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ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU - D.4610 

Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
JULHO

Hoje 29/07/2014
20h30 - Reunião Mista

Palestra: Herança e Sucessão
Palestrante:  companheiro Celso de Lima 

Buzzoni
Comemoração dos aniversários do

mês de Julho

Dia 05/08/2014
   19h30 – Reunião do Conselho Diretor
   20h30- Informação Rotária : Manual

de Procedimentos – como utilizá-lo. 
Ministrado pelo companheiro

Ivo Alexandre Junior

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

Aniversariantes da semana

29 de Julho: aniversário de casamento 
do companheiro William e Maria de 
Fátima
Dia 1º de Agosto: aniversário de Paulo, 
�lho do companheiro Manoel
Dia 02 de Agosto: aniversário de Maria 
de Fátima, esposa do companheiro 
William

aniversário de casamento 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

NOTÍCIAS DO ROTARY

     Nada acontece por acaso...

       Nada acontece por acaso. 
Não existe sorte. Há um 
signi�cado para cada 
pequeno ato. Talvez não 
possa ser visto com clareza 
imediatamente, mas, o será 

antes que  passe muito tempo (Richard Bach).
 O nosso clube, este ano comemora 
seu Jubileu de Prata e minha história como 
rotariano começou no ano de 1989. Naquele 
ano, minha �lha mais velha (Cristina), na época 
com 16 anos, estudava no Colégio Rio Branco e 
certo dia chegou em casa dizendo que havia 
sido selecionada para o Intercâmbio de Jovens, 
que teria a duração de 1 ano.
 Após várias reuniões no colégio, e 
como num passe de mágica, estava ela desem-
barcando na Nova Zelândia, onde seria hospe-
dada em casa de rotarianos, sendo recebida 
com todo carinho de uma �lha.
 Fiquei entusiasmado com o Rotary, 
quis saber como funcionava a organização e 
para minha decepção nada consegui e as 
informações que recebi eram de uma entidade 
fechada e de difícil acesso.

 Nada acontece por acaso, tudo tem 
um motivo, uma solução.
 A ideia do Rotary não me abandonou 
e sempre tentava procurar informações, até que 
em dia, numa viagem para o Rio de Janeiro 
encontrei um colega de pro�ssão, Dr. Manoel 
Joaquim Ribeiro do Valle Neto, e, sentado ao seu 
lado em uma ponte aérea perguntei se ele 
conhecia o Rotary. Sua resposta foi: um amigo 
meu, Eduardo Amorim, convidou-me para 
participar de um grupo que iria fundar um 
clube.
 Fui, gostei e �quei.
 Após inúmeras reuniões, que conta-
vam com cerca de 80 pessoas, em 05/06/1989 
foi fundado o Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu.
 Enquanto acreditamos em nossos 
sonhos, nada será por acaso (Hen�l).
 O intercâmbio foi, para minha �lha, a 
grande base de formação pessoal e pro�ssional 
e, para mim, a porta de entrada para o Rotary, 
agregando valores éticos e companheiros 
comprometidos com sua causa e uma grande 
realização pessoal.

AGOSTO: MÊS DO DESENVOLVIMENTO DO 
QUADRO ASSOCIATIVO E EXPANSÃO 

 A meta do Conselho Diretor do RI é 
alcançar 1,3 milhão de associados até 30 de 
junho de 2015 e este ano rotário em especial 
haverá um grande enfoque nessa área, incenti-
vando clubes e distritos a estabelecerem 
estratégias e alcançarem suas metas. 
 Para que se mantenham dinâmicos e 
e�cazes, os Rotary Clubs necessitam de um 
plano de ação bem elaborado de desenvolvi-
mento do quadro associativo. Para tanto há uma 
ampla gama de materiais para ajudar os clubes a 
atrair novos rotarianos e fazer com que seus 
associado sejam atuantes e colaborem no 
fortalecimento do clube. 
 Engajamento e dinamismo são essen-
ciais para o sucesso dos clubes. Para garantir 
que seu clube esteja no caminho certo, lembre-
se de:
- Avaliar o quadro associativo 
- Encontrar novos associados 
- Motivar os rotarianos

 Algumas questões podem ser levanta-
das para veri�car se seu clube está no caminho 
certo:

O meu clube é forte?

