
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? 

     Como nesta reunião está programado que cada 
sócio irá explicar Por que  sou Rotariano nesta 
coluna resolvi colocar o que Paulo Viriato Correa da 
Costa, Presidente de Rotary International 1990-91 
respondeu quando perguntado.
       Sou rotariano porque acredito no colossal poder 
da amizade, no trabalho e no chamado ao Servir;
      Porque acredito na legitimidade do nosso ideal, 
que junta homens de todas as nacionalidades, raças 
e religiões na pesquisa da harmonia e da Paz Univer-
sal;
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   Porque eu acredito na integridade do nosso 
objetivo quando nossa intenção é honrada e nossos 
motivos são puros;
      Porque eu acredito e aplaudo nossa mensagem 
que nasce dos nossos corações e é balanceada pelo 
nosso intelecto;
        Porque eu acredito que ser rotariano é um privi-
légio e uma honra.

Emira Gazel
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Aniversariantes da semana

15- Rafael, �lho do companheiro Bispo

15 – Luiz, �lho da companheira Maiby

17- companheira Elenita

21 – aniversário do casamento do
companheiro Buzzoni e Annaluiza

Reunião de Hoje - 14/01/13

20h30 – Reunião Ordinária com participação
dos sócios 

Próxima Reunião - 22/01/13

20h30 – “Quem sou eu”, pelo companheiro 
José Luiz Scatolini

*Dólar Rotário para Janeiro de 2013 – R$ 2,06

AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
A História do Programa Pólio Plus (cont.)

       Há pouco mais de 2 décadas, rotarianos de todo 
mundo engajaram-se no Programa Pólio Plus para 
erradicar a doença em todo o mundo.
        A capilaridade do Rotary e o comprometimento 
dos rotarianos estão sendo fundamentais para o 
sucesso da campanha.
        A Organização Mundial de Saúde, em suas esta-
tísticas relembra que a doença era endêmica em 125 
países com mais de 350 mil casos noti�cados por 
ano.
       Calcula-se que desde o lançamento da campa-
nha, cerca de 5 milhões de crianças deixaram de
ser contaminadas pela doença, principalmente em 

países em desenvolvimento, ou seja, cerca de 500 
mil crianças por ano �caram livres da doença, graças 
ao trabalho conjunto da OMS, do Rotary Interna-
tional, UNICEF e Centro Norte Americano para 
Controle e Prevenção de Doenças.
        Mais de 2 bilhões de crianças já foram vacinadas 
e a incidência da doença reduziu em 99% desde o 
início do programa.
         Nos dias de hoje, somente 3 países ainda relatam  
diagnóstico recente da doença: Nigéria, Afeganistão 
e Paquistão.
    A campanha deve continuar até que não seja 
noti�cado nenhum caso em todos os países do 
mundo.

Marco Antonio Gazel
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COLUNA FEMININA
A Velha Rabugenta
 
Que vêem amigas?
Que vêem?
Que pensam quando me olham?
Uma velha rabugenta
não muito inteligente
de hábitos incertos,
com seus olhos sonhadores
�xos ao longe?
A velha cospe comida
Que não responde ao tentar ser convencida
"De, fazer um pequeno esforço?"
A velha que vocês acreditam
que não se dá conta das coisas que
vocês fazem
e que continuamente perde a sua escova ou o 
sapato?
A velha, que contra sua vontade, mas 
humildemente
lhes permite a fazer o que queiram, que me 
banhem
e me alimentem só para o dia passar mais 
depressa...
É isso que vocês acham?
É isso que vocês vêem?
Se assim for,
Abram os olhos, amigas
porque isso que vocês vêem
não sou eu!
Vou lhes dizer quem sou,
quando estou sentada aqui
tão tanquila como me ordenaram...
Sou uma menina de 10 anos,
que tem pai e mãe,

