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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? 

Compreensão Mundial

        Vivemos hoje em um mundo quase que comple-
tamente cego pela cultura do materialismo e pela 
intolerância, que cada vez mais nos afastam da 
máxima “amar ao próximo como a si mesmo”.
    Tantos acontecimentos ocorridos ultimamente, 
como guerra do trá�co, a impunidade, jovens 
matando outros jovens, falta de responsabilidade 
que gerou a tragédia ocorrida em Santa Maria (que 
ceifou a vida de cerca de 230 jovens, que eram o 
futuro do nosso país), são desanimadores.
     Num primeiro momento, estes acontecimentos 
geram muita revolta e descrença em dias melhores,
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mas nós rotarianos, que acreditamos na �loso�a 
desta instituição, que cremos que somos respon-
sáveis por gerar mudanças signi�cativas, devemos 
cada vez mais trabalhar incansavelmente, com todas 
nossas forças, para que essas mudanças saiam do 
papel para a vida real, que o voluntariado, a amizade 
e o respeito às diferenças, sejam nossa contribuição 
na direção de um novo tempo.
       Que seja nossa motivação na busca de um mun-
do onde a compreensão, a racionalidade e a 
aceitação das diferenças, aproximem indivíduos e 
nunca os distancie.

Emira Gazel
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Reunião de Hoje - 05/02/13

19h30 -  Reunião do Conselho Diretor
20h30 - Reunião Ordinária - Palestra sobre o 
Instituto Zero a Seis – Dr. João Augusto Figueiró

Dia 12/02/13 não haverá reunião
Feriado - Carnaval

Próxima Reunião - 19/02/13

20h30 - Reunião Ordinária

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

AGENDA

PRESIDENTES BRASILEIROS DE ROTARY INTERNATIONAL
Paulo V. C. Costa

1990-91
Santos, São Paulo, Brasil

Sua visão para o Rotary:
Para termos um mundo melhor, ele desa�ou todos os 
rotarianos a "Honrar o Rotary com Fé e Entusiasmo"

   Paulo Viriato Corrêa da Costa foi um homem 
apaixonadamente devotado à sua família, sua pro�s-
são, à Igreja Católica Apostólica Romana, ao Rotary, à 
Fundação Rotária de Rotary International e seu 
programa PolioPlus, ao seu país e ao planeta Terra.
       O terceiro presidente brasileiro de Rotary nasceu 
em Santos, no estado de São Paulo. Ele se formou em 
Arquitetura pela Universidade Mackenzie, em São 
Paulo, e foi presidente da empresa Arena Construto-

ra, projetistas e construtores de centenas de 
condomínios, escolas, hospitais e outras grandes 
estruturas em Santos e São Paulo. Ele foi membro da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos 
e professor honorário de Arquitetura na Universi-
dade Madre y Maestra na República Dominicana. 
Líder no escotismo, bem como nas organizações 
culturais e artísticas, ele recebeu muitas honrarias de 
sua cidade, estado e país.
    Casou-se com sua esposa Rita em 1955, ano 
anterior ao de sua entrada no Rotary Club de Santos 
(aos 26 anos de idade). Rita foi presidente da 
Associação das Famílias Rotárias de Santos. 
      Paulo serviu o clube, o distrito e o RI de muitas 
formas: a vice-presidência em 1979-80, presidente 
da Convenção de São Paulo de 1981, membro e 
presidente da Fundação Rotária e como organizador 
do programa 3-H, PolioPlus e Conferências do 
Presidente da Boa Vontade. Ele foi Benfeitor e Major 
Donor da Fundação Rotária. Seus quatro �lhos 
(todos rotarianos) e todos os outros membros de sua 
família, incluindo sogros, foram e são Companheiros 
Paul Harris de 5 sa�ras. As realizações de sua 
presidência incluem o programa de ecologia 
Preserve Planeta Terra, quatro fóruns ambientais 
internacionais, um fórum da Paz, em Brasília, a 
Declaração de Rotary para a Paz, uma relação mais 
estreita do Rotary com as Nações Unidas e a 
publicação dos grandes livros “Imagens do Rotary” e 
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Aniversariantes da Semana
Dia 9 – Marcelo, �lho do companheiro Jayme

