
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 Hoje, venho pela primeira vez dirigir algumas palavras 
neste espaço a todos os companheiros do Rotary Pacaembu, no 
papel de Presidente do clube. Faço isso com alegria, entusiasmo 
e muita disposição para servir ao clube e à comuni-
dade. 
 Meus primeiros pensamentos voltam-se 
mais uma vez em um agradecimento a todos os 
queridos companheiros e companheiras do clube. 
Sua participação na Cerimônia de Transmissão de 
Cargo, no último dia 02 de junho, fez desse um 
momento muito especial e que estará sempre 
guardado em minha memória, ajudando-me a 
manter �rme a vontade de dar o melhor de mim 
durante todo o ano rotário em que estarei desempenhando o 
papel de Presidente. Mais uma vez, também agradeço aos 
companheiros e amigos Gazel e Emira, pelo brilhante trabalho 
durante sua gestão à frente do clube.
 Tenho bem claro, diante de mim, o lema que vai 
inspirar a todos nós durante este ano de trabalho: “Seja um 
Presente para o Mundo”. Relendo algumas palavras do Presi-
dente Ravi Ravindran, na apresentação do lema, relembro a 
ideia de que todos temos algo a oferecer para construírmos um 
mundo melhor.  Todos nós temos diferentes talentos, conheci-
mentos e habilidades, além de, certamente, muita vontade de 
trabalhar pelo bem.
 Nesse espírito, venho, então, motivar a todos naquela 
que é a primeira campanha abraçada pelo clube neste novo ano 
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rotário.  Falo do McDia Feliz 2015 em prol do GRAACC – 
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Já 
estamos trabalhando na venda dos tickets que poderão ser 

trocados no dia 29 de agosto por sanduíches Big Mac 
em qualquer restaurante McDonald’s participante. 
Peço que continuemos este trabalho com empenho e 
disposição. Cada ticket custa R$13,50 e o esforço de 
cada um de nós pode fazer a diferença na vida de 
muitas crianças e adolescentes que precisam de 
ajuda. Seja este o nosso primeiro presente para o 
mundo nesta gestão 2015-16.
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Próxima reunião do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de Julho

Dia 03: companheiro Manoel
07: Renata, �lha do companheiro Acerbi
09: Elizabeth, esposa do companheiro Ivo
11: casamento do companheiro Abelardo e Maria 
Helena
14: companheiro Bortoli
16: companheiro Joel
18: Fabiana, �lha do companheiro Manoel
18: Diego, �lho do companheiro Abelardo

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 14 de julho

20h30:  Reunião Ordinária
transformada em Assembléia
para aprovação do Programa e
Orçamento para o ano rotário 2015-16



O Ano Rotário
que passou
 Assim como na vida, no Rotary usamos 
a experiência do passado para vivermos o 
presente e projetarmos o futuro.
 A vivência do ano que �ndou nos faz 
re�etir sobre a informação acima, inicialmente 
pelo nosso “micro Universo”, ou seja, nosso 
clube. Vivemos um ano inusitado 
ao comemorarmos os 25 anos de 
nossa fundação de forma 
brilhante, mostrando ao mundo 
rotário o comprometimento dos 
valorosos companheiros que 
auxiliaram para a continuação da 
nossa história.
 O ano transcorreu com a 
união de todos, com empenho no 
desenvolvimento do companheirismo e princi-
palmente em nossos projetos. O clube 
manteve uma base sólida de credibilidade 
junto ao Distrito e mundo rotário.
Quando mudamos o foco inicialmente para o 
Distrito, também tivemos um ano de muito 
trabalho e união com o Governador Ivo, 
buscando agregar valores aos clubes. Se 
perdemos um clube na capital, ganhamos um 
clube no interior (RC de Cajati), além do que o 
Distrito foi preparado para crescer de forma 
e�caz neste ano que se inicia e o nosso clube 
está perfeitamente inserido no contexto.
 Quando o foco é o “macro Universo do 
Rotary Internacional”, o grande acontecimento 
foi a Convenção Internacional do Rotary na 
cidade de São Paulo. A escolha da nossa cidade 

gerou grande descon�ança e expectativa no 
mundo rotário em relação à segurança, trans-
porte, Dengue e outros problemas, entretanto, 
não temos conhecimento de nenhum caso de 
violência ou doenças e o transporte foi acima 
da expectativa.

 O número de participantes 
decepcionou o mundo rotário 
(menos de 15000), pois, os rotari-
anos do Brasil não participaram 
unanimente como acontece em 
outros países que sediam a 
Convenção, mas o evento em si foi 
brilhante, não só na organização, 
no atendimento aos convencionais, 
mas também no respeito rigoroso 

dos horários e programação.
 Os palestrantes foram de alto nível, 
cabendo destacar as palestras de duas jovens 
de 10 anos: uma da Argentina e outra da Ingla-
terra, que por seus conteúdos e emoção, 
colocaram lágrimas nos olhos de muitos ali 
presentes. Os workshops com temas variados e 
eventos culturais paralelamente agradaram a 
todos.
 Ao fazer uma retrospectiva do ano 
rotário que passou, com enorme participação 
de cada um, podemos a�rmar com certeza que 
todos nós cumprimos nosso juramento que 
�zemos ao nos tornarmos rotarianos.

O RCSP Pacaembu
esteve presente
 O clube transferiu duas reuniões para as Festivas de Posse do Rotary Club de São Paulo - 
Jardim das Bandeiras e o Memorial da América Latina. Além, também, de ter prestigiado algumas 
outras posses do nosso Distrito 4610.
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