 Avalie seu clube periodicamente para 
saber o que funciona bem e o que precisa ser 
melhorado. Pergunte-se: Os associados são um 
re�exo da diversidade pro�ssional e cultural da 
comunidade? O clube está atingindo suas 
metas? O que faz do meu clube um lugar 
atraente para novos associados?
 Use as Ferramentas de Avaliação do 
Clube para analisar os pontos fortes do seu 
clube e veja mais idéias na publicação Estraté-
gias para Atrair e Engajar Associados.

Como posso tornar meu clube ainda melhor?

 Encontre sugestões para dar nova 
energia ao seu clube na publicação Seja um 
Clube Dinâmico: Seu Plano de Liderança de 
Clube ou peça ajuda e sugestões aos líderes 
distritais.
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 Nossa publicação Seja um Clube 
Dinâmico: Seu Plano de Liderança de Clube motiva 
os rotarianos a revitalizarem seus clubes e envol-
verem seus associados. Nela você encontrará dicas, 
melhores práticas e idéias inovadoras. A nova 
edição possui versões regionalizadas. Escolha a 
que melhor se adapta à sua região.

Use a internet para atrair associados

 Seu clube tem uma página no Facebook? 
Seu website está atualizado? Você está divulgando 
as atividades e projetos do clube on-line? Uma 
forte presença na internet ajuda a atrair associados 
e motivar rotarianos. Encontre idéias de estratégias 
para mídias sociais e promoção da imagem 
pública.

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

 Convido todos os rotarianos a fazer o 
Rotary Brilhar com os Rotary Days. O intuito do 
Rotary Day é simplesmente oferecer ao público não 
rotário um evento informal onde as pessoas possam 
se divertir e aprender sobre nós. Estes eventos ajudam 
a aumentar o número de associados nos clubes, 
fortalecem seus laços com instituições e moradores 
da comunidade e realçam a imagem da nossa 
organização. Imagine o impacto coletivo que 
podemos ter se todos os 34.000 Rotary Clubs se 
unirem nos Rotary Days para mostrar ao mundo que 
nós, como rotarianos, nos divertimos ao mesmo 
tempo em que somos úteis ao próximo.

Organização de um Rotary Day

 Clubes de qualquer tamanho podem 
realizar sozinhos um Rotary Day, ou podem se 
juntar a outros clubes ou distritos para realizar um 
evento maior.

ROTARY DAY

 Os Rotary Days podem ter qualquer 
formato, desde que sejam divertidos e atraiam 
público não rotário. 

Alguns exemplos:

• Fazer um piquenique ou churrasco.
• Patrocinar evento esportivo ou musical.
• Organizar caminhada para famílias.
• Realizar o Rotary Day por ocasião de um desfile 
ou festa pública.
• Patrocinar o evento em museu, galeria de arte 
ou centro cultural.
• Reservar um espaço para realizar recepção ou 
jantar com ingresso.

 Divulgue seus planos para o Rotary Day 
inserindo seu evento no calendário do site 
rotary.org.

 Em comemoração aos 25 anos do 
Rotary Club de São Paulo Pacaembu, vamos 
organizar um Rotary Day?

Aguardamos sugestões.

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

Fonte: site do Rotary International
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/learn-topic/membership

A FUNDAÇÃO ROTÁRIA AGRADECE 

 Agradecemos a todos os Rotarianos e 
Empresas, pelo apoio dado a nossa Fundação 
Rotária, através de suas contribuições em apoio à 
erradicação à poliomielite no mundo, através das 
iniciativas Todos os Rotarianos Todos os Anos, 
Sociedade Paul Harris, Empresa Cidadã, Seguro 
Solidário, First Class e Best Class, bem como pela 
participação em seus programas, através dos 
subsídios globais e distritais ajudando pessoas no 
mundo todo. 

VOCÊ SABIA... 

Que a primeira doação recebida pelo Rotary 
International foi em 1917, no valor de US$ 26,50? 
Na época, ainda não existia a Fundação Rotária, 

que só viria a ser criada em 1928.

Gary Huang
Presidente de RI 2014-15


