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Caras(os) 
companheiras(os),

 A semana que 
passou foi marcada 
pela presença do Papa 
Francisco no Brasil 
para a Jornada Mundial 
da Juventude. Durante 
sua passagem por aqui 

nos deixou diversas lições de fé e de esperança 
e conclamou a todos, especialmente os jovens 
de todo o mundo, a ir às ruas pregar o 
evangelho dizendo:
 “Ide, sem medo, para servir. Seguindo 
estas três palavras, vