
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? 

       No mês de Setembro, dedicado às novas gera-
ções, lendo a Revista Agitação, publicada pelo CIEE, 
encontrei uma matéria escrita pelo Dr. Luiz Gonzaga 
Bertelli (Presidente executivo do CIEE) a qual achei 
muito interessante, pois, trata dos mesmos jovens 
que estamos querendo trazer para trabalhar 
conosco no Rotaract Club Pacaembu e que 
reproduzo na íntegra.
         “A cada linha, a reportagem de capa de Agitação 
destaca a revolução e quebra de paradigmas provo-
cadas pela geração Y, aquela dos jovens nascidos a 
partir dos anos 1980. Até algumas décadas atrás, 
talvez in�uenciados por uma economia de recessão, 
quem chegava ao mercado de trabalho – os então 
representantes dos baby boomers e da geração X – 
focava principalmente em estabilidade e, acima de 
tudo, na remuneração. Nesse cenário, surge a �gura 
do estágio como uma salutar etapa de preparação 
de futuros pro�ssionais, na maioria destinados a 
permanecer longo tempo nas organizações e 
construir carreira passo a passo.
        O quadro, entretanto, mudou. Os motores do 
país se aceleraram e as relações organizacionais se 
tornaram mais voláteis, o que acabou criando um 
problema para os gestores: como atrair e, principal-
mente, reter os novos talentos? Os jovens, sempre 
inquietos, parecem querer alavancar a carreira na 
velocidade dos terabytes de informações que 
circulam na internet. Esse comportamento só faz 
redobrar a importância do estágio, que direciona 
forças criativas para áreas em que o jovem poderá se 
desenvolver em sua plenitude. E, do lado da 
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empresa, permite identi�car os estagiários mais 
promissores e investir na sua formação de acordo 
com os valores e princípios corporativos.
       Isso sem mencionar a mudança de prisma, já 
assimilada por gestores e recrutadores de organi-
zações mais ágeis e mais antenadas nos sinais dos 
tempos: mais do que remuneração, o que seduz 
novos talentos são a perspectiva de crescimento e 
os desa�os que terão de enfrentar.
        Trata-se de estudantes e recém-formados dis-
postos a enfrentar processos seletivos mais concorri-
dos, do que o mais concorrido dos vestibulares, para 
perseguir e conquistar um estágio ou uma vaga de 
trainee em organizações que oferecem oportuni-
dades adequadas ao per�l do estagiário moderno. 
En�m, algo permanece inalterado ao longo dos 
anos: para entrar e brilhar no mundo do trabalho, os 
jovens ainda dependem, e muito, do apoio conjunto 
de empresas, instituições de ensino e órgãos 
públicos. É preciso que continuamente a importân-
cia de programas de recrutamento e capacitação 
seja reconhecida, e as vagas, multiplicadas. Até 
mesmo porque, se a situação econômica melhorou, 
ainda há muitos jovens que dependem da 
inestimável bolsa-auxílio para custear mensalidades 
escolares e, não raras vezes, complementar o 
orçamento doméstico. Ou seja, para ter uma boa 
possibilidade de conquistar um futuro melhor, 
quando não para contar com a única oportunidade 
de sair da triste situação de vulnerabilidade social 
pelo saudável caminho do estudo e do trabalho”.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 18/09/12

20h30 – Fórum sobre as Novas Gerações – Daniel 
Pimenta Arroyo 
- Participação dos candidatos ao Rotaract

Próxima Reunião - 25/09/12
20h30 –  Reunião Mista - Comemoração da 
Primavera
 
*Dólar Rotário para Setembro de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY
      Mesmo com o incentivo do governo americano, 
permitindo a dedução no Imposto de Renda das 
contribuições à Fundação Rotária, somente após o 
falecimento de Paul Harris, ocorrido em Janeiro de 
1947, foi que as contribuições cresceram em todo o 
mundo.
       Rotarianos começaram a enviar donativos atra-
vés do Fundo Memória de Paul Harris e, em Junho de 
1948, mais de 1 milhão de dólares havia sido arreca-
dado, ou seja, em cerca de 18 meses as contribuições 
dobraram em relação aos 30 anos anteriores.

       Finalmente, a Fundação possuía reserva de capi-
tal para transformar em realidade o sonho de Arch 
Klump.
      O primeiro programa de cunho social foi o envio 
de 12 mil “pacotes” com alimentos e roupas para os 
países destruídos pela guerra.
      Com a crescente generosidade  dos rotarianos em 
todo o mundo enviando contribuições para a 
Fundação, programas mais signi�cativos estavam 
prestes a surgir.

Marco Antonio Gazel
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CONVITE: CONCERTO DO ACORDAVOCAL

MELHORES PRÁTICAS PARA UM CLUBE FORTE

      Caros companheiros (as) e amigas,
      Recebi da Annaluiza, o convite abaixo divulgando um concerto.

CONCERTO DO ACORDAVOCAL
Dia 21 de setembro de 2012, às 18h30

Teatro da Faculdade de Medicina da USP
Av. Dr. Arnaldo, Metrô Clínicas

      Estreia mundial do espetáculo "Esse tal de Roquenrou", contando a 
história do Rock Nacional, desde a Jovem Guarda, passando por Mutantes, 
Raul Seixas e chegando até Cazuza. 

