
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
 Agosto é aquele mês especial do Desenvolvimento do 
Quadro Associativo (DQA). É tempo de re�etirmos e agirmos 
para tornarmos nosso Rotary Club mais diversi�cado e sempre 
atraente para todos os que dele participam. O Rotary 
Club de São Paulo Pacaembu conta hoje com 22 
sócios. Lembrando que a meta para nosso distrito é 
de um mínimo de 20 associados, podemos consi-
derar que estamos caminhando na direção correta. 
Porém, tenho certeza, temos potencial para fazer e 
ser muito mais. Estou certo de que podemos agregar 
mais pessoas a esse caminho e mais qualidade em 
nosso trabalho e em nossas relações.
 É importante que todos compartilhemos 
nossas ideias sobre como trabalhar para esse Rotary que ideali-
zamos. Para tanto, convido todos a participar, no dia 18/08, do 
Fórum de Debates sobre o DQA, juntamente com os compa-
nheiros de outros três Rotary Clubs de São Paulo: o Memorial da 
América Latina, o Jardim das Bandeiras e o Bela Vista – Bixiga.
O debate acontecerá no horário e local usuais de nossas 
reuniões e será mediado pelo companheiro Francisco Ferreira Joel Roberto Scholl
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de Souza Filho do Rotary Club Barueri Alphaville, o Chico. 
Tornemos este um momento rico de re�exões e ideias para 
alcançarmos nosso objetivo de conquistar novos companheiros 

para nossos clubes e de manter motivados aqueles 
que já conquistamos. Tenhamos em mente para esse 
debate a importância do que fazemos em prol da 
comunidade e do mundo em que vivemos.
 Aproveito ainda para lembrar que agosto é o 
mês em que todos dedicamos nossa homenagem 
àquele que guiou nossos primeiros passos durante a 
vida: nossos pais. Cada um de nós vai lembrar com 
carinho da dedicação daquele que nos conduziu 
pelos caminhos da vida até que tivéssemos a capaci-
dade de andarmos sozinhos. Cada companheiro que 

é pai lembrará também da sua importância na vida daqueles 
que precisam ou precisaram ser guiados até a conquista da 
autonomia. Papel mais nobre não há. Deixo aqui meus sinceros 
parabéns para todos que aceitaram essa missão. 
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Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

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, 11 de agosto

20h30: Preparação do
Fórum sobre DQA e Comemoração ao
Dia dos Pais.

Terça-feira, 18 de agosto

20h30: Fórum sobre DQA, com a
transferência das reuniões dos Clubs:
RCSP Memorial da América Latina,
Jardim das Bandeiras e Bela Vista - Bixiga



Seja proativo:
traga um associado

 Com certeza, você deve pertencer a um 
distrito ou a um clube pujante e que possui em 
suas comunidades número su�ciente de pro�s-
sionais capazes e conceituados, dotados do 
espírito do servir. São pessoas que ainda não o 
conhecem e, consequentemente, ainda não são 
seus companheiros.
 Devemos ser criativos, inovadores, 
decididos e proativos para nos tornar conheci-
dos do grande público, e daí partirmos para 
angariar novos associados. E não precisamos 
dizer que tem sido muito valioso o intenso 
trabalho reservado aos grupos que cuidam da 
Imagem Pública do Rotary visando tornar essa 
missão mais fácil.
 A tarefa de arrebanhar novos compa-
nheiros não está reservada apenas aos Conse-
lhos Diretores e às Comissões de Desenvolvi-
mento do Quadro Associativo. Se assim fosse, 
parte do problema já estaria resolvido, e muitos 
estariam orgulhosamente exibindo em sua 
lapela a roda rotária – essa que já foi denomi-
nada de denteada.
 Você, caro companheiro, que tem 
orgulho de participar da nossa centenária 
instituição, permita que seus amigos, colegas de 
pro�ssão, vizinhos, entre outros, também 
compartilhem desse orgulho, convidando-os 
para que nos conheçam e depois se tornem 
rotarianos com o mesmo entusiasmo que o seu.
 Você ainda se lembra daquele dia tão 
especial em que se tornou rotariano? Você foi 

saudado por um mar de novos rostos e vislum-
brou um oceano de novas oportunidades para 
companheirismo e serviço. Seu padrinho no 
Rotary fez a diferença; ele dedicou parte do 
tempo para fazê-lo sentir o espírito da nossa 
organização. 
 Agora é chegado o momento em que 
você fará a diferença. Agosto é um mês 
dedicado ao desenvolvimento e retenção do 
quadro associativo, época ideal para se trazer 
um novo associado para o nosso convívio. Toda-
via, não podemos limitar o nosso trabalho 
somente ao recrutamento de novos associados; 
precisamos cuidar também da manutenção dos 
já existentes. Não nos esqueçamos de que é sete 
vezes mais fácil manter um rotariano do que 
trazer um novo.
 Imagine por um momento aonde 
poderíamos chegar se cada rotariano trouxesse 
um novo companheiro. Esse pequeno esforço 
representaria um crescimento sem paralelo. 
Solicito aos rotarianos que sejam proativos nos 
seus esforços de desenvolvimento e retenção 
do quadro associativo.
 Novos associados signi�cam vida nova 
para os Rotary Clubs, pois eles trazem ideias 
novas, energia e entusiasmo. Novos associados 
têm ânsia de enfrentar novos desa�os, 
empreender projetos inovadores e contribuir 
com enfoques modernos para antigos 
empreendimentos.
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Aconteceu na última reunião
1) Debate sobre o local da próxima Conferência 
Distrital: São Paulo ou Interior;

2) Debate sobre o custo �nal da Convenção;

3) Transferência de reunião para o dia 22/08 -  
pedágio de divulgação do Mc Dia Feliz;

4) Organização do 1º Companheirismo no apto 
do companheiro Sergio, com a despedida da 

Presidência 2014-15 do companheiro Gazel e 
sua esposa Emira;

5) Visita do companheiro Jonatas Silva Neto - 
Rotary Club BH Leste;

6) Apresentação do Projeto Saúde e Cidadania 
pelo companheiro Marcelo Lima do RCSP 
Morumbi, que será feito em parceria com RCSP 
Pacaembu.

“Não se preocupe com a distância entre
seus sonhos e a realidade.
Se você pode sonhá-los você pode realizá-los.”
Belva Davis
Contribuição: Bernadete Scatolini
Imagem: http://ashthorp.tumblr.com/


