cada vez mais intensivo da automac;:ao e a
possibilidade de clonagem de seres humanos. E estamos apenas no comec;:odas grandes
transformac;:oes.

- As condic;:oesde competitividade que se acentuam no mundo modemo criam 0
campo fertil para que, por meios pouco eticos e morais, sejam conduzidos os negocios.
Veremos pessoas que considerarao razoavel ser "um pouco" injusto, "urn pouco" desonestos.
Outras que faltarao a verdade e serao desleais, com 0 intuito de conseguir a gloria, 0 poder
e a nqueza.

- Sobre os valores humanos, devemos reconhecer que no futuro poderao ser
inovados em tudo que se possa imaginar e ir alem disso, se for possivel. Poderao ser deixados
de lado os valores mais tradicionais da cultura humana. Poderao cair em desuso as melhores
regras para medir a conduta dos homens. Podeni ser produzida uma mudanc;:a intelectual
e espiritual maior do que se possa imaginar.

Neste cenario previsivel de rapid a evoluc;:ao tecnologica e desconcertantes
transformac;:oes sociais, devera existir uma forc;:aque resista e defenda a supremacia do
homem como criatura privilegiada, para evitar que a degradac;:ao dos costumes leve ao
desuso valores fundamentais e resute, num grau cada vez maior, pessoas se envergonharem
de serem honestos.

A presenc;:a do Rotary sera importante nesses cenarios do futuro e sua lideranc;:a
necessaria para que nosso objetivo de valorizac;:aodo homem seja alcanc;:ado. Mas para isso,
seus principios ardorosamente defendidos ate entao, precisarao contar com apoio decidido
de urn grande numero de pessoas. Cada vez mais, 0 suporte necessario para manter firme
a base rotaria, sera constituido dos
rotarianos bem formados, imbalaveis
defensores desses principios, divulgadores
do Ideal Rotano e formadores de pessoas que
constituirao 0 prolongamento de seus clubes
na sociedade. .

, Companheiros, esse e 0 nosso
desafio. Formar pessoas. Formar pessoas
que abracem 0 Ideal Rotano e sejam seus
fieis defensores. Formar pessoas orientando
os jovens a honrar 0 passado e construir 0
futuro com ac;:ao e visao de um mundo
melhor.



Mostre que 0 Rotary se Interessa

TREINAMENTO DE PRESIDENTES E SECRETARIOS 1998-99

7

o SEMINARIO DE TREINAMENTO DE PRESIDENTES E SECRETARIOS (PETS) tern
como prop6sito informa-Ios e motiva-Ios para que sejam Iideres eficazes e discutir tecnicas
administrativas que serao uteis na condu~o dos clubes.

Neste ana 0 PETS se realizara em Piracicaba, na Escola Estadual Sud Menucci, Rua Sao

Joao, 1121, devendo se iniciar as 8 horas e encerrar as 16 horas. 0 Comp. Barrichelo, Governador
Indicado 1998-99 espera urn comparecimento de 100% dos presidentes e secretarios dos c1ubes do
Distrito.

ASSEMBlEIAS DISTRITAIS SECCIONAIS 1998-99

o objetivo da ASSEMBLEIA DISTRITAL e 0 treinamento dos dirigentes entrantes para
que os mesmos procurem atingir os objetivos e metas dos clubes no ana rotMo.

Para a Assembleia que se realizara em Lenc;6is Paulista, no dia 19 de abril, estao
convocados os clubes: Agudos, Botucatu, Botucatu-Bons Ares, Botucatu-Norte, Cerquilho, Laranjal
Paulista, Lenc;6is Paulista, Macatuba, Piracicaba, Piracicaba-Cidade Alta, Piracicaba-Luiz de Queir6z,
Piracicaba-Paulista, Piracicaba-Povoador, Piracicaba-Sao Dimas, Piracicaba-Vila Rezende, Rio das
Pedras, Saltinho, Sao Manuel e Tiete.

No dia 26 de abril, a segunda Assembleia sera em Santa Barbara D'Oeste sendo
convocados os clubes: Americana, Americana-lntegraC;ao, Boituva, Cabreuva, Capivari, Elias Fausto,
Hortolandia, indaiatuba, Indaiatuba-Votura, Itu, Itu-Convenc;ao, Itu-Terras de Sao Jose, Itupeva, Monte
Mor, Nova Odessa, Nova Veneza, Porto Feliz, Rafard, Saito, Salto-Moutonee, Santa Barbara D'Oeste,
Sumare e Sumare-Norte.

