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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

MAIO

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ PAULISTA 

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR -
SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Uma Bandeira
Antidrogas

  Logo após sua 
fundação o Rotary Club de 
São Paulo Pacaembu criou 
um Programa (Projeto 
Saúde) que por mais de uma 

década, com ajuda dos associados, promoveu 
semanalmente palestras sobre a Prevenção ao 
Uso de Drogas e sobre a Prevenção contra AIDS 
em escolas públicas.
 As palestras eram ilustradas com 
material audiovisual e material sobre o tema 
eram distribuídos durante as palestras e no �nal 
de cada ano, com apoio da Bolsa de Valores de 
São Paulo era realizado um concurso de redação 
sobre os temas com premiação em valores aos 
vencedores, prêmios estes entregues aos 
responsáveis pelos jovens.
 Foi um dos programas solitários no 
Distrito e que por problemas políticos na 
Prefeitura não pudemos mais dar continuidade 
ao mesmo.
 De lá para cá o problema em relação 
as Drogras vem se agravando de forma assusta-
dora e como temos lido  na imprensa está 
presente em um milhão de lares no Brasil.

 O crack  ( droga mais consumida) é  
barata e quando inalada produz quatro vezes 
mais dopamina que a cocaína, produzindo 
inicialmente uma sensação de prazer até provo-
car uma rápida  dependência plena.
 A droga atinge todas as classes sociais 
e de cada 10 crianças abandonadas, 8 são �lhos 
de mães dependentes químicas.
 Diante deste quadro chegou o 
momento de nós, cidadãos de bem e perten-
centes a uma entidade cujo objetivo é o ideal de 
servir, tomamos uma posição e a proposta do 
RCSP Pacaembu é que nosso Distrito discuta e 
implante um Programa Permanente que teria 
adesão “obrigatória” dos futuros dirigentes e 
que também  �zesse parte do planejamento de 
todos os clubes.
 Tivemos em um passado recente uma 
participação e�caz com a Polícia Militar no 
PROERD, que é um programa vencedor e nossa 
sugestão discutir a nível de Distrito  uma parce-
ria ampla e duradoura no programa.
 O tema exige uma posição rápida e 
seria uma bandeira para o Distrito e todos os 
Clubes.
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Hoje, 05 de maio
Palestra: Gestão de Recursos Hídricos
e Crise Hídrica
Palestrante: Rui Brasil Assis
Comemoração dos aniversariantes de
abril e do Dia das Mães.

Próxima Reunião:  12 de maio
19h30: Reunião do Conselho
20h30: Reunião Ordinária

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

VAMOS AJUDAR
NEPAL

Prezado(a) Rotariano(a),

 Todos nós �camos extremamente 
abalados com o devastador terremoto que 
atingiu o Nepal no último dia 25. Missões de 
resgate e assistência continuam chegando ao 
país para ajudar as oito milhões de pessoas 
afetadas pelo tremor de magnitude 7.8.
 O Rotary, junto com outras agências 
internacionais, está prestando apoio imediato 
aos sobreviventes e se preparando para atuar 
no trabalho de recuperação das áreas afetadas a 
longo prazo.

Como você pode ajudar:
- O Distrito 3292, do Nepal, criou um fundo 
especial que visa angariar verbas para a 
compra de equipamentos e suprimentos para 
as comunidades afetadas;

- A Shelter Box, instituição parceira do Rotary, 
está trabalhando com os rotarianos nepaleses 
para coordenar ajuda imediata.

- Solicite um Subsídio Global em apoio a traba-
lhos de recuperação a longo prazo no Nepal. 
Depois que as necessidades imediatas forem 
sanadas, relacionadas a saúde, segurança e 
assistência emergencial, trabalhe com os 
rotarianos nepaleses e seus parceiros internacio-
nais para implementar projetos nas nossas seis 
áreas de enfoque.

 Espero que, por meio da sua 
compaixão e generosidade, você continue 
Fazendo o Rotary Brilhar.

Cordialmente,

Gary Huang 
Presidente do Rotary Internacional 2014-15
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Faça o Rotary Brilhar!

