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 Estamos lançando 
nossas metas e ações 
para o ano rotário 
2013-14 com vistas à 
tornar o mais eficaz 
possível o nosso clube. 
Contando com o 
envolvimento e a 
dedicação de todos os 
companheiros, engaja-

dos nas Comissões do Clube e inspirados pelas 
Avenidas de Serviços do Rotary, estaremos 
juntos dando continuidade aos projetos e 
atividades elencados em nosso Planejamento 
Estratégico.
 Os rotarianos dão de si antes de 
pensar em si. E o companheirismo é o elemento 
capaz de proporcionar oportunidades de servir, 
quando homens e mulheres unidos desen-
volvem projetos humanitários e comprovam o 
poder da solidariedade. Essas ações transforma-

PALAVRAS DO PRESIDENTE

doras causam mudanças positivas na vida de 
muitas pessoas.
 Ao falarmos sobre nosso envolvi-
mento com o Rotary estamos projetando a 
imagem e ampliando a conscientização 
pública sobre a organização. É dever de todo 
rotariano falar sobre o que o Rotary é, e faz.
 Dessa forma, e através das nossas 
atitudes em nossos lares, em nosso trabalho e 
com os companheiros em nosso clube, seremos 
a diferença na vida de pessoas.
 Seus amigos e colegas de trabalho 
sabem que você é rotariano? Você fala sobre as 
atividades do nosso clube?

Vamos juntos Viver Rotary,
Transformar Vidas.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE

JULHO E AGOSTO

Hoje (06/08)  – 19h30 - Reunião do 
Conselho Diretor e às 20h30 – Reunião 

Ordinária

13/08 – Palestra “Governança 
corporativa”, proferida pelo Prof. 

Edman Altheman

20/08 – Fórum do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo (DQA) – Dia 

do Amigo

27/08 – Reunião mista festiva – 
aniversariantes de agosto

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

BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

RCSP PACAEMBU CONVIDA

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

A expansão do Rotary

 Quarenta e cinco meses após a 
criação do Rotary, foi fundado o segundo 
Rotary Club, o Rotary Club de San Francisco, 
em 12 de novembro de 1908. Os associados 
fundadores Homer Wood, Chester H. Woolsey 
e Roy R. Rogers compareceram ao banquete de 
inauguração. Wood foi eleito presidente e ficou 
conhecido como o pai do Rotary na costa do 
Pacífico.
 Já em fevereiro de 1909 foi fundado o 
Rotary Club de Oakland, chamado Clube 
Tri-City, o Rotary Clube de Seattle em junho 
1909, e o Los Angeles Rotary Club, também em 
junho 1909. O crescimento do Rotary ganhou   

impulso e houve 16 Rotary Clubs participantes 
da primeira convenção do Rotary International 
em 1910, em Chicago.
 Em 1912, dia 13 de abril, foi fundado 
o primeiro clube fora dos Estados Unidos: o 
Rotary Club de Winnipeg, no Canadá, e ainda 
em 1912, o primeiro Rotary Club europeu, o 
Rotary Club de London.
 Para refletir a abrangência de seu 
quadro associativo, nesse ano de 1912, o 
Rotary adotou o nome de 
Associação Internacional de 
Rotary Clubs.

Fonte: Inspirado em História do Rotary,
publicada no site do RI.

Luiz Bortoli

Aniversariantes da semana:
Dia 07/08 – casamento do companheiro 
Bispo e Márcia

 – casamento do companheiro 

NOTÍCIAS DO ROTARY

Você sabe o que é o COL?

 Conhecido como Conselho de Legis-
lação, o grupo é formado por mais de 500 
rotarianos de toda a parte do mundo e se reúne 
a cada três anos para deliberar e atuar sobre 
demandas e resoluções apresentadas por 
clubes, Conferências Distritais, Conselho 
Geral, Conferência do Rotary para a 
Grã-Bretanha e Irlanda e Conselho Diretor do 
Rotary International.

 Este encontro permite definir normas 
da organização, que influenciam na adminis-
tração de cada clube, por meio de votação 
pelos representantes de seus distritos. Tanto 
clubes quanto distritos podem encaminhar 
propostas de legislação ao COL. Alguns exem-
plos de ações adotadas que foram de extrema 
importância são: a admissão de mulheres no 
quadro associativo em 1989 e o lançamento do 
programa Pólio Plus em 1986.
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RECONHECIMENTO - PREMIAÇÃO

 Cecília Lemes, esposa do 
Companheiro Bortoli, receberá o 
prêmio Agito Cultural.
 Será no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de São Paulo, 
dia 12 de agosto às 19h30.

