
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? 

         Nesta semana comemoramos o dia do Professor 
no dia 15 e o Dia do Médico no dia 18, coincidente-
mente duas pro�ssões que tratam cada uma a seu 
modo do indivíduo. Uma, procura através da 
educação, a inclusão social do indivíduo e a outra 
procura o bem estar físico, mental e social.
         A seguir, transcrevo 2 textos de autores desco- 
nhecidos que falam da missão do médico e do 
professor.

SER MÉDICO

          Ser médico é associar ciência e consciência para 
usar os melhores recursos em favor do bem estar físico, 
mental e social das pessoas. É saber escutar queixas 
para historiar sofrimentos. Auscultar murmúrios para 
discernir ruídos. Apalpar estruturas corpóreas para 
comedir intervenções. Percutir superfícies para 
conhecer entranhas. Inspecionar semblantes para ler 
profundezas d' alma. Expandir sensibilidade para ouvir 
sentimentos.
           Ser médico é juntar conhecimento e ação em bene- 
fício da vida saudável a que o cidadão tem direito. É 
compartir impressões diagnósticas para compatibi-
lizar plano terapêutico. Revelar verdades prognósticas 
para ensejar elaboração mental do paciente sobre seu 
próprio estado. Dirimir as dúvidas nascidas da fragili-
dade orgânica. Paci�car as ondas de pânico derrama-
das pelo desespero familiar. Acolher a criatura ferida 
na interioridade do equilíbrio emocional.
          Ser médico é colocar experiência e intuição a ser-
viço de ser humano abalado por doença que lhe 
esvazia a sensação de segurança existencial. É prover o 
melhor cuidado disponível em seu tempo e respectivo 
lugar. Defender a vida como valor supremo, mas 
respeitar a morte como desfecho natural de um ciclo 
biológico que se encerra. Mergulhar na diferenciação 
da especialidade médica sem renegar a formação 
integral que lhe dá sentido.
            Ser médico é fundir saberes e sabedorias no exer- 
cício de tão antiga quanto nobre pro�ssão. É ter o olhar 
sereno que transmite energia vivi�cante. Pulsar no 
ritmo intenso da luta contra o tempo sem perder de 
vista os limites inexoráveis de duração do ser. Valer-se 
de técnicas e equipamentos como preciosos avanços 
sem promovê-los à categoria de �ns, mantendo-os na 
condição de meios que auxiliam e aprimoram a 
medicina, mas não a substituem.
     Ser médico é aliar ética e bioética ao esfor-
ço diuturno de prevenir e curar, entendendo o 
indivíduo como expressão singular do coletivo 
humano que integra. É atender vítimas da negação de 
direito fundamental sem conivir com a injustiça. 
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           Situar o equilíbrio sanitário da espécie no âmbito 
da ecodependência, condicionante maior da saúde e 
da doença. Identi�car peculiaridades ontológicas para 
não as confundir com consequências das iniqüidades 
sociais.
           Ser médico é combinar humanismo e estoicismo 
na medida necessária à percepção equilibrada da dor 
alheia para mitigá-la ou fazê-la desaparecer. É somar 
procedimentos e medicamentos em busca de efeitos 
capazes de eliminar etiologias danosas ao organismo 
e restabelecer funções reanimadoras do sopro vital. 
Regozijar-se com a conversão da tristeza em alegria, 
do choro em riso, da depressão em ânimo, do pálido 
em bem corado, da dor em prazer, do desespero em 
esperança, da hipotonia em dinamismo.
      Ser médico é trabalhar o âmago espiritual do 
paciente, produto de culturas diversas, eivadas todas 
de peculiaridades comportamentais que atuam como 
mecanismos psicossomáticos, tanto da gênese quanto 
da cura de enfermidades.

Ser médico não é ser divino nem eterno.
Apenas humano e terno. 

SER PROFESSOR

            Professor é sempre professor, não importa o tem-
po ou espaço em que o mesmo viva, sua tarefa 
suprema  é simplesmente passar conhecimentos, com 
tecnologias ou não, com lápis ou sem lápis, com lousa 
virtual ou numa pele de animal, numa universidade 
dos Estados Unidos ou numa vila ribeirinha do Amazo-
nas. Na verdade o que muda, são as suas formas de 
trabalhar, os mecanismos que utiliza e os equipamen-
tos que ele tem para reforçar sua missão de transmitir 
conhecimentos. O professor capaz, é aquele que utiliza 
com sabedoria todas as ferramentas que estão bem ali 
do seu lado, sejam as de última geração tecnológicas 
como as mais remotas ainda existente como dar aula 
sem lousa e lápis embaixo de uma mangueira.
          O professor encontra-se entre dois mundos e espa-
ços que estão tão próximos, mas continuam afastados. 
A máquina só pode produzir a partir do momento em 
que alguém a manuseia, enquanto isso... é sem 
utilidade.  O professor interativo, participativo, corre 
atrás do que pode proporcionar prazer e alegria em 
aprender, isto é : saber que no �nal, alguém aprendeu o 
que foi exposto. Não deve se contentar  apenas em 
teorias, deve buscar a  excelência da prática (até por 
que ARTE e MÚSICA, devem ser práticos). Deve procurar 
aprender  e atualizar-se, dia a dia por que senão...os 
alunos o ultrapassam.

