
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? 

Violência

        Todos os dias conversamos sobre temas ligados 
à violência em nossas cidades. É comum encon-
trarmos pessoas que sofreram algum assalto, 
sequestro ou tiveram algum parente assassinado. As 
pessoas não sabem mais o que fazer! Colocam 
grades, cachorros, cercas elétricas, constroem 
condomínios fechados, isolam-se, não saem à noite, 
vivem enclausurados. Estamos produzindo uma 
“cultura do medo”.
         A violência urbana está ligada a todos os proble-
mas sociais, educacionais, familiares e morais do 
nosso tempo. Não é causada por um único 
problema, mas por muitos ao mesmo tempo e está 
associada às condições de trabalho, moradia, 
educação, saúde e, sobretudo, aos valores  morais. 
    Na última semana pudemos ver outro ato de 
terrorismo bárbaro, onde milhares de pessoas 
assistiam ou participavam de um evento esportivo. 
Ao �nal da Maratona de Boston, dois jovens �zeram 
explodir duas bombas que feriram e mataram 
algumas pessoas.
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    Apesar de estarmos vivendo tempos difíceis
onde jovens são assassinados na porta de casa, 
chefes de família são dizimados por puro prazer dos 
ladrões, os prédios sofrem arrastões, pessoas são 
mortas no trânsito por discussões banais, não 
podemos perder a esperança.
    Durante este ano rotário o Presidente Sakuji 
Tanaka escolheu como lema de seu ano “A Paz 
através do Servir”.
          Cada vez que favorecemos alguma comunidade, 
quer seja com projetos educacionais que visam 
complementar a educação formal, ou com projetos 
como o Rumo ou o RYLA, estaremos trabalhando 
pela PAZ melhorando a condição educacional e 
social dessa comunidade.
      Será através dos instrumentos que o Rotary nos 
fornece que poderemos tirar os jovens da rua, onde 
certamente se tornarão pessoas agressivas, depen-
dentes de drogas ou álcool, e que não terão o menor 
escrúpulo de matar inocentes.
     Creio fortemente na �loso�a do Rotary, por isso 
acredito que a PAZ depende de cada um de nós.

Emira Gazel
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Transferida para a Reunião do RCSP Jardim 
das Bandeiras – Troféu Bandeirante – 19h30 
no Colégio Rio Branco – Salão Nobre.

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

AGENDA

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

INFORMAÇÃO ROTÁRIA
Publicações e Recursos Audio Visuais do Rotary

      O sucesso do movimento rotário ou de qualquer 
outro movimento ou organização é fruto de uma 
boa comunicação.
       Não há progresso sem comunicação.
   No seu escritório central (Evanston) o Rotary 
mantém uma divisão de comunicação que exerce 
papel relevante no preparo de publicações, audio-
visuais e material de relações públicas distribuídas 
aos clubes.
    A literatura rotária dá ênfase ao serviço e ao 
espírito de internacionalidade do Rotary com 
sugestões para desenvolver e administrar os progra-
mas do Rotary.
  Dentre as muitas publicações destaca-se a

clássica biogra�a de Paul Harris: “Meu caminho para
o Rotary”, a Literatura Básica do Rotary e a The 
Rotarian Reader.
      A primeira revista do Rotary foi publicada em 
1911 e era denominada The National Rotarian, que 
em 1912 passou a ser chamada The Rotarian.
     Outros países desenvolveram revistas locais e 
destacamos: Rotary (Grã Bretanha e Irlanda), Le 
Rotarien (França), Brasil Rotário (Brasil), The Rotary 
no Tomo (Japão), Portugal Rotário (Portugal), Rotary 
in África, Rotary Down Under (Australia e Nova 
Zelândia) e em outros países.
  As assinaturas das revistas regionais são 
obrigatórias para todos os rotarianos de cada país 
por determinação do Conselho Diretor do RI.

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
 

ÚLTIMA REUNIÃO
Na última terça-feira (16 de Abril), transferimos nossa reunião para o RCSP Memorial 

da América Latina para comemorarmos os 19 anos da fundação deste clube.

COLUNA FEMININA

VAMOS PARTICIPAR DA 84º CONFERÊNCIA DISTRITAL! 
Nesta gestão 2012-13, governada por Reináldo Franco, a Conferência 
será realizada no Hotel Bourbon, Atibaia - SP. Acontecerá nos dias 23, 
24, 25 e 26 de maio! Haverá muito companheirismo, palestras inspirado-
ras, 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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Sinto-me como uma semente
no meio do inverno,
sabendo que a primavera se aproxima.
O broto romperá a casca e a vida que ainda 
dorme em mim haverá de subir para a superfície,
quando for chamada.
O silêncio é doloroso, mas é no silêncio que
as coisas tomam forma, e existe momentos em
nossas vidas que tudo que devemos fazer é
esperar.
Dentro de cada um, no mais profundo no ser, 
está uma força que vê e escuta aquilo que não
podemos ainda perceber. Tudo o que somos
hoje nasceu daquele silêncio de ontem. 

Somos muito mais capazes do que pensamos.
Há momentos em que a única maneira de aprender
é não tomar qualquer iniciativa, 
não fazer nada. Porque, mesmo nos momentos de 
total inação, esta nossa parte secreta está 
trabalhando e aprendendo. 
Quando o conhecimento oculto na alma se manifesta,
�camos surpresos conosco mesmos, e nossos 
pensamentos de inverno se transformam em �ores,
que cantam canções nunca antes sonhadas.
A vida sempre nos dará mais do que 
achamos que merecemos".

Khalil Gibran


