
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? 

    O domínio das letras transforma a vida de uma 
pessoa. 
     Saber ler e escrever, algo corriqueiro para muitos 
de nós e a que nem damos tanta importância, pode 
abrir as portas de um emprego, gerar fonte de renda 
estável e dar esperança de futuro melhor àqueles 
que lutam para sair do ciclo da pobreza.
      Com base nisto, há mais de duas décadas o Rotary 
tem promovido a alfabetização e  março é o “Mês 
da Alfabetização”, momento de analisar o que os 
clubes podem fazer para aumentar a taxa de 
alfabetização, uma vez que a mesma abre as portas 
de empregos e dá segurança econômica.
    Muito se fala em educação, alfabetização, mas o 
Brasil não chegou ao ponto desejável, pois, vários 
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indicadores sociais  mostram vários problemas, 
principalmente na educação.
         É na escola que está o futuro sonhado e é através 
da educação que é possível construir uma nação e 
uma �gura muito importante neste projeto é o 
professor.
       O Rotary ofereceu várias sugestões de trabalhos 
a serem desenvolvidos nesta área e o que mais 
chamou atenção foi:
    Ofereça treinamento a professores, currículo e 
materiais escolares. 

Professores bem treinados e motivados em muito 
ajudarão na construção de uma nação.

Emira Gazel
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Aniversariantes da Semana
Dia 6 – companheiro Ricardo

Dia 9 – companheiro Bispo

Reunião de Hoje - 05/03/13

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

Próxima Reunião - 12/03/13

Visita ao IPP - (Instituto Pro�ssionalizante 
Paulista)

*Dólar Rotário para março de 2013 – R$ 1,97

AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
    A Convenção do Rotary é uma reunião anual 
realizada em cidades importantes, em várias partes 
do mundo.
        A primeira convenção de RI ocorreu na cidade de 
Chicago (Illinois – EUA), no ano de 1910, com a 
participação de 60 rotarianos (todos eram dos 
Estados Unidos) e a primeira convenção fora da 
América do Norte ocorreu na cidade de Edinburgo, 
na Escócia, no ano de 1921, e teve a participação de 
2523 rotarianos.
      A partir de 1921, as convenções foram ganhando 
destaque com gradativo aumento no número de 
participantes, que tiveram suporte na era dos navios 
transatlânticos.
     Em 1937, na 28ª Convenção realizada na cidade
de Nice, na França, Paul Harris de maneira eloqüente 
assim se expressou:

       “As grandes convenções internacionais como esta 
estarão na ordem do dia, com o progresso dos meios 
de transporte. Como os grandes pássaros, aviões de 
transporte levantarão vôo de cidades espalhadas por 
toda a Terra e sobrevoando os mares, deixarão suas 
preciosas cargas humanas em lindas cidades como 
Nice”..... e esta a�rmação certamente foi baseada na 
experiência de Graf  Zeppelin, que em 1928, com um 
dirigível, cruzou o Atlântico indo de Frankfurt na 
Alemanha até Nova York em 112 horas.
         As convenções são abertas a todos os rotarianos 
e se tornaram acontecimento de muita informação 
rotária, além de festivo, que reúne rotarianos de 
todas as nacionalidades.

EGD Marco Antonio Gazel
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COLUNA FEMININA
A divisão simples, a divisão certa

e a divisão perfeita

      O livro “O Homem que Calculava”, de Malba 
Tahan*, traz uma narrativa muito interessante 
sobre um problema de divisão que parecia muito 
simples, mas cuja solução adotada traz uma 
grande lição.
    A estória pode ser resumida da seguinte 
forma:
      Beremiz Samir, chamado de o Homem que 
Calculava, e seu companheiro de viagem, encon-
traram nos arredores de Bagdá um homem, 
maltrapilho e ferido.
    Socorreram o infeliz e tomaram conhecimento 
de sua desgraça: seu nome era Salém Nasair, e 
era um rico mercador de Bagdá que viajava 
numa caravana que tinha sido atacada por 
nômades do deserto. Todos os seus companhei-
ros tinham perecido, mas ele, milagrosamente, 
tinha conseguido escapar ao se �ngir de morto.
     Ao concluir sua narrativa, pediu alguma coisa 
para comer, pois estava quase a morrer de fome. 
Beremiz tinha 5 pães e seu companheiro, 3 pães. 
O mercador fez a proposta de compartilhar esses 
pães entre eles e que, quando chegasse a Bagdá, 
pagaria 8 moedas de ouro pelo pão que comesse.
       Assim �zeram. No dia seguinte, ao cair da 
tarde, eles chegaram à cidade de Bagdá e logo 
encontraram um dos vizires (ministros) do 
Califa (título dado ao soberano da cidade), 
amigo do mercador, a quem contaram o 
ocorrido e que deu dinheiro ao mercador para 
que este pagasse sua promessa.
        Como tinha prometido, o mercador, muito 
agradecido, quis entregar 5 moedas a Beremiz, 
pelos cinco pães, e 3 a seu companheiro, que 
contribuíra com três pães. Com grande surpresa, 
Beremiz objetou respeitoso:

