
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? 

      Na Revista Brasil Rotário do mês de Maio, li um 
artigo muito interessante escrito pelo Governador 
2002-03 do Distrito 4430, Valdemar Armesto, cujo 
tema é “Como ser um bom ex- presidente”.
      Identi�quei-me muito com este artigo, pois, ele 
retrata meu pensamento, quanto ao término da 
gestão 2012-13.
      Desde o início desta gestão tinha em mente que 
deveria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance, 
exercendo a presidência em sua plenitude, pois, só 
assim teria uma boa bagagem de experiências e 
conhecimentos inestimáveis que não poderiam ser 
desperdiçados.
    Nunca pensei em não fazer mais nada após o 
término do ano rotário. O ano da presidência é rico 
em experiências e treinamentos e o melhor a fazer é 
usar tudo o que foi proporcionado e aprendido pelo 
bem do clube, sob a direção de um novo dirigente, 
com idéias e desa�os novos.

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

     No dia 1º de Julho, volto a integrar a �leira dos 
rotarianos do RCSP Pacaembu, que possui vários 
presidentes de anos rotários passados e que estão 
sempre pensando no crescimento do clube, em 
projetos que melhorem a qualidade de vida das 
comunidades que assistimos e interessados nas 
novas diretrizes do Rotary.
        Aceitar novos desa�os sempre foi minha �loso�a 
de vida e concordo com que o autor do artigo 
escreve:

“No Rotary a liderança que realmente deve ser 
exercida, independentemente do cargo ocupado, é a 

do líder servidor, ou seja, aquele que serve
em vez de ser servido.

Uma das melhores práticas do bom  líder é que ele 
forma outros líderes, não apenas seguidores. 

Portanto, use a sua experiência e torne-se mentor de 
outros líderes. Assim, você estará engrandecendo o 

Rotary e, principalmente, a si mesmo”.

Emira Gazel
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Reunião de Hoje - 21/05/13

20h30 - Finalização do Planejamento Estratégico.

Próxima Reunião - 28/05/13

20h30 – Reunião Ordinária

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

AGENDA

Aniversariantes da Semana
20- casamento do companheiro

Cirino e Marian

HISTÓRIA DO ROTARY
Representar o Presidente de RI

     Nos dias 4 e 5 de Maio, a Emira e eu fomos 
representar o Presidente Sakuji Tanaka e sua esposa 
Kioko na Conferencia da Paz do Distrito 4660, 
realizada na cidade de Santa Rosa (RS).
      Representar o presidente é ao mesmo tempo
uma grande responsabilidade e também uma 
felicidade.
         O Distrito 4660 compreende uma região ao Sul 
e Oeste do estado do Rio Grande do Sul, com clubes 
em cidades muito próximas à Argentina.
         A cidade de Santa Rosa, local onde teve início a 
cultura da Soja no Brasil, tem pouco mais de 71.000 
habitantes possui 5 clubes com um total de 180 
rotarianos e que tem em seu histórico 6 governa-
dores, todos do mesmo clube.

         Durante a Conferencia tivemos conhecimento 
de inúmeros trabalhos realizados pelos clubes junto 
às suas comunidades, principalmente com crianças 
de rua e na área educacional.
           No evento tivemos oportunidade de conversar 
com muitos rotarianos, presidentes de clubes, 
governadores e associados e pudemos observar o 
carinho e respeito que as comunidades tem com os 
rotarianos.
            Fomos tratados com muito respeito e carinho 
e pudemos observar que em todas as regiões, 
apesar da diferenças culturais, a linguagem rotária 
do companheirismo e servir é única.
       Este é mais um motivo pelo qual vale a pena ser 
rotariano.

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
 

TEMOS UM ENCONTRO MARCADO: 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 
inspiradoras, discussões de temas rotários em grupos e muito 
mais! 

Nos encontramos lá! Será muito bacana! 

, a Conferência 
. Acontecerá nos dias 23, 

! Haverá muito companheirismo, palestras 
inspiradoras, discussões de temas rotários em grupos e muito 

Não sei quantas almas tenho

Não sei quantas almas tenho. 
Cada momento mudei. 
Continuamente me estranho. 
Nunca me vi nem acabei. 
De tanto ser, só tenho alma. 
Quem tem alma não tem calma. 
Quem vê é só o que vê, 
Quem sente não é quem é,

Atento ao que sou e vejo, 
Torno-me eles e não eu. 
Cada meu sonho ou desejo 
É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem; 
Assisto à minha passagem, 
Diverso, móbil e só, 
Não sei sentir-me onde estou.

Por isso, alheio, vou lendo 
Como páginas, meu ser. 
O que segue não prevendo, 
O que passou a esquecer. 
Noto à margem do que li 
O que julguei que senti.
Releio e digo: "Fui eu ?"
Deus sabe, porque o escreveu.

Fernando Pessoa

COLUNA FEMININA

"Nenhum caminho é longo demais, quando uns amigos nos acompanham."
 

"Nessun percorso è troppo lungo, quando alcuni amici  ci  accompagnano."
                                                                                              Colaboração:  Senhora Alfonsa

                                                                 (Tradução: Internet/Google)

Companheiro Ivo na sua viagem com alguns de seus amigos

Fonte: http://andarilhoszn.blogspot.com.br/
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