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I Caminhada pelo 
Aleitamento Materno

 No domingo (22), 
o RCSP Pacaembu 
participou da I Cami-
nhada pelo Aleita-
mento Materno, inicia-
tiva de diversos Rotary 

Clubs – Aclimação, Anchieta, Barra Funda, 
Independência, Pacaembu, Parque do Ibirapu-
era, Saúde, Sudeste, Vila Carioca, Vila Mariana 
e São Caetano do Sul - com o objetivo de 
conscientizar a comunidade da importância do 
aleitamento materno, contribuindo para 
diminuir a taxa da mortalidade infantil.
 Também estiveram conosco uma 
assessora de Marketing, uma jornalista e um 
fotógrafo da Santa Casa de São Paulo, 
registrando essa contribuição para o projeto de 
subsídio global da Fundação Rotária para 
implantação do Banco de Leite Humano da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que 
envolve nosso clube, em parceria com o RCSP 
Barra Funda (D.4610) e os RCSP Ipiranga e 
Sudeste (D.4420), bem como o Distrito 4855 da 
Argentina.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Fórum da Juventude

 Na reunião do último dia 17, realiza-
mos o Fórum da Juventude. Foi uma ocasião 
muita agradável e proveitosa, na qual a 
companheira Rachel Buzzoni fez uma breve 
explanação sobre essa quinta Avenida de 
Serviços do Rotary International, destacando 
suas diversas iniciativas, especialmente o 
Intercâmbio de Jovens, os Interact e Rotaract e o 
RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil). 
Além disso, contamos com dois importantes 
depoimentos feitos por duas participantes 
desses programas, Flávia Mentone e Cristina de 
Miranda Costa, que nos contaram um pouco de 
suas experiências, seus ganhos e dificuldades, 
bem como suas transformações provocadas por 
essas iniciativas do Rotary. 
 Os companheiros presentes puderam 
debater esse tema e aprender um pouco mais 
sobre a importância de envolver os jovens em 
nosso clube e de participar dos projetos e 
programas de Rotary relacionados a eles.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO E OUTUBRO

Hoje 24/09 – Reunião mista festiva – 
Palestra do Vereador Floriano 
Pesaro sobre o tema “Políticas 

Sociais” - comemoração dos 
aniversariantes de setembro

01/10 - 19h30 - Reunião do Conselho
Diretor e às 20h30 - Reunião Ordinária

08/10 – Reunião Ordinária – Palestra 
do companheiro Sérgio de Castro, 

Coordenador de Imagem Pública, 
Zonas 22A, 22B e 23A de R.I. - 

“Imagem Pública, Verdades e Mitos”

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

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

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

E nosso 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

Prova
Quádrupla

Aniversariantes da semana:
Dia 27/09 – casamento do companheiro 
Ivo e Elizabeth
Dia 30/09 – casamento do companheiro 
Jayme e Sydney
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MARCOS DO ROTARY
 O nome oficial da organização passou a 
ser Rotary International. O nome foi registrado 
nos novos estatutos e regimento interno adotados 
na convenção internacional de 1921.
 Em janeiro daquele ano, o milésimo 
clube rotário foi fundado em York, na Inglaterra. A 
reunião preliminar do Clube aconteceu na 
Mansion House (casa do prefeito de York) em 12 
de janeiro de 1921. A reunião inaugural foi 
realizada no dia 04 de fevereiro de 1921 e York se 
tornou, além do milésimo Rotary Club, o 36º 
clube da Associação Britânica de Rotary Clubs
(agora Rotary International na Grã-Bretanha e na
Irlanda, RIBI). O clube reunia-se às sextas-feiras,    

quinzenalmente, no Royal Station Hotel. Atual-
mente, reúne-se semanalmente.
 Os Rotary Clubs de Melbourne e Sydney 
foram os primeiros Rotary Clubs australianos. 
Melbourne foi fundado em 21 de abril de 1921. 
Atualmente tem mais de 250 membros e orgulha-
se de ter muitas mulheres dentre os associados do 
clube. O clube orgulha-se também por ver um de 
seus membros mais ilustres eleger-se Presidente do 
Rotary International, Sir Angus Sinclair Mitchell.
 O Rotary Club de 
Johannesburg, África do Sul, foi 
o primeiro Rotary Club da África.

Fonte: sites do RI e dos clubes citados.