 Em um trabalho conjunto do HOC com o 
Rotary Internacional, a Convenção Internacional do 
Rotary 2015 terá um presente super especial para 
todos os participantes. Com uma grande procura 
de ingressos para o show da maior cantora pop do 
Brasil, após reuniões e uma negociação especial, 
decidiu-se: Ivete agora é para todos! O show será 
aberto para todos os inscritos na Convenção 
Internacional e foi transferido para a Plenária de 
Encerramento, terça-feira 9 de Junho de 2015, 

das 16h às 18h, no próprio Centro de Convenções 
do Anhembi, em São Paulo. Importante: o show 
não será mais no Espaço das Américas. Assim, 
todos os rotarianos inscritos à Convenção poderão 
acompanhar a musa da música pop brasileira, que 
irá �nalizar o evento com uma esplêndida apresen-
tação da nossa cultura. Um privilégio para os 
rotarianos, que vão acompanhar o show apenas 
apresentando-se na Plenária com o crachá de 
participante.

CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL:
IVETE SANGALO PARA TODOS

Colaboração: Roseli Acerbi

 Um dia, quando meus �lhos forem cresci-
dos o su�ciente para entender a lógica que motiva 
os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes:

 Eu os amei o su�ciente para ter perguntado 
aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão.
 Eu os amei o su�ciente para não ter �cado 
em silêncio e fazer com que vocês soubessem que 
aquele novo amigo não era boa companhia.
 Eu os amei o su�ciente para os fazer pagar 
as balas que tiraram do supermercado ou revistas do 
jornaleiro, e os fazer dizer ao dono:

"Nós pegamos isto ontem e queríamos pagar".

 Eu os amei o su�ciente para ter �cado em 
pé junto de vocês, duas horas, enquanto limpavam 
seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos.
 Eu os amei o su�ciente para os deixar ver 
além do amor que eu sentia por vocês, o desaponta-
mento e também as lágrimas nos meus olhos.
 Eu os amei o su�ciente para os deixar 
assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo 
quando as penalidades eram tão duras que me
partiam o coração.
 Mais do que tudo, eu os amei o su�ciente 
para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês 
poderiam me odiar por isso (e em momentos até 
odiaram).
 Essas eram as mais difíceis batalhas de 
todas.
 Estou contente, venci... Porque no �nal 
vocês venceram também!
 E em qualquer dia, quando meus netos 
forem crescidos o su�ciente para entender a lógica 
que motiva os pais e as mães, quando eles  lhes 
perguntarem se sua mãe era má, meus �lhos vão lhes 
dizer: "Sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má 
do mundo...". - As outras crianças comiam doces no 
café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e 
torradas.
 As outras crianças bebiam refrigerante e 
comiam batatas fritas e sorvete no almoço e nós 
tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e 
frutas.
 E ela nos obrigava a jantar a mesa, bem 
diferente das outras mães que deixavam seus �lhos 
comerem vendo televisão.
 

 Ela insistia em saber onde estávamos a 
toda hora (tocava nosso celular de madrugada e 
"fuçava" nos nossos e-mails). Era quase uma prisão.
Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e 
o que nós fazíamos com eles.
 Insistia que lhe disséssemos com quem 
íamos sair, mesmo que demorássemos apenas uma 
hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, 
mas ela "violava as leis do trabalho infantil". Nós 
tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar  nossas 
bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de 
trabalho que achávamos cruéis.
 Eu acho que ela nem dormia à noite, 
pensando em coisas para nos mandar fazer.
 Ela insistia sempre conosco para que lhe 
disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E 
quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os 
nossos pensamentos.
 A nossa vida era mesmo chata. Ela não 
deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que 
saíssemos, tinham que subir, bater à porta, para ela 
os conhecer.
 Enquanto todos podiam voltar tarde à 
noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para 
chegar um pouco mais tarde, e aquela chata 
levantava para saber se a festa foi boa (só para ver 
como estávamos ao voltar). Por causa de nossa mãe, 
nós perdemos imensas experiências na adolescência:
 Nenhum de nós esteve envolvido com 
drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em 
violação de propriedade, nem fomos presos por 
nenhum crime.

FOI TUDO POR CAUSA DELA.

 Agora que já somos adultos, honestos e 
educados, estamos a fazer o nosso melhor para 
sermos "PAIS MAUS", como minha mãe foi.

EU ACHO QUE ESTE É UM DOS MALES
DO MUNDO DE HOJE:

"NÃO HÁ SUFICIENTES MÃES MÁS".

MÃES MÁS