Não perca! Venha se divertir com a gente!

    Quando perguntei se ela iria cantar (e se eu poderia divulgar no 
boletim), recebi a mensagem abaixo:

       “Oi, Emira! Sim vou cantar......he he he e encantar, rsrsrs (nada de modés-
tia nesta hora). 
        Pode divulgar no Boletim, por favor! Será uma satisfação enorme termos 
nossos amigos assistindo e desfrutando desse espetáculo que promete ser 
muito legal. A�nal, estamos ensaiando muuuuuuuuuito e nos preparando 
nos mínimos detalhes.
      Obrigada. Te espero lá.
     Beijos, Annalu.”

Vamos prestigiar nossa amiga Annaluiza!!

Emira Gazel

O companheiro Buzzoni doou um aparelho de 
som para a FIC (Fraternidade Irmã Clara), em 

nome do RCSP Pacaembu.

Obrigado por sua colaboração!

      Clubes fortes promovem inovação e �exibilidade. As melhores 
práticas abaixo, visam ajudá-lo a fortalecer o seu clube, motivando-o a 
implementar novas ideias. 

          Leia as seguintes sugestões e adapte-as conforme necessário:

• Desenvolver metas de longo prazo que incorporem os elementos 
de clubes e�cazes.

• Estabelecer metas anuais em apoio às metas de longo prazo.

• Manter todos os associados informados.

• Facilitar a comunicação entre os associados do clube e líderes 
distritais.

COLUNA FEMININA
O Signi�cado das Flores

     As �ores sempre estiveram presentes e acompanhando os 
homens durante toda a história. Têm fascinado povos e 
nações durante séculos, seja pelo encanto e beleza delicada 

ou até mesmo na cura de doenças.     
       As �ores estão nos versos dos poemas, no simbolismo religioso e nos 
dias das pessoas mais amáveis e sensíveis aos valores da vida.

        Rosas
       Pergunte a qualquer pessoa o nome de uma �or e, provavelmente, o 
primeiro à vir em mente será a Rosa. A Rosa é conhecida como a rainha 
das Flores, simbolizando a cura, regeneração, o lado feminino da natureza 
e em especial, o das mulheres. É também uma das �ores mais antigas e 
apreciadas no mundo. Para cada cor ou tonalidade destas �ores existe um 
signi�cado em especial.
         A rosa é uma das Flores mais cultivadas pelo homem, desde a Antigui-
dade até os tempos modernos. Diz a história que a primeira rosa foi 
cultivada na região asiática a mais de 5.000 anos, mas a forma selvagem 
da Rosa é ainda mais antiga, com espécies fossilizadas de rosas com mais 
de 35 milhões de anos.
       Hoje em dia, as rosas são cultivadas em uma variedade imensa de co-
res e formas. Através de estudos e cruzamento de espécies as Rosas foram 
sendo modi�cadas, adquirindo características singulares como o 
aumento do aroma, variedade de cores e quantidade de pétalas.

         O Simbolismo da Rosa
         As Rosas também podem estar ligadas ao simbolismo secreto, nas 
religiões, cultos e costumes dos povos. Além do simbolismo próprio 
das �ores, e a rosa em especial, cada cor pode está associada a 
diferentes signi�cados.
Buquê de Rosas Brancas: inocência, pureza, paz e reverência,
Buquê de Rosas Champanhe: sentimento, simpatia e admiração.
Buquê de Rosas Coloridas em tons claros: solidariedade e amizade.
Buquê de Rosas Coloridas, quando predomina a cor vermelha: 
paixão, amor e felicidade
Buquê de Rosas Cor-de-rosa: agradecimento e gratidão; o lado 
feminino, a mulher
Buquê de Rosas Vermelhas: paixão, amor, respeito, adoração
Buquê de Rosas Vermelhas com Amarelas: felicidade
Buquê de Rosas Amarelas: as rosas amarelas são para presentear as 
pessoas amigas, indicando a alegria e prazer da amizade. Algumas 
pessoas, no entanto, fazem associação da cor amarela a in�delidade e 
o ciúme.
Buquê de Rosas Vermelhas com Brancas: signi�ca harmonia e união

Colaboração: Bernadete Scatolini

DOE VOCÊ TAMBÉM!

PROJETO RUMO
O Projeto Rumo (orientação pro�ssional), será 

realizado no Colégio João XXIII (Rua José Zappi, 
165 - Vila Prudente), no mês de Outubro.

• Promover a continuidade da liderança de um ano para outro.

• Alterar o regimento interno de modo a refletir as operações 
administrativas do clube.

• Promover companheirismo constante.

• Envolver ativamente todos os associados do clube.

• Oferecer treinamento regular e uniforme.

• Indicar comissões de apoio às necessidades operacionais de seu 
clube, tais como de administração, quadro associativo, imagem 
pública, projetos humanitários e Fundação Rotária.

Fonte: rotary.org

"Seja você quem for, seja qual for a posição social que você 
tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre 

como meta muita força, muita determinação e sempre faça 
tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia 

você chega lá. De alguma maneira você chega lá."

Ayrton Senna


