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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
NOVEMBRO

Hoje 25/11/2014
VISITA DO GOVERNADOR

No dia 25 de Novembro,
receberemos a visita do Governador Ivo 

Nascimento ao nosso clube.

Programa:
18h00:  Reunião com o Governador, 
Governador Assistente, Presidente, 

Presidente Eleito, Secretário, Tesoureiro
e Contador.

19h00: Assembleia com os 
associados e cônjuges

20h30: Jantar comemorativo à visita do 
casal Governador

Dia 02/12
19h30: reunião do Conselho diretor

20h30: reunião Ordinária

 Dia 9 de dezembro às 20h30
Reunião comemorativa de Natal

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ 

PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Aniversariantes da semana

Dia 26/11:  Marcelo, �lho do compa-
nheiro Abelardo
Dia 29/11: casamento do companheiro 
Joel e Dalila.

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Visita O�cial do
Governador

   Hoje estamos 
recebendo em nosso clube a 
Visita O�cial do casal 
Governador do Distrito Ivo 
Nascimento e sua esposa 

Sra. Zilpha.
 A Visita O�cial é o ato administrativo 
mais importante do ano rotário quando o 
governador terá a oportunidade de discutir 
assuntos rotários com cada associado do clube.
Neste ano rotário o Presidente de RI Gary C. K. 
Huang adotou como lema “Faça o Rotary 
Brilhar” e o Rotary Club de São Paulo Pacaembu 
está fazendo sua parte no mundo rotário.
 No último dia 05 de Junho, o clube 
completou seu Jubileu de Prata e desde sua 
fundação norteia suas ações nos 3 pilares de 
sustentação dos ideais e da �loso�a rotária:

 Companheirismo – um club de 
serviços  com associados pro�ssionais bem 
sucedidos que se reúnem uma vez por semana, 
compartilhando do conhecimento mútuo das 
suas pro�ssões, tem oportunidade de discutir 
temas variados e propicia um grau de amizade 
duradoura e descompromissada.

 Trabalho na Comunidade – é a 
oportunidade de cada rotariano mostrar o ideal 
de servir lembrando o 3º objetivo do Rotary, que 
é a melhoria da comunidade pela conduta 
exemplar de cada um na sua vida pública e 
privada. Cada rotariano é um exemplo de 
conduta no meio em que se vive.

 Oportunidade de Negócios – no 
convívio do dia a dia temos a oportunidade do 
conhecimento de cada associado em sua pro�s-
são ou ramo de negócios e isso nos permite 
sempre o privilégio de fazermos negócios ou 
termos assistência pro�ssional com aqueles que 
fazem parte da nossa vida diária.
 Na visita, o Governador poderá con�r-
mar esta característica do clube e também 
discutir temas rotários importantes.
 Cabe ao clube mostrar ao Governador 
seu planejamento assim como a documentação 
�scal atualizada.
 Como Presidente, e em nome de cada 
associado e seus cônjuges, agradecemos ao 
casal Ivo e Zilpha o carinho que temos recebido 
e sua dedicação em prol do crescimento do 
nosso distrito.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOVOS MESES COMEMORATIVOS DE ROTARY

 Em sua última reunião, o Conselho 
Diretor do RI aprovou a nova designação dos 
meses comemorativos a partir do ano rotário 
2015-16:

Agosto: Desenvolvimento do Quadro Associa-
tivo e Expansão

Setembro: Área de enfoque: Educação básica e 
Alfabetização

Outubro: Área de enfoque: Desenvolvimento 
Econômico da Comunidade

Novembro: Fundação Rotária

Dezembro: Área de enfoque: Prevenção e 
Tratamento de Doenças

Janeiro: Serviços Pro�ssionais

Fevereiro: Área de enfoque: Paz e 
Prevenção/Resolução de Con�itos

Março: Área de enfoque: Recursos Hídricos e 
Saneamento

Abril: Área de enfoque: Saúde Materno-Infantil

Maio: Novas Gerações

Junho: Companheirismo
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Faça o Rotary Brilhar!

 Os Rotary Clubs devem nos reportar o 
nome de seus dirigentes para 2015-16, através do 
site do (http://www.rotary.org/myrotary). Essa 
indicação deve ser feita ou pelo presidente ou pelo 
secretário da atual gestão.

