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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

JANEIRO

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 de Janeiro

Dia 21: aniversario de casamento do 
companheiro Buzzoni  e Annaluiza
Dia 27: aniversário do companheiro 
Renato

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Companheirismo

  O homem é o mais 
gregário dos seres vivos e 
não consegue viver só. A 
busca constante de novas 
amizades é peculiar do ser 
humano. Dentro desse 

princípio, que Paul Harris idealizou o Rotary. O 
Rotary, portanto foi concebido como um clube 
de amizade e mais do que isso, um clube de 
companheirismo.
 A amizade e o companheirismo não se 
conquistam de uma maneira mecânica, ele tem 
todo processo de conhecimento e troca de 
informações, experiência e �nalmente a 
con�ança mútua. É muito semelhante ao 
namoro de duas pessoas que se apaixonam.
 Muito temos discutido sobre as 
diferentes formas de manipularmos o compa-
nheirismo.  O companheiro Jonas está pleno de 
razão, quando a�rma que o companheirismo 
deve ir além das informações sociais lidas na 
tribuna do clube.

 O companheirismo deve ser 
constante, dioturno, e, abranger todos os 
companheiros, esposas, �lhos, parentes e 
amigos. Ele deve ser praticado dentro e fora do 
clube, em contatos comerciais, sociais, espor-
tivos, etc.
 Finalmente podemos concluir que 
companheirismo e amizade devem ser demons-
trados no respeito à opinião do outro, na 
atenção com o companheiro que fala, no apoio 
à sugestão dada, nas críticas construtivas e no 
respeito mútuo.

O companheirismo é enaltecer as
qualidades do amigo e muitas vezes

ignorar seus defeitos.

Ano Rotário 2014-15
Edição 23

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY

       Hoje, dia 27 
20h30: Reunião Mista
Palestra – Pesca Esportiva
Palestrante – Rubens de Almeida Prado
Comemoração dos aniversários
de Janeiro

Armênia: água potável para os
moradores nas áreas de fronteira

 Yerevan (CICV), 05 de dezembro - 
Moradores da aldeia remota de Movses, na 
região de Tavush, ao longo da fronteira 
internacional com o Azerbaijão, agora têm 
acesso mais seguro e mais fácil de água potável 
graças ao apoio do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV) da delegação da Armênia. O 
CICV aprimorou a rede de água, levando água 
potável para muito mais perto dos residentes, e 
construiu uma captação de fonte de água para 
abastecer um reservatório que serve para 1.350 
moradores da vila. Projetos desse tipo fazem 
parte dos Programas de assistência mais amplos 
do CICV para as comunidades da zona de 
fronteira.

 Em conexão com este projeto que 
bene�cia onze famílias, a rede de água potável 
foi reforçada com um gasoduto adicional de 580 
metros, um tanque de água de plástico de 3mil 
litros, e uma torneira pública de fechamento 
automático para evitar o vazamento 
desnecessário de água. Essas medidas 
trouxeram água potável para mais perto das 
casas dos moradores, que antes tinham que 
percorrer longas distâncias para coletá-la em 
fontes mais próximas.
 O CICV também construiu uma 
captação de fonte de água em Movses. A partir 
de agora, a água correrá por um gasoduto de 
200 metros recém-estabelecido em um 
reservatório de 100 metros cúbicos.

Fonte: 
https://www.icrc.org/en/document/armenia-access-

drinking-water-village-residents-border-area#.VILlytJJknk

 

Nota: o artigo acima foi publicado no boletim Stadium de 
21/09/2003. Como as palavras do Presidente, e passados  
21 anos, a história do nosso clube confirma o verdadeiro 

valor da amizade nos bons e maus momentos, nos 
momentos de alegria e de tristeza,e é o que sentimos

em todos os nossos encontros. .

NOTÍCIAS DO DISTRITO 4610
O RCSP de São Paulo Sumaré realizará a reunião Waldis 

Dellamanha no dia 26/02/2015.
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Faça o Rotary Brilhar!

 O Presidente eleito, K.R. "Ravi" Ravindran, 
anunciou no último domingo, 18 de janeiro, 
durante a Assembleia Internacional em San Diego, 
o seu Lema para 2015-16 "Seja um Presente para o 
Mundo".
 "Todos vocês já receberam muitos 
presentes, mas este ano vocês receberão um 
presente muito especial: a chance de usar todos os 
seus talentos e dons para se tornarem um presente 
para o mundo", disse Ravindran durante o evento 
de treinamento de cinco dias para os governadores 
eleitos. "Vocês têm um ano para mostrar seu poten-
cial e colocá-lo em prática. Um ano para liderar os 
clubes dos seus distritos e transformar a vida de 
outras pessoas. O tempo que temos é curto, e há 
muito a ser feito."
 Com relação ao nosso maior desa�o, a 
erradicação da pólio, Ravindran ressaltou que: "Um 
futuro sem pólio é o que prometemos às crianças 
de todo o mundo. E este é um presente que vamos 
dar a elas."
 Ravindran, que é do Rotary Club de 
Colombo, Sri Lanka, se referiu às recentes conquis-
tas do Rotary na luta contra a pólio como um exem-
plo do que os rotarianos podem fazer no mundo. 
Quando o Rotary estabeleceu a meta de erradicar a 
pólio há 25 anos, ela era endêmica em 125 países, e 
mais de 1.000 crianças eram paralisadas pelo vírus 
por dia. Hoje, a doença está presente em apenas 

três países: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. 
"Vamos continuar com a nossa luta, até vencermos 
a guerra."
 Ele também falou sobre outros desa�os 
da instituição, como o desenvolvimento do quadro 
associativo. "Temos que encontrar uma maneira de 
redescobrir os fundamentos que construíram a 
nossa organização: a ênfase nos altos padrões 
éticos em todos os aspectos de nossas vidas e o 
sistema de classi�cação que incentiva a diversidade 
de conhecimentos em todos os clubes", disse ele. 
"Essas ideias são muitas vezes vistas como um 
obstáculo para o recrutamento de novos associa-
dos, mas elas são essenciais para o nosso sucesso, e 
ignorá-las seria um grande erro."
 Ravindran também ressaltou que o foco 
em branding é essencial para ajudar no cresci-
mento da organização e que precisamos reposicio-
nar a nossa imagem, que enfraqueceu em muitas 
partes do mundo. Além disso, o Rotary precisa 
continuar a buscar doações para a Fundação 
Rotária, atrair novos associados e incentivar os 
associados atuais a participarem mais.
 "Vocês têm um ano para construir monu-
mentos que irão durar para sempre. Eles não serão 
esculpidos em granito ou mármore, e sim na vida e 
no coração de gerações. Este é o nosso momento. 
Vamos agarrar esta oportunidade com unhas e 
dentes", �nalizou Ravi.

Fonte: Revista Brasil Rotário – janeiro de 2015 

Ravindran anuncia seu lema

86º Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos dias 10,11 e 12 de abril 
de 2015, no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Para mais informações e reservas:
(11) 3667-7479 | 3666-0041
distrito@rotary4610.org.br

Vamos participar!!