 O prêmio é concedido pela Academia 
Brasileira de Arte, Cultura e História e Instituto 
Bibliográfico Brasileiro, aos profissionais das mais 
variadas formas de arte, que agitam a cena cultural 
de São Paulo. Cecilia receberá o troféu da catego-
ria dublagem.

Parabéns, Cecília!

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

 Dentro do COL existem membros 
votantes, representantes de cada distrito, que são 
selecionados pelos clubes que os integram. O 
chair e o vice-chair do Conselho, o presidente e 
os diretores do RI, e ex-presidentes da organi-
zação são membros não votantes. O interessante 
é que o próprio Conselho de Legislação também 
pode fazer propostas.
 Os representantes do Conselho de Legis-
lação de 2013, reunidos entre os dias 21 a 26 de 
abril, em Chicago, EUA, aprovaram várias novas 
estratégias para melhorar a experiência dos 
associados. Veja abaixo algumas das principais 
mudanças.

Melhor conselho diretor do clube

 1. O secretário do clube agora é membro 
do conselho diretor.
 2. O associado tem que ter pelo menos 
um ano no clube para poder servir como seu 
presidente, a não ser que o governador determine 
o contrário, com base na experiência do 
associado.

Maior engajamento dos associados

 3. A participação em projetos ou outros 
eventos e atividades do clube durante pelo menos 
12 horas por semestre conta como crédito de 
frequência.
 4. Quando a idade e o tempo de 
associação somarem 85 anos, o rotariano está 
dispensado de satisfazer os requisitos de frequên-
cia.  (Volta à antiga regra dos 85.)

Mais associados em potencial

 5. Pessoas que tenham interrompido a 
carreira para criar filhos ou ajudar no trabalho de 
seu cônjuge podem agora ser convidadas a se 
associarem a um clube.

Melhor transferência de associados entre clubes

 6. Para transferir sua associação a um 
novo clube, o rotariano pode pedir para seu antigo 
clube fornecer uma carta dizendo que está em dia 
com suas obrigações financeiras. Se o novo clube 
não receber tal carta dentro de 30 dias, presumirá 
que ele não deve nada e que está livre para se 
associar ao novo clube.

Votação mais fácil

 7. O governador enviará uma única 
cédula para o total de votos a que o clube tem 
direito.
 8. O clube selecionará uma pessoa para 
lançar todos os seus votos na Conferência.
 9. O clube pode ratificar apenas um 
candidato opositor.

 Para ter acesso a alguns resultados 
informais diários, acesse o link abaixo e pesquise 
mais sobre o tema:
 
http://www.rotary.org/pt/members/
policiesandprocedures/councilonlegi
slation/pages/ridefault.aspx

Colaboração: Rachel Buzzoni

REUNIÃO FESTIVA

 A reunião de 30/07 (terça-feira), em 
nosso clube, contou com a presença de um 
grande número de companheiros, cônjuges, 
familiares e com uma companheira visitante do 
RC de Manaus Adrianópolis, Izabel Cristina 
Carlomagno, Governadora Assistente 2013-14 do 
Distrito 4720.

 Naquela noite, tivemos a apresentação 
"Quem Sou Eu" pelo companheiro Renato Martins, 
que encantou a platéia com sua história familiar, 
sua formação educacional e profissional e, princi-
palmente, com sua declarada paixão pela esposa 
Wassila.



COLUNA FEMININA

Definição de Pai

Pai que aos olhos da criança é herói
Pai que aos olhos do jovem é vilão

Pai que aos olhos do adulto é um amigo
Pai que aos olhos do velho é saudade

Quando eu te via como herói
Não sabia quase nada da vida
Sentia-me seguro ao seu lado

Eu só queria ser seu filho
Quando eu te vi como vilão

Pensava que já sabia tudo sobre a vida
Não queria proteção
Eu só queria ser herói

Quando eu te vi como amigo
Pude me dar conta dos erros cometidos

Foi quando realmente te conheci
Que entendi o sentido da vida

Quando me dei conta de sua falta
A idade já havia me alcançado

Você já não era mais herói, nem vilão
Nem amigo e nem solidão

Você virou soma de tudo aquilo que foi
De tudo aquilo que eu pensei que fosse

A síntese da vida que hoje eu vivo
A minha definição da palavra PAI!

(Luis Alves)

                   Colaboração: Emira Gazel

REUNIÃO FESTIVA (continuação)

Aniversariantes do mês de Julho

Nossos companheiros em um momento de descontração

Mesa Diretora Nossas companheiras, cônjuges e nosso companheiro Renato na hora do jantar

Tradução: Pai, você sempre foi como um pai pra mim. Fonte: internet.