Veja um passo a passo no link:
 http://goo.gl/GeXNAo

 Os clubes que não �zerem as indicações 
deixarão de receber importantes comunicações e 
não conseguirão gerenciar os dados do clube 
através do Meu Rotary.
 Em caso de dúvidas, entrem em contato 
conosco.

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES 2015-16

 O ser humano é um ser social. Somos seres 
gregários e comunitários.
 Apenas bem nos desenvolvemos e atraves-
samos a fronteira do tempo pela cooperação e 
pertencimento. Àqueles que não o �zeram, nada 
restou. De�nharam e seu legado �cou perdido entre 
as noites. Foi por meio do viver coletivo que se 
obtinha a caça. Pelo compartilhar das horas que se 
sobrevivia. Pela proximidade se aprendia e pela 
relação que se perpetuava.
 Pois bem, companheiros rotarianos: cá 
estamos! Vida eterna aos nossos antepassados! 
Melhor dizendo: “eterna enquanto dure”.
 Existem maneiras e maneiras de se conviver 
e todas elas servem para sobreviver e apenas uma 
para viver:

          - Sobrevivem os sócios e seus interesseiros;

          - Sobrevivem os políticos e seus partidários;

          - Sobrevivem os maus que atraem os cúmplices.

 “O comum dos homens mantém relações. 
Os príncipes têm cortesões. Só os virtuosos possuem 
amigos” disse Voltaire.
 Vivem os amigos!
 Calma lá intrépido rotariano. Não vá se 
colocando de pronto entre estes. 
 Há antes que re�etir.

 Ao mesmo tempo em que se vive coletiva-
mente, deve-se existir individualmente. Na 
convergência destas duas vertentes podem surgir 
di�culdades e desacertos, a�nal somos mais de um 
dentro dos nossos clubes, com nossas subjetividades 
e idiossincrasias. Por mais parecidos que sejamos tão 
diferentes o somos.
 Assim é que a diversidade de personali-
dades deve antes e em primeiro ser aceitas. Não 
apenas toleradas, e jamais repudiadas.
 A capacidade de mudar o outro se resume 
na capacidade de mudarapenas a si mesmo. Então 
tudo muda. 
 A minha verdade, por mais obtusa que 
possa vos parecer, continua sendo a minha verdade.
 “A verdade não está no homem, a verdade 
está entre nós” disse Sócrates.
 Talvez a cooperação do passado tenha 
cedido à competição atual, que propiciou a disputa, 
trazendo em seu bojo a rivalidade e por �m a 
agressividade.
 O sentimento da cooperação está no cerne 
do ideal rotário: “Dar de Si Antes de Pensar em Si” 
falou o sábio Paul Harris.
 Companheiros (“cum panis”), o somos sim, 
pois compartilhamos um pão chamado servir. A 
virtuosidade rotária é coexistirmos em nossas diferen-
ças. Assim são os amigos.

Rotarianos: coexistir nas diferenças

Fonte: Informativo do RI nº 213 de Novembro de 2014

 Participe do espírito solidário das festas 
de �nal de ano fazendo uma doação à Fundação 
Rotária no dia 2 de dezembro. 
 Nesta data se celebra o “Giving 
Tuesday” ou “Dia de Doar” no Brasil, evento que 
visa promover maior mobilização em prol da 

Participe do #DiadeDoar 

 Houve um recorde de contribuições ao 
Fundo Anual e Fundo de Dotação neste ano, e as 
doações a Pólio Plus permanecem fortes. O total 
contribuído no mundo foi de mais de US$250 
milhões. 30% dos Rotarianos �zeram contribuições 
ao fundo anual e 80% dos Rotary Clubs também 
participaram, fazendo contribuições ao fundo 
anual.

 O Brasil foi o segundo país do mundo que 
mais fez subsídios distritais (em quantidade de 
subsídios recebidos), atrás apenas dos Estados 
Unidos. Em valores foi o quinto, com um total de 
US$ 969.072. 

DESTAQUES DO ANO ROTÁRIO 2013-14

Fonte: Revista Brasil Rotário – José M.Castan Jr. Psicoterapeuta.
*O autor é José Milton Castan Jr, psicoterapeuta e associado ao

Rotary Club de Sorocaba.

cultura de doação. 
 Participe e divulgue a campanha através 
das hashtags #DiadeDoar #GivingTuesday. Entre 
em ação para ajudar os menos afortunados e 
causar um impacto positivo no mundo!


