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 Neste ano rotário 
fomos convidados pelo 
presidente de Rotary 
International, Ron Burton, 
a “Viver Rotary, Transfor-
mar Vidas”. Este é o nosso 
lema. Este é também o 
nosso desafio.
 O mês de setembro 

é o mês das Novas Gerações (Juventude). É, 
portanto, um chamamento para nós rotarianos 
darmos ainda mais atenção aos jovens. É a 
oportunidade de desenvolvermos programas e 
atividades que envolvem jovens de até 30 anos 
de idade em projetos que promovem o interesse 
pelo Rotary.
 Com a aplicação do projeto RUMO, 
oferecemos orientação aos estudantes do 
ensino médio que estão em fase de decidir 

PALAVRAS DO PRESIDENTE

pelos cursos superiores que pretendem assumir 
para si. Por outro lado, o RYLA (Prêmios 
Rotários de Liderança Juvenil) é um programa 
intensivo de treinamento para pessoas de 14 a 
30 anos de idade, que busca o aprimoramento 
do caráter e o desenvolvimento da capacidade 
de liderança. E temos ainda tantas outras formas 
– Intercâmbio de Jovens, Rotaract, Interact etc. - 
de incluir os jovens nos programas rotários.
 Na próxima semana, teremos em 
nosso clube o Fórum da Juventude, no qual 
debateremos as oportunidades reais que temos 
para envolver os jovens em nossos projetos e 
programas. Vamos juntos nos voltar para os 
jovens, que representam o futuro do Rotary, e 
assim “Viver Rotary, Transformar Vidas”.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO E OUTUBRO

Hoje 10/09 - Reunião Ordinária às 
20h30 - Apresentação "Quem Sou 
Eu" da companheira Maria Beatriz 

(Bia)

17/09 - Fórum da Juventude

24/09 – Reunião mista festiva – 
Palestra do Vereador Floriano 
Pesaro sobre o tema “Políticas 

Sociais” - comemoração dos 
aniversariantes de setembro

01/10 - 19h30 - Reunião do Conselho
Diretor e às 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

 Dando sequência ao cresci-
mento de Rotary International, 
em 1918 o rotariano americano 
Ancil T. Brown criou o Allied 
Rotary Club da França, em Paris. 
 A primeira reunião do clube 
ocorreu no dia 23 de agosto no 
Hotel Continental. Como 

primeiro presidente do clube, Brown convida 
os rotarianos americanos na França por causa 
da guerra a comparecerem.
 Ancil T. Brown, secretário do Rotary 
Club de Indianapolis, estava na França como 
auditor do YMCA e escreveu ao secretário do RI 
contando a respeito do sucesso da organização 
do clube em Paris. Disse ele: “Nosso primeiro 
almoço se assemelhou a uma reunião de um 
grande número de irmãos que não se viam há 
muitos anos. Homens do Exército , Y.M.C.A., 
Cruz Vermelha , diplomatas e outros represen-
tantes de clubes de todo os Estados Unidos 
tornaram-se Tom, Bill, Herb e Bob e por um 
tempo, pelo menos o rosto grave e a saudação 
militar desapareceram e, inconscientemente, 

veio o sorriso e o aperto de mão dos rotarianos. 
Foi muito bom - cada companheiro contou 
sobre o seu clube e conversamos, planejamos e 
formulamos ideias para o nosso programa de 
serviço neste país”.
 Destacava que Paris devia ter um 
clube com pessoas de lá e que isso certamente 
aconteceria. Ainda disse que, “após a guerra, os 
empresários franceses precisariam de uma 
âncora como o Rotary para mante-los unidos e 
do seu código de ética para guia-los em seus 
mais elevados ideais de negócios”.
 Nesse mesmo ano, o Rotary Club de 
Montevideo, no Uruguai, 
torna-se o primeiro Rotary 
Club ao sul do Equador. A 
notícia de sua organização 
chegou por um telegrama à 
Convenção de Kansas City, 
destacando que o clube já 
tinha seus filiados e estava 
fazendo um esplêndido 
progresso.

