
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? 

     Instituto Rotary do Brasil 
     O Instituto Rotary é uma reunião anual do Colégio 
Brasileiro de Governadores, Diretores e Autoridades 
do Rotary e foi realizado em Vitória de 5 a 8 de 
Setembro de 2012.
      Durante o Instituto, várias palestras de atualização 
foram proferidas não só referentes a Organização, 
mas também palestras sobre empreendorismo e 
educação.
     Este ano, contamos com a presença do Presidente 
de RI - Sakuji Tanaka, do Chairman da Fundação 
Rotária - D.K. Lee e sua esposa Young Já, do ex 
presidente de RI - Vicente Giay e sua esposa Célia, 
diretora indicada para 2013-15, que substituirá o 
Diretor Antiório.
      Várias atividades de reconhecimento foram reali-
zadas durante todo o evento. No almoço, os 
rotarianos que já possuíam  “Major Donnor”  e os que 
estavam recebendo o título, tiraram uma foto com o 
presidente Tanaka e outra com o Diretor Antiório e 
Ana Lúcia.
      Outro encontro realizado foi o Jantar do Reencon-
tro, organizado pelo Gazel, onde os governadores 
são agrupados pelo ano em que exerceram os 
cargos. É um jantar bastante animado onde encon-
tramos com os companheiros do ano para relembra-
mos os tempos passados, porém, a quantidade de 
governadores é bem variada.

     

Rotary Club de São Paulo Pacaembu - Ano Rotário 2012-13  “Paz Através do Servir”

      No sábado tivemos o Jantar de Gala, que é a festa 
de despedida do Instituto.

      Pré-Instituto
    O Pré-Instituto aconteceu de 3 a 5 de setembro, 
onde os governadores eleitos e indicados são treina-
dos e preparados para o treinamento que receberão 
em San Diego juntamente com todos os governa-
dores do mundo rotário.
   Durante este treinamento, vários assuntos são 
abordados e coube a mim, falar sobre o Papel do 
Cônjuge do Governador na reunião dos Cônjuges.
   O Gazel, no treinamento dos governadores e 
cônjuges, falou sobre a Conferência Distrital e eu 
falei sobre a Casa da Amizade.
      Estiveram conosco neste treinamento, o Gover-
nador eleito Cláudio Moisés com sua esposa Sylvia, e 
o Governador indicado Ivo Nascimento e Zylpha.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 11/09/12

19h30 - Reunião do Conselho
20h30 – Reunião ordinária – Comentários sobre o 
Instituto Rotary

Próxima Reunião - 18/09/12
20h30 – Fórum  sobre Novas Gerações com 
Daniel Arroyo
 

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

A HISTÓRIA DO ROTARY
       A Fundação Rotária evoluiu de forma consistente. 
Em 1930, fez sua primeira doação de US$ 500 para a 
Associação de Assistência à Criança De�ciente 
(AACD).
       Após inúmeras discussões, os Curadores em 1931 
houveram por bem, transformar a Fundação em 
Sociedade Civil e optaram por uma declaração 
pública, que do ponto de vista legal, iria proporcio-
nar à mesma vantagens da Sociedade Civil e no dia 
12 de novembro de 1931 os Curadores com a  
aprovação do Conselho Diretor de RI, subscreveram 
uma "Declaração de Fideicomisso da Fundação 
Rotária".
    Durante os anos que se seguiram, o Conselho 
Diretor procurou lançar campanhas para estimular 
contribuições. A meta era chegar a US$ 2 milhões, 

mas o advento da Grande Depressão e a Segunda 
Guerra neutralizaram todas as estimativas neste 
sentido, fato que frustrou o objetivo de construir 
"Institutos de Compreensão Internacional".
    A Fundação Rotária, recebeu grande impulso 
quando os Curadores conseguiram, junto ao 
Governo dos Estados Unidos, isenção tributária para 
doações recebidas, também para encargos da 
própria fundação. Por coincidência, um dos seus 
doadores, Clinton P. Anderson, era então membro 
do gabinete do Presidente Truman, em 1945, por 
uma decisão do governo norte americano, foi 
�rmado que as contribuições feitas à Fundação 
Rotária fossem dedutíveis para �ns de Imposto de 
Renda Federal.

