
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? 

Novembro – Mês da Fundação Rotária

    A Missão da Fundação Rotária do Rotary Interna-
tional é capacitar os rotarianos para que possam 
promover a boa vontade, paz e compreensão 
mundial por meio de apoio a iniciativas de melhoria 
da saúde, da educação e do combate à pobreza. A 
Fundação Rotária é uma organização sem �ns 
lucrativos que depende integralmente das 
contribuições de pessoas que acreditam em seu 
trabalho em prol de um mundo melhor.
      Esta de�nição da Fundação Rotária nos leva a uma 
re�exão. Em geral os rotarianos são bons 
contribuintes para a Fundação, mas são poucos os 
que sabem usufruir dessas contribuições.
     Poucos projetos são apresentados e é através dos 
projetos que podemos melhorar as condições de 
vida das comunidades que assistimos. É lógico que 
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existem regras para apresentarmos os projetos, mas 
as regras são claras e objetivas. 
     Nós, do RCSP Pacaembu, em conjunto com o RCSP 
Barra Funda, estamos com um projeto de Subsídio 
Global pré aprovado, porém, para a instalação do 
projeto do Banco de Leite na Santa Casa de Miser-
icórdia de São Paulo, o local onde o mesmo será 
instalado, precisa passar por uma reforma e esta fase 
do projeto não é subsidiada pela Fundação Rotária. 
Tivemos uma promessa de ajuda para executar a 
reforma, porém, não passou de promessa.
     Conclamo os outros 2 clubes para unirmos esfor-
ços novamente e procurarmos outro parceiro ou 
outros parceiros para levarmos este projeto tão 
importante, e que bene�ciará milhares de crianças, a 
sua conclusão.

Emira Gazel
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Aniversariante da semana
Dia 15 – Tiago – �lho do companheiro Manoel

Dia 17- Manoela – �lha do companheiro Manoel
Dia 18 – casamento do companheiro Bortoli e Cecília

Reunião de Hoje - 13/11/12

20h30 – Fórum da Fundação Rotária - Ministrado 
pelos companheiros Manoel Joaquim Ribeiro do 
Valle Neto e Renato Silva Martins

Próxima Reunião - 20/11/12

Não haverá reunião - Feriado
 

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

A HISTÓRIA DO ROTARY
      Como vimos anteriormente, os rotarianos encon-
tram nas próprias comunidades parceiros para seus 
projetos, criando os Núcleos Rotary de Desenvolvi-
mento Comunitário (NRDC).
      Com o passar dos tempos, os rotarianos viram que 
poderiam contar em seus projetos e programas os 
jovens do Rotaract.
     O Rotaract, cujo nome vem do Rorary in Action, foi 
adotado como programa internacional em 1968 
para jovens de 18 a 29 anos. Nesta época, o 
Conselho Diretor do Rotary International achou ser 
conveniente dar a oportunidade na área de 
prestação de serviços aos jovens de ambos os sexos, 
que deixaram de ser elegíveis para integrar o 
Interact Clube, por motivo de idade.
      No ano rotário 1987-88, devido ao enorme suces-
so e fortalecimento do programa do Rotaract, o 

Conselho Diretor de Rotary International recomen-
dou modi�cações que passaram a dar aos rotarac-
tianos maiores responsabilidades e in�uências ao 
nível dos clubes, distritos e do próprio Rotary 
International.
   As novas diretrizes modi�caram o caráter das 
relações Rotary/Rotaract, que passaram a ser de 
colaboração ao invés de administração. Os Rotaract 
Clubes passaram a eleger representantes distritais 
que integram a organização distrital e tem a oportu-
nidade de comunicar-se diretamente com o RI.
        A partir de então, os Rotaract Clubs têm a oportu-
nidade de desenvolver e estimular suas próprias 
atividades e os rotarianos dão apoio a essa iniciativa 
através da Comissão Distrital do Rotaract.

Marco Antonio Gazel

AGENDA
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No último dia 6 de novembro, recebemos o governador Reináldo Franco e sua esposa Sueli em sua visita o�cial.
Todas as etapas da visita foram cumpridas. Contamos com a presença de 17 sócios, sendo as ausências (3) justi�cadas e 8 esposas. 

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR REINÁLDO FRANCO E SUA ESPOSA SUELI

Muito obrigada a todos os
que puderam comparecer!

Logo após o jantar, demos posse a nossa nova companheira Rachel de Rosso Buzzoni (logo abaixo),
�lha do companheiro Buzzoni e Annaluiza. 

Recebemos a visita dos companheiros Carrano (Presidente 2012-13 do RCSP Jardim das Bandeiras), Lidia Borges 
(RCSP Sumaré), Santoro (Presidente do RCSP Butantã) e sua esposa Rejane.

Emira Gazel

COLUNA FEMININA
          É Proibido... chorar sem aprender. Levantar-se um dia sem saber o 
que fazer. Ter medo de suas lembranças. Não rir dos problemas. Não 
lutar pelo que se quer. Abandonar tudo por medo. Não transformar 
sonhos em realidade. Não demonstrar amor. Fazer com que alguém 
pague por tuas dúvidas e mau humor.
      É Proibido... deixar os amigos e só chamá-los somente quando 
necessita deles. Não ser você mesmo diante das pessoas. Fingir que 
elas não te importam. Ser gentil só para que se lembrem de você. 
Esquecer aqueles que gostam de você. Não fazer as coisas por si 
mesmo. Ter medo da vida e de seus compromissos. Não viver cada dia 
como se fosse um último suspiro.

         É Proibido... sentir saudades de alguém sem se alegrar. Esquecer 
seus olhos, seu sorriso, só porque seus caminhos se desencontraram. 
Esquecer seu passado e pagá-lo com seu presente. Não tentar 
compreender as pessoas. Não saber que cada um tem seu caminho e 
sua sorte. Deixar de dar graças a Deus por sua vida. Não ter um 
momento para quem necessita de você. Não compreender que o que a 
vida te dá, também te tira.
          É Proibido... não buscar a felicidade. Não viver sua vida com uma 
atitude positiva. Não pensar que podemos ser melhores...

Pablo Neruda
Colaboração: Ana Carolina Scatolini


