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 No sábado (9/11), 
o Rotary Club de São 
Paulo-Pacaembu esteve 
em festa. Primeiro, 
seus associados foram 
em visita ao marco 
rotário do clube, 
recém-reformado, já 
com a nova identidade 

visual do Rotary International e com novo 
projeto de paisagismo. De fato, ficou muito 
bonito e chama a atenção de quem passa.
 O marco do RCSP-Pacaembu é a 
nossa identidade junto à comunidade. Ele 
marca a presença do Rotary na região, 
divulgando a marca da organização a todos os 
que passam pelo local e veem a construção. A 
nossa Imagem Pública começa ali.
 Idealizado pelos rotarianos do RCSP 
Pacaembu no ano de 1992, o marco rotário foi 
inaugurado no dia 28 de junho de 1993 e está 
situado no coração do bairro, que é a Praça 
Charles Miller, defronte ao Estádio Paulo 
Machado de Carvalho (Pacaembu).
 O governador do Rotary International 
- Distrito 4610, companheiro Claudio Moyses, 
também esteve lá presente prestigiando o nosso 
clube. Além dele, nos prestigiaram o governa-
dor assistente  Gilberto Almeida e o compa-
nheiro Manuel Castanho, ambos do Rotary 
Club de São Paulo-Parque Continental. 

 A seguir, todos foram a uma reunião 
de companheirismo, na residência do 
presidente do clube, onde tiveram a oportuni-
dade de assistir a uma palestra sobre "Cachaça: 
O mais brasileiro dos prazeres", proferida pelo, 
Prof. Eng. Jairo Martins da Silva, assunto sobre o 
qual tem livro publicado, escreve artigos, 
profere palestras e conferências, ministra cursos 
e conduz degustações. 

PALAVRAS DO PRESIDENTE

 Depois de algumas degustações, os 
presentes saborearam uma feijoada e aproveita-
ram momentos muito agradáveis de forte união 
entre os companheiros do Rotary Club de São 
Paulo-Pacaembu.
 Contamos ainda com a participação 
de nosso associado honorário e fundador do 
clube, Eduardo Ribeiro de Amorim junto com 
sua esposa Vera, e da associada honorária 
Maria Tereza S. Federighi, esposa de nosso 
saudoso companheiro Jonas Federighi.
 Aproveitamos para celebrarmos 
também os aniversários da companheira Emira 
e dos companheiros Buzzoni e Scatolini, bem 
como do nosso convidado Antonio Carlos 
Guimarães, cuja posse em nosso clube está 
agendada para o dia 12/11/2013, por ocasião 
da visita oficial de nosso governador distrital e 
sua esposa, Sylvia Regina.

AGENDA DO CLUBE
NOVEMBRO

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

19/11 – 20h30 - Reunião ordinária – 
Palestra sobre o PROERD - Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência, a ser proferida pelo Capitão 

Marlon e pela Soldado PM Veiga,
do 4º BPM

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 15/11 - Tiago, �lho do companheiro 
Manoel
Dia 17/11 - Manoela, �lha do companheiro 
Manoel
Dia 18/11 - casamento do companheiro 
Bortoli e Cecília
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MARCOS DO ROTARY

  Em 1947, morre o 
fundador do Rotary, Paul 
Harris, em 27 de janeiro. Mais 
de 300.000 rotarianos no 
mundo inteiro lamentam a 
grande perda. 
  Paul já havia expres-
sado desejo de que, quando 
morresse, em vez de enviar 
flores, as pessoas fizessem 
doações à Fundação Rotária 

em sua homenagem. 
 Dias antes de sua morte, líderes rotários 
haviam se comprometido a uma grande iniciativa 

de arrecadação de fundos para a Fundação. Após
sua morte, foi estabelecido o Fundo em Ho-
menagem Póstuma a Paul Harris como maneira de 
solicitar essas verbas. Este fundo ajudou a 
estabelecer as Bolsas da Fundação Rotária para 
Estudos de Nível Superior. Na reunião de 
maio/junho de 1947, o Conselho Diretor alocou 
US$60.000, dos US$228.000 
arrecadados, para apoiar o 
programa. 

