
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? 

       Caras (os) companheiras (os),
   Recebi o texto abaixo pela internet e resolvi  
compartilhar com vocês, pois, ele mostra muito bem 
o quanto cada um de nós é importante  e necessário 
para que haja harmonia nos trabalhos que realiza-
mos diariamente.

A Máquina de Escrever

      Apxsar dx minha máquina dx xscrxvxr sxr um mo-
dxlo antigo, funciona bxm, com xxcxção dx uma txcla.
         Há 42 txclas qux funcionam bxm, mxnos uma, x isso 
faz uma grandx difxrxnça.
         Às vxzxs, mx parxcx qux mxu grupo x como a minha 
máquina dx xscrxvxr, qux nxm todos os mxmbros xstão 
dxsxmpxnhando suas funçõxs como dxviam, qux txm 
um mxmbro achando qux sua ausxncia não fará 
falta...
   Vocx dirá: "A�nal, sou apxnas uma pxça sxm 
xxprxssão x, por isso, não farxi difxrxnça x falta à 
comunidadx."
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       Xntrxtanto, para uma organização podxr progrxdir 
x�cixntxmxntx, prxcisa da participação ativa x 
consxcutiva dx todos os sxus intxgrantxs.
Na próxima vxz qux vocx pxnsar qux não prxcisam dx 
vocx, lxmbrx-sx da minha vxlha máquina dx xscrxvxr x 
diga a si mxsmo:

       "Xu sou a pxça mais importantx do grupo x os mxus 
amigos prxcisam dx mxus sxrviços!" 

        Pronto, Agora consertei a minha máquina de escre-
ver. Você entendeu o que eu queria te dizer??
Percebeu a sua imensa participação na vida daqueles 
ao seu redor... percebeu que assim como tem pessoas 
que são importantes para nós, também, somos impor-
tantes para alguém.
        Lembre-se de que somos parte do Universo e como 
tal somos uma peça que não pode faltar no quebra-
cabeça da vida. 

(fonte: http://www.portaldafamilia.org/)

Emira Gazel
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Aniversariantes da Semana
Dia 26- Maria Helena – esposa do companheiro Abelardo

Dia 1º de Março – Dalila – esposa do companheiro Joel
Dia 3 – Rosani – esposa do companheiro Sérgio

Reunião de Hoje - 26/02/13

20h30 - Reunião mista com comemoração dos 
aniversariantes do mês de fevereiro

Próxima Reunião - 05/03/13

19h30 - Reunião do Conselho Diretor
20h30 - Reunião com Informação Rotária

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

AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
      O Rotary International está organizado em três 
níveis operacionais: o do clube, o do distrito e o 
internacional. Todos funcionam num sistema básico 
com suas normas e procedimentos aprovados pelo 
Conselho Diretor de RI, pela Convenção Interna-
cional e Conselho de Legislação, que é um 
Parlamento do Rotary, que se reúne a cada três anos.
Aos rotarianos são dadas oportunidades para servir 
em cada um dos níveis.
          Os clubes de Rotary são livremente agrupados 
e atuam sob orientação do Rotary International, 
concordando em adotar os estatutos previstos para 
o clube.

     Dentro deste sistema de acompanhamento dos 
Estatutos e Regimento Interno do RI, os clubes 
desenvolvem planos e projetos que melhor 
atendam as necessidades e anseios das comuni-
dades, em cada Avenida de Serviço.
        Desde a criação do Rotary, nenhuma tentativa foi 
feita para criar uma imagem de RI abrangente, uma 
vez que a força  do Rotary está em criar uma diversi-
dade mundial através dos clubes, reduzindo ao 
mínimo possibilidades de con�ito resultando em 
coesa harmonia entre os clubes e rotarianos das 
diferentes nações e culturas.

EGD Marco Antonio Gazel
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XXXV REUNIÃO INTERCLUBES WALDIS DELAMANHA
        No dia 21 de fevereiro foi realizada a  XXXV Reunião Interclubes –  Waldis Dellamanha. Além 
da presença tão aguardada do Presidente do Rotary International, Sakuji Tanaka, tivemos a 
participação de todos os clubes da cidade de São Paulo e seus 03 distritos num jantar no Salão 
Nobre do Edifício Rotary. O Rotary Club de São Paulo Pacaembu também esteve presente nessa 
reunião tão aguardada por nós, rotarianos.

