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 No ano rotário de 
2013-14, nosso lema, e 
nosso desafio será Viver 
Rotary, Transformar 
Vidas. 
 O presidente de RI, 
Ron D. Burton, nos 
alerta que há muita 
coisa diferente em 
Rotary hoje, mas que o 

alicerce no qual o Rotary foi construído não 
mudou. O Rotary tem sua base, e sempre teve, 
em seus Valores: serviços humanitários, 
companheirismo, diversidade, integridade e 
liderança. Esses valores definem os rotarianos: 
são os valores pelos quais vivemos e os valores 
que nos empenhamos a levar às comunidades 
onde servimos.
 Ser rotariano, segundo o companheiro 
Burton, significa enxergarmos o mundo e nosso 
papel nele, de uma forma singular. Significa 
aceitarmos nossas comunidades como nossa 
responsabilidade, e agirmos de acordo: 
tomando iniciativa, e fazendo o que for preciso, 
fazendo o que é certo, e não o que é fácil. 
 Todos viemos para o Rotary para 
participar e fazer a diferença, diz Burton. Mas 
quando você toma a decisão de realmente viver 
Rotary, a decisão de trazer os serviços e os
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valores rotários para sua vida todos os dias, é aí 
que você começa a ver o impacto incrível que  
pode ter. É aí que você encontra a inspiração, a 
animação e o poder de realmente transformar 
vidas. E nenhuma vida será transformada mais 
do que a sua, afirma Burton.
 Cada um de nós é capaz de definir um 
momento, uma situação em que percebeu a 
transformação que Rotary foi capaz de provo-
car. Se refletirmos sobre os acontecimentos de 
nossas vidas, dos relacionamentos conquista-
dos, das ações humanitárias desenvolvidas, das 
atividades de companheirismo vividas e de 
tantas outras experiências em Rotary, 
certamente teremos clareza da importância de 
ser rotariano.
 E você, quanto o Rotary transformou a 
sua vida? De que forma? E o sentimento de ter 
transformado a vida de outras pessoas, você já 
sentiu?
 Como nos lembra Ron D. Burton, 
você escolheu usar um pin do Rotary. O resto 
depende de você.

Vamos juntos Viver Rotary,
Transformar Vidas.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE
JULHO E AGOSTO

Dia 30/07  -  Reunião mista festiva – 
apresentação “Quem sou eu – 

companheiro Renato Martins”
e comemoração dos

aniversariantes do mês

Dia 06/08 -  Reunião do Conselho 
Diretor às 19h30 e

Reunião Ordinária às 20h30

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30,
NO CAESAR BUSINESS

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - 
SÃO PAULO - SP)

RCSP PACAEMBU CONVIDA

Visite nosso site:
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

A fundação do Rotary

 O primeiro clube de prestação de 
serviços do mundo, o Rotary Club de Chicago, 
foi fundado em 23 de fevereiro de 1905 por 
Paul Percy Harris, um advogado que queria 
reproduzir em um grupo profissional o mesmo 
espírito de amizade que caracterizava as 
cidades pequenas de sua juventude. O nome 
“Rotary” surgiu devido ao sistema inicial de 
rodízio das reuniões, que eram alternadas entre 
os escritórios dos integrantes do grupo. O 
Rotary tornou-se cada vez mais popular e, 
dentro de uma década, clubes foram fundados 
em diversas cidades dos Estados Unidos, como 
São Francisco e Nova York, e em Winnipeg, no 
Canadá.
 Costumamos dizer que o surgimento 
do Rotary foi na data da fundação do primeiro 
clube, mas é difícil dizer quando exatamente 
isso aconteceu. A data de fundação do Rotary 
Club de Chicago é a referência principal, 
porém o embrião do Rotary teria sido gerado 
em 1900.

 Naquela época Paul Harris estava em 
início de carreira e morando na segunda maior 
cidade do continente, sentia falta do espírito de 
camaradagem da pacata e acolhedora Walling-
ford, no estado de Vermont, onde crescera.
 Em uma noite do verão de 1900, Paul 
foi jantar na casa de um colega advogado no 
bairro de Rogers Park. Terminada a refeição, 
saíram para uma caminhada nas redondezas e 
Paul viu que seu anfitrião tinha conseguido 
fazer vários amigos no comércio local. Ali 
surgiu-lhe a ideia de criar um clube que 
transformasse relacionamentos comerciais em 
amizades. Tal ideia ficou encubada na mente 
de Harris durante alguns anos, até que, na noite 
de 23 de fevereiro de 1905, ele 
e mais três amigos fizeram a 
primeira reunião do que seria o 
primeiro Rotary Club.