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

NOTÍCIAS DO ROTARY
Rotary intensifica a luta contra a proliferação 

das drogas entre crianças e jovens com 
programa denominado ROTARY PREVENÇÃO 

ÀS DROGAS

 O desafio de combater e vencer o flagelo 
que as drogas causam nas famílias devido ao fato 
de jovens e adolescentes serem expostos cada vez 
mais cedo ao assédio de traficantes, recebe 
oficialmente, no dia 24 de setembro, às 19h, no 
Palácio dos Bandeirantes, o reforço de umas 
principais organizações humanitárias com 
atuação em todo o mundo, o Rotary International.
 O Governador Geraldo Alckmin, 
receberá rotarianos de 18 municípios do Estado 
de São Paulo, liderados pelo Governador do 
Distrito 4610 do Rotary International, empresário 
Claudio Moyses.

 Para o evento de lançamento oficial deste 
programa, intitulado ROTARY PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS, além do Governador Geraldo Alckmin e 
do Comando da Policia Militar, estarão presentes 
os 18 prefeitos dos municípios integrantes do 
Distrito 4.610 de Rotary International, incluindo o 
município de São Paulo, autoridades dos poderes 
executivos, legislativo e judiciário, além de rotari-
anos e presidentes de dezenas de Rotary Clubs 
deste Distrito.
 Durante o evento, será oficializada a 
parceria entre Rotary e o PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Violên-
cia) - um excelente programa da Polícia Militar que 
atua na prevenção ao uso de drogas por crianças e 
adolescentes, com atuação nas escolas públicas e 
particulares em todo o estado.

COLUNA FEMININA
Dicas para corrigir a postura e
sentir menos dores na coluna

 Dores nas costas e coluna são algo 
capaz de deixar qualquer pessoa de mau humor. 
Mais do desconforto, as dores na coluna atrapa-
lham atividades simples do dia-a-dia e tarefas 
comuns podem se tornar extremamente pesaro-
sas. A boa notícia é que algumas mudanças 
podem trazer grandes benefícios para você. Anote 
as dicas que preparamos e comece em pouco 
tempo a sentir as diferenças e evite problemas 
mais sérios de lesões.

Dores nas costas e coluna
No computador

 Quem trabalha com computador deve 
ter cuidado redobrado com a postura. Ficar horas 
diante da telinha pode causar inúmeras conse-
quências. Para uma postura adequada diante do 
computador, posicione a cadeira bem próxima à 
mesa e mantenha as costas ereta e totalmente 
apoiadas no encosto. A tela do computador deve 
ficar na altura dos seus olhos e os pés devem ficar 
repousados em algum apoio. A posição para os 
cotovelos deve ser formando um ângulo de 90 
graus, assim como as pernas. 

Pegar algo no chão
 Quando tiver que abaixar para pegar 
algum objeto no chão tome cuidado para não 
sobrecarregar a coluna, principalmente se for algo 
pesado. A forma correta é flexionar os joelhos e 
dividir o peso do corpo e das cargas para as duas 
pernas.

Para abaixar
 Nunca se curve de pé para abaixar, 
mesmo que esta pareça ser a forma mais prática. 
Apóie os joelhos no chão ou flexione para 
conseguir um agachamento perfeito que não 
lesione a coluna.

Carregar sacolas
 Sempre divida o peso nos lados direito e 
esquerdo para não sobrecarregar a coluna. O peso 
não deve pender para nenhum dos lados, ficando 
balanceado se prejudicar o equilíbrio.

Ao andar
 Procure andar o mais ereto possível, 
sempre olhando acima da linha do horizonte. O 
velho exercício de treinar a caminhada com livros 
na cabeça direciona para a postura correta que não 
danifica a coluna.

Para dormir
 Usando o travesseiro: Dormir de barriga 
para cima: nessa posição, escolha um travesseiro 
baixo. Quem dorme de barriga para cima deve 
apoiar os joelhos sobre uma almofada para não 
forçar a lombar.
 Dormir de lado: Nessa posição, o traves-
seiro deve ser mais alto e acompanhar o contorno 
dos ombros, coloque um travesseiro entre as 
pernas, evitando que o joelho da perna de cima 
acabe indo parar no colchão, desalinhando a 
bacia.

Fonte: Diário Feminino, do Portal Terra
Colaboração: Maria Helena Nepomuceno


