
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

     Caros (as) companheiros (as),
     Todas as vezes que um novo ano rotário se inicia  
algumas mudanças ocorrem em todo o mundo do 
Rotary.
     O Presidente do RI é Sakuji Tanaka do Rotary Club 
de Yashio no Japão, Wilfrid J. Wilkinson do Rotary 
Club de Trenton, Canadá assume a posição de Chair 
do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, oito 
novos Diretores integrarão o Conselho Diretor do RI, 
o Conselho de Curadores da Fundação Rotária 
contará com cinco novos Curadores e todos os 
Governadores dos Distritos e Presidentes de clubes 
também foram mudados.
     Outras mudanças também foram adotadas:

   1- O Conselho Diretor do RI adotou como meta 
alcançar 1,3 milhão de associados até 30 de Junho 
de 2015 incentivando clubes e distritos a 
estabeleceram metas nesta área.

     2- O RI lançou o Rotary Club Central, uma iniciativa 
que visa avaliar o impacto global da organização. A 
nova ferramenta on-line permite aos clubes 
estabelecerem e acompanharem metas referentes a 
serviços humanitários, quadro associativo e 
contribuições à Fundação Rotária.

  3- Através do Rotary Showcase, os rotarianos 
podem compartilhar com a comunidade rotária e 
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amigos do Facebook fotos e informações de seus 
projetos humanitários. Ao indicar fundos gastos e 
horas de trabalho voluntário, os clubes e distritos 
ajudam a medir o impacto global do Rotary.

     4- O RI realizará três Fóruns Rotary pela Paz Global 
em 2012-13 para motivar rotarianos e lideres comu-
nitários a agirem em prol da PAZ. Os eventos serão 
realizados em Berlim de 30 de novembro a 2 de 
dezembro, em Honolulu de 25 a 27 de janeiro e em 
Hiroshima (17 e 18 de maio).

      5- O Conselho de Legislação se reunirá em abril de    
2013 em Chicago para discutir e aprovar mudanças 
nos Estatutos e Regimentos Internos do RI e nos 
Estatutos Prescritos para o Rotary Club.

    6- A fase piloto do Visão de Futuro está em seu 
ultimo ano e Rotary Clubs e Distritos começarão a 
ser preparados para o novo modelo de subsídios, 
que será lançado em 1º de Julho de 2013.

     Muito se falará sobre estas mudanças e é nossa 
obrigação como rotarianos atuantes nos inteirarmos 
de cada uma delas para podermos fazer com que 
cada vez o RCSP Pacaembu seja um clube e�caz.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 10/07/12

20h30 – Discussão do Plano de Ação do clube

Próxima Reunião - 17/07/12
20h30 -  "Seminário da Fundação Rotária"
- por Marco Antonio Gazel

*Dólar Rotário para Julho de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY

   A ideia da fundação do Rotary 
surgiu em 23/02/1905, quando Paul 
Harris, um jovem advogado morador 
da cidade de Illinois (EUA) sentiu-se 
totalmente solitário em sua cidade, 
numa época conturbada dos Estados 
Unidos.
  Neste dia encontrou-se com 3 

amigos Silvester Schiele (negociador de carvão), 
Gustavus E. Loehr (engenheiro de minas) e Hiram 
Shorey (alfaiate) para discutir uma idéia que vinha 
amadurecendo.

    O encontro histórico ocorreu no escritório do 
Gustavos Loehr e a idéia de Paul Harris era de que 
homens de negócios deveriam reunir-se periodica-
mente com espírito de companheirismo, para 
desfrutar uns dos outros e aumentar os círculos de 
negócios e relações pro�ssionais.
    Da discussão surgiu a idéia de um clube, cujo 
quadro social �caria limitado a um só representante 
de cada negócio ou pro�ssão e rotatividade das 
reuniões para que cada sócio conhecesse a pro�ssão 
dos demais como agente facilitador de negócios.
       A semente foi lançada...

Marco Antonio Gazel
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AGENDA



“Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor... Lembre-se. Se escolher o mundo ficará
sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo.”