Fonte: Site do RI e Wikipedia.

Bortoli

Aniversariantes da semana:
Dia 23 - Roseli, esposa do

companheiro Acerbi
Dia 27 - Annaluiza, esposa do

companheiro Buzzoni

Aniversariantes da semana:
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COLUNA FEMININA

Veja o Sol Nascer

 Quando foi a última 
vez em que você realmente 
pensou a respeito do sol?  
Com que frequência você 
aprecia a luz e o calor da 
presença dele sem parar 
para pensar como esse 

astro vivificante está muito além da nossa 
compreensão?  Dia após dia, enquanto você 
lamenta suas perdas, o sol nasce para abastecer e 
cuidar do crescimento das plantas que nos 
servirão de alimento.  O sol volta, todas as 
manhãs, fazendo com que o vento acaricie, dance 
ou lute com você enquanto você espera o ônibus 
ou dá uma olhada no jornal.  O sol não pergunta 
nada, e ainda torna possível a sua vida.
 Quando foi a última vez que você 
realmente pensou sobre a água?  Com que 
frequência você mata a sede sem parar para 
pensar sobre o milagre das moléculas, invisível 
aos olhos, combinando-se para criar o líquido que 
sustenta a vida?  Diariamente você bebe água.  
Você se banha nela.  Suas decepções vem e vão, 
algumas menores, outras mais sérias e, no meio 
de tudo isso, você bebe da água da vida sem 
reparar.  
 Quando foi a última vez que você 
realmente pensou sobre as estrelas?   Sobre o céu?  

Sobre os animais selvagens?  Sobre as árvores? Se 
você,   ainda que por um momento, tirasse o véu 
de seus olhos e visse tudo o que lhe é oferecido, 
você seria tragado pelo espantoso amor do 
universo.
 Você tem seus contratempos na vida.  Há 
coisas que você deseja e oportunidades desper-
diçadas.  Lembre-se, no entanto, que, quando a 
decepção o tira da segurança e do conforto, torna-
se transparente o véu que o separa do mistério.  
Quando a dor é muito grande, seu investimento 
nas ilusões torna-se mais transparente.  Muito 
pouco o separa da essência luminosa da verda-
deira existência.  Aproveite esse momento precioso 
para olhar além da desordem das construções 
humanas e sentir a profusão de milagres de amor 
que permanentemente o cercam.
 Não se goza apropriadamente o mundo 
enquanto o mar não correr nas suas veias, 
enquanto você não se vestir com o céu e não se 
coroar com as estrelas... Enquanto você não estiver 
mais presente no hemisfério, considerando as 
glórias e belezas que ali se encontram, do que na 
sua própria casa;  enquanto você não se lembrar de 
quão recente é a sua criação e a maravilha que foi 
isso.

Thomas Traherne
Colaboração: Bernadete Scatolini

Dólar Rotário para
julho de 2013: R$ 2,00

NOTÍCIAS DE ROTARY

ISABELI FONTANA NO
MAIOR COMERCIAL DO MUNDO

 A modelo e atriz Isabeli Fontana é a mais 
nova embaixadora do Rotary International no 
combate a Pólio. 
 Junto à diversas outras celebridades, ela 
está participando do maior comercial do mundo. 
Você pode conferir o post da foto no link abaixo:

http://thisclose.endpolio.org/pt/submissions/30
802

 E você, o que está esperando para partici-
par também do maior comercial do mundo? 
Convide agora mesmo seus amigos, família e  com-
panheiros de Clube para participar dessa grande 
campanha. Acesse já o link abaixo e acrescente 
sua foto:

http://thisclose.endpolio.org/pt

Fonte: Informativo Rotário 197 rotary.org.br

No último dia 16, a reunião de nosso clube foi transferida para a Festiva de Posse do Rotary Club de 
São Paulo Memorial da América Latina, em que assumiu a presidência o companheiro Paulo Grimaldi.
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