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 Agosto é o mês do 
Desenvolvimento do 
Rotary. E a meta de 
aumentar o recruta-
mento e a retenção de 
associados é uma 
prioridade. Para isso, 
devemos demonstrar 
claramente que o 
trabalho que fazemos 

no Rotary é sólido, eficaz e sustentável. Assim, 
faremos o Rotary crescer, tornando-o maior não 
somente com mais membros, mas com mais 
pessoas envolvidas e motivadas.
 Se queremos fazer algo significativo, 
precisamos desenvolver um trabalho que faça a 
diferença para o clube e para a comunidade. 
Porque quando você faz algo significativo no 
Rotary, o Rotary é significativo para você. 

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Descobrimos, na prática, que o Rotary dá mais 
significado a nossas vidas, mais propósito e 
maior satisfação. E quanto mais doamos por 
meio do Rotary, mais o Rotary nos dá em troca.
 Quando me perguntam porque sou 
rotariano, digo que é porque um dia um rotari-
ano pensou que eu reunia as qualidades para 
ser rotariano. Portanto, devo a meu padrinho o 
privilégio de fazer parte dessa organização. A 
partir daí, comecei a minha missão de serviços 
e companheirismo. Passei a perceber melhor o 
significado do Rotary.
 Lembrem-se: O aumento do quadro 
associativo é uma das metas de nosso clube. 
Estamos diante da oportunidade de trazer mais 
pessoas para Viver Rotary, Transformar Vidas.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE

AGOSTO E SETEMBRO

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

do Amigo

27/08 – Reunião mista festiva – 
aniversariantes de agosto

03/09 - Reunião do Conselho Diretor 
às 19h30 e

Reunião Ordinária às 20h30

10/09 - Reunião Ordinária às 20h30 - 
Apresentação "Quem Sou Eu"

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

Rotary Clubs na Grã Bretanha e Irlanda,
em 1914, formam a Associação Britânica

de Rotary Clubs. R.W. Pentland é o
primeiro presidente.

Na Convenção Internacional, o Rotary 
reconhece a Associação Britânica,

com 1.128 associados,
como uma extensão legítima.

 Em maio de 1914, Rotary Clubs da 
Grã-Bretanha e da Irlanda reunidos em Londres 
concordaram em formar a Associação Britânica 
de Rotary Clubs. A organização, que viria a ter 
estatutos próprios, elegeu R.W. Pentland como 
seu primeiro presidente. No mês seguinte, 
durante a convenção rotária em Houston, a 
Associação Internacional de Rotary Clubs 
reconheceu a legitimidade do grupo britânico, 
e os clubes da região concordaram em se afiliar 
e pagar quotas à organização internacional.
 O então presidente do RI, Russell F. 
Greiner, afirmou em seu discurso: “Como não 
conhecíamos bem as condições da 
Grã-Bretanha e Irlanda, fui favorável à criação 
dessa associação de clubes. O resultado foi 
uma maior união entre os rotarianos do Reino 
Unido”.

   

 Mesmo com as condições extrema-
mente limitadas de comunicação entre os 
clubes durante a Primeira Guerra Mundial, o 
grupo conseguiu manter clubes da Inglaterra, 
Irlanda e alguns países europeus em contato. 
Em 1921, já havia mais de 50 clubes ativos na 
região.
 A convenção de 1922 em Los Angeles 
trouxe ainda mais novidades. A Associação 
Internacional de Rotary Clubs trocou seu nome 
para Rotary International, e aprovou-se o 
princípio pelo qual os países que contassem 
com mais de 25 clubes se tornariam unidades 
territoriais, e teriam representação no conselho 
diretor do RI. Na ocasião, a Grã-Bretanha 
solicitou e recebeu status de unidade territorial 
sob a alcunha de Rotary International – 
Association for Great Britain and Ireland (RIBI).
 Nenhum outro grupo havia solicitado 
ou recebido tal autonomia quando o conceito 
de unidade territorial foi abolido em 1927. No 
entanto, os direitos do RIBI foram protegidos e 
a organização continua a funcionar até hoje 
como unidade independente do Rotary Interna-
tional, sujeita a certas 
condições estabelecidas nos 
estatutos do RI.

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

Colaboração:
Luiz Bortoli
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As razões para se associar ao Rotary

 O RCSP Pacaembu é conhecido por ser 
um grupo composto por profissionais que se 
tratam não apenas como colegas, mas como 
verdadeiros irmãos. De fato, nosso clube propor-
ciona esta união e espirito fraternal entre seus 
participantes, mas, existe uma série de outros 
benefícios que o Rotary pode fazer por você. 
Abaixo, listamos sete razões que podem ser 
mencionadas em conversa com um amigo ou 
colega, quando este demonstrar vontade de fazer 
parte do Rotary. Para conhecer a lista completa, 
acesse: http://rotary4610.org.br/como-se-associar 

1. Amizade
Em um mundo cada vez mais complexo, o Rotary 
satisfaz a uma das necessidades mais básicas dos 
seres humanos: a de companheirismo. Esta é uma 
das duas razões pelas quais o Rotary foi fundado 
em 1905.

2. Contatos Profissionais
Este foi o segundo motivo do surgimento do 
Rotary. Toda pessoa precisa de uma rede de conta-
tos. O Rotary representa um corte transversal das 
profissões de uma comunidade, pois os rotarianos 
estão envolvidos em todos os ramos comerciais e 
profissionais, e ajudam-se uns aos outros.

3. Crescimento Pessoal
O envolvimento com o Rotary favorece o cresci-
mento pessoal na área de relações humanas.

4. Experiência em Liderança
O Rotary é uma organização que congrega líderes 
e pessoas de sucesso. Servir em cargos rotários é  
sinônimo de maior experiência em liderança. A 
pessoa aprende como motivar, influenciar e liderar 
aqueles que já são líderes.

