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 Nas duas últimas 
semanas, os companheiros 
do Rotary Club de São 
Paulo – Pacaembu parti-
ciparam de dois eventos 
importantes: uma festiva 
reunião domiciliar de 
companheirismo, realizada 
na residência do nosso 
companheiro Manoel, e a 

Cerimônia de Entrega do Prêmio Bandeirante, 
idealizado pelo RCSP Jardim das Bandeiras.
 No sábado (26), participamos de um 
delicioso churrasco na residência do compa-
nheiro Manoel e de sua esposa Vera, na cidade 
de Itu-SP. Nessa ocasião, também fizemos o 
plantio de uma muda de Ipê ao lado das outras 
duas árvores plantadas em anos anteriores e 
que já se mostram bem crescidas. Aproveita-
mos para comemorar ali, os aniversários do 
mês de abril.

 Foram momentos de alegria, descon-
tração, amizade e de fortalecimento dos laços 
de companheirismo, que é a base para a 
prestação de serviço, e um dos objetivos do 
Rotary: “O desenvolvimento do companhei-
rismo como elemento capaz de proporcionar 
oportunidades de servir”.
 Ficam aqui, também registrados, os 
nossos sinceros agradecimentos ao casal Vera e 
Manoel pela calorosa acolhida e pelos momen-
tos tão agradáveis que nos proporcionaram em 
sua residência.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
 Na terça-feira (29), a nossa reunião foi 
transferida para a Cerimônia de Entrega do 
Prêmio Bandeirante, evento realizado no Salão 
Nobre do Colégio Rio Branco, em Higienó-
polis. Essa foi a sua terceira edição, que prestou 
homenagem a personalidades de destaque por 
sua atuação na comunidade, nas áreas Empre-
sarial, Médica, Educacional, Esportiva e 
Especial.
 Essa cerimônia contou com a 
presença de um grande número de companhei-
ros dos clubes do nosso Distrito, com destaque 
para aqueles que, como o nosso, transferiram as 
suas reuniões, além de várias autoridades 
rotárias e, em especial, do governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

RYLA 2014

 De 25 a 27 de abril, o Distrito 4610 
realizou o seu RYLA deste ano. Indicados pelo 
nosso clube, três jovens participaram dessa 
edição.

 

AGENDA DO CLUBE
MAIO

Hoje 06/05 – 19h30: Reunião do 
Conselho Diretor

– 20h30: Reunião Ordinária com a 
presença dos jovens participantes do RYLA

09 a 11/05 - 85ª Conferência Distrital 
(Atibaia - SP)

13/05 – 20h30: Reunião Ordinária

20/05 – 20h30: Reunião Ordinária

27/05 – 20h30: Reunião Festiva – 
Apresentação “Quem Sou Eu” e

comemoração dos aniversários do
mês de maio

03/06 – 19h30 – Reunião Festiva de Posse 
do Conselho Diretor e do Presidente 

2014-15, companheiro Marco Antonio 
Gazel

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

Club de São Paulo - Pacaembu



MARCOS DO ROTARY
O início do novo século

 A Europa foi declarada livre da pólio na 
convenção do Rotary International em Barcelona, 
Espanha. No final de 2002, apenas sete países 
permaneciam pólio-endêmicos. O Rotary 
anunciou uma nova campanha de 80 milhões de 
dólares em apoio à erradicação da doença e os 
rotarianos responderam a essa campanha com 
contribuições de mais de 129 milhões de dólares.
 Em 2003, foi fundado o Rotary Club de 
Kabul, no Afeganistão, e nesse mesmo ano foi 
eleito o primeiro presidente africano do Rotary 
International: Jonathan Majiyagbe, da Nigéria.

 Para as comemorações do centenário do 
Rotary, em 2004, cinco sinos do centenário partiram 
da convenção internacional em Brisbane, Austrália, 
e fizeram uma jornada por Rotary Clubs do mundo 
inteiro.
 Ainda em 2004, o Rotary realizou a maior 
convenção internacional em número de partici-
pantes: 45.381 inscritos na Conven-
ção em Osaka, Japão. Esse número 
superou o recorde anterior, que fora 
estabelecido na convenção de 
Tóquio.

