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O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)
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 Palavras do Presidente
       Segundo o Odilon: usemos o distintivo rotário com
o orgulho de demonstrar que somos rotarianos – 
excelente!             
      Tivemos também nossa Assembléia que aprovou o 
orçamento, planejamento estratégico (PLC) e agenda 
do semestre, dentre outros assuntos, pertinentes a 
gestão 2011-12 do RCSP Pacaembu.
         Nesta próxima reunião – dia 12 – teremos a palestra 
da comp. Helen Ferreira (RCSP República) com o tema 
“Análise do Rotary com enfoque das Redes Sociais e do 
Capital Social”.
      Emerson Borges

Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na última terça-feira, dia 05, tivemos a felicidade de 
receber o companheiro Odilon Correia (Pres. RCSP Jd. 
América) que realizou uma ótima palestra sobre vários 
ótimos motivos para ser rotariano. Dentre os pontos 
citados, o que mais me chamou atenção foi a determi-
nação do Odilon, um verdadeiro rotariano que concilia 
todos os aspectos de nossa vida cotidiana 
(relacionamentos, pro�ssional, pessoal etc) com o que 
fazemos ou praticamos e recebemos em Rotary. 
       Iniciamos a gestão com uma verdadeira aula!

Agenda - JULHO
Hoje - 20h30 - Reunião Ordinária - Palestra - comp. Helen Ferreira (RCSP República) 
Tema “Análise do Rotary com enfoque das Redes Sociais e do Capital Social”

Dia 19 - 20h30 - Reunião Ordinária - Palestra - comp. Reinaldo Franco (RCSP Butantã) 
Gov. Eleito D.4610 - 2012-13 - tema “Liderança no mundo rotário e fora dele”

Dia 26 - 20h30 - Reunião Mista - Palestra - comp. Juliana Martins (Pres. 2011-12 - RC de Embu) 
Tema “Liderança - ex-rotaractiana, rotariana e nova Presidente”

Notícias do Clube e do Distrito
1) Seminários Distritais da Fundação Rotária e do 
Desenvolvimento do Rotary (D.Q.A)
Data - 16 de julho de 2011
Horário - 8h00 às 13h30
Local - Salão Nobre do Colégio Rio Branco

Relembramos: para participar dos Subsídios Distritais e 
Globais é obrigatória a presença do Presidente do Clube e 
dos Presidentes da Comissão de Fundação Rotária e da 
Comissão de Subsídios Distritais e Globais do Clube.

2) Vem aí o Instituto Rotary de Goiânia
O XXXIV Instituto Rotary do Brasil está programado 
para os dias 07 a 10 de setembro de 2011, na cidade de 
Goiânia, GO, tendo como seu convocador o Diretor de 
RI 2011-13, José Antônio Figueiredo Antiório. O treina-
mento de Governadores Eleitos acontecerá entre os 
dias 4 e 6 de setembro nas dependências do Castro’s 
Park Hotel. 

Antecipem-se e façam as inscrições!
Acesse o site para informações adicionais:
www.institutorotarygoiania.com.br

3) PRORROGADO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA A 
BOLSA “ROTARY PELA PAZ MUNDIAL”
O prazo para o distrito enviar as inscrições de candida-
tos à Bolsa Rotary pela Paz Mundial foi prorrogado 
para o dia 15 de agosto.
Para baixar o formulário de inscrição e saber mais 
informações sobre esta bolsa acesse o site abaixo:
www.rotary.org/pt
 
4) Reconhecimentos da Fundação Rotária
O Rotary Club de São Paulo Pacaembu - D.4610, faz 
parte dos Clubes com 100% de Companheiros Paul 
Harris no Brasil.

5) Re�exão Rotária 
Um maior número de sócios signi�ca um aumento de 
capacidade para maior serviço, e maior serviço cria mais 
consciência de Rotary na comunidade. Em conseqüência, 
atrai ainda mais sócios ao clube, o que implica, por sua 
vez, maior potencial de serviço.