5. Atuação Cívica na Comunidade
A ligação com um Rotary Club torna seus sócios 
melhores cidadãos. Tipicamente, o Rotary Club 
congrega as pessoas mais atuantes de uma comu-
nidade.

6. Valores Éticos
Os rotarianos aplicam em todas as suas atividades 
a Prova Quádrupla, a qual reflete seus padrões de 
ética. Espera-se que os sócios atuem eticamente 
em suas profissões e relacionamentos pessoais.

7. Conscientização Cultural
Encontramos representadas no Rotary, mundial-
mente, quase todas as religiões, culturas, raças, 
nacionalidades e crenças políticas. Em nosso meio 
encontram-se os cidadãos de maior destaque dos 
mais variados campos do conhecimento humano. 
Os rotarianos entram em contato com outras 
culturas e anseiam por trabalhar e ajudar as 
pessoas de todos os lugares. 
Conseqüentemente, tornam-se 
melhores cidadãos em seus 
próprios países.

Colaboração:
Rachel De Rosso Buzzoni

PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

 Iniciamos contato para viabilizar a 
participação de nosso clube nesse programa da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, que visa a 
prevenir o uso de drogas nas escolas entre as 
crianças do ensino fundamental.
 Na última sexta-feira, o companheiro 
Buzzoni esteve na festa de formatura dos alunos

do 1º semestre do PROERD da Escola Estadual Dr. 
Edmundo de Carvalho, escola inicialmente 
prevista para receber o nosso auxílio na aplicação 
do programa.

 Em breve, teremos uma definição sobre 
novas turmas para esse 2º semestre.

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? 

Prova
Quádrupla



ÚLTIMA REUNIÃO

 Na reunião do dia 13/08, tivemos uma palestra proferida pelo Prof. Edman Altheman, Diretor-
Geral das Faculdades Integradas Rio Branco, sobre o tema Governança Corporativa. Foi uma apresen-
tação muito bem feita de um tema que despertou o interesse de todos os presentes.

Fundação de Rotarianos de São Paulo é destaque na Revista The Rotarian

 A revista "The Rotarian", publicação 
mensal oficial do Rotary International e 
distribuída a mais de 130 países, publicou, na 
edição de julho, na coluna "World Roundup", que 
destaca projetos relevantes ao redor do mundo, 
matéria sobre a Fundação de Rotarianos de São 
Paulo e suas mantidas, destacando a participação 
dos alunos das Faculdades Integradas Rio Branco 
no G20 Youth Summit 2013, ocorrido em São 
Petersburgo, Rússia.
 Brasil – pelo terceiro ano, as Faculdades 
Integradas Rio Branco – uma das 5 mantidas da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo – irá enviar

seus alunos para representarem o Brasil no 2013 
G20 Youth Summit em São Petersburgo, Russia, 
evento que coincide com o  encontro das 20 
maiores potências mundiais, conhecido como 
G20.
 A Fundação surgiu como um projeto do 
Rotary Club de São Paulo em 1946, 
desenvolvendo-se ao longo dos anos e, 
atualmente, oferece cursos da Educação 
Infantil a Superior, incluindo Pós Gradu-
ação, Educação para  Surdos e Cursos 
Profissionalizantes.

Colaboração:
Emira Maria Aranha Gazel

COLUNA FEMININA

A responsabilidade é sua. O prazer é nosso.
Por Tânia Barroso

 A contação de histórias é coisa 
muito mais antiga do que nossos avós. 
Quaisquer que sejam suas idades.  
Antes mesmo que pudessemos inventar 
códigos e sinais que comporiam a  
escrita, a história contada já era famosa 
há milhares de anos antes de Cristo.
 Parece que nascemos com 
aquela vontade de contar. Contar o que 

sabemos. Contar como pensamos. Contar o que 
fizemos. Contar pelo prazer de contar.
 É a magnânima e fantástica comuni-
cação interpessoal. É claro que há quem fale com 
outros animais, converse com plantas, bata altos 
papos com Deus. Mas, gente! Aqui prá nós, 
gostoso mesmo é falar com os outros seres. Aque-
les… os humanos. Não que a gente vá sempre se 
entender. Não! Isto não é verdade. Mas que é 
gostoso a gente tentar, é!
 E por que você acha que há escritores? É 
isso! Simples assim. É aquele pessoal que não se 
conforma de falar só com quem vê. Quer falar 

com um monte de gente ao mesmo tempo.  Agora, 
qualquer escritor sabe que se não houver quem 
leia o que ele escreve… buá! Ele vai chorar de 
tristeza.
 Antigamente, eu dizia que escrevia só prá 
mim. Pra aliviar as mágoas, ou coisa assim. E não 
era diário, não. No final dava pra mamãe, pro 
namorado, pro amigo ler e aí,   sabe o que aconte-
cia?… Pois é!
 Lembro que era bem pequena, minha 
primeira redação na escola dizia que papai era 
roxo, mamãe era amarela…  Mamãe fez um escân-
dalo a respeito e quase trocou meu nome para 
Maria Clara. Até porque Machado eu já era. Achou  
l-i-n-d-o!
 Escritor que ainda não mostra o que 
escreve não sabe de quanta emoção  está se 
privando.  É difícil explicar. Emoção de estar sendo 
ouvido. De que há uma outra pessoa conhecendo 
sua história. Que você está compartilhando sua 
vida, sensações, sonhos. Uau!… É demais de bom!

Fonte: Publicado em curtacronicas

Colaboração:
Bernadete Scatolini