Dia 12 – Roberta, �lha do companheiro Acerbi
Dia 15 – companheiro Sérgio
Dia 16 – companheiro Acerbi

FEVEREIRO - MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL

PRESIDENTES BRASILEIROS DE RI (cont.)
“Sabedoria Rotária: Re�exões sobre Serviço”.
      Durante sua presidência, o governo brasileiro o nomeou Embaixa-
dor Honorário do Brasil.
       Paulo obteve a Menção da Fundação Rotária por Serviços Meritórios 
e o Prêmio por Serviços Notáveis. Foi curador da Fundação, presidente
das Comissões Construir o Futuro e de Relações Internacionais, 
presidente honorário da Conferência do Rotary / ONU, Representante 
do RI na ONU e membro da Comissão Internacional Pólio Plus.

Paulo Viriato Corrêa da Costa morreu no
dia 10 de abril de 2000, em Santos.

Fonte: Livro - Paul Harris e seus sucessores
Per�s em Liderança

Colaboração: Abelardo Marcos Junior – Presidente Eleito 2013-14

A HISTÓRIA DO ROTARY
O Emblema do Rotary

       O primeiro emblema do Rotary era uma simples roda de carroça 
em movimento na poeira, que representava a civilização em 
movimento.
      Foi desenhado por Montague M. Bear em 1905 (ano da 
fundação), que era sócio do Rotary Club de Chicago. Nesta 
época, alguns clubes adotaram a roda como seu símbolo.
        Em 1922, o Conselho Diretor do Rotary International lançou a idéia 
de se criar um símbolo para uso de todos os rotarianos. Em 1923, foi 
adotada a atual roda dentada com 24 dentes, seis raios  e uma chaveta  

no centro para signi�car que a roda era dinâmica e não estática. Na 
Convenção Internacional de 1929, realizada em Dallas (Texas- EUA) 

foram escolhidas as cores azul real e dourado como o�ciais do 
Rotary.

      A bandeira do Rotary foi descrita como um campo branco com 
a roda do Rotary ocupando seu centro.

      O emblema usado na forma de um botão de lapela identi�ca os 
rotarianos de todo o mundo.

Marco Antonio Gazel

    Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: “Para 
promover a compreensão mundial, precisamos conscientizar grande 
número de pessoas – rotarianos e não-rotarianos – e esta tarefa não 
pode ser realizada individualmente”. E, para comemorar o mês da 
compreensão mundial nada melhor do que criar consciência sobre a 
história do Rotary, divulgando seus trabalhos. 
        Assim como fabricantes comercializam seus produtos, os rotarianos 
devem “vender” suas matérias à mídia. É importante que a história do 
Rotary seja contada. Um projeto rotário tem maiores chances de ser 
apoiado se o público conhecer a organização e seus empreendimen-
tos. 

       Compartilhando os sucessos do clube, estará contribuindo para que 
a imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida pela comunidade. 
Além disso, para assegurar a existência de futuras gerações de 
rotarianos, o trabalho de promoção do Rotary deve ser realizado 
também entre os jovens. 
       Uma dica importante e que deve ser levada em consideração é que, 
ao informar o público sobre um determinado projeto, os responsáveis 
pela imagem pública nos clubes deveriam sempre incluir informações 
básicas sobre o Rotary, como um resumo das suas atividades, �loso�a e 
quadro social, além de dar destaque à roda rotária, símbolo mais reco- 
nhecido da organização.

