
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
 Imagine uma roda de conversa entre amigos. Rapida-
mente o assunto em pauta será o das “crises” que assolam o 
mundo e, principalmente, nosso país. A crise econômica será 
certamente debatida, pois afeta nosso cotidiano 
mais diretamente. Logo em seguida, lembrarão da 
crise política, que se arrasta há tempos e não sai das 
manchetes dos jornais. Falarão, então, da crise moral 
e ética que está na raiz de muitos dos problemas que 
vemos retratados pela imprensa e que está intima-
mente ligada à crise política brasileira. O que muitos 
talvez não mencionem seja a crise de liderança. Falo 
aqui da falta de verdadeiros líderes, que são aqueles 
que, em momentos de crise, conseguem visualizar 
caminhos e soluções para os problemas que a realidade 
apresenta. 
 Quando penso em lideranças, lembro imediatamente 
de nosso clube. O Rotary é uma instituição que sempre buscou 
fomentar novas lideranças. E o signi�cado disso passa longe da 
ideia de formar “autoridades”. Líderes no Rotary são aqueles
que buscam trabalhar juntos pelo bem comum, respeitando o 
papel e o talento de cada um, buscando motivar sempre os 
companheiros a darem o melhor de si pelo próximo. Os líderes  
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no Rotary in�uenciam de forma positiva mentalidades e 
comportamentos, unem os membros do clube para que todos 
possam alcançar objetivos comuns não perdendo jamais de 

vista a ideia de que para tanto nunca se deve 
atropelar os princípios éticos que devem nos guiar 
em nossas vidas, tanto dentro como fora do clube.  
Ou seja, o Rotary contribui com a sociedade também 
com a formação de verdadeiros líderes.
 Cada novo membro do Rotary merece, desde 
o momento de sua posse, ser considerado um líder. 
Ser membro de um clube que tenta transformar para 
melhor a sociedade em que está inserido, representa, 
por si só, a opção por buscar caminhos éticos para a 
solução das grandes questões que afetam a todos os 

cidadãos, que de alguma forma são tocados pelas ações de 
nosso clube. É dentro desse espírito de fomento de novas 
lideranças que dou aqui as boas-vindas ao companheiro Flávio 
Guilherme Raimundo, mais um líder que colaborará para o 
desenvolvimento de nosso quadro associativo a partir de 28/07. 
Que, junto com todos os demais líderes do Rotary Club de São 
Paulo – Pacaembu, ele seja um presente para o mundo!

FOTO 
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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, 28 de julho

20h30:  Reunião Mista:

- Posse do companheiro
Flávio Guilherme Raimundo;

- Palestra do Dr. Bruno Cícero
Tegão de Souza - Tema: Dermatologi
e Estética.



O que os atletas paralímpicos
têm a nos ensinar?
 Qual é a sua maior limitação? Física, 
pessoal ou pro�ssional? De 0 a 10, o quanto 
seus bloqueios in�uenciam sua maneira de 
viver e de agir?
 Todos nós temos algum tipo de 
impedimento, seja ele físico, social, psicológico, 
�nanceiro etc. Porém, o que determina até 
onde você pode ir, não são os seus problemas e 
sim a intensidade que você dá a eles.
 Temos o costume de murmurar tanto 
de nossos problemas que às vezes nem 
paramos para pensar que existem pessoas que 
possuem menos que nós, e mesmo assim sua 
garra e força de vontade os levam a lugares 
inimagináveis.
 Reclamamos por tão pouco, a falta de 
dinheiro, de um carro para nos locomover, algo 
que nos deixou triste, entre outras coisas, mas 
imagine se você não tivesse nem mesmo mem-
bros para poder andar? Já parou para pensar 
em como seria sua vida se você tivesse algum 
tipo de de�ciência? Se você não conseguisse 
escrever, andar, ouvir ou enxergar?

Aprenda com os atletas paralímpicos

 Os atletas paralímpicos têm muito a 
nos ensinar. Mesmo em meio a suas limitações, 
conseguem encontrar um combustível pelo 
qual continuar lutando, enfrentando barreiras e 
vencendo as di�culdades.
 Hoje o que não faltam são grandes 
nomes de atletas paralímpicos que superaram 
seus limites e ousaram ir além, transformando 
suas realidades em grandes motivos para sorrir 
e comemorar grandes vitórias.

 Podemos ver nas competições diver-
sos atletas, com as mais variadas de�ciências, 
buscando um único objetivo, o pódio, que dá a 
eles o mérito da superação, da ousadia, da 
ressigni�cação, do otimismo e da quebra das 
barreiras impostas pela vida.
 A história de superação de cada um 
deles são uma valiosa lição de vida. O tamanho 
dos nossos problemas está relacionado a 
dimensão que nós mesmos damos a eles. Ou 
você pode ver em cada desa�o uma grande 
oportunidade de superer, quebrar seus 
bloqueios e vencer gigantes.
 Não deixe que seus medos, problemas 
ou crenças limitantes te impeçam de 
prosseguir rumo aos seus maiores sonhos. 
Dentro de você existe um potencial in�nito, por 
isso, não desista e vá além do impossível.
 Con�e em seu potencial, tenha força, 
fé e garra. Não desista de você, não desista da 
vida e não desista de lutar. Você pode tudo se 
você acreditar!
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Aconteceu
na última reunião

Aprovação do Orçamento Anual
do Ano Rotário 2015-16.

Depoimentos dos companheiros sobre o tema: 
O que representa o dia do amigo para você?

Visita do companheiro Andreas Häubter 
- Rotary Club de Munich, onde

demonstrou interesse em fazermos um 
projeto em conjunto.


