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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
Após as festas de Natal, Ano Novo e um breve
intervalo em nossas atividades, retornamos para a 2ª
metade da gestão 2012-13.
Aproveitamos este lapso de tempo para programar nossas atividades neste segundo semestre e
temos bastante etapas a serem cumpridas.
Vamos ao trabalho!

Emira Gazel

JANEIRO
Mês da Conscientização Rotária
O mês da Conscientização Rotária chegou,
propondo a todos nós uma reflexão sobre o que
significa ser Rotariano.
A força do Rotary se baseia nos mais de 34 mil
Rotary Clubs instalados em mais de 200 países e
regiões geográficas do mundo e esse é o momento
de garantir que sua comunidade saiba quem somos

e o que fazemos. Aqui vão algumas dicas de como
fazer isso:
- Convide a mídia local para uma Coletiva com
perguntas e resposta durante um de seus eventos.
- Poste vídeos de eventos, projetos e reuniões de seu
Clube em seu site e divulgue através do Facebook e
Twitter.
- Coordene um projeto de serviço à comunidade em
parceria com outra organização local e convide a
mídia para divulgar.
- Escreva uma carta ao editor do Jornal local
apresentando o Clube e falando sobre os projetos
que desenvolvem na comunidade e sobre os
projetos humanitários que o Rotary realiza no
mundo.
- Convide um amigo ou colega de trabalho para uma
reunião.

AGENDA
Reunião de Hoje - 08/01/13
19h30 – Reunião do Conselho Diretor
20h30 – Reunião Ordinária

Próxima Reunião - 15/01/13
20h30 – Reunião Ordinária
*Dólar Rotário para Janeiro de 2013 – R$ 2,06

Aniversariante da semana
11- Wassila, esposa do companheiro Renato

CENTROS ROTARY PELA PAZ CELEBRAM 10 ANOS
Os Bolsistas Rotary pela Paz Mundial são líderes
que promovem a paz, cooperação e resolução de
conflitos. Noventa e cinco por cento dos bolsistas
formados trabalham com governos, ONGs, agências
da ONU, ou em áreas relacionadas à consolidação da
paz.
Desde 2002, Rotary Clubs patrocinaram mais de
700 bolsistas que estudaram nas principais universidades do mundo. Centros Rotary pela Paz nos
Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Austrália e Suécia
oferecem cursos de mestrado em relações internacionais, estudos da paz e resolução de conflitos, e
campos correlatos. Um centro na Tailândia, aberto
em 2006, oferece um programa de três meses em
paz e resolução de conflitos.

Há dez anos, o Rotary forma futuros líderes para
empreender a paz no cenário global, trabalhando e
abordando a paz e a compreensão mundial diretamente. Este marco nos dá uma perspectiva de como
a Bolsa Rotary pela Paz é um dos programas mais
bem-sucedidos concebidos para ajudar a construir a
paz.

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

HISTÓRIA DO ROTARY
A História do Programa Pólio Plus
Durante 70 anos, o Rotary International procurou um programa de
âmbito universal e de caráter humanitário que pudesse unir rotarianos
de todo o mundo. Este programa contaria não só com a participação
de rotarianos, mas também de voluntários nas diversas comunidades
ao redor do mundo.
A idéia teve início em 1979, quando o Rotary lançou nas Filipinas
um programa de imunização com o apoio da Organização Mundial de
Saúde e do Ministério de Saúde das Filipinas, com duração de 5 anos e
o sucesso foi total.

Em 1985, o Rotary instituiu o Programa Pólio Plus que tinha o
objetivo de imunizar as crianças do mundo até 2005, ano do
centenário do Rotary.
O Programa era ambicioso e teve a adesão de muitas entidades
públicas e privadas nos mais diferentes países.
Em 1985, o Rotary foi reconhecido pela OMS como uma organização não governamental a serviço da Saúde Internacional.
Em 1985, era Presidente do Rotary International o mexicano Carlos
Canseco, que com sua experiência muito contribuiu para o desenvolvimento do programa.

Marco Antonio Gazel
COLUNA FEMININA
Manual para 2013
Saúde:
1. Beba muita água;
2. Coma mais o que nasce em árvores e plantas, e menos comida
produzida em fábricas;
3. Viva com os 3 E's: Energia, Entusiasmo e Empatia;
4. Arranje tempo para orar;
5. Jogue mais jogos;
6. Leia mais livros do que leu em 2012;
7. Sente-se em silêncio pelo menos 10 minutos por dia;
8. Durma 8 horas por dia;
9. Faça caminhadas de 20-60 minutos por dia, e enquanto caminha sorria.
Personalidade:
11. Não compare a sua vida a dos outros. Ninguém faz idéia de como é a
caminhada dos outros;
12. Não tenha pensamentos negativos ou coisas de que não tenha
controle;
13. Não se exceda. Mantenha-se nos seus limites;
14. Não se torne demasiadamente sério;
15. Não desperdice a sua energia preciosa em fofocas;
16. Sonhe mais;
17. Inveja é uma perda de tempo. Tem tudo que necessita...
18. Esqueça questões do passado. Não lembre seu parceiro dos seus erros
do passado. Isso destruirá a sua felicidade presente;
19. A vida é curta demais para odiar alguém. Não odeie.
20. Faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu presente;

21. Ninguém comanda a sua felicidade a não ser você;
22. Tenha consciência que a vida é uma escola e que está nela para aprender. Problemas são apenas parte, que aparecem e se desvanecem como
uma aula de álgebra, mas as lições que aprende, perduram uma vida
inteira;
23. Sorria e gargalhe mais;
24. Não necessite ganhar todas as discussões. Aceite também a discordância;
Sociedade:
25. Entre mais em contato com sua família;
26. Dê algo de bom aos outros diariamente;
27. Perdoe a todos por tudo;
28. Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6;
29. Tente fazer sorrir pelo menos três pessoas por dia;
30. Não te diz respeito o que os outros pensam de você;
31. O seu trabalho não tomará conta de você quando estiver doente. Os
seus amigos o farão. Mantém contato com eles.
A Vida:
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Faça o que é correto;
Desfaça-se do que não é útil, bonito ou alegre;
DEUS cura tudo;
Por muito boa ou má que a situação seja.... Ela mudará...
Não interessa como se sente, levanta, se arruma e aparece;
O melhor ainda está para vir;
Quando acordar vivo de manhã, agradeça a DEUS pela graça.
Mantenha seu coração sempre feliz.
Colaboração: Bernadete Scatolini
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