Fonte: site do RI.

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

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

NOTÍCIAS DO ROTARY

RCSP-Pacaembu participa de projeto de 
subsídio global da Argentina

 Trata-se do projeto de prevenção e 
reabilitação de doenças cardiovasculares no 
hospital público Paroissien, em Isiro Casanova, 
em parceria com o Rotary Club de Villa 
Constructora, da Provínica de Buenos Aires, 
Argentina.
 Depois de analisar profundamente os 
diversos aspectos do projeto, como seu alcance e 
impacto na comunidade, de La Matanza, com 
população de 2.500.000 de pessoas e com 3 
hospitais, o clube argentino passou a priorizar os 
elementos e executar um macro projeto através 
de um subsídio GLOBAL da Fundação Rotária. 
Neste projeto foi muito importante, segundo 
eles, o apoio econômico dado pelos Rotary 
clubes de São Paulo - Brasil - Pacaembu distrito 
4610 e o São Paulo Sudeste distrito 4420, seus 
parceiros internacionais que acompanharam 

essa subvenção global do Rotary Club Villa 
Constructora. 
 Este subsídio consiste em apoiar o 
programa de reabilitação que realiza o paciente 
cardíaco no serviço de Cardiologia do Hospital 
Paroissien, executado pelo Dr. Alberto Marani, 
envolvendo, numa primeira etapa, a doação de 10 
bicicletas ergométricas, 3 bandas deslizantes motor 
3HP para realizar ginástica de reabilitação aos 
doentes cardíacos.
 A longo prazo, subdivide-se em quatro 
pontos: Capacitação; financiamento da edição da 
Revista Diástole; Projeto Avental Branco, com 
palestras médicas para a prevenção de doenças 
cardiovasculares e Folheteria, com panfletos acom-
panhando o Projeto Avental Branco, conceito da 
união do avental do professor e do médico. 
 O Hospital Paroissien fica na Ruta Nac. nº 
3, Km. 21 - 1765, Buenos Aires, Argentina - 
Telefone:+54 11 4669-3490.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

PALAVRAS DO PRESIDENTE (continuação)

Visita oficial do Governador Distrital

 A visita oficial do governador distrital, 
Claudio Moyses, a nosso clube está programada 
para o próximo dia 12 (terça-feira). Sua esposa 
Sylvia Regina B. Moyses, bem como o casal-
presidente do clube da Governadoria (RCSP 
Barra Funda), Pedro José Manfrin e Ana Cícera, o 
estarão acompanhando nessa ocasião.
 O propósito da visita é inteirar-se da 
situação geral do clube e de seus projetos, 
enfatizar tópicos importantes relativos ao Rotary 
e motivar os associados do clube a participarem 
de atividades de prestação de serviços.

A programação dessa visita é a seguinte:

Das 18h00 às 19h00
1) Reunião restrita entre o Governador do 
Distrito, acompanhado de seu Governador 
Assistente, juntamente com o Presidente, Presidente 
Eleito, Secretário e Tesoureiro do Clube;

2) Reunião entre a Primeira Dama Sylvia Regina e os 
cônjuges ;

Das 19h00 às 20h00
1) Assembléia Geral do clube, que deverá durar 
uma hora e terá a participação de cônjuges e 
visitantes;

Das 20h30 às 22h00
2) Reunião Festiva da Visita Oficial - Posse de novo 
associado

COLUNA FEMININA

A Página é Sua
 O vazio. É inevitável senti-lo, pois 
sempre existirão espaços reticentes de fim da 
história, de sonhos realizados e mudanças 
bruscas, sempre haverá um espaço para um novo 
começo, para novos objetivos. Não há porque 
temê-lo, ele faz parte da nossa alma sem fundo,

sem limites, ele é apenas uma pausa, o mensageiro 
do novo, algo para revoltar as águas paradas e fazer 
acontecer, é a folha em branco esperando por uma 
nova história: um poema, um romance, uma 
aventura… Pode escolher, a página é sua! Se está 
vazia, preencha!
                                         Autora: Carol Szabadkai


