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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 benéfico para todos
os interessados?

Palavras da Presidente
O quadro social do Rotary tem por base as profissões de seus integrantes, sendo que cada clube
busca refletir a diversidade profissional e empresarial da comunidade onde está inserida. Este
aspecto oferece a base para o compromisso
histórico do Rotary com os Serviços Profissionais,
que é a segunda Avenida de Serviços da organização.
Por meio dos Serviços Profissionais, os rotarianos
aplicam e promovem altos padrões éticos em seus
negócios, reconhecem o valor de todas as
ocupações úteis à sociedade e utilizam suas habilidades no atendimento às necessidades sociais.
Os clubes e seus associados são responsáveis por
promover os Serviços Profissionais. Cada clube deve
desenvolver projetos que possibilitem aos associados utilizar suas habilidades empresariais e profissionais. Além disso, espera-se que estes rotarianos
contribuam aos projetos e conduzam seus próprios
negócios com base nos princípios rotários.
Tradicionalmente, os rotarianos têm promovido a
prática de altos padrões éticos como parte de seu
compromisso com os Serviços Profissionais através
da Prova Quadrupla e da Declaração para Executivos
e Profissionais Rotarianos..
O Rotary International instituiu o mês de Outubro
como o “Mês dos Serviços Profissionais” e nele
fomenta a homenagem dos clubes a profissionais ou
a serviços que se tenham distinguido na sua
atividade, pelo sucesso obtido dentro das fronteiras
de um alto padrão de ética, isto é, que ao seu redor
tenham sido verdadeiras sementes de PAZ.
Em 1976, o Conselho Diretor do Rotary International dedicou-se a criar uma definição concisa dos
aspectos fundamentais do movimento. Após
inúmeras minutas chegou-se à seguinte definição:
“Rotary é uma organização de líderes de negócios e
profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam
serviços humanitários, fomentam um elevado
padrão de ética em todas as profissões e ajudam a
estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.”
Nesta definição, tão concisa quanto possível, é
notória a preocupação de dar relevo aos PROFISSIONAIS, às PROFISSÕES, e à AÇÃO PROFISSIONAL.
Na verdade, aquilo que nos distingue de outras
associações de serviço é a preocupação de sermos
eticamente irrepreensíveis na nossa atividade profissional.
A Prova Quádrupla
A Prova Quádrupla foi criada em 1932 por Herbert
J. Taylor, associado do Rotary Club de Chicago, que
presidiu o Rotary International em 1954-55. Quando
lhe foi designada a responsabilidade de salvar uma
empresa da falência, Taylor desenvolveu um teste
para servir de guia em todas as transações comer-

ciais. A recuperação da firma foi creditada a esta
simples filosofia. Adotada pelo Rotary International
em 1934, a Prova Quádrupla continua a servir de
parâmetro ao comportamento ético dos rotarianos.
Ela foi traduzida em dezenas de idiomas e
promovida por rotarianos em todo o mundo.
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?
Declaração para Executivos
e Profissionais Rotarianos
Em 1989, o Conselho de Legislação adotou a
"Declaração para Executivos e Profissionais Rotarianos" para oferecer diretrizes mais específicas para
as elevadas normas de ética profissional mencionadas no Objetivo do Rotary.
Como rotariano, no exercício de minha profissão ou na condução de meus negócios, devo observar as seguintes normas:
1) Considerar minha ocupação como uma oportunidade adicional para servir;
2) Ser fiel à letra e ao espírito do código de ética de
minha ocupação, às leis de meu país e ao padrão
moral de minha comunidade;
3) Fazer todo o possível para dignificar a minha
ocupação e para promover os mais altos padrões
éticos no exercício da mesma;
4) Ser justo com meu empregador, empregados,
associados, concorrentes, clientes, o público e todos
aqueles com os quais mantenho um relacionamento
comercial ou profissional;
5) Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações
úteis à sociedade, assim como a dignidade inerente às
mesmas;
6) Oferecer os meus conhecimentos profissionais para
propiciar oportunidades aos jovens, para atender as
necessidades especiais de outros e para melhorar a
qualidade da vida em minha comunidade;
7) Ser honesto na propaganda que fizer, e em todas as
apresentações ao público relativas a minha empresa
ou profissão;
8) Não procurar obter de um rotariano, nem lhe
outorgar, um privilégio ou uma vantagem que não
sejam normalmente concedidos num relacionamento
comercial ou profissional.
(informações extraídas do Manual dos Serviços Profissionais)

