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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
       No dia 14, estive no Colégio Rio Branco participando 
da reunião ordinária do Conselho de Presidentes, onde 
tivemos a eleição da Mesa Dirigente atual e posse dos 
membros do Conselho (gestão 2011-12).
     No dia 16, no mesmo Salão Nobre do Colégio Rio 
Branco, foram realizados os Seminários Distritais da 
Fundação Rotária e do Desenvolvimento do Rotary 
(DQA). No próximo boletim trarei maiores informações.
      Próxima reunião – dia 19 – teremos a palestra do 
GDE 2012-13 Reinaldo Franco (comp. RCSP Butantã) 
sobre o tema “Liderança no mundo rotário e fora dele”. 
O convite está aberto a todos que quiserem prestigiar!

      Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na última terça-feira, dia 12, a companheira Helen de 
Montille Ferreira (RCSP República) brindou-nos com a 
palestra “Análise do Rotary com enfoque das Redes 
Sociais e do Capital Social”. Sua apresentação despertou 
um grande interesse em nossos companheiros. 
      A demonstração de sua tese desenvolvida por meio 
de pesquisa em um clube de Rotary trouxe resultados 
signi�cativos que precisam ser discutidos por nós 
rotarianos, para uma melhor avaliação e aprimora-
mento, tanto nas atividades e relacionamento entre 
clubes e o Rotary em geral. Aos demais clubes 
co-irmãos, recomendo que convidem a companheira 
Helen para palestrar sobre este assunto tão importante. 
Helen, mais uma vez, obrigado!

Agenda
JULHO
Hoje - 20h30 - Reunião Ordinária
Palestra - comp. Reinaldo Franco (RCSP Butantã)  
Governador Eleito D.4610 - 2012-13 - Tema “Liderança 
no mundo rotário e fora dele”

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

Notícias do Clube e do Distrito
Uma nova abordagem rotária

(por Rotary International)

      Katie Ischkin, presidente e fundadora do Rotary Club 
de South Metro Minne-
apolis Evenings, EUA, 
acredita em uma nova 
abordagem para o Rotary. 
      Desde junho, quando o 
clube foi fundado, o 
quadro associativo au- 
mentou em 25 associados, 
conseguiram o primeiro 
Subsídio Equivalente para 
projeto internacional e 
parti-ciparam de mais de 
10 atividades de serviços 
comunitários. 
      Durante uma sessão 
de treinamento da 
Assembleia Internacio-
nal, Ischkin compartilhou suas ideias sobre como atrair 
jovens pro�ssionais. "Para que o Rotary seja 
bem-sucedido no futuro, precisamos nos concentrar 
em criar interesse nos pro�ssionais mais jovens", 
comentou.

   Ischkin recomenda que o quadro associativo e a 
estrutura do clube sejam abordados de maneiras 
novas. Como consultora em gerenciamento, ela diz 
entender que as pessoas têm medo de mudanças, 
mas salienta que sua estratégia não signi�ca alterar os 
valores da organização. O que mudaria seriam os 
elementos mais �exíveis como horários e locais das 
reuniões, estruturas dos programas, envolvimen-
tos dos associados e formatos das comissões. 

Expectativas de gerenciamento

      O clube de Ischkin se reúne no �nal da tarde, e para 
economizar, não inclui jantar. Ele também não faz 
reuniões tradicionais toda semana: a terceira reunião 
do mês é um evento happy hour e de network em 
diferentes locais da cidade, e a quarta reunião, alguma 
atividade de prestação de serviços.  
    Ischkin acrescentou: "Quando estiverem tentando 
recrutar associados mais jovens ou patrocinar um 
Rotary Club Novas Gerações, expliquem bem quais são 
suas expectativas e procurem entender as expectati-
vas dos associados potenciais. É extremamente 
importante que os dois lados estejam alinhados." 
      Mas para a maioria dos clubes, "tudo o que é 
preciso é ter mente aberta e começar a pensar 
diferente sobre o futuro do quadro associativo", 
�nalizou.

Katie Ischkin, presidente e fundadora do
 Rotary Club de South Metro Minneapolis 

Evenings, EUA, fala sobre como atrair 
associados mais jovens.

Dia 02 – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor / 
20h30 – Reunião Ordinária – Informação Rotária e 
Funcionalidade da web / e-mail (RCSP Pacaembu) – 
comp. Luiz Antonio De Bortoli

Dia 09 – 20h30 – Reunião Ordinária - Palestra  
Sr. Sérgio Chnee – tema “Educational Coaching”

Dia 16 – 20h30 – Reunião Ordinária
Fórum Desenvolvimento do Rotary – DQA – comp. 
Claudio Moyses (RCSP Barra Funda) – Governador 
Indicado 2013-14
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Coluna Feminina

Dia 12 de julho de 2011
Palestra da companheira 

Helen de Montille Ferreira 
(RCSP República)

“Análise do Rotary com 
enfoque das Redes Sociais 

e do Capital Social”

Última Reunião e outros acontecimentos

AMIZADE

A verdadeira amizade é uma pérola
de valor inestimável.
Cultive a amizade.

Corresponda às gentilezas.
Não se encolha.

Nem se afaste dos outros.
Aproxime-se.

Há muito amor trancado em você.
Procure ser o amigo das horas difíceis.

Companheira Helen (palestrante) e presidente Emerson

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

Mesa Diretora: Companheira Helen, Presidente Emerson
e presidente Dominique Girard (RCSP República)

Da esq. para a dir.: Luciana (esposa do Presidente),
Presidente Dominique (RCSP República),

 companheira Emira e companheira Helen

Alguns companheiros do RCSP Pacaembu:  Abelardo, Ricardo, 
Manoel, Presidente Emerson, Geraldo, Jayme e Ivo.

Dia 20 de julho, é o “Dia do Amigo”. No Rotary, exercitamos diariamente a amizade entre todos nós. 
Escolhi um texto que traduz o que é a verdadeira amizade:

Dê demonstrações de sua amizade,
mas não espere ser correspondido(a).

Compreenda que nem todos
são como você.

Tolere as faltas dos seus amigos.
Tenha amizade pura e desinteressada.
Não deixe que o tempo a consuma.

Não pode ser amigo,
quem não AMA INCONDICIONALMENTE.

(Texto do Livro Gotas de Esperança  de Lourival Lopes)

Se você ainda não o fez, ainda é tempo! Ligue, 
chame, escreva...simplesmente diga para algum 

amigo palavras doces... certamente isso fará o seu 
querido amigo mais feliz.

Luciana Borges
Esposa do Presidente 2011-12

Para acessar todas as fotos da reunião, 
entre outras fotos, visite: 

www.rotarypacaembu.org.br/album

Quem desejar contribuir com o Boletim 
Stadium, favor enviar matérias até as 
sextas-feiras no e-mail:

Ana Carolina Scatolini
boletim@rotarypacaembu.org.br

      Cada rotariano e cada rotariana tem que 
se conscientizar de que o Rotary só 
sobreviverá se novos membros, principal-
mente mais jovens, forem atraídos ao nosso 
convívio. Não temos dúvidas de que o 
Rotary, que já é imbatível na prestação de 
serviços, será, dentro de algumas décadas, a 
organização mais respeitada do planeta.
   Falta-nos apenas a vontade de nos 
mostrarmos como efetivamente somos – 
verdadeiros prestadores de serviços em prol 
da Paz e da Compreensão Mundial.

Themístocles Américo Caldas Pinho
Diretor de RI 2007-2009

Reflexão Rotária