Sao convocados os seguintes Iideres 1998-99: Presidentes, Secretarios, Tesoureiros,
Diretores de Protocolo; Presidentes das Avenidas de Servic;os Internos, a Comunidade, Profissionais
e Internacionais, Presidente da Comissao da Funda~o Rotaria e Redator do Boletim. Alem destes,
tambem estao convidados os novos socios e esposas dos presidentes.

NUMEROS ATUAIS DO ROTARY INTERNATIONAL

Rotary Clubs 28.736
Rotarianas 75.864
Rotarianos , ,................................................................. 1.21.3.748
Distritos 521
Paises 192
Clubes Novos .. 185

NIJcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitario 2.396
Paises 50
Rotaract Clubs 6.064
Rotaractianos 139.472
Paises 130
Interact Clubs 5.471
Interactianos 125.833
Paises . 93

D&JSIL
Rotary Clubs 2.118
Rotarianas ;............................................ 2.289
Rotarianos 55.123
Distritos 37

lWART lUBRIFICANTES lTDA

LLWb~f.RTL d Atraves de tecnologia pr6pria tornou-se a maior empresa da AmericaU rI Icantes t a. '
Latina em rerrefino de 61eos lubrificantes usados.
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8 Mostre que 0 Rotaryse Interessa

Avenida de §ervi~o§ Profi.§§LonaL§:

E tao grande a preocupa~ao do Rotary com 0 comportamento e atua~ao de seus
componentes, atraves do exercfcio de suasprofiss6es, que em 1989, apos quase cinco decadas,
durante asquais 0 unico guia dos rotarianos em suasatividades profissionais tinha sido a Prova
Quadrupla, 0 Conselho de Legisla~ao adotou a "Declara~ao para Executivos e Profissionais
Rotarianos", afim de oferecer diretrizes mais especfficas para elevadas norm as de etica
profissional mencionadas no Objetivo do Rotary. Alem disso, depois dos primeiros 80 anos de
historia do Rotary, os Servi~os Profissionais, que eram principal mente responsabilidade do
rotariano, individualmente, tornaram-se, em 1987, por decisao do Conselho Diretor do RI, na
atribui~ao dos socios como do c1ube, Rotary Clubs passaram a enfocar uma variedade de
aspectos de Orienta~ao Profissional, oferecendo cursos profissionalizantes, equipando escolas
tecnicas e ajudando jovens a escolher suas carreiras de maneira responsavel.

Avenida de §ervi«{o§Xntemo§

A estrutura do Rotary Club agasalha toda e qualquer iniciativa, desde que ela venha
oferecer mais uma op~ao de SERVIRe venha enriquecer os elos de companheirismo. Portanto,
a programa~ao das reuni6es deve atender aos anseios de todos os companheiros, anseios estes
filtrados pelo CONSELHO DIRETOR, cabendo ao presidente sera mol a propulsora das propostas
priorizadas, daf a presen~a altamente relevante desta AVENIDA. 0 programa de cada reuniao
e que ira garantir alcance dos objetivos do ana rotario. A preocupa~ao de escolher bem cada
atividade e muito seria pois, as a~oes rotarias tem que estar no Plano Diretor, concretizadas
semanalmente, ajustadas para cada reuniao. Lembremos porem que todo planejamento deve
apresentar caracterfstica da flexibilidade para poder mostrar que 0 Rotary se interessa.

Avenida de §ervi.~o§ a Cornunidade

A ASSISTENCIA AOS IDOSOS

Projetos de Assistencia aos idosos sempre foram uma importante parte dos servi~os
rotarios. Inumeros servi~os podem ser prestados pelos rotarianos aos idosos. Como exemplo,
podemos citar, distribui~ao de oculos, medicamentos, de refei~6es quentes, fornecimento de
cadei rasde rodas para deficientes ffsicos, real iza~ao de exames preventivos de saude, ou mesmo
atuando de forma coletiva, na manuten~ao de lares para idosos, doa~ao de equipamentos
medicos e ambulancias, atuando politicamente na elaborac;ao de leis que dao protec;ao aos
idosos, etc. Quando 0 estado se ressente cada vez mais da falta de recurso para atender as
necessidadesmais prementes da coletividade, e sendo desumano deixar desamparadasaspessoas
de 3a Idade, por usar for~as vivas, da qual 0 Rotary e parte importante, deve tambem fazer a sua
parte. Em vista de tal situa~ao, tern se incentivado aos c1ubesa aumentar seusesfor~os em prol
dos idosos e a desenvolver projetos tanto para os idosos como com os idosos.

Co/abora<;ao Compo Newton Co/end - Covemador 1990-91

I I I LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA

~. , ce U ose e pape f" . h' d
.:: ..,;;\ Itda. Ja alcanc;ando auto su icienCia em matena-pnma, oJe estaca-se

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