
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? 

    Hoje nossa reunião foi transferida para o IPP – 
Instituto Paulista Pro�ssionalizante, que surgiu de 
uma iniciativa do RCSP Avenida Paulista em parceria 
com o Citigroup.
        O Citigroup desejava realizar um projeto de ação 
social junto à comunidade de São Paulo por ocasião 
dos 450 anos de São Paulo e a parceria do Citibank 
com o Rotary proporcionou a abertura de um 
instituto que desde 2004 trabalha na preparação 
dos jovens para sua inclusão no mercado de 
trabalho, evoluindo aos dias de hoje.
     Estes jovens são preparados de acordo com a 
legislação vigente: Lei do Menor Aprendiz, Estatuto 
da Criança e do Adolescente e Consolidação das Leis 
do Trabalho.
         O RC de Embu, RCSP Barra Funda, RCSP Memo-
rial da América Latina e RCSP Pacaembu 
associaram-se ao RCSP Avenida Paulista para 
colaborar na expansão do projeto e com isso 
possibilitar o atendimento de um número maior de 
jovens de baixa renda que procuram o instituto com 
o objetivo de se preparar, ingressar e permanecer no 
mercado de trabalho.

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

Segue abaixo a programação da reunião de hoje a 
noite, cuja reunião será conjunta com o RC de Embu 
e o RCSP Memorial da América Latina.
 

Pauta da Reunião no IPP
(Rua Breno Ferraz do Amaral, 328)

19h30 – Companheirismo
20h00 – Abertura da Reunião 
              – Hino Nacional Brasileiro
20h10 – Palestra de apresentação do IPP
20h20 – Palavras dos presidentes dos clubes que 
transferiram a reunião para o IPP (Memorial, 
Pacaembu, Embu)
20h30 – Palavras do Itamar, Presidente do Rotary 
Club de São Paulo - Avenida Paulista
              – Fechamento da reunião

Rua Adib Miguel Haddad, 57
20h35 – Jantar e companheirismo

Emira Gazel
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Reunião de Hoje - 12/03/13

Visita ao IPP - (Instituto Pro�ssionalizante Paulista)

Próxima Reunião - 19/03/13

20h30 - Reunião Ordinária: Palestra sobre “A 
História dos rotarianos que ajudaram e ajudam a 
fazer a História do Rotary no Brasil”, ministrada 
por Beatriz Helena Azevedo Castro

*Dólar Rotário para março de 2013 – R$ 1,97

AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
O Conselho de Legislação

        Nos primeiros anos a Convenção Anual do Rotary 
era relativamente pequena e concentrada, sendo 
possível participar da discussão de todos os temas 
relacionados com a organização.
       Com o passar do tempo as reuniões passaram a 
ser numerosas, criando di�culdades para analisar as 
propostas de legislação do Rotary.
        Algumas medidas foram tomadas para a criação 
do Conselho de Legislação, como órgão consultivo 
para onde seriam encaminhadas as propostas de 
legislação e com possibilidade de ampla discussão.
      Na Convenção do Rotary International de 1934, 
em Detroit (Michigan – EUA) e como parte 
integrante da mesma foi realizada a primeira reunião 
o�cial, e, em 1970, na Convenção de Atlanta 

(Geórgia – EUA) foi decidido que o Conselho de 
Legislação passaria a constituir um órgão legislativo 
do RI, ao invés de ser apenas um órgão consultivo.
    Atuando como um Parlamento do Rotary, o 
Conselho de Legislação se reúne a cada 3 anos e é 
composto por delegados representando cada 
distrito e com direito a voto. Não podem votar o 
Presidente e o vice-presidente do Conselho, 
Presidente de RI e os ex Presidentes de RI.  
     O Conselho delibera sobre todas emendas e 
resoluções propostas pelos clubes, conferencias 
distritais do RI da Grã Bretanha e da Irlanda, do 
Conselho Diretor do RI e do próprio Conselho de 
Legislação.

