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Viver Rotary,
Transformar Vidas

 Viver Rotary é fazer 
da amizade e do compa-
nheirismo a base da 
prestação de serviços. É ter 
a consciência de que 
participamos de uma 
grande obra.
 Viver Rotary é ser 

um soldado da paz. Quem vive Rotary nunca 
está só, porque sabe que, junto a ele, há um 
grande grupo de pessoas voltadas à solidarie-
dade, compreensão, harmonia e boa vontade.
 Transformar vidas vai muito além do 
que simplesmente mudar ou melhorar vidas. 
Implica na transformação de pensamentos, 
sentimentos, vontades; da transformação do 
comportamento, das atitudes. Uma coisa é 
melhorar vidas, outra coisa é transformar vidas.

Companheirismo

 Companheiro significa: amigo, cama-
rada, colega etc. Todas essas palavras se 
resumem numa só: Amizade. No Rotary, esse 

PALAVRAS DO PRESIDENTE
termo significa: aquele que acompanha, apoia, 
solidariza-se, estende a mão.
 Ou seja, companheirismo vai além da 
amizade e se completa na identificação de 
ideais. Destaca-se como um dos objetivos do 
Rotary: O desenvolvimento do companhei-
rismo como elemento capaz de proporcionar 
oportunidades de servir.
 Como prática de companheirismo, 
temos realizado algumas apresentações do 
“Quem Sou Eu”. Nessas ocasiões, temos a grata 
oportunidade de conhecer um pouco mais 
sobre o(a) companheiro(a), saber de sua 
trajetória em Rotary, bem como de seu lado 
familiar e de suas experiências profissionais. 
São relatos sempre ricos de vivências e 
realizações.
 Com o mesmo objetivo, estamos 
programando mais uma reunião domiciliar para 
o próximo mês, em comemoração à Páscoa. É 
mais uma ocasião de momentos muito 
agradáveis, de união e alegria.

AGENDA DO CLUBE
MARÇO

Hoje 25/03 – 20h30 – Reunião Festiva – 
Apresentação “Quem Sou Eu”  da 

companheira Emira Gazel – 
Comemoração dos aniversários do

mês de março

01/04 – 19h30 – Reunião do
Conselho Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

08/04 – 20h30 – Reunião Ordinária
- Discussão sobre Intercâmbio

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

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

Prova
Quádrupla

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

 Em 4 de maio de 1987 as mulheres 
passam a ser admitidas ao Rotary. Foi a 
Suprema Corte dos Estados Unidos quem 
decidiu que o Rotary International não poderia 
impedir as mulheres de entrar para o Rotary 
International com base no seu gênero sexual. A 
partir daí, centenas de mulheres nos Estados 
Unidos foram admitidas ao Rotary e o Conselho 
de Legislação votou pela admissão de mulheres 
a clubes no mundo inteiro.
 Esse processo teve início quando o 
Rotary Club de Duarte, na Califórnia, convidou 
três senhoras para ingressarem no quadro 
associativo: Mary Lou Elliot, Donna Bogaert e 
Rosemary Freitag. O RI não aceitou a decisão 
do clube e revogou sua carta constitutiva por 
não haver previsão de entrada de mulheres.
 Inconformado, o clube estabeleceu 
uma ação contra Rotary International, 
acusando-o de violação às leis estaduais que 

MARCOS DO ROTARY
impediam essa discriminação em estabeleci-
mentos comerciais ou acomodações públicas. 
Após o processo tramitar por todas as instâncias 
da Justiça, a Suprema Corte dos Estados Unidos 
ratificou a decisão da corte californiana, ao 
fundamento de que, havendo nos Rotary Clubs 
um propósito de negócio, com estatutos 
similares às associações públicas, não podiam 
impedir o acesso das mulheres em seus
quadros.
 Em 1987, o Rotary Club de Duarte 
recebeu novamente sua Carta Constitutiva e, 
desta vez, com Sylvia Whytlock tornando-se a 
primeira presidente de um clube de Rotary e, 
portanto, a primeira mulher 
a participar de um Seminário 
de PETS.

Fonte: Rotary International
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Dólar Rotário para
Março de 2014: R$ 2,40

 O Rotary International lançou recentemente uma promoção para promover seu perfil no 
Instagram (rede social baseada em fotografias). Para concorrer a milhas que poderão ser trocadas por 
passagens aéreas da United Airlines e que devem ser usadas em algum projeto de seu Rotary Club, basta 
seguir o RI (http://instagram.com/rotaryinternational), tirar uma foto de alguma ação rotária em sua 
comunidade e postar em seu próprio perfil no Instagram com o tag #rotaryhero até o dia 21 de abril.

Leia o regulamento completo da promoção em:
https://www.rotary.org/document/107491 

Participe!

COLUNA FEMININA

NOTÍCIAS DO ROTARY

“Compreendi que viver é ser livre… 
Que ter amigos é necessário… 
Que lutar é manter-se vivo… 

Que pra ser feliz basta querer… 

Aprendi que o tempo cura… 
Que magoa passa… 

Que decepção não mata… 
Que hoje é reflexo de ontem… 

Compreendi que podemos chorar sem derramar 
lágrimas… 

Que os verdadeiros amigos permanecem… 
Que dor fortalece… 

Que vencer engrandece… 

Aprendi que sonhar não é fantasiar… 
Que pra sorrir tem que fazer alguém sorrir…

Que a beleza não está no que vemos, e sim no 
que sentimos… 

Que o valor está na força da conquista… 

Compreendi que as palavras têm força… 
Que fazer é melhor que falar… 

Que o olhar não mente… 
Que viver é aprender com os erros… 

Aprendi que tudo depende da vontade… 
Que o melhor é ser nós mesmos… 

Que o SEGREDO da vida é VIVER !!!”

Clarice Lispector