Marco Antonio Gazel
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Aniversariantes da semana

NOVAS GERAÇÕES

Dia 12 – Bernadete – esposa do companheiro Scatolini

Dia 13 – Eduardo – �lho da companheira Maiby

ROTARY PACAEMBU PELO MUNDO

       Os �lantropos do futuro

     Inspire os jovens a fazerem a diferença por meio de serviços humani-
tários.
       Os Prêmios de Liderança Juvenil (RYLA) e o Intercâmbio de Jovens são 
oportunidades de suma importância na vida dos jovens. Com a ajuda de 
rotarianos, tais eventos podem levar a uma vida dedicada a serviços 
humanitários.
      Greg Garofolo, co-presidente da Comissão do RYLA e coordenador de 
estudantes do programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 7590 
(EUA), disse que, assim como os rotarianos, as Novas Gerações podem se 
engajar em projetos humanitários para fazer a diferença no mundo.
     Na reunião de janeiro, o Conselho Diretor do RI a�rmou que os servi-
ços humanitários são parte essencial de todas as atividades das Novas 
Gerações.

       Algumas ideias para envolver os jovens em projetos humanitários no 
Mês das Novas Gerações:

      1- Planeje um projeto humanitário com rotaractianos.
      2- Convide participantes do RYLA e estudantes do Intercâmbio 
de Jovens para um dos eventos do seu clube.
      3- Ajude interactianos e estudantes do Intercâmbio de Jovens a 
arrecadar fundos para o ShelterBox, um dos parceiros de projetos 
do Rotary.
      4- Incentive rotaractianos e interactianos a planejarem um 
projeto em uma das seis áreas de enfoque do Rotary.
     “Os jovens podem ser grandes colaboradores, pois, estão muito mais 
próximos dos desa�os enfrentados por nossas comunidades, como 
fome, analfabetismo e con�itos”, disse Garofolo.

Matéria da edição de setembro do Rotary Leader

      Caros companheiros,

   Só tenho a agradecer a grande oportunidade que o Rotary me 
oferece: pude jantar, esta noite, no Rotary Club Arras Vauban, clube de 
meu sogro Mustapha Medjahdi. Foi um momento de grande felicidade, 
foi uma grande experiência. Ao mesmo tempo, festejamos o 
casamento de minha cunhada, Samia Medjahdi com Andy Hyans.
     Logo mais, teremos um visitante em São Paulo, o correspondente 
deste email, Georges Bacot será governador do distrito e virá em 2015 
para a Convenção Internacional.
       Um forte abraço Rotariano a todos.

Renato Martins

COLUNA FEMININA
Primavera - Cecília Meireles

           A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, 
nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A 
inclinação do sol vai marcando outras sombras; e os habitantes da 
mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, 
começam a preparar sua vida para a primavera que chega.
       Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, 
nesse mundo con�dencial das raízes, — e arautos sutis acordarão as 
cores, os perfumes e a alegria de nascer, no espírito das �ores.
       Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão todos 
cor-de-rosa, como os palácios de Jeipur. Vozes novas de passarinhos 
começam a ensaiar as árias tradicionais de sua nação. Pequenas borbo-
letas brancas e amarelas apressam-se pelos ares, — e certamente 
conversam: mas tão baixinho que não se entende.
       Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto inverno, 
quando as amendoeiras inauguram suas �ores, alegremente, e todos 
os olhos procuram pelo céu o primeiro raio de sol.
            Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as árvores 
cobertas de folhas, — e só os poetas, entre os humanos, sabem que 
uma Deusa chega, coroada de �ores, com vestidos bordados de �ores, 
com os braços carregados de �ores e vem dançar neste mundo cálido, 
de incessante luz.

       Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se 
esquece e a terra, maternalmente, se enfeita para as festas da sua 
perpetuação.
         Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os 
homens terão a primavera que desejarem, no momento que quiserem, 
independentes deste ritmo, desta ordem, deste movimento do céu. E 
os pássaros serão outros, com outros cantos e outros hábitos — e os 
ouvidos que por acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo 
aquilo que, outrora se entendeu e amou.
           Enquanto há primavera, esta primavera natural, prestemos aten-
ção ao sussurro dos passarinhos novos, que dão beijinhos para o ar 
azul. Escutemos estas vozes que andam nas árvores, caminhemos por 
estas estradas que ainda conservam seus sentimentos antigos: 
lentamente estão sendo tecidos os manacás roxos e brancos; e a 
eufórbia se vai tornando pulquérrima, em cada coroa vermelha que 
desdobra. Os casulos brancos das gardênias ainda estão sendo enrola-
dos em redor do perfume. E �ores agrestes acordam com suas roupas 
de chita multicor.
         Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser lançado ao 
vento, — por �delidade à obscura semente, ao que vem, na rotação da 
eternidade. Saudemos a primavera, dona da vida — e efêmera.

Colaboração: Yara