Venha fazer o curso de orientação e 
reciclagem para alimentar nossos 

assistidos!

04/03 - 2a feira - das 09h às 11h
09/03 – sáb das 14h às 16h

Obs.: Se possível, avisar com 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/

NOTÍCIAS DE ROTARY E FUNDAÇÃO ROTÁRIA

O Rotary e a Fundação Rotária conquistaram
grandes vitórias no ano passado.

       Um progresso extraordinário foi feito em relação à erradicação da 
pólio quando a Índia foi retirada da lista de países endêmicos, da qual 
agora fazem parte apenas Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Ainda 
temos muito trabalho pela frente, mas graças ao comprometimento e 
à generosidade de rotarianos e amigos do Rotary, estamos con�antes 
que o Rotary alcançará seu objetivo de acabar com a doença de uma 
vez por todas.
      Nós ampliamos o alcance do Rotary de formas novas e e�cazes, 
formando parcerias com a Mercy Ships e o Instituto Unesco-IHE, e 
mantendo nossa forte relação de cooperação com a Fundação Bill e 

Melinda Gates, USAID, Aga Khan University, Oikocredit e Centros 
Rotary pela Paz.
         Mais de meio milhão de pessoas do mundo inteiro participaram 
dos nossos programas para Novas Gerações. Este envolvimento com o 
Intercâmbio de Jovens, Rotaract, Interact e RYLA os ajudou a desen-
volver as habilidades necessárias para se tornarem líderes comuni-
tários e globais, e futuros rotarianos.
           Em 2012, a Fundação Rotária também foi reconhecida por diver-
sas organizações que fazem avaliações independentes de instituições 
bene�centes, como American Institute of Philanthropy, Charity Naviga-
tor e Wise Giving Alliance.

Fonte: relatório enviado pelo Secretário Geral John Hewko

COLUNA FEMININA

O Nó do Afeto
          Em uma reunião de Pais, numa Escola da Periferia, a Diretora ressal-
tava o apoio que os pais devem dar aos �lhos. Pedia-lhes, também, que 
se �zessem presentes o máximo de tempo possível.
          Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comu-
nidade trabalhasse fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar 
a entender as crianças.
       Mas a diretora �cou muito surpresa quando um pai se levantou e 
explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com 
o �lho, nem de vê-lo durante a semana.
         Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o �lho ainda esta-
va dormindo. Quando ele voltava do serviço era muito tarde e o garoto 
não estava mais acordado.
          Explicou, ainda, que tinha de trabalhar assim para prover o susten-
to da família. Mas ele contou, também, que isso o deixava angustiado 
por não ter tempo para o �lho a que tentava se redimir indo beijá-lo 
todas as noites quando chegava em casa.
      E, para que o �lho soubesse da sua presença, ele dava um nó na 
ponta do lençol que o cobria.
      Isso acontecia, religiosamente, todas as noites quando ia beijá-lo.     
Quando o �lho acordava e via o nó, sabia, através dele, que o pai tinha 
estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre 
eles.
         A diretora �cou emocionada com aquela história singela e emocio-
nante. E �cou surpresa quando constatou que o �lho desse pai era um 
dos melhores alunos da escola.

      O fato nos faz re�etir sobre as muitas 
maneiras de um pai ou uma mãe se 
fazerem presentes, de se comunicarem 
com o �lho.
        Aquele pai encontrou a sua, simples, 
mas e�ciente. E o mais importante é que 
o �lho percebia, através do nó afetivo, o 
que o pai estava lhe dizendo.
       Por vezes, nos importamos tanto com 
a forma de dizer as coisas e esquecemos 
o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples 
gestos como um beijo a um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele 
�lho, muito mais que presentes ou desculpas vazias.
         É válido que nos preocupemos com nossos �lhos, mas é importan-
te que eles saibam, que eles sintam isso. Para que haja a comunicação, 
é preciso que os �lhos "ouçam" a linguagem do nosso coração, pois em 
matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto que as 
palavras.
       É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro afeto, cura a 
dor de cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o 
colo, o medo do escuro. A criança pode não entender o signi�cado de 
muitas palavras, mas sabe registrar um gesto de amor. Mesmo que esse 
gesto seja apenas um nó. Um nó cheio de afeto e carinho.

E você... já deu algum nó no lençol de seu �lho, hoje?
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