 

irmãos e irmãs que se amam.
Sou uma jovenzinha de 16 anos.
Com asas nos pés, e que sonha
encontrar seu amado.
Sou uma noiva aos 20,
que o coração salta nas lembranças,
quando �z a promessa que me uniu até o �m 
de meus dias com o
AMOR de minha vida.
Sou ainda uma moça com 25 anos,
que tem seus �lhos,
que precisam que eu os guie...
Tenho um lugar seguro e feliz!
Sou a mulher com 30 anos.
Onde os �lhos crescem rápido,
e estamos unidos com laços que deveriam
durar para sempre...
Quando tenho 40 anos, meus �lhos já 
cresceram
e não estão em casa...
Mas ao meu lado está meu marido
que me acalenta quando estou triste.
Aos 50, mais uma vez comigo deixam os 
bebês,
meus netos, e de novo tenho a alegria das 
crianças,
meus entes queridos junto a mim.
Aos 60 anos, sobre mim nuvens escuras 
aparecem,
meu marido está morto;
e quando olho meu futuro
me arrepio toda de terror.
Os meus �lhos se foram,
e agora tem os seus próprios �lhos...
E então penso em tudo o que aconteceu

e no amor que conheci.
Agora sou uma velha.
Que cruel é a natureza...
A velhice é uma piada
que transforma um ser humano
em um alienado.
O corpo murcha
os atrativos e a força desaparecem.
Ali, onde uma vez teve um coração
agora há uma pedra.
No entanto, nestas ruínas,
a menina de 16 anos ainda está viva.
E o meu coração cansado, ainda está repleto
de sentimentos vivos e conhecidos.
Recordo os dias felizes e tristes.
Em meus pensamentos volto a amar e a viver 
o meu passado.
Penso em todos esses anos
que foram, ao mesmo tempo poucos,
mas que passaram muito rápido,
e aceito o inevitável..
Que nada pode durar para sempre...
Por isso, abram seus olhos e vejam:
diante de vocês estou apenas
""Eu...""
Uma menina, mulher e senhora
Viva...!!!
E com todos os sentimentos de uma vida...
Lembrem deste poema da próxima vez
que se encontrar com uma pessoa
idosa mal-humorada e não rejeitem,
sem olhar primeiro
a sua Alma Jovem...
Você... vai estar algum dia em seu lugar...

Colaboração da Roseli Acerbi

 Índia livre da pólio 
       Depois de completar um ano inteiro sem nenhum registro de novo 
caso de poliomielite, a Índia foi retirada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) da lista de países endêmicos da doença. Ghulam Nabi 
Azad, Ministro da Saúde e do Bem-Estar da Família da Índia, anunciou 
este marco em Nova Delhi em 25 de fevereiro.  
     A notícia foi recebida com entusiasmo por rotarianos que, desde 
1985, têm trabalhado arduamente para erradicar a doença. A pólio 
continua endêmica em apenas três países: Nigéria, Paquistão e Afega-
nistão. 
       Um dos fatores mais importantes para o sucesso na Índia tem sido 
o uso da vacina oral bivalente, que é e�caz contra ambos os tipos 
remanescentes do vírus. Outro fator tem sido o rigoroso monitora-
mento que, de acordo com a OMS, ajudou a reduzir para menos de 1% 
o número de crianças que deixam de ser vacinadas durante os Dias 
Nacionais de Imunização. As lições aprendidas na Índia poderão ser 
usadas nos países ainda endêmicos.   
     
 

    Em maio, rotarianos na Convenção do RI em 
Bangcoc, Tailândia, comemoraram mais um 
grande resultado do Rotary:  superar o Desa�o 
200 Milhões de Dólares. O desa�o foi lançado 
em resposta a uma doação de US$355 milhões 
da Fundação Bill e Melinda Gates para 
atividades em prol da erradicação da pólio.    
       Apesar dos bons resultados, os esforços 
devem continuar até que a paralisia infantil 
seja erradicada em todo o mundo. Assim, o 
Rotary lançou uma campanha on-line para 
incentivar líderes governamentais a continu-
arem contribuindo fundos para a Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio. Em outubro, o Rotary lançou o maior comercial do mundo, 
através do qual visitantes ao site End Polio Now podem adicionar suas 
próprias fotos e participar deste empenho histórico

Fonte: site do Rotary International


