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 “Para promover a 
compreensão mundial, 
precisamos conscientizar 
grande número de pessoas 
– rotarianos e não-rota-
rianos – e esta tarefa não 
pode ser realizada indivi-
dualmente” - Paul Harris, 
fundador do Rotary 
International.

 No dia 23 de fevereiro, aniversário da 
primeira reunião do primeiro Rotary Club, 
comemora-se o Dia da Paz e Compreensão 
Mundial. Dessa forma, fevereiro é o Mês da 
Compreensão Mundial.
 E, para comemorar o mês da 
compreensão mundial nada melhor do que 
criar consciência sobre a história do Rotary, 
divulgando seus trabalhos.
 É importante que a história do Rotary 
seja contada. Um projeto rotário tem maiores 
chances de ser apoiado se o público conhecer a 
organização e seus empreendimentos. Isso 
muito contribui para que a imagem do Rotary 
seja respeitada e reconhecida pela comuni-
dade. 
 Além disso, para assegurar a existên-
cia de futuras gerações de rotarianos, o trabalho 
de promoção do Rotary deve ser realizado 
também entre os jovens.
 Nosso clube tem projetos importantes 
desenvolvidos e que nos credenciam para que 
sejamos respeitados e reconhecidos. Precisa-
mos divulgá-los.
 “Viver Rotary, Transformar Vidas” 
nosso lema deste ano rotário traduz toda essa 
forma de promover a Compreensão Mundial.

Intercâmbio de Jovens - 2014

 No domingo (2), estivemos no 
aeroporto internacional de Guarulhos recep-
cionando um grupo de australianos que chegou 

PALAVRAS DO PRESIDENTE
ao Brasil para o programa de Intercâmbio de 
Jovens do Rotary.

 Foi uma chegada vibrante, com 
muitas famílias de rotarianos aguardando esses 
jovens, que se mostraram surpresos e felizes 
com a recepção.
 Uma das jovens, a simpática Darci 
Morton, de 16 anos, da cidade de Melbourne, 
foi acolhida por nós, ficando em nossa casa até 
a tarde de segunda (3), 
quando seguiu para 
Belo Horizonte. Ela 
veio patrocinada pelo 
Rotary Club de 
Waverly, Austrália, do 
Distrito 9810, e será 
recebida pelo Rotary 
Club de Sete Lagoas, 
do Distrito 4520.
 O Intercâm-
bio de Jovens do 
Rotary é um programa 
de muito sucesso e que representa a oportuni-
dade de exposição a novas culturas e costumes 
e é uma excelente maneira de promover a paz 
e a compreensão mundial.

AGENDA DO CLUBE
FEVEREIRO

Hoje 04/02 – 19h30 – Reunião do 
Conselho Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

11/02 – 20h30 – Reunião Ordinária

18/02 – 20h30 – Reunião Ordinária

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

BUSINESS (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

Prova
Quádrupla

Aniversários:

09/02 - Marcelo, �lho do companheiro 
Jayme

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY
 Em 1970, o conselho de legislação, 
que fora criado em 1934, tornou-se o órgão 
legislativo oficial do Rotary. Cada distrito 
nomeia um representante para examinar e votar 
nas propostas à reunião do conselho. Esse 
representante é escolhido por uma comissão de 
indicação, da Conferência Distrital ou por 
votação postal.

 As propostas de emendas e resoluções 
são feitas pelos clubes e distritos, assim como 
pelo Conselho Geral do RIBI, pelo Conselho 
Diretor do Rotary e também pelo próprio 
Conselho de Legislação.
 As propostas dos clubes habitual-
mente são discutidas em uma reunião especí-
fica de rotarianos delegados pelos clubes, que 
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Dólar Rotário para
Fevereiro de 2014: R$ 2,32

NOTÍCIAS DO ROTARY

Lema 2014-15 – FAÇA O ROTARY BRILHAR

 O Presidente Eleito de Rotary Interna-
tional, Gary C.K. Huang, escolheu “Faça o Rotary 
Brilhar” (“Light Up Rotary”) como lema para o 
ano rotário 2014-15. Huang também pediu a todos 
os membros de Clubes para que no próximo ano 
promovam um Rotary Day em suas comunidades e 
que incluam os membros dos Rotaract e Interact 
Clubs em seus projetos.

ocorre na Conferência Distrital. Após essa 
reunião, são encaminhadas pelos distritos ao 
Conselho de Legislação.
 As deliberações do conselho dão 
origem a trabalhos de maior importância do 
Rotary, como a criação do Pólio Plus em 1986

e a admissão de mulheres no quadro associativo da 
organização em 1989.
 O conselho de legislação reúne-se a cada 
três anos, sendo que a próxima 
reunião será em abril de 2016.

MARCOS DO ROTARY (continuação)

Fonte: Rotary International
Colaboração:

Luiz Antonio De Bortoli

Líquido Precioso

Tão importante quanto o ar, a água tem 
seu papel, ajuda a manter nossa vida.
Caindo de lá do Céu, molha o chão, 

apaga a poeira, enche o rio, faz cach-
oeira.

Recupera a natureza, que morta já 
parecia, transformando a paisagem em 

encanto e fantasia.
O solo estéril e rochoso é um filtro 

admirável. 
Separa a impureza da chuva deixando a 
água potável e assim podemos beber.

Esse líquido precioso, um copo de água 
fresca, realmente é muito gostoso.

Pedro Martins

 Neste pequeno poema podemos relem-
brar o quanto a água é importante para a VIDA em 
nosso planeta. 
 Estamos passando por momentos de 
grande alteração climática: muito calor e pouca 
chuva.
 Se não tivermos a real consciência do 
momento que vivemos, não reduzirmos o 
consumo de água, ela poderá ser racionada e ao 
abrirmos a torneira não teremos por determinados 
momentos ou até dias este líquido precioso.
 É o momento de repensarmos nossas 
atitudes ou nossos netos não viverão com a fartura 
de água que ainda temos.

COLUNA FEMININA

Colaboração:
Emira Gazel