Theodoro Paulo Koelle
Governador 1977-78

D. 4590

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
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Coluna Feminina
     Chique mesmo é dar bom dia ao porteiro do seu 
prédio e às pessoas que estão no elevador. É 
lembrar--se do aniversário dos amigos.
    Chique mesmo é não se exceder jamais! Nem na 
bebida, nem na comida, nem na maneira de se 
vestir.
    Chique mesmo é olhar nos olhos do seu 
interlocutor. É "desligar o radar", "o telefone", 
quando estiver sentado à mesa do restaurante, 
prestar verdadeira atenção a sua companhia.
         Chique mesmo é honrar a sua palavra, ser grato 
a quem o ajuda, correto com quem você se relaciona 
e honesto nos seus negócios.
    Chique mesmo é não fazer a menor questão de 
aparecer, ainda que você seja o homenageado da 
noite!
    Chique mesmo é honrar a sua palavra, ser grato a 
quem o ajuda, correto com quem você se relaciona 
e honesto nos seus negócios.
    Chique mesmo é não fazer a menor questão de 
aparecer, ainda que você seja o homenageado da 
noite!
   Chique do chique é não se iludir com "trocentas" 
plásticas do físico... quando se pretende 

Dia 05 de julho de 2011
Palestra do companheiro 

Odilon Correia 
(Presidente RCSP Jardim 

América): “Ótimos 
Motivos para ser 

Rotariano”

Última Reunião

corrigir o caráter: não há plástica que salve 
grosseria, incompetência, mentira, fraude, agressão, 
intolerância, ateísmo...falsidade.
     Mas, para ser chique, chique mesmo, você tem, 
antes de tudo, de se lembrar sempre de o quão breve 
é ; a vida e de que, ao �nal e ao cabo, vamos todos 
terminar da mesma maneira, mortos sem levar nada 
material deste mundo.
     Portanto, não gaste sua energia com o que não 
tem valor, não desperdice as pessoas interessantes 
com quem se encontrar e não aceite, em hipótese 
alguma, fazer qualquer coisa que não lhe faça bem, 
que não seja correta.
  Lembre-se: o diabo parece chique, mas o inferno 
não tem qualquer glamour!
    Porque, no �nal das contas, chique mesmo é Crer 
em Deus!
   Investir em conhecimento pode nos tornar 
sábios... mas, Amor e Fé nos tornam humanos!

Colaboração:

Roseli Acerbi
Cônjuge do comp. Geraldo Acerbi

Dia 03 de julho de 2011 - Residência do casal  companheiros Emira e Marco Gazel - 
Homenagem ao companheiros Jayme e Sydney (casal presidente 2010-11)

Dia 01 de julho de 2011 - Salão Nobre – Rio Branco 
Posse da Governadora Ligeia Stivanin – 2011-12 - D 4610

Companheiro Odilon e Presidente Emerson

À esquerda: casais presidentes 2010-11 (Jayme e Sydney) e 2011-12 (Luciana e Emerson)
À direita: Jayme, Sydney e família (Marcelo, Andréa e Ana)

Nossos animados companheiros e cônjuges (companheiro Luiz Bortoli e sua esposa Cecília, 
companheiro Geraldo Acerbi com sua esposa Roseli, companheiro Joel com sua esposa Dalila)

Casal presidente Luciana e Emerson e companheiro Scatolini

1.

Ser chique sempre por Glória Kalil

     Nunca o termo "chique" foi tão usado para 
quali�car pessoas como nos dias de hoje.
        A verdade é que ninguém é chique por decreto. 
E algumas boas coisas da vida, infelizmente, não 
estão à venda. Elegância é uma delas.
       Assim, para ser chique é preciso muito mais que 
um guarda-roupa ou closet recheado de grifes 
famosas e importadas. Muito mais que um belo 
carro Italiano. O que faz uma pessoa chique, não é 
o que essa pessoa tem, mas a forma como ela se 
comporta perante a vida.
       Chique mesmo é ser discreto. Quem não 
procura chamar atenção com suas risadas muito 
altas, nem por seus imensos decotes e nem precisa 
contar vantagens, mesmo quando estas são 
verdadeiras.
     Chique é atrair, mesmo sem querer, todos os 
olhares, porque se tem brilho próprio.
       Chique mesmo é ser discreto, não fazer pergun-
tas ou insinuaçõe inoportunas, nem procurar saber 
o que não é da sua conta. É evitar se deixar levar 
pela mania nacional de jogar lixo na rua. 