Albert Einstein

EVENTOS DO CLUBE E DO DISTRITO

SERVIÇOS INTERNACIONAIS 

III FESTIVAL MUNDIAL DA PAZ

QUER CONTRIBUIR PARA O BOLETIM STADIUM? Mande um e-mail para: boletim@rotarypacaembu.org.br / Editoração por Ana Carolina Scatolini

Para maiores informações, fotos e boletins passados sobre o Rotary Club de São Paulo Pacaembu, acesse: http://www.rotarypacaembu.org.br/album
 

2) Chá Bene�cente – RCSP Pacaembu e Memorial
   No dia 16 de julho, segunda-feira, das 15h30 às 17h30, 
estaremos realizando no Terraço Itália (Av. Ipiranga, 344) 
um Chá Bene�cente com Bingo para a . O convite tem 
um custo de R$ 70,00, com direito ao chá completo e 
uma cartela grátis. A renda será revertida para as casas 
de apoio atendidas pelos clubes, Casa Maria Paulina e 
Creche Bolha de Sabão, respectivamente. Para adquirir 

os convites, entrar em contato com a companheira Emira Gazel:

E-mail: emira@magazel.com.br        -        Telefone: 11 3825-0552

3) Seminário de Gerenciamento de Subsídios da Fundação Rotária 
    Com o objetivo de treinar rotarianos(as) de nosso Distrito, para bem 
utilizarem os subsídios da Fundação Rotária e implementarem projetos 
e�cazes em benefícios de suas comunidades, realizaremos o Seminário 
de Gerenciamento de Subsídios da Fundação Rotária no dia 28/07/2012 
sábado, no Colégio rio Branco, Av. Higienópolis, 996 – salão do 5º andar 
das 8 às 13h30.

1) Seminário da Fundação Rotária
   No próximo dia 14, sábado, será realizado o Seminário Distrital da 
Fundação Rotária, no Auditório Marcos Gasparian - 3º andar do Colégio 
Rio Branco - Avenida Higienópolis, 996, São Paulo a partir das 08 horas.
     Inscreva-se agora mesmo através do link: rotary4610.org.br/eventos/ 
e concorra a mil dólares para complementar o Subsídio Distrital de seu 
clube.
    Observe que para concorrer ao prêmio, será necessária a inscrição e 
comparecimento de 4 (quatro) associados sendo: o Presidente do Clube, 
o Presidente da Comissão de Fundação Rotária e mais dois membros.

Aniversariantes
da semana

Dia 10 – César, �lho do companheiro William
Dia 11- Aniversário de casamento

do companheiro Abelardo e Maria Helena
Dia 14 – Companheiro Bortoli

Dia 16 – Companheiro Joel

     Caros companheiros,
     Mesmo não indo a nossa primeira reunião com a nossa querida nova 
presidente Emira, hoje, acabo de almoçar com os companheiros do 
Rotary Marseille (França), uma ótima experiência que lhes contarei 
quando voltar.
     Mando anexo foto no momento da troca o�cial de �âmulas.
     Um grande abraço a todos,
     Saudações rotarianas,

Renato Martins

     A Presidente do RCSP Imigrantes, Paula Falcão, está participando da 
preparação do III Festival Mundial da Paz e colocou no Facebook o 
seguinte comunicado:

     “Olá, Povo da Paz!
     Em nossa caminhada para construção do III Festival Mundial da Paz 
recebemos uma linda tarefa - homenagear a árvore mais antiga do 
Brasil dando nela um grande abraço!
      Além de abraçar um majestoso Jequitibá Rosa, que nasceu há mais de 
3.000 anos, faremos uma cerimônia singela de iluminação da Chama da 
Paz num lindo passeio, no dia 11/07, ao Parque Vassununga, em Santa 
Rita do Passa Quatro/SP.
   Convidamos todos a unirem-se a nós nesta missão. Os que não 
puderem ir conosco, convidamos a localizar em sua cidade a árvore mais 
antiga e realizar esta mesma cerimônia. 
     Pedimos aos que aceitem este convite que tirem fotos, façam um breve 
relato e postem no Facebook do Festival para inspirar e registrar nossa 
trajetória no Festival!”

     Por coincidência, hoje passeando por um parque, vi uma placa 
colocada na árvore mais antiga do local, onde estava escrito um Poema 
de Olavo Bilac:

VELHAS ÁRVORES

Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera e o inseto, à sombra delas
Vivem livres de fome e fadigas:

E em seus galhos agrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.

Não chorem, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo! Envelheçamos
Como as arvores fortes envelhecem:

Na gloria da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,

Dando sombra e consolo aos que padecem!


