
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? 

  Recebi um artigo enviado pelo companheiro 
Bortoli, cujo título é Gente do Bem, que diz:
      “Em vez de apenas lamentar e esperar ações dos 
governantes que solucionem problemas como a 
degradação do meio ambiente e falta de acesso a 
serviços básicos como educação, saúde e, 
atualmente, também a  inclusão digital, é cada vez 
maior a participação de pessoas e empresas que 
praticam boas ações, adotando atitudes que bene�-
ciam todos, sem esperar remuneração para isso. 
Trata-se do serviço voluntário, que agrega gente do 
bem em causas humanitárias, de preservação do 
meio ambiente, educação, geração de renda, entre 
outras”.
  Quem atua com voluntariado bene�cia e, ao 
mesmo tempo, é bene�ciado nos âmbitos pessoal e 
pro�ssional. Além de oferecer um préstimo à 
sociedade, o agente de mudança aprimora o sentido 
de solidariedade e de trabalho em equipe.
       Segundo a coordenadora do  Centro de Voluntari-
ado de São Paulo, quando todos se unem na 
construção de uma sociedade mais justa e solidária, 
tornamos  o mundo melhor hoje e para as gerações 
futuras.
      A Declaração Universal do Voluntariado, assinada 
em 1990 diz que o voluntariado é baseado em uma
escolha e motivação pessoal, livremente assumida,  
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estimula a cidadania ativa e o envolvimento comuni-
tário, além de valorizar o potencial humano, a 
qualidade de vida e a solidariedade.
    O voluntariado não é sinônimo de assistencia-
lismo. Ser voluntário é “muito mais do que dar 
comida a quem tem fome, tratar uma pessoa doente 
ou sanar suas necessidades imediatas, ainda que 
estas sejam iniciativas indiscutivelmente 
necessárias”.
     O trabalho realizado pelo voluntariado  busca a 
conscientização das pessoas, de mobilização dos 
grupos sociais marginalizados na defesa dos seus 
direitos, de in�uência de políticas públicas e outras 
ações no campo da cidadania.
     Este tipo de voluntariado é o que devemos pra-
ticar no Rotary, porém, diante das mazelas que ainda 
existem no país, dar o peixe ainda é um mal 
necessário. O Brasil conta com uma quantidade 
considerável da população vivendo abaixo da linha 
de pobreza e assim é necessário que o voluntariado 
e o assistencialismo caminhem juntos.
     Precisamos prover o mínimo para a subsistência 
dessas pessoas e, ao mesmo tempo, preparar com 
planejamento, o caminho para ascenderem a outro 
patamar social, elevando sua condição para 
Cidadão.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 31/07/12

20h30 - Reunião Mista

Próxima Reunião - 07/08/12
19h30 - Reunião do Conselho Diretor
20h30 – Fórum do DQA com o companheiro 
Francisco de Souza Ferreira Filho*Dólar Rotário para Julho de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY

   O primeiro clube de Rotary fundado fora dos 
Estados Unidos, em Winnipeg (Canadá), 1911. Logo 
depois, foram fundados clubes nas cidades de 
Londres (Inglaterra) e Dublin na Irlanda. O Rotary, 
em 1911, já era uma organização internacional.
   Na convenção do Rotary de 1912, o nome da 
organização passou para Associação Internacional 
de Rotary Clubs e em 1922 passou para Rotary 
International, que persiste até os dias de hoje.
       O primeiro presidente de fora dos Estados Unidos 
foi Leslie Pidgeon, de Winnipeg (Canadá), eleito em 
1917 na Convenção de Atlanta, Geórgia, Estados 
Unidos.
   Para identi�car a organização foi proposto um 

emblema e o primeiro era uma simples Roda de 
Carroça, que simbolizava “a civilização e o 
movimento”.
       Em 1922 foi dada autorização para criar e prote-
ger um emblema para uso exclusivo dos rotarianos. 
Em 1923 foi adotada a atual Roda Dentada com 24 
dentes, seis raios e um rasgo de chaveta que signi�-
cava que a roda era “dinâmica e não estática”.
      Em 1929 na Convenção em Dallas foi adotada 
uma descrição o�cial do emblema. Azul real e 
dourado foram escolhidas como cores o�ciais do 
Rotary, e a bandeira o�cial foi descrita como um 
campo branco com a roda do Rotary adornando o 
seu centro.

Marco Antonio Gazel
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       O Conselho Diretor do Rotary International adotou como meta alcançar 1,3 milhão de associados até 30 de junho de 2015, incenti-
vando clubes e distritos a estabelecerem metas nesta área. O Conselho Diretor também aprovou planos regionais de desenvolvimento 
do quadro associativo, que foram criados por comissões lideradas pelos diretores das respectivas regiões. Clubes e distritos são incenti-
vados a usar os planos regionais como base para o estabelecimento de metas e estratégias realistas e alcançáveis, e que levam em 
consideração as tendências e oportunidades de cada região. 