EGD Marco Antonio Gazel



QUER CONTRIBUIR PARA O BOLETIM STADIUM? Mande um e-mail para: boletim@rotarypacaembu.org.br / Editoração por Ana Carolina Scatolini
    Para mais informações, fotos e boletins passados sobre o Rotary Club de São Paulo Pacaembu, acesse: http://www.rotarypacaembu.org.br/album
 

COLUNA FEMININA
Há Momentos

Há momentos na vida em que sentimos tanto
a falta de alguém que o que mais queremos
é tirar esta pessoa de nossos sonhos
e abraçá-la.

Sonhe com aquilo que você quiser.
Seja o que você quer ser,
porque você possui apenas uma vida
e nela só se tem uma chance
de fazer aquilo que se quer.

Tenha felicidade bastante para fazê-la doce.
Di�culdades para fazê-la forte.

SUBSÍDIOS PARA IMAGEM PÚBLICA DO ROTARY 
          Os Subsídios para Imagem Pública, outorgados em 

caráter competitivo, permitem que os distritos 
veiculem anúncios de utilidade pública em televisão, 
rádio, outdoors, revistas, jornais, etc.

        As iniciativas �nanciadas por estes subsídios devem 
usar os materiais da campanha Humanidade em Ação ou 

Falta Só Isto, divulgar um website ou número de telefone, ter um plano 
para medir/avaliar os resultados, e ser direcionado ao público.

Datas e prazos importantes:
4 de março de 2013: prazo para solicitação do subsídio. 

Tristeza para fazê-la humana.
E esperança su�ciente para fazê-la feliz.

As pessoas mais felizes
não têm as melhores coisas.
Elas sabem fazer o melhor
das oportunidades que aparecem
em seus caminhos.

A felicidade aparece para aqueles que choram.
Para aqueles que se machucam.
Para aqueles que buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem
a importância das pessoas que passam por suas 
vidas.

O futuro mais brilhante
é baseado num passado 
intensamente vivido.
Você só terá sucesso na 
vida quando perdoar
os erros e as decepções 
do passado.

A vida é curta, mas 
as emoções que 
podemos deixar
duram uma 
eternidade.

A vida não é de se brincar
porque um belo dia se morre.

Clarice Lispector

15 de abril de 2013: aprovação dos subsídios prioritários enviadas aos 
governadores. 

1º de julho de 2013: noti�cação enviada aos governadores infor-
mando se o pedido foi aprovado ou não. 

1° de junho de 2014: solicitação de reembolso quanto aos projetos 
implementados. 

Saiba mais em: 
http://www.rotary.org/pt/members/runningaclub/informingthecommuni
ty/pages/prgrants.aspX

SEMANA MUNDIAL DO ROTARACT 
     Este ano, o programa Rotaract faz 45 anos!

   
O Rotaract é um programa do Rotary que consiste de 

clubes dedicados a serviços humanitários, integrados 
por jovens de 18 a 30 anos, que podem ser sediados na 

comunidade ou em uma universidade.
       O Rotaract é um dos programas de maior sucesso do Rotary, um 
verdadeiro fenômeno com mais de 8.400 clubes em 170 países e 
regiões geográ�cas. (Fonte: Rotary International)

           Vamos comemorar a Semana Mundial do Rotaract, de 11 a 17 de 
março, com um projeto de prestação de serviços, com Rotarianos e 
Rotaractianos trabalhando juntos em prol da comunidade.
      Assim, o Presidente do clube patrocinador, ou o Representante 
Distrital, poderá baixar diretamente do site do RI o certi�cado de reco-
nhecimento ao Rotaract Club.

Veja sugestões de atividades em: 
http://www.rotary.org/pt/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Rotaract/P
ages/Events.aspx 
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ÚLTIMA REUNIÃO
No dia 05 de Março, recebemos a visita do companheiro Edson  Cunha 
Borcato, do Rotary Club de São Paulo Morumbi. Veja algumas fotos:


