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Projeto Rumo

 No dia 26 de 
outubro, numa manhã 
ensolarada de sábado, 
o Rotary Club de São 
Paulo – Pacaembu 
realizou o seu Projeto 
Rumo, com a finali-

dade de orientar os jovens do ensino médio da 
Escola Estadual Prof. Flamínio Fávero, situada 
na Av. Gen. Penha Brasil, 3001 - VL N Cacho-
eirinha, São Paulo, sobre mercado de trabalho e 
ajudá-los na escolha de uma profissão.

 Com este projeto os jovens podem 
conhecer e ter informação sobre diferentes 
carreiras, por meio de discussões com diversos 
profissionais capacitados e prontos para trans-
mitir suas experiências. Ele visa, portanto, a 
promover a interação entre profissionais líderes 
em suas áreas de atuação e jovens adolescentes 
do ensino médio em busca de orientações e 
dicas para a escolha de suas carreiras profissio-
nais.

 Nossos agradecimentos ao diretor 
Leandro José Campos, ao vice-diretor Celso 
Rocha de Melo e aos demais professores da E. 
E. Prof. Flamínio Fávero pela ótima acolhida 
que nos deram. Até uma próxima!

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Visita oficial do Governador
Transformador de Vidas

 O dia 12 de novembro, próxima 
terça-feira, trata-se de uma data muito impor-
tante e festiva para o nosso clube. Nesse dia 
receberemos o governador Claudio Moyses e 
sua esposa Sylvia Regina, que virão em visita 
oficial ao RCSP Pacaembu. Sejam muito bem 
vindos!

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

AGENDA DO CLUBE
NOVEMBRO

05/11 – 19h30 – Reunião do
Conselho Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária – Acervo 
Histórico do clube e ONG 

“Os Bicicreteiros”

09/11 – 11h30 – Visita ao Marco Rotário 
recém-reformado e modernizado

– 13h00 – Companheirismo na residên-
cia dos companheiros Ivo e Abelardo - 

Palestra sobre “Cachaça” seguida por 
feijoada completa

12/11 – 19h00 – Visita o�cial do
Governador Claudio Moysés

19/11 – 20h30 - Reunião ordinária

26/11 – 20h30 - Reunião festiva mista – 
Apresentação do “Quem Sou Eu” pela 

companheira Rachel Buzzoni e
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

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 10/11 - companheiro Scatolini
Dia 10/11 - Márcia, esposa do
companheiro Bispo
Dia 10/11 - Felipe, �lho do companheiro 
Cirino
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MARCOS DO ROTARY

 A Segunda Guerra Mundial pôs à prova 
a esperança rotária. Os rotarianos estabeleceram 
um fundo de assistência para vítimas da guerra. 
Eles também prepararam um pedido de "respeito 
pelos direitos humanos", uma prévia do papel 
proeminente que o Rotary teria na promoção da 
paz no mundo.
 Durante a II Guerra Mundial, muitos 
clubes foram forçados a se desativar, enquanto 
outros intensificaram seus esforços humanitários 
de modo a socorrer as vítimas da guerra. Em 
1942, em preparação para o pós-guerra, rotari-
anos realizaram uma conferência para promover 
intercâmbios internacionais de âmbito educa-
cional e cultural, que inspirou a fundação da 
Unesco.

 Em 1945, 49 rotarianos serviram em 29 
delegações na Conferência de Fundação da ONU. 
O Rotary ainda participa ativamente das conferên-
cias da ONU, enviando observadores aos princi-
pais encontros e incluindo em suas publicações 
tópicos em destaque nas Nações Unidas.
 “São poucos os que deixam de reco-
nhecer o trabalho realizado pelos Rotary Clubs em 
todo o mundo”, declarou certa 
vez o ex-primeiro-ministro da 
Grã-Bretanha, Winston Church-
ill.

Fonte: sites do RI.

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

COLUNA FEMININA

Dólar Rotário para
Novembro de 2013: R$ 2,20

NOTÍCIAS DO ROTARY

Saiba como usar a nova
identidade visual do Rotary

 A nova identidade visual do Rotary é o 
assunto do momento. Alguns rotarianos já adota-
ram esta nova identidade, como dá para ver 
pelos exemplos acima, mas outros ainda estão 
por adotá-la. Até mesmo o presidente do Rotary 
International Ron Burton admite que não estava 
muito confiante nos estágios iniciais da Iniciativa 
para Fortalecer o Rotary. Porém, após fazer várias 
perguntas e obter respostas, ele passou a acredi-
tar que tudo vai dar certo.
“Acredito que assumiremos uma posição privile-
giada com nossa imagem pública e mudaremos 
o que as pessoas pensam do Rotary”, disse 
Burton.
 Ao começar a aplicar as novas 
diretrizes em suas comunicações, tenha em 
mente que:

• Os clubes não precisam descartar materiais que 
ainda não foram usados. Incentivamos que sigam 
as novas diretrizes para os materiais criados a 
partir de agora.

• Os clubes podem usar as fontes gratuitas 
recomendadas nas Diretrizes sobre a Identidade 
Visual como uma alternativa para as duas fontes 
recomendadas que exigem pagamento de taxa de 
licenciamento.

• O seu distintivo de lapela do Rotary não mudará. 
Ele continuará com o logo azul real e dourado que 
identifica os rotarianos no mundo inteiro.

• A Iniciativa para Fortalecer o Rotary vai muito 
além da nossa identidade visual. Ela oferece uma 
nova maneira de contar a história rotária.

 Diretrizes atualizadas destacando a 
flexibilidade da nova voz e as recomendações da 
identidade visual estarão disponíveis nas próximas 
semanas, e as ferramentas e modelos virão em 
seguida.
 “Você tem que atrair a atenção das 
pessoas”, diz Burton sobre a nova voz e identidade. 
“Quando as pessoas passam a prestar atenção em 
você, você ganha o coração delas”.

* Extraído da Revista Brasil Rotário – 31/10/2013

Silêncio é mansidão
Quando você não defende a si mesmo contra as 
ofensas
Quando você não chama por seus direitos
Quando você deixa Deus defende-lo
Silêncio é mansidão...

Silêncio é misericórdia
Quando você não revela a outros a falta de seus 
irmãos
Quando você prontamente perdoa sem remexer 
o passado
Quando você não julga, mas ora em seu coração
Silêncio é misericórdia...

Silêncio é paciência
Quando você aceita sofrimentos sem reclamar, 
alegremente
Quando você não procura consolações humanas
Quando você não se torna muito excitado
Mas espera, paciente, que a semente germine
Silêncio é paciência...

Silêncio é humildade
Quando não há competição
Quando você considera a outra pessoa
melhor do que você

Quando deixa seu irmão brotar,
crescer e amadurecer
Quando você, alegremente, abandona tudo
no Senhor
Quando as suas ações podem ser mal interpretadas
Quando você deixa para outros a gloria da
recompensa
Silêncio é humildade...

Silêncio é fé
Quando você guarda silêncio porque sabe que
o Senhor agirá
Quando você renuncia à voz do mundo
para manter-se na presença do Senhor
Quando você não se esforça para ser entendido
Porque é suficiente para você saber que o Senhor o 
entende
Silêncio é fé...

Silêncio é adoração
Quando você abraça a cruz sem 
perguntar “por quê”
Silêncio é adoração...

Madre Teresa de Calcutá
Colaboração:

Emira Maria Aranha Gazel