Emira Gazel

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

AGENDA
Reunião de Hoje - 02/10/12

Próxima Reunião - 09/10/12

19h30 - Reunião do Conselho Diretor
20h30 – Reunião com palestra do Companheiro Gazel – “Pesca no
Alasca”

20h30 – Palestra “As mudanças na legislação da assistência social”
– Companheiro Luiz Antonio de Bortoli
*Dólar Rotário para Outubro de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY
O conceito de servir à Comunidade cresceu lentamente nos primeiros instantes da história do Rotary e logo os clubes imaginaram que
simplesmente reunir-se para desfrutar do companheirismo e obter
vantagens nos negócios e profissões não seria bastante para manter
unido por muito tempo um grupo de homens de negócios ou profissões.
O primeiro projeto de Serviços à Comunidade do Rotary foi realizado
em 1907, quando o próprio Paul Harris liderou uma campanha para
instalação de banheiros públicos na Prefeitura de Chicago. A
campanha foi bem sucedida e contou com pleno apoio da população
local.

Com o passar dos anos os rotarianos de cada clube passaram a
levantar problemas das suas comunidades e em 1915, início da era do
automóvel, os rotarianos de São José da California (EUA) colocaram
mais de 1000 placas de identificação das ruas da cidade, sendo um
programa pioneiro.
Outro projeto desta época, que valorizou o trabalho do Rotary foi a
fundação da Colonia de Férias “Sunshine” para 60 crianças deficientes
físicas, junto ao lago Ontário, perto de Rochester (Nova York – EUA).
Foi com base no tripé: Companheirismo, Possibilidade de Negócios e
Serviços à Comunidade que a filosofia rotária começou a ser difundida
pelo mundo.

Marco Antonio Gazel

Aniversariantes da semana
Dia 1- aniversário do companheiro Buzzoni
Dia 2 – Artur, filho do companheiro Abelardo
Dia 3 – Katyana, filha do companheiro Sérgio

VOTAR CONSCIENTE É DEVER DO CIDADÃO
As eleições e o voto consciente
Introdução
É muito comum ouvirmos que todos os
políticos são iguais e que o voto é apenas
uma obrigação. Muitas pessoas não
conhecem o poder do voto e o significado que a política tem em suas
vidas.
A importância do voto
Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, além de representar um ato de cidadania.
Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e
executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Escolher
um péssimo governante pode representar uma queda na qualidade de
vida. Sem contar que são os políticos os gerenciadores dos impostos
que nós pagamos. Desta forma, precisamos dar mais valor a política e
acompanharmos com atenção e critério tudo que ocorre em nossa
cidade, estado e país.
O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos
votar em políticos com um passado limpo e com propostas voltadas
para a melhoria de vida da coletividade.
Como votar conscientemente
Em primeiro lugar temos que aceitar a idéia de que os políticos não
são todos iguais. Existem políticos corruptos e incompetentes, porém

muitos são dedicados e procuram fazer um bom trabalho no cargo que
exercem. Mas como identificar um bom político?
É importante acompanhar os noticiários, com atenção e critério,
para saber o que nosso representante anda fazendo. Pode-se ligar ou
enviar e-mails perguntando ou sugerindo idéias para o seu representante. Caso verifiquemos que aquele político ou governante fez um
bom trabalho e não se envolveu em coisas erradas, vale a pena repetir
o voto. A cobrança também é um direito que o eleitor tem dentro de
um sistema democrático.
Durante a campanha eleitoral
Nesta época é difícil tomar uma decisão, pois os programas eleitorais nas emissoras de rádio e tv parecem ser todos iguais. Procure
entender os projetos e idéias do candidato que você pretende votar.
Será que há recursos disponíveis para que ele execute aquele projeto,
caso chegue ao poder? Nos mandatos anteriores ele cumpriu o que
prometeu? O partido político que ele pertence merece seu voto? Estes
questionamentos ajudam muito na hora de escolher seu candidato.
Conclusão
Como vimos, votar conscientemente dá um pouco de trabalho,
porém os resultados são positivos. O voto, numa democracia, é uma
conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade.
Votar em qualquer um pode ter consequências negativas sérias no
futuro, sendo que depois é tarde para o arrependimento.
Fonte: www.pesquisa.com

"Se quiserem vender o sonho da solidariedade, terão de aprender a enxugar as lágrimas
nunca choradas, as angústias nunca verbalizadas, os temores que nunca contraíram
os músculos da face."
Do livro " O Vendedor de Sonhos", de Augusto Cury
Colaboração - Annaluiza
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