
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

      Guerra e Paz

     Vários eventos, em prol da Paz, têm sido realiza-
dos pelo mundo, porém cabe destaque aos que 
estão acontecendo por aqui.
    Pelo segundo ano, foi realizado em São Paulo o 
Tooro Nagashi - Luzes da Paz, uma das cerimônias 
japonesas mais emblemáticas de culto à paz e que 
foi trazida ao Brasil graças ao esforço do Centro 
Cultural Hiroshima do Brasil, Associação Nagasaki 
Kenjin do Brasil e da Associação das Vítimas da 
Bomba Atômica no Brasil. Este ano, o evento aconte-
ceu dia 5 de agosto, domingo, no Parque do Ibirapu-
era, com início às 19h.
     No Japão, o Tooro Nagashi acontece anualmente 
dia 6 de agosto para lembrar um dos episódios mais 
trágicos da humanidade - os ataques atômicos, em 
Hiroshima, e três dias depois, em Nagasaki, que 
mataram 170 mil pessoas instantaneamente nas 
duas províncias. 
   O III Festival Mundial pela Paz está realizando 
diversos eventos, cuja ação �nal ocorrerá de 6 a 9 de 
Setembro aqui em São Paulo.
    Apesar dos vários eventos pela paz, infelizmente 
parece que muitos ainda estão mais interessados em 
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promover a guerra, a desagregação familiar, o �m do 
comportamento ético, a vingança.
     A imprensa nacional e internacional, cada vez mais 
dá destaque a estes comportamentos inaceitáveis, 
como é o caso da novela exibida por uma emissora 
de televisão, onde há briga, exemplo de falência do 
casamento, onde três mulheres aceitam conviver 
harmoniosamente com um mesmo homem, 
vingança desmedida, e, que foi capa de uma revista 
semanal neste domingo, ocupando 6 páginas 
internas desta revista.
 É inaceitável que tantos comportamentos 
compatíveis com a “guerra”, sejam mais noticiados 
que as ações pela paz.
   Para nós rotarianos, o lema para este ano “Paz 
através do Servir” e todas as ações por nós realizadas 
serão visando a paz em nossa comunidade.
      Tenho certeza que, se cada vez mais conseguir-
mos agrupar pessoas que compactuem com nosso 
ideal de servir, um dia venceremos e poderemos 
deixar aos nossos �lhos e netos um mundo onde 
prevaleça a paz.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 07/08/12

20h30 - Fórum do Desenvolvimento do Quadro 
Associativo  - Companheiro Francisco de Souza 
Ferreira Silva

Próxima Reunião - 14/08/12
20h30 – Planejamento Estratégico – com 
Ana Paula Sanchez

*Dólar Rotário para Agosto de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY

     O primeiro Rotary Club, em um país cuja língua 
não era a inglesa, foi fundado em 1916, na cidade de 
Havana (Cuba) que foi desativado em 1979. Nos 
anos 20, foram fundados Rotary Clubs na América 
do Sul, Central, África, Austrália e Ásia e, assim, 
começou a transcender não só as fronteiras nacio-
nais, mas também a dos idiomas.
    Em 1926, o RC de Londres fez uma das maiores 
contribuições para o movimento rotário, quando 
seus sócios desenvolveram o Plano de Alvos e 
Objetivos, �xando 4 canais: Serviços Internos, 
Serviços a Comunidade, Serviços Pro�ssionais e 
Serviços Internacionais. Um dos idealizadores deste 
plano, Sidney W. Pascal, tornou-se Presidente do 
Rotary International em 1932.

      A ideia foi discutida amplamente na Convenção 
Internacional realizada na Bélgica em 1927, sendo 
aceita para o planejamento dos clubes e mais tarde 
passou a chamar-se as 4 Avenidas de Serviços e 
tornaram-se parte dos Programas do Rotary.
    O Rotary, por sua organização, foi precursor e 
idealizador de outros clubes de serviços, tais como: 
Kiwanis International em1915, Lions International 
em 1917 e Optimist International em 1919, além do 
Zonta International fundado em 1919, que é uma 
organização internacional feminina de prestação de 
serviços.

Marco Antonio Gazel
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Aniversariantes
da semana

    A Origem do Dia dos Pais

     Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem seme-
lhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a idéia inicial foi 
praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços fami-
liares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. 
     Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, 
Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra civil, John 
Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a idéia 
de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear seu próprio pai, 
que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar a luz ao sexto filho, e 
que teve de criar o recém-nascido e seus outros cinco filhos 
sozinho. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de 
Sonora era William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodd.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar 
todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, 
Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, 
cidade localizada em Washigton, Estados Unidos. E também 
pediu auxílio para uma Entidade de Jovens Cristãos da cidade. 

1)  Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro 
Associativo
     11 de agosto de 2012 (sábado) - 08:00 as 13:00
      Colégio Rio Branco - Unidade Granja Vianna
      Rodovia Raposo Tavares, 7.200 (km 24)

2) Reunião de Companheirismo
    No dia 10 de Agosto, realizaremos reunião de companheirismo em 
comemoração ao Dia dos Pais, no salão de festas do casal Roseli e 
Geraldo Acerbi.
      Esta reunião será uma antecipação da reunião do dia 21 de Agosto.

ROTARACT

     No último dia 04 de agosto, 
aconteceu a Festiva de Posse 
Conjunta Rotaract Clubs Sumaré 
- Perdizes e Mackenzie, na ASFAR. 
É muito bom ver que os clubes de 
Rotaract estão cada vez mais 
empenhados e com um quadro 
associativo cada vez maior. Boa 
sorte para vocês nessa nova 
Gestão. Com certeza será um Ano 
Rotário de muito trabalho e 

companheirismo. 

Ana Carolina Scatolini

NOTÍCIAS DO CLUBE E DO DISTRITO
3) SUPERIPA
   A SUPERIPA será realizada de 9 a 11 de Novembro no Campos do 
Jordão Parque Hotel.
   Maiores informações com o companheiro Edimaldo fones: 
  (11) 4241-5647 ou 99894-7237

Dia 7 – casamento companheiro
Bispo e Márcia

     O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 
de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi esco-
lhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedica-
das aos pais vivos e as brancas, aos falecidos.
     A partir daí, a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane 
para todo o estado de Washington. Por fim, em 1924 o presidente 
Calvin Coolidge, apoiou a idéia de um Dia dos Pais nacional e, 
finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma 
proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho 
como o Dia dos Pais (alguns dizem que foi oficializada pelo 
presidente Richard Nixon em 1972).
     No Brasil, a ideia de comemorar esta data partiu do publicitário 
Sylvio Bhering e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de Agosto 
de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. 
    Sua data foi alterada para o 2º domingo de agosto por motivos 
comerciais, ficando diferente da americana e europeia. 

Emira Gazel

ÚLTIMA REUNIÃO
Reunião Mista - Comemoração dos Aniversariantes do Mês de Julho

Dia 31 de Julho

Mesa Diretora. Da esq. para a dir.: comp. Emerson,
Presidente Emira e comp. Abelardo

Aniversariantes do mês de Julho na hora do Parabéns

Annaluiza com o presente que o clube deu Roseli com o presente que o clube deu