Fonte: Extraído do site do Rotary 
International e das revistas “The 

Rotarian” de novembro de 1918 e 
agosto de 1919

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

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

Aniversariantes da semana:
Dia 12/09 - Bernadete, esposa do compa-
nheiro Scatolini
Dia 13/09 - Eduardo, �lho da companheira 
Maiby

 Bernadete, esposa do compa
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NOTÍCIAS DO ROTARY

Estrutura do Rotary

 O Rotary é composto de três partes: no 
coração do Rotary estão nossos clubes, que são 
respaldados pelo Rotary International e pela 
Fundação Rotária.
 O Rotary International apoia os Rotary 
Clubs no mundo todo coordenando programas, 
campanhas e iniciativas globais.
 Os Rotary Clubs fazem parte do Rotary 
International (RI), organização liderada por um 
presidente eleito, com a ajuda dos membros de 
seu Conselho Diretor, que estabelece as normas 
que governam o RI.
 A única receita da Fundação Rotária do 
Rotary International são as contribuições que 
recebe. A Fundação, administrada por um 
Conselho de Curadores liderado por seu chair, dá 
o suporte financeiro aos Rotary Clubs e distritos 
rotários em seus trabalhos importantes e susten-
táveis.
 A Fundação Rotária usa doações genero-
sas para financiar projetos de rotarianos e de 
nossos parceiros em comunidades do mundo 

todo. Por não ter fins lucrativos, todos os recursos 
financeiros da Fundação vêm de contribuições 
feitas por rotarianos e amigos que compartilham da 
nossa visão de um mundo melhor.
 O secretário-geral do RI gerencia cerca 
de 800 funcionários na Sede Mundial em 
Evanston, EUA, e em vários escritórios internacio-
nais. O secretário-geral é membro do Conselho 
Diretor e também do Conselho de Curadores.
 Todo Rotary Club e distrito (composto de 
vários clubes) seleciona seus próprios dirigentes e 
tem bastante autonomia dentro da estrutura dos 
Estatutos e Regimento Interno do Rotary.
 Os Rotary Clubs reúnem pessoas dedica-
das que trocam ideias, formam relacionamentos e 
entram em ação.
 Juntos, os Rotary Clubs, o Rotary Interna-
tional e a Fundação Rotária trabalham para fazer 
melhorias duradouras em nossas comunidades e 
no mundo.

REUNIÃO - DIA 3 DE SETEMBRO

 Em nossa última reunião ordinária 
recebemos a visita do companheiro Bill Tsao, do 
Rotary Club Hsinchuang, Taiwan, que falou um 
pouco sobre seu clube e sua atividade profissional 
aos companheiros do RCSP Pacaembu.

Obrigado pela visita, companheiro Bill!

COLUNA FEMININA

Amar o Inútil
Lygia Fagundes Telles 

É preciso amar o inútil.
Criar pombos sem pensar em comê-los,
plantar roseiras sem pensar em colher rosas,
escrever sem pensar em publicar,
fazer coisas assim, sem esperar nada em troca.
A distância mais curta entre dois pontos pode ser a 
linha reta,
mas é nos caminhos curvos que se encontram as 
melhores coisas da vida.
A música. Este céu que nem promete chuva.
Aquela estrelinha nascendo ali... está vendo 
aquela estrelinha?
Há milênios não tem feito nada, não guiou os reis 
magos,
nem os pastores, nem os marinheiros perdidos... 
apenas brilha.
Ninguém repara nela porque é uma estrela inútil.
Pois é preciso amar o inútil porque no inútil está a 
beleza

Colaboração: Yara Amadio

Conecte-se!
 Desde o final de agosto o site de RI está 
de cara nova. A página conta agora com recursos 
avançados que adaptam o conteúdo para o tipo 
de usuário que estiver acessando (governados, 
presidente, não-rotarianos, etc).
 No entanto, para desfrutrar desta tecno-
logia será preciso que o usuário se cadastre, 
utilizando o mesmo e-mail que consta na base de 
dados do RI.
 Caso você não se lembre qual era o 
e-mail informado no cadastramento, basta entrar 
no Portal do Associado:
 map.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx

E preencher seus dados. O processo é rápido e 
simples. 
 Com os dados em mãos é possível você 
conferir diversas informações atualizadas no novo 
site de RI e desfrutrar de conteú-
dos exclusivos. Aproveite e 
navegue também no site do nosso 
clube e também em nossa página 
no Facebook. 

Colaboração: Rachel Buzzoni