COLUNA FEMININA
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Aniversariantes
da semana

    Por onde anda...
  A voz da Chiquinha faz 
campanha
    Ela pode até não ser reco-
nhecida, mas a voz dela... 
Cecília Lemes á dubladora da 
Chiquinha, a vizinha sardenta 
do Chaves, série exibida 
desde 1984 pelo SBT. Cecília 
usou recentemente os 
bordões da personagem para 
defender a flexibilização do 

horário do programa Voz do Brasil. “junte-se a nós, senão eu 
choro: eu, eu, eu”, diz Cecilia em um spot gravado para a 
campanha da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do 
Estado de São Paulo (AESP).
      “Eu aceitei participar porque é um horário em que muita gente 
está em seus veículos, voltando do trabalho, e precisa de 

1)  Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro Associa-
tivo
     11 de agosto de 2012 (sábado) - 08:00 as 13:00
      Colégio Rio Branco - Unidade Granja Vianna
      Rodovia Raposo Tavares, 7.200 (km 24)

    No dia 10 de Agosto, realizaremos reunião de companheirismo em 
comemoração ao Dia dos Pais, no salão de festas do casal Roseli e 
Geraldo Acerbi.
      Esta reunião será uma antecipação da reunião do dia 21 de Agosto.

O livro é um mestre que fala mas que não responde.
Platão

NOTÍCIAS DO CLUBE E DO DISTRITO
2) ROTARY CLUB CENTRAL 
     A partir do dia 23 de Julho, o Rotary Club Central estará disponível aos 
Dirigentes de Clube através do Portal do RI (Rotary International). 
    O Rotary Club Central é uma seção dentro do Portal de RI que permite 
uma maior integração entres os clubes, distritos e o RI, por meio do 
compartilhamento de metas do DQA e Fundação Rotária, projetos 
realizados e em andamento, acesso a diversos dados dos Clubes pelos 
Governadores Assistentes, entre outros. 
    Por meio dessa ferramenta, os Clubes poderão traçar suas metas para 
o ano Rotário e acompanhar dia-a-dia a evolução de seu quadro associa-
tivo, taxa de retenção de associados, contribuições à Fundação Rotária 
entre outras informações. Os Governadores e Governadores assistentes 
por sua vez poderão acompanhar o desenvolvimento dos clubes de seu 
distrito e região, ajudando-os a alcançar suas metas. 

AGOSTO – MÊS DO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO 

01 – Paulo, filho do companheiro Manoel
02 – Maria de Fátima, esposa do 

companheiro William

informações de transito”. Hoje todas as rádios são obrigadas a trans-
mitir a Voz do Brasil às 19 horas. Um projeto que permite a veicu-
lação entre às 19 hs e às 22 horas está para ser votado na Câmara dos 
Deputados.
     Cecília fez o seu primeiro trabalho como dubladora aos 9 anos, e, 
desde então, não parou mais. Emprestou sua voz para a Anri, do 
Jaspion, e a Artemis , dos Cavalheiros do Zodíaco.
Atualmente grava cinco séries e comemora o fato de as TVs por 
assinatura investirem mais em filmes dublados: “Gosto muito do 
que faço e me sinto realizada”. Ela também fica feliz quando as 
pessoas reconhecem a sua voz. “É interessante a reação das pessoas, 
a alegria e a emoção que elas sentem quando ouvem a Chiquinha ao 
vivo”.
    Entrevista concedida por Cecilia Lemes De Bortoli à jornalista 
Isadora Peron, publicada no jornal O Estado de São Paulo de 19 de 
Julho de 2012 no caderno Cidades/Metrópole.

Parabéns Cecília pelo seu trabalho e 
pelo seu comprometimento.

Emira Gazel
NOTÍCIAS DO CLUBE E DO DISTRITO

      Como todos sabem, o Rotary cria laços, gera uma família. E, como uma 
boa família rotária, estamos presentes em todos os momentos dos 
nossos queridos companheiros. 
    Dessa vez, foi no casamento de uma das �lhas do casal Cecília e Luiz 
Bortoli, a Patrícia. A cerimônia foi singela, muito bonita e agradável. 
Gostosa de se ver, todos rindo e se emocionando. A festa foi muito 
divertida, todos do clube que estavam presentes dançaram bastante. Foi 
muito bom ter participado de mais um momento na história de algum 
companheiro, que é muito mais que isso, acaba sendo um irmão. 

Patrícia e André, muitas felicidades nessa nova etapa da vida de vocês. 
Muita paciência, carinho, compreensão e, é claro, muito amor!

Companheiros do Pacaembu com os noivos Patírcia e André


