
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),
     No último sábado (13/7), participamos do Semi-
nário da Fundação Rotária, e fomos contemplados 
com muitas palestras sobre os programas da 
Fundação Rotária, a ABTRF (Associação Brasileira da 
The Rotary Foundation) e maneiras de arrecadação, 
que no meu modo de pensar foram muito elucidati-
vas e importantes para todos os rotarianos, princi-
palmente para os Presidentes 2012-13.
    Durante alguns minutos, fomos brindados com 
uma pincelada sobre o Projeto de Sustentabilidade 
do Distrito 4610. Tenho certeza que foram momen-
tos que, posteriormente, trouxeram a todos os 
presentes muita re�exão.
     O companheiro Livio Giosa chamou a atenção 
para o desequilíbrio ambiental do planeta, falou na 
busca de qualidade de vida e preservação do meio 
ambiente.
        Falou ainda que, já existem sinais concretos que 
a humanidade está bastante preocupada com os 
problemas e que o primeiro passo para a transfor-
mação está na conscientização de que tudo 
depende de nossas escolhas: como se consome, 
como se descarta, seus hábitos e modos de vida. 
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É uma questão de atitude ver-se como parte do 
mundo ou um consumidor do mundo.
        A sustentabilidade é o princípio de uma socieda-
de que mantém as características necessárias para 
um sistema social justo, ambientalmente equili-
brado e economicamente próspero por um longo 
período de tempo.
     Bastante interessada sobre o assunto, pesquisei 
mais sobre os artigos escritos pelo companheiro e 
em um de seus artigos encontrei ainda que nos 
últimos anos, a partir de 2007, a ONU anunciou em 
seu relatório, as grandes perturbações climáticas 
que estavam ocorrendo e as perspectivas bastante 
sérias, se não houvesse uma base de mudança 
imediata.
      “A terra �ca, a cada ano, mais quente. O efeito 
estufa acelera as catástrofes ambientais. Árvores 
para compensar são requisitadas como a nova fonte 
de vida possível e sustentável do nosso planeta”.
      Nós, rotarianos, devemos nos unir e começar a 
trabalhar na mudança de atitude para prepararmos 
o mundo que queremos deixar para nossos �lhos e 
netos.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 17/07/12

20h30 -  "Seminário da Fundação Rotária"
- por Marco Antonio Gazel

Próxima Reunião - 24/07/12
20h30 - Quem sou eu – companheiro Abelardo 
Marcos Junior (Presidente eleito 2013-14)

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

A HISTÓRIA DO ROTARY

     A semente foi lançada....
    Os quatro fundadores eram de ascendência norte 
americana, alemã, sueca e irlandesa representando 
as religiões protestante, católica e judaica; todos 
eram produto de miscigenação americana 
(pequeno corte da sociedade de Chicago na época).
  O 5º convidado para juntar-se ao grupo foi o 
impressor Harry Ruggles e formalmente estava 
criado o Rotary Club de Chicago, que rapidamente 
atingiu o patamar de 30 sócios, sendo o negociante 
de carvão (Silvester Schiele) o 1º presidente e Paul 
Harris somente presidiu o clube 2 anos após sua 
fundação.
   Pelo ideal de Paul Harris, o RC de Chicago não 
deveria existir somente para promover negócios e 

companheirismo entre seus membros e desde o 
início esperava que o clube desempenhasse 
também atividades cívicas que pudessem melhorar 
a qualidade de vida da comunidade.
   Os pilares básicos da organização já estavam 
lançadas:
    Pro�ssionais e homens de negócios se reuniram 
para promover negócios entre si, desenvolver forte 
companheirismo e atuar em atividades que 
pudessem melhorar a vida da comunidade.
     O primeiro trabalho para a comunidade realizada 
pelo grupo de rotarianos foi a instalação do 1º 
banheiro público na cidade.

Marco Antonio Gazel
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EVENTOS DO CLUBE E DO DISTRITO

ÚLTIMA REUNIÃO

COLUNA FEMININA

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
 

1) 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.

Aniversariantes
do mês de Julho

Dia 18- Fabiana, �lha do companheiro Manoel
Dia 18- Diego, �lho do companheiro Abelardo
Dia 23 – Roseli, esposa do companheiro Acerbi

Dia 31 - Reunião Mista e comemoração 
dos aniversariantes do mês

Recebemos na última reunião a visita do companheiro
Nelson Alves de Oliveira do RC de Sertãozinho do Distrito 4540.

1- Quem é bom dá para quem vive.
Quem ama vive para dar.

2- Quem é bom suporta a ofensa.
Quem ama a esquece.

3- Quem é bom compadece-se do 
próximo.
Quem ama ajuda.

4- Quem é bom começa e acaba.
Quem ama começa para nunca 
mais acabar.

5- Quem é bom sorri.
Quem ama faz sorrir.

6- Quem é bom não condena.
Quem ama recebe o condenado.

7- Quem é bom não faz mal a 
ninguém.
Quem ama faz bem a quem lhe faz 
mal.

8- Quem é bom ajuda quando está 
perto.
Quem ama sempre está perto para 
ajudar.

9- Quem é bom desce aos outros.
Quem ama faz os outros subirem.

10- Quem é bom sobe conosco ao 
calvário.
Quem ama �ca por nós na cruz.

Autor Desconhecido

    A rotaractiana, Mariana Gioia - Rotaract Club de 
São Paulo Aliança Lapa -  também foi nos visitar, 
além de fazer um convite para a Reunião Festiva 
de Transmissão de Cargos e Posse do Conselho 
Diretor, para o Ano Rotário 2012-2013, onde o 
Pedro Prochno passará a presidência do clube para 
ela.
    Será no dia 21 de Julho, sábado, às 19h30, no 
Hotel Caesar Business (Av. Paulista 2181). Preços: 
Crianças entre 0 e 8 anos: R$ 20,00 - Jovens entre 8 
e 12 anos: R$ 30,00 - ROTARACT e INTERACT: 

R$ 40,00 - Pessoal acima de 12 anos: R$70,00 (incluso Rotary). Para 
qualquer informação, mande um e-mail para:   actlapa@gmail.com

MENSAGEM DE AMOR
A sabedoria da água: 

“A água nunca discute com seus obstáculos,
mas os contorna.”

Autor Desconhecido

O que vale na vida não é o ponto de partida, e 
sim a caminhada. Caminhando e semeando,

no fim terás o que colher.

Cora Coralina

CHÁ BENEFICENTE
     O RCSP Pacaembu realizou, no 
Terraço Itália, um Chá Bene�cente em 
conjunto com o RCSP Memorial da 
América Latina. Recebemos cerca de 
130 pessoas para o evento e o lucro 
será revertido para as entidades 
assistidas pelos 2 clubes. A feliz ganha-
dora do TV LCD 32’ foi Tatiana Franco 
que faz parte da diretoria da Creche 
Bolha de Sabão, entidade assistida 
pelo RCSP Pacaembu.

Presidente Emira entregando a  televisão
para a Tatiana Franco

Da esq. para a dir.: Luciana, Elenita, Presidente Emira, Rosani, 
Marian, Annaluiza, Roseli, Dalila, Gazel e Emerson


