
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
 Semana passada conversamos sobre liderança neste 
espaço. Liderança é uma qualidade extremamente necessária 
nos dias de hoje para que soluções reais para os problemas que 
afetam nossas vidas e o mundo sejam encontradas. 
Vejo cada membro de nosso clube como um líder, 
alguém disposto a transformar as vidas de pessoas 
da comunidade e do mundo para melhor. Dentro 
dessa disposição, devemos pensar em como manter 
nosso clube sempre ativo, unido e atraente, tanto 
para aqueles que já fazem parte dele, como para 
novos membros em potencial. Essa motivação para 
fazer do clube um todo harmônico e coeso ganha 
destaque neste mês que se inicia. Lembremos que 
agosto é o Mês do Desenvolvimento do Quadro Associativo 
(DQA).
 A princípio eu devo aproveitar este momento para 
incentivar todos a arregaçarem as mangas na busca por novos 
membros para o clube. Para tanto, poderíamos todos contar 
para nossos amigos lá de fora as nossas experiências positivas 
no clube. Poderíamos relatar o que fazemos e quanto isso é 
grati�cante. Assim, talvez, mais pessoas se interessem por nossa 
associação. Quanto mais pessoas diferentes, de áreas diversas, 
conseguirmos trazer para o Rotary, maior será nossa inserção na 
comunidade. A�nal, precisamos de muitas portas abertas para 
que nossos projetos tenham sucesso e isso só se consegue com 
uma grande rede de pessoas engajadas. 
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Presidente 2015-16
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 No entanto, eu gostaria de ir um pouco além. Sinto que 
devo aproveitar este momento também para dizer que, mais 
que atrair novos membros para nosso clube, devemos nos 

esforçar para que todos que aqui convivem se sintam 
bem e reconhecidos por suas ideias e ações. Dessa 
forma, estaremos garantindo que cada companheiro 
se sinta motivado a continuar no clube, oferecendo 
seus serviços e seus dons, como já disse em outras 
oportunidades. Cada um de nós tem algo de especial 
para oferecer. Nenhum de nós é melhor ou pior que 
os demais companheiros, já que dons são distribuí-
dos diferentemente entre as pessoas. Devemos 
buscar o que temos de melhor em nós mesmos, sem 
vaidade, para que sejamos verdadeiros líderes que 

têm a capacidade de motivar os que estão a sua volta a sempre 
oferecer, justamente, aquilo que têm de especial em benefício 
de todos.
 Relembro, aqui, as palavras do Presidente Ron 
Burton: 

“O desa�o não é apenas trazer novos associados ao Rotary, 
mas sim transformar todos os associados em verdadeiros 

rotarianos.” 
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de agosto

Dia  1º: Paulo, �lho do companheiro Manoel

02: Maria de Fátima, esposa do companheiro 
William

07: casamento do companheiro Bispo e Márcia

15: Marisa, �lha dos companheiros Gazel e Emira

30: Luiz Gustavo, �lho do companheiro Cirino

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 04 de agosto

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião ordinária

Terça-feira, 11 de agosto

20h30: Reunião Mista de Comemoração
ao Dia dos Pais



Neste ano, eu tenho
um sonho

 Em março de 2015, o GD 2011-2012 
Gercy Joaquim Camêlo deixou-nos um texto 
que re�ete um sonho, uma vontade, … E 
sonhos podem ser realizados. E neste dias 
temos tido notícias vindas de várias origens 
sobre o fato de que faz um ano de que a Nigéria 
não registrou sequer um caso de poliomielite. E 
tudo isso começou com um sonho, quando em 
1985 o Mundo registrava 350 mil caso por ano 
da doença, por 125 países. Hoje, temos regis-
tros sendo feitos por apenas dois – Afeganistão 
e Paquistão, com o número de casos podendo 
ser contados nas mãos.
 O texto de Gercy está postado aqui 
para sua leitura e seus comentários:

 Com trabalho, podemos ajudar milhões 
de pessoas no Brasil e no mundo, que precisam da 
ajuda do homem e do amor de Deus. Podemos 
ainda ver um número expressivo de rotarianos 
desmotivados por diversos motivos, que embora 
não deixem o Rotary, estão com seu entusiasmo 
abalado. Há um clamor nas ruas por justiça social 
por parte dos governantes, dos rotarianos e da 
sociedade de um modo geral. O Brasil precisa de 
cada um de nós, não podemos nessa hora de 
con�itos sociais, dizer não à Pátria brasileira, pelo 
contrário, temos que está de pé e a ordem para 
servir. 

 Eu tenho um sonho de ver o Rotary 
sendo propagado todos os dias para o mundo, 
por meio do trabalho do Distrito 4530, através 
dos 70 Rotary Club espalhados pelos estados de 
Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Onde o 
trabalho dos rotarianos, conhecido mundial-
mente, seja exercido com e�cácia nas comuni-
dades assistidas. Onde a mensagem rotária seja 
levada à sociedade, com clareza e fé. Que a 
mensagem do rotarismo deixe de ser uma 
palavra e torne uma atitude, mesmo para as 
pessoas mais distantes. Que o cidadão se 
convença e cresça na perspectiva de viver em paz, 
andando em humildade lado a lado com o 
próximo. Onde a doutrina rotária seja o assunto 
das conversas entre os rotarianos e que o 
trabalho não seja um “momento especial da 
semana”, mas um hábito.
 O rotariano não pode perder tempo com 
coisas inúteis, quando o que é importante está 
em jogo, que é o fomento do ideal de servir e da 
promoção dos princípios éticos. A obra do Rotary 
é urgente! Não podemos perder tempo, antes 
devemos recrutar mais rotarianos para nossa 
organização. Portanto, fortaleça os Clubes, o 
Distrito e prossigamos , para juntos sonharmos o 
sonho do Rotary e do Distrito 4530. Este é o meu 
sonho para o Ano Rotário 2015/2016.
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“Cada sonho que você deixa pra trás, é um pedaço
do seu futuro que deixa de existir.”

Steve Jobs

Aconteceu na última reunião

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

Posse do companheiro
Flávio Guilherme Raimundo

Entrega da comenda Paul Harris para a 
cônjuge Marian D.S. Cirino


