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Banco de Leite 
Humano

 O projeto do 
Banco de Leite 
Humano da Santa Casa 
de Misericórdia de São 
Paulo está avançando. 
Depois da Fundação 

Rotária ter efetuado o depósito dos recursos do 
subsídio global, a comissão formada por repre-
sentantes dos clubes parceiros – Rotary Clubs 
de São Paulo Pacaembu e Barra Funda, do 
Distrito 4610, e Rotary Clubs de São Paulo 
Ipiranga e Sudeste, do Distrito 4420 – deram 
início à cotação dos móveis, equipamentos e 
veículo que serão adquiridos. Essas cotações 
estão sendo feitas junto a empresas especializa-
das, com base em relação de necessidades 
apresentadas pela Santa Casa.

Projeto RUMO

 O RCSP Pacaembu está preparando o 
seu projeto RUMO. As tratativas estão bem 
adiantadas e sua realização está prevista para o 
final deste mês.
 No mês dos Serviços Profissionais, os 
nossos companheiros estarão oferecendo orien-
tação a alunos do ensino médio a respeito de 
suas respectivas profissões, falando de seus 
requisitos básicos, das características dos 
cursos e das escolas que os oferecem, bem 
como das perspectivas específicas do mercado 
de trabalho.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Marco Rotário

 O marco rotário de 
nosso clube está passando 
por um serviço de manuten-
ção, com reparos de trincas, 
pintura e jardinagem. 
 Em face da recente 
mudança da marca do 
Rotary, com alteração de 
cores de seu logo, estamos 
aproveitando a ocasião para 
aplicar a nova marca ao 
nosso marco rotário.

PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência

 O RCSP Pacaembu manteve contato 
com os responsáveis pela aplicação do 
PROERD nas escolas que iremos apoiar. Em 
uma das próximas reuniões estaremos 
recebendo essas pessoas para nos contar um 
pouco mais sobre esse 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.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

AGENDA DO CLUBE
OUTUBRO

Hoje, 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”

15/10 – Reunião Ordinária –
Homenagens a pro�ssionais

22/10 – Reunião Ordinária –
Preparação do projeto RUMO

29/10 – Reunião festiva mista – 
Apresentação do “Quem Sou Eu” – 

comemoração dos aniversários do mês

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

MARCOS DO ROTARY

 Em 1928, o rotari-
ano James Wheeler 
Davidson (14/06/1872-
18/07/1933), um explo-
rador, escritor, diplo-
mata norte-americano e 
empresário madeireiro, 
grande entusiasta pelo 
Rotary, dedicou três 
anos de sua vida para 
fundar Rotary Clubs em 

mais de 12 países: Austrália, Nova Zelândia, 
Turquia, Grécia, Egito, Jerusalém (Israel), 

 

(Myanmar), Tailândia, Java (Indonésia), e em 
vários estados malaios, incluindo Seremban , 
Kuala Lumpur, Malacca, Penang, Ipoh, Klang e 
Cingapura.
 James Davidson é considerado respon-
sável pelo estabelecimento dos primeiros Rotary 
Clubs do Sudeste Asiático e Austrália.
 A interessante biogra-
fia de James Davidson está na 
Wikipedia:
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ja
mes_W._Davidson)

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

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 12/10 - Marcelo, �lho do companheiro 
Buzzoni

- Marcelo, �lho do companheiro 
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NOTÍCIAS DO ROTARY
Outubro: mês dos serviços profissionais

 Em outubro, o Rotary comemora a 
Avenida de Serviços Profissionais. Considerada 
uma das Avenidas mais importantes, os clubes são 
incentivados a iniciar atividades com duração de 
um ano que variam desde discussão de tópicos 
rotários até a implementação de programa de 
reconhecimento a projetos comunitários.
 Entre as muitas ações e metas, os 
serviços profissionais realizam:

- a aderência e promoção dos mais altos padrões 
éticos em todas as ocupações 

- reconhecimento do valor de todas as ocupações, 
não apenas dos rotarianos 

- uso das habilidades profissionais para atender a 
necessidades das comunidades 

 Em nosso clube, o Projeto Rumo, 
realizado em algumas escolas, faz parte desta 
Avenida. É por meio das 
palestras que passamos o 
conhecimento profissional aos 
jovens estudantes.

Colaboração:
Rachel Buzzoni

COLUNA FEMININA

As três peneiras...

Um homem, procurou um sábio e disse-lhe: 
- Preciso contar-lhe algo sobre alguém! Você não 
imagina o que me contaram a respeito de... 
Nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates 
ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: 
- Espere um pouco. O que vai me contar já 
passou pelo crivo das três peneiras? 
- Peneiras? Que peneiras? 
- Sim. A primeira é a da verdade. Você tem 
certeza de que o que vai me contar é absoluta-
mente verdadeiro? 
- Não. Como posso saber? O que sei foi o que 
me contaram! 
- Então suas palavras já vazaram a primeira 
peneira. Vamos então para a segunda peneira: a 
bondade. O que vai me contar, gostaria que os 
outros também dissessem a seu respeito? 
- Não! Absolutamente, não! 

- Então suas palavras vazaram, também, a 
segunda peneira. Vamos agora para a terceira 
peneira: a necessidade. Você acha mesmo 
necessário contar-me esse fato, ou mesmo 
passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda 
alguém? Melhora alguma coisa? 
- Não... Passando pelo crivo das três peneiras, 
compreendi que nada me resta do que iria contar. 
E o sábio sorrindo concluiu: 
- Se passar pelas três peneiras, conte! Tanto eu, 
quanto você e os outros iremos nos beneficiar. 
Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma 
fofoca a menos para envenenar o ambiente e 
fomentar a discórdia entre irmãos. 
Devemos ser sempre a estação terminal de 
qualquer comentário infeliz! Da próxima vez que 
ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo 
adiante, submeta-o ao crivo das três peneiras 
porque: Pessoas sábias falam sobre idéias; Pessoas 
comuns falam sobre coisas; Pessoas medíocres 
falam sobre pessoas.

Colaboração: Roseli Acerbi

Dólar Rotário para
Outubro de 2013: R$ 2,31