– Perdão, meu senhor. A divisão, feita desse 
modo, pode ser muito simples, mas não é 

Venha fazer o curso de orientação e 
reciclagem para alimentar nossos 

assistidos!

09/03 – sáb das 14h às 16h

Obs.: Se possível, avisar com uma semana de 
antecedênciao 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/

ACONTECEU NA ÚLTIMA REUNIÃO...
      Na última reunião, no dia 26 de fevereiro, contamos com a presença das esposas e convidados. Foi mais uma reunião mista muito alegre. Neste dia, 
a companheira Ana Paula foi nossa secretária; a Rachel foi a nossa protocolo. Também tivemos a presença da Ely Ana Coggiola, companheira do Rotary 
Club de São Paulo - Butantã. Além, claro, de comemorar os aniversários do mês de fevereiro. Veja algumas fotos: 

matematicamente certa! Se eu dei 5 pães devo 
receber 7 moedas; o meu companheiro, que deu 
3 pães, deve receber apenas uma moeda.

     - Pelo nome do Projeta! – interveio o Vizir, 
que observava o caso. – Como justi�car, ó 
estrangeiro, tão disparatada forma de pagar 8 
pães com 8 moedas? Se contribuíste com 5 pães, 
por que exiges 7 moedas? Se o teu amigo 
contribuiu com 3 pães, por que a�rmas que ele 
deve receber uma única moeda?

      O Homem que Calculava aproximou-se do 
prestigioso ministro e falou:

       – Vou provar-vos, ó Vizir, que a divisão das 8 
moedas, pela forma por mim proposta, é 
matematicamente correta. Quando, durante a 
viagem, tínhamos fome, eu tirava um pão da 
caixa em que estavam guardados e repartia-o em 
três pedaços, comendo, cada um de nós, um 
desses pedaços. Se eu dei 5 pães, dei, é claro, 15 
pedaços (3 x 5); se o meu companheiro deu 3 
pães, contribuiu com 9 pedaços (3 x 3). Houve, 
assim, um total de 24 pedaços (15 + 9), cabendo 
portanto, 8 pedaços para cada um. Dos 15 
pedaços que dei, comi 8; dei, na realidade 7; o 
meu companheiro deu, como disse, 9 pedaços e 
comeu, também, 8; logo deu apenas um. Os 7 
pedaços que eu dei e o que meu amigo forneceu 
formaram os 8 pedaços que couberam ao merca-
dor Salém Nasair. Logo, é justo que eu receba 7 
moedas e meu companheiro, apenas uma.

      O Vizir, depois de fazer os maiores elogios ao 
Homem que Calculava, ordenou que lhe fossem 
entregues 7 moedas, e uma ao seu companheiro. 
Era lógica perfeita e irrespondível a demons-
tração apresentada pelo matemático.

    – Esta divisão – retorquiu o calculista – de sete 
moedas para mim e uma para meu amigo, 
conforme provei, é matematicamente correta, 
mas não é perfeita aos olhos de Deus! 

     E, tomando as moedas na mão, dividiu-as em 
duas partes iguais. Deu para seu companheiro 
quatro moedas, guardando para si as quatro 
restantes.

       - Esse homem é extraordinário – declarou o 
Vizir. – Não aceitou a divisão proposta de 8 
moedas em duas parcelas de 5 e 3, em que era 
favorecido: demonstrou ter direito a 7 e que seu 
companheiro só devia receber uma, acabando 
por dividir as 8 moedas em duas parcelas iguais, 
que repartiu, �nalmente, com o amigo.

        E acrescentou com entusiasmo:

       - Mac Allah!** Esse jovem, além de parecer-
-me um sábio e habilíssimo nos cálculos e na 
Aritmética, é bom para o amigo e generoso para 
o companheiro. Tomo-o hoje mesmo, para meu 
secretário.

       E assim foi.
No nosso dia a dia, que tipo de divisão nós 

costumamos fazer com nossos amigos?
Colaboração Ana Lucia Alves


