
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 Vivemos nesta semana uma data muito especial: o Dia 
Internacional da Amizade, ou Dia do Amigo. Essa data foi 
idealizada durante o auge da corrida espacial, na década de 
1960, pelo argentino Enrique Ernesto Febbaro.  
Naqueles tempos de Guerra Fria, Febbaro acreditava 
que deveríamos buscar inspiração na chegada do 
homem à lua, uma grande conquista da humani-
dade, como forma de promover os valores da 
amizade entre todos os homens do mundo. Ficou 
assim escolhido o dia 20 de julho, o mesmo em que 
Neil Armstrong e Buzz Aldrin deixaram suas pegadas 
em nosso satélite, para a celebração desse senti-
mento tão especial entre as pessoas ao redor do 
planeta: a amizade. O Dia do Amigo foi adotado primeiramente 
na Argentina. Mais tarde, os países membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU) reconheceram a data. Hoje ela é 
celebrada em mais de 100 países.
 Parece-me mais que oportuno lembrar do Dia do 
Amigo como uma data importante para os valores que procura-
mos cultivar no Rotary. O Presidente Ravi Ravindran, já na
apresentação do lema deste ano rotário, menciona a importân-
cia dos amigos na vida de todos nós. Ele diz: “Nossos amigos 
não são necessariamente as pessoas que mais se parecem 
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conosco, mas aquelas que nos complementam, que desper-
tam o melhor em nós”. Segundo ele, é exatamente isso o que 
também encontramos no Rotary: uma maneira de despertar-

mos o que há de melhor em nós mesmos. Não tenho 
dúvidas de que em nosso clube temos grandes exem-
plos do espírito fraternal e de solidariedade que 
caracteriza as grandes amizades. Talvez a maior 
marca que podemos deixar na vida de cada um de 
nossos companheiros é justamente essa forma tão 
especial de amor, aquele que existe entre os amigos e 
que nos move a buscar dentro de nós e oferecer ao 
mundo o que temos de melhor.
 Despeço-me hoje com algumas palavras do 
Soneto do Amigo, de Vinícius de Moraes. Que elas 

sejam inspiradoras para que continuemos cultivando o espírito 
das verdadeiras amizades e do companheirismo dentro de 
nosso clube e em tudo o que �zermos.

“O amigo: um ser que a vida não explica
 Que só se vai ao ver outro nascer

 E o espelho de minha alma multiplica...”

FOTO 
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Próxima reunião do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de Julho

Dia 03: companheiro Manoel
07: Renata, �lha do companheiro Acerbi
09: Elizabeth, esposa do companheiro Ivo
11: casamento do companheiro Abelardo e Maria 
Helena
14: companheiro Bortoli
16: companheiro Joel
18: Fabiana, �lha do companheiro Manoel
18: Diego, �lho do companheiro Abelardo

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 21 de julho

19h30:  Reunião do Conselho

20h30:  Reunião Ordinária
transformada em Assembléia
para aprovação do Programa e
Orçamento para o ano rotário 2015-16



Conheça o novo
Presidente do Rotary

 Quando K.R. "Ravi" Ravindran tem que 
falar em público, ele não gosta de ser apresen-
tado de maneira pomposa e envaidecedora, Ele 
se sente constrangido. O presidente de 2015-
16 prefere �car longe dos holofotes e compar-
tilhar o mérito de suas conquistas. Se depen-
desse dele, você provavelmente 
não estaria lendo este artigo.
 Quem foi o responsável 
pelo sucesso da negociação de 
Dias de Tranquilidade durante a 
guerra civil no Sri Lanka para que 
os agentes da saúde pudessem 
administrar vacinas contra a pólio? 
Embora o acordo tenha pousado 
em sua mesa, ele diz que muitas pessoas 
contribuíram para esta conquista. E o trabalho 
de reconstrução de 23 escolas, destruídas pelo 
tsunami, para atender 14.000 estudantes? Ele 
diz que apenas liderou a comissão. E a pessoa 
por trás da evolução de um pequeno negócio 
de impressão de rótulos para uma empresa 
global de embalagens de chá? Ravi acrescenta 
que simplesmente estava no lugar certo na 
hora certa.

 “Às vezes sou apresentado como 
sendo um homem que se fez sozinho", diz 
Ravindran, do Rotary Club de Colombo. “Uma 
pessoa tem que ser altamente egocêntrica 
para acreditar que se fez sozinha. Todos nós 
recebemos ajuda de muitas pessoas para 

nos tornarmos o que somos. Uma 
das razões pelas quais trabalho 
tanto para o Rotary é porque eu 
tive a sorte de contar com diver-
sas pessoas, e muitas vezes não 
temos a chance de retribuir tudo 
aquilo que recebemos”, ele 
explica. “A única maneira de fazê-
lo é servindo ao próximo. Quando 

alguém que eu ajudo me pergunta: 'O que 
eu posso fazer em troca?', eu digo 'Ajude 
outra pessoa'."
 Para Ravindran, ajudar alguém como 
forma de retribuir o bem recebido de outras 
pessoas não é um ato isolado, é um estilo de 
vida. Seu lema para o ano rotário, Seja um 
Presente para o Mundo, representa sua �loso�a 
pessoal.
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O presidente do RI, K.R. Ravindran, do Rotary Club de Colombo, no Sri 
Lanka, pede aos rotarianos que Sejam um Presente para o Mundo em 
2015-16.
Texto extraído da edição de julho da revista The Rotarian.

Por Diana Schoberg
Rotary News
01-JUL-2015

"Cada momento
é uma chance para nós
fazermos a paz com o mundo".
Thich Nhat Hanh
Contribuição: Annaluiza Buzzoni


