
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? 

 A importância de uma revista segmentada

“Uma revista é sempre o retrato de sua época. E 
quanto mais tempo essa revista permanece em 
circulação, mais história ela tem para contar.”

      Este é o caso da revista Brasil Rotário, a revista 
regional do Rotary International para os rotarianos 
brasileiros, há 86 anos contando a história dos 
Rotary Clubs  em nosso país por meio das ações de 
seus pioneiros e de todos aqueles que hoje em dia 
trabalham para levar à frente esse legado de 
companheirismo e prestação de serviços.

Fonte: Editora Brasil Rotário

         Quando pensamos em Rotary, temos que pensar 
globalmente. Atualmente, somos mais de 1 milhão e 
duzentos mil associados em 215 países e regiões. 
    Quando estamos dormindo, alguém do outro 
lado do mundo está servindo ao Rotary e vice-versa.
     A grandiosidade da Instituição em sua diversi-
dade torna necessária uma comunicação segmen-
tada, onde podemos ter informações com foco em 
nossos objetivos.

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

      É neste contexto que as Revistas Rotárias pres-
tam um trabalho indispensável  por nos trazerem 
informações importantíssimas para o bom 
andamento de nossa participação como voluntários 
neste universo. 
       A revista é, também, um dos grandes canais de 
comunicação entre os rotarianos e o Conselho 
Diretor do Rotary International.
      Informações institucionais e estratégicas; Arti-
gos motivadores e inspiradores escritos pelas 
lideranças rotárias mundiais; Publicação de projetos  
dos clubes; Depoimentos de pessoas que foram 
bene�ciadas pelo programas de ajuda humanitária e 
educacionais; Artigos de Personalidades que 
apóiam as nossas causas, en�m, todo este conteúdo 
é  necessário para que tenhamos cada vez mais 
motivação para Servir e orgulho por pertencer ao 
Rotary.
        Unidos pelo companheirismo, temos em nossas 
revistas uma fonte de inspiração, motivação e o 
registro de nossa história que segue, através do Ideal 
de Servir, em busca da Paz e Compreensão Mundial.   

Emira Gazel
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AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
A Conferência Distrital

       A Conferência  Distrital é um evento aberto a 
todos os rotarianos e suas famílias.
     Ela é sempre assistida por um representante 
pessoal do Presidente do RI, uma vez que o mesmo 
não pode comparecer à todas as Conferências  
realizadas anualmente no mundo rotário.
           O objetivo da Conferência é promover o Progra-
ma do Rotary por meio do companheirismo, 

palestras inspiradoras, discussões de temas rotários 
em grupos e exibições abrangendo todas as 
avenidas de serviço.
     O lema do ano rotário é adotado como ponto 
central dos trabalhos.
       Na Conferência, são discutidas as propostas su-
geridas pelos clubes do distrito, que posteriormente 
serão discutidas no Conselho de Legislação do RI.
        A Conferência Distrital tem geralmente a duração 
de 2 ou 3 dias, e usualmente acontece  na segunda 

AVISO: Reunião de Companheirismo
No próximo dia 27 de Abril realizaremos reunião de companheirismo na chácara do companheiro Bispo e Márcia.
 

Aniversariante da Semana
Dia 04 – companheiro Cirino



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
 

HISTÓRIA DO ROTARY (continuação)
metade do ano rotário, depois que o governador completou as visitas 
o�ciais aos clubes. Esta data não pode con�itar com outros eventos 
rotários, tais como: Assembleia Distrital, Convenção Internacional e 
Fóruns Internacionais.
         O local para a realização da Conferência é escolhido pelo governa-
dor, em comum acordo com os presidentes dos clubes.
          Após uma Conferência bem sucedida, surge a oportunidade dos 
clubes implementarem novas atividades de serviços, melhorarem o 
quadro associativo e iniciar realizações antes não planejadas.

EGD Marco Antonio Gazel

COLUNA FEMININA
As Quatro Leis da Espiritualidade (ensinadas da Índia)

A primeira diz: “A pessoa que …vem é a pessoa certa“.

Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos fazer 
aprender e avançar em cada situação.

A segunda lei diz: “Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido“.

Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não há 
nenhum “se eu tivesse feito tal coisa…” ou “aconteceu que um outro…”. Não. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter aconte-
cido, e foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são 
perfeitas.

A terceira diz: “Toda vez que você iniciar é o momento certo“. 

Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossas vidas, é que as 
coisas acontecem.

E a quarta e última a�rma: “Quando algo termina, ele termina“.

Simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas é para a nossa evolução. Por isso, é melhor sair, ir em frente e se enriquecer 
com a experiência. Não é por acaso que estamos lendo este texto agora. Se ele vem à nossa vida hoje, é porque estamos preparados 
para entender que nenhum �oco de neve cai no lugar errado.

Autor Desconhecido/Imagem da internet
Colaboração: Bernadete Scatolini

POR QUE SER ROTARACTIANO? (artigo do Brasil Rotário - Jan/2013)
       Essa resposta não é instantânea. Além disso, sua 

compreensão é bem difícil para os que não participam da 
família rotária, as di�culdades de resposta giram em torno 
de justi�cativas subjetivas.

          Sendo assim, para manter os sócios sempre cientes da 
importância de um dos maiores programas do Rotary 

Internacional e também para conquistar novos rotaractianos, 
alguns fundamentos materiais devem ser exaltados, deixando bem 
claro que o Rotaract é um verdadeiro fenômeno com mais de 8.400 
clubes em 170 países e regiões geográ�cas, com iniciativas de projetos 
das próprias necessidades da comunidade, com a promoção da paz e a 
compreensão internacional por meio da amizade e do trabalho 
conjunto e principalmente com o desenvolvimento de líderes em todo 
o mundo.
     É evidente que os jovens de 18 a 30 anos que participam do 
Rotaract desenvolvem características especiais: a oratória, a possibili-
dade do trabalho em equipe, o desenvolvimento de responsabilidades, 
maior facilidade para tomada de decisões, capacidade de liderança, 
maior argumentação e um bom desempenho pro�ssional.
    O Rotaract Club surgiu em 1968 na cidade de North Charlotte, 
Carolina do Norte, Estados Unidos. Seu nome surgiu da expressão 
Rotary in Action (Rotary em ação), com isso, já se entende que essa 

“ação” advém do companheirismo, ou seja, daqueles que comungam  
do mesmo pão e estão sempre em desenvolvimento para buscar a Paz 
Através do Servir.
           É nesse prisma que a gestão Fortalecendo Líderes Através do Servir 
2012-13 do Rotaract Club de Frutal-Juca Azevedo objetiva fortalecer 
seus mais de 30 sócios e toda a sociedade a que pertence com os lemas 
do Rotary Internacional.
          As justi�cativas para ser rotaractiano se formam de acordo com as 
ações do próprio rotaractiano, fato é que esses conceitos alcançam 
fundamentos indispensáveis 
para a convivência social, como: 
a justiça, a boa amizade, o 
companheirismo, o conheci-
mento, o servir, a paz e o 
interesse coletivo. Por que ser 
rotaractiano? Porque devemos 
promover a união entre os 
povos, e a melhor ferramenta 
para este ato é a liderança.

* O autor é Felipe Areias Cordeiro, associado ao Rotaract Club de Frutal-Juca 
Azevedo (D.4770)
** Foto: Rotaract Club de Frutal-Juca Azevedo

       Essa resposta não é instantânea. Além disso, sua 

Ficou com vontade de participar da Conferência Distrital? Ainda dá 
tempo! Nesta gestão 2012-13, governada por Reináldo Franco, a Confe-
rência será realizada no Hotel Bourbon, Atibaia - SP. Acontecerá nos dias 
23, 24, 25 e 26 de maio! Como mencionado anteriormente, haverá muito 
companheirismo, palestras inspiradoras, discussões de temas rotários em 
grupos e muito mais! Quem já foi sabe como é proveitoso. Você 
que ainda não foi, participe! Valerá muito a pena.

Para maiores informações visite: 
http://www.rotary4610.org.br/index.php?option=com_content
&view=article&id=290:84o-conferencia-distrital&catid=58:impr
ensa&Itemid=94
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