
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? 

      Durante os treinamentos recebidos na época da 
preparação para ocupar a presidência do clube, 
participamos de várias palestras com o Walter 
Kaltenbach e numa delas foi citado o livro O Monge 
e o Executivo - Uma história sobre a essência da 
liderança.
      Após ler e reler este livro, um parágrafo chamou 
muito a minha atenção.

      “Desa�ar os velhos caminhos requer muito esforço, 
mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados 
também. O mundo está mudando tão rapidamente 
que podemos �car paralisados se não desa�armos 
nossas crenças e paradigmas.  Se uma organização 
não está desa�ando suas crenças e velhas maneiras de 
fazer as coisas, a concorrência e o mundo simples-
mente a ultrapassam. A mudança nos desinstala, nos 
tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer 
coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando 
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nossas idéias são desa�adas, somos forçados a 
repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. 
É por isso que, em vez de re�etir sobre seus comporta-
mentos e enfrentar a  árdua tarefa de mudar seus 
paradigmas, muitos se contentam em permanecer 
para sempre paralisados em seus pequenos trilhos”.

    Este texto serve de subsídio para justi�car a 
importância e a necessidade do Planejamento 
Estratégico.
      Precisamos fazer o Planejamento Estratégico e 
redescobrir o valor das �loso�as que defendem e 
inspiram o servir. Devemos reconhecer as oportuni-
dades e buscá-las. Identi�car as ameaças e superá-
las. Crescer. Pensar grande, não pequeno. É hora de 
mudar. 
      Devemos ser ousados e criativos, pois, vivemos 
num mundo em mudanças contínuas e não 
podemos permanecer acomodados.

Emira Gazel
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AGENDA

INFORMAÇÃO ROTÁRIA - ASSEMBLEIA DISTRITAL
          É uma das mais importantes reuniões do Rotary. 
Nesta reunião devem participar os Presidentes e 
Secretários eleitos, além de outros líderes dos 
clubes.
          A Assembleia é planejada e dirigida pelo Gover-
nador Eleito que conta sempre com a colaboração 
do Governador em exercício .
     O objetivo básico da Assembleia é levar aos 
futuros líderes, diretrizes e orientações trazidas pelo 
Governador Eleito da Assembleia Internacional, 
além de proporcionar motivação, inspiração e 
conhecimentos rotários.
      Outro motivo da Assembleia é transmitir aos 
futuros Presidentes e líderes informações para 
administração e�ciente dos Clubes. 

     É o momento para os participantes trocarem 
informações sobre planejamento e administração 
dos clubes e também programas parceiros em 
futuros projetos rotários.
          Esta reunião é o elo  de conecção que permite a 
continuidade dos programas e trabalhos dos clubes, 
apesar da troca de dirigentes no dia 1º de Julho de 
cada ano.
         A Assembleia deve ser realizada entre os meses 
de abril e junho e a data não deve coincidir com as 
datas da Assembleia Internacional, da Convenção do 
Rotary ou da Conferência Distrital.

     A Assembleia Distrital do nosso distrito será 
realizada no dia 04 de Maio de 2013.

EGD Marco Antonio Gazel

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

Aniversariantes da Semana
Dia 10 – Cecília, esposa do companheiro Bortoli

Dia 13- companheiro Abelardo

Notícias do Distrito
Dia 13 – Aniversário de 50 anos do RCSP 
Brooklin
Dia 16 - 19º aniversário do RCSP Memorial da 
América Latina
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ÚLTIMA REUNIÃO

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.

Na reunião do dia 26 de março, recebemos no nosso clube o Presidente do CIEE, Dr. Luiz Gonzaga 
Bertelli, que proferiu a palestra:  “A alfabetização no Brasil: situação atual e consequências”, 

numa reunião conjunta com o RCSP Jardim das Bandeiras. 

Di�culdades para fazê-la forte.
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

por Charles Schulz