85ª Conferência Distrital – Conferência da 
Transformação - D.4610

Atibaia, SP  |  9 a 11 de maio

 A Conferência Distrital é direcionada a 
todos os sócios dos clubes e aos seus cônjuges, e não 
apenas aos dirigentes dos clubes e membros das 
comissões. O objetivo da Conferência Distrital é 
fomentar o companheirismo, oferecer a oportu-
nidade de divertimento e de se escutar oradores
inspirados e também participar do debate daqueles 
assuntos que fazem a associação com o Rotary valer 
a pena. Cada pessoa que comparecer à uma Confer-
ência Distrital descobre que ser rotariano é ainda 
mais recompensador devido às novas experiências, 
visões internas e conhecimentos de outras pessoas 
durante a Conferência. 
 Um dos benefícios inesperados do 
comparecimento à Conferência, é a oportunidade de 
aumentar o conhecimento com os seus companhei-
ros de clube em um ambiente bastante informal. 
Amizades duradouras crescem com as horas de 
companheirismo compartilhadas durante a Confe-
rência Distrital. 

Convenção de 2014 do
Rotary International
Sidney, Austrália  | 

1 a 4 de junho

 A cada ano, nos meses de maio ou junho, 
o Rotary International realiza sua Convenção 
Mundial, “cujo objetivo é estimular, inspirar e 
atualizar a todos os rotarianos a nível internacional”. 
A convenção, que não pode ser realizada no mesmo 
país por mais de dois anos consecutivos, é um 
encontro anual visando a condução dos negócios de 
interesse da organização. O processo de plane-
jamento da convenção geralmente começa com 
quatro ou cinco anos de antecedência.
 Nesse ano, ela ocorrerá em Sidney, na 
Austrália. Em 2015, a Convenção será em São Paulo.

85ª Assembleia Distrital – D.4610
São Paulo, SP  |  17 de maio

 A Assembleia Distrital, realizada uma vez 
por ano, é o mais importante evento de treinamento 
de líderes em cada um dos distritos rotários espalha-
dos pelo mundo.
 A Assembleia Distrital oferece motivação, 
inspiração, informação rotária e novas ideias para os 
dirigentes, diretores e presidentes de importantes 
comissões distritais de cada clube. Alguns dos mais 
experientes líderes distritais conduzem discussões 
informativas a respeito de todas as fases da adminis-
tração rotária e dos serviços de projeto. A Assem-
bleia oferece a todos os seus participantes valiosas 
novas ideias para que estes tornem seus clubes mais 
eficientes e interessantes.
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Dólar Rotário para
Maio de 2014: R$ 2,25

Fonte: Rotary International
Colaboração: Luiz Antonio De Bortoli

NOTÍCIAS DO ROTARY

São Paulo, SP  |  17 de maio

Fonte: ClubEficaz

Oração Das Mães

Senhor, fazei que eu me lembre mais das minhas responsabi-
lidades do que dos meus privilégios.
Que eu saiba amar meus filhos sem intenção alguma de 
possuí-los.
Que eu conquiste o respeito dos meus filhos em lugar de 
exigí-lo.
Que eu seja compassiva e compreensiva ante os defeitos 
deles, sendo forte também em corrigi-los, não tendo nunca 
amor de "vista grossa", o triste falso amor que sabe apenas 
fazer todas as vontades das crianças.
Que eu tente projetar no coração de meus filhos a Vossa 
imagem de Pai e que a minha imagem de mãe seja um 
reflexo de Vossa imagem de Pai.
Que eu os faça crescer, estes meus filhos,bem mais por 
dentro do que por fora.
Que eu saiba dialogar bem mais do que ensinar.
Que a fertilidade do meu ventre não seja maior do que a 

sublime fecundidade da minha alma de mãe.
E que esta alma de mãe seja uma cópia do Vosso grande 
coração de Pai.

Ser Mãe
Ser mãe é ter a capacidade de viver não apenas para si, mas 
para os outros.
Ser mãe é sempre ter um gesto simples de bondade e 
carinho.
Ser Mãe é ter dentro de si o poder de amar e dedicar-se a 
seus filhos, com muito afeto.
Ser mãe é encontrar sempre um jeito simples de conciliar 
todas as coisas.
Ser Mãe é ter sempre o sorriso nos lábios, mesmo quando 
sofre o coração.
Ser mãe é ter sempre uma lição de amor a nos ensinar.
Ser mãe é ser alguém que caminha de olhos bem abertos, 
sem ter medo de ver seu filho como realmente é.

Colaboração: Roseli Acerbi