Emira Gazel
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INFORMAÇÃO ROTÁRIA

Pontos de Reconhecimento

        De acordo com a regra atual, todas as contribuições pessoais para 
o Fundo Anual ou para o PolioPlus, mesmo que seja a primeira 
contribuição da pessoa, geram pontos de reconhecimento que podem 
ser utilizados para agraciar uma outra pessoa, antigamente somente 
após ser um Companheiro Paul Harris é que geravam estes pontos de 
reconhecimento.
     Pessoas que ainda possuem o título, rotarianos ou não, podem 
contribuir com mil dólares para o fundo anual ou PolioPlus, recebendo 
assim o seu reconhecimento Companheiro Paul Harris e também 
agraciar uma outra pessoa.

Aniversariante da semana

Dia 19 - Andrea, �lha do Companheiro Jayme

A HISTÓRIA DO ROTARY
         Os Serviços à Comunidade tornaram-se o 2º pilar de sustentação 
do Rotary, pilar este que, associado ao companheirismo e a possibili-
dade de realização de negócios entre pro�ssionais, formaram a base de 
sustentação do clube de serviço idealizado por Paul Harris.
          Desde o princípio, as resoluções e deliberações do Conselho Dire-
tor de RI conclamam os rotarianos a demonstrar que o lema principal 
do Rotary “Dar de Si antes de Pensar em Si” contribui para o sucesso nos 
negócios e melhoria da vida da comunidade. Estas resoluções 
recomendam que cada clube, por meio dos seus associados, interem-
se da sua comunidade, desenvolvendo projetos que possam melhorar 
a qualidade de vida dos seus cidadãos.

         Os clubes são estimulados a desenvolver pelo menos um projeto 
de Serviços à Comunidade por ano, que requeira a ação conjunta de 
todos os associados.

Como funciona o projeto?
         Depois de levantar as necessidades da comunidade, o presidente 
da comissão indica os membros do clube que irão veri�car as necessi-
dades básicas para implantação de tal projeto.
          As necessidades orçamentárias e materiais devem ser discutidas 
no Conselho Diretor do clube, podendo ser envolvidas outras 
entidades e a própria comunidade.
          O próximo passo é a execução do projeto.

Marco Antonio Gazel

Reunião de Hoje - 16/10/12

20h30 – Fórum da Avenida de Serviços Pro�ssionais – Mediador 
Companheiro Buzzoni

Próxima Reunião - 23/10/12

20h30 – Preparação para a visita do governador com a presença do 
governador assistente Luiz Gabriel de Castro Prada 
 *Dólar Rotário para Outubro de 2012 – R$ 2,06

AGENDA

ÚLTIMA REUNIÃO

Prêmio por atuação em prol de um mundo livre da pólio

      A Fundação Rotária esta procurando candidatos para receber o 
Prêmio por Atuação em Prol de um Mundo Livre da Pólio. Qualquer 
Rotariano pode indicar outro Rotariano para receber o prêmio. Este 
prêmio foi estabelecido pelos curadores da Fundação Rotária para 
reconhecer serviços extraordinários de rotarianos nos esforços de 
erradicação da pólio e incentivar mais contribuições na fase �nal da 
campanha. 
         O prazo para entrega da indicação é 1º de Novembro. Se você conhece 
alguém digno de receber este prêmio faça download do formulário de 
indicação e das diretrizes da premiação.

Companheiro Bortoli recebendo homenagem da nossa 
Presidente Emira, pela palestra proferida

COLUNA FEMININA
O dia mais belo? Hoje.
A coisa mais fácil? Equivocar-se.
O obstáculo maior? O medo.
O erro maior? Abandonar-se.
A raiz de todos os males?
O egoísmo.
A distração mais bela? O trabalho.
A pior derrota? O desalento.
Os melhores professores?
As crianças.
A primeira necessidade? 
Comunicar-se.
O que mais faz feliz?
Ser útil aos demais.
O maior mistério? A morte.
O pior defeito? O mau humor.
A coisa mais perigosa? A mentira.
O sentimento pior? O rancor.
O presente mais belo? O perdão.

O mais imprescindível? O lar.
A estrada mais rápida?
O caminho correto.
A sensação mais grata?
A paz interior.
O resguardo mais e�caz?
O sorriso.
O melhor remédio?
O otimismo.
A maior satisfação?
O dever cumprido.
A força mais potente do 
mundo? A fé.
As pessoas mais necessárias? 
Os pais.
A coisa mais bela de todas?
O amor.

Mario Quintana
Colaboração: Roseli Acerbi

Fonte: Informativo 187

"Os que vendem sonhos são como o vento: você ouve a sua voz, mas não sabe
de onde ele vem e nem para onde vai...."

Do livro " O Vendedor de Sonhos", de Augusto Cury