Fonte: site do Rotary International

NOTÍCIAS DO PACAEMBU
        Hoje, dia 5 de fevereiro, a Ana Carolina Scatolini está 

colando grau, pois terminou o curso de Propaganda, Publicidade 
e Criação com habilitação em Marketing na Universidade Presbi-
teriana Mackenzie.

Parabéns à toda família Scatolini!

NOTÍCIAS DO DISTRITO
Dia 21 de Fevereiro – 
Reunião Interclubes 

Waldis Dellamanha em 
comemoração ao 

aniversário do Rotary

Palestrante: Presidente do 
Rotary International -
Sakuji Tanaka

Local: Colégio Rio Branco
Av. Higienópolis, 996 - 
Higienópolis - São Paulo

Horário: 20 horas

Vamos prestigiá-lo!

colando grau, pois terminou o curso de Propaganda, Publicidade 

Venha fazer o curso de orientação e reciclagem para 
alimentar nossos assistidos!

21/02 – 5ª – das 9h às 11hs
23/02 – sáb. das 9hs às 11hs
09/03 – sáb das 14hs às 16hs

Obs.: Se possível, avisar com 1 (uma) semana de
antecedência o dia escolhido.

Este curso é gratuito.
Venha! Estamos te esperando!

Fraternidade Irmã Clara - FIC
Rua do Bosque, 855 - Barra Funda - São Paulo

Fone: (11) 3393-7680 - ramal 615
Falar com Rose

http://www.�cfeliz.org.br/

Venha fazer o curso de orientação e reciclagem para 



NOVA COMPANHEIRA NO PACAEMBU
       É com muita felicidade que na última reunião, dia 29 de janeiro, o 
Rotary Club de São Paulo Pacaembu deu posse a mais uma compa-
nheira. Ela é a Maria Beatriz Garcia Russo, uma jovem brilhante, que se 
destacou como Representante Distrital de Rotaract no ano da governa-
doria do EGD Gazel. 

Seja muito bem-vinda, Bia! 

Bia fazendo o juramento rotário

Recebendo o pin de sócia, pela presidente Emira

Recebendo abraços de boas-vindas dos companheiros

Nossa companheira Ana Paula escreveu
um texto emocionante para a Bia.

Bia ganhou um mimo de boas-vindas da nossa presidente
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COLUNA FEMININA
Aos meus amigos.

Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. 
Um dia ele recebeu um saco cheio de pregos e uma placa de madeira e 
o pai disse a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que perdesse 
a paciência com alguém.

No primeiro dia o garoto colocou 37 pregos na tábua, já no dia seguinte, 
enquanto ele ia aprendendo a controlar sua raiva, o número de pregos 
martelados por dia foram diminuindo gradativamente.

Ele descobriu que dava menos trabalho controlar sua raiva do que ir 
todos os dias pregar diversos pregos na placa de madeira. Finalmente 
chegou um dia em que o garoto não perdeu a paciência em hora alguma.

Ele falou com seu pai sobre seu sucesso e sobre como estava sentindo-se 
melhor em não explodir com os outros e o pai sugeriu que ele retirasse 
todos os pregos da tábua e que a trouxesse para ele.

O garoto então trouxe a placa de madeira, já sem os pregos, e a entregou 
a seu pai. Ele disse:

“Você está de parabéns, meu filho, mas dê uma olhada nos buracos que 
os pregos deixaram na tábua... ela nunca mais será como antes”.

Quando você diz coisas estando com raiva, suas palavras deixam marcas como 
essas. Você pode enfiar a faca em alguém e depois retirá-la. Não importa 
quantas vezes você peça desculpas, a cicatriz ainda continuará lá. Uma 
agressão verbal é tão ruim quanto uma agressão física.

“Amigos são como jóias raras. Eles te fazem sorrir e te 
encorajam a alcançar o sucesso. Eles te emprestam o ombro, 
compartilhando teus momentos de alegria... e sempre 
querem ter seus corações abertos para você”.

Colaboração: Roseli Acerbi

Fonte: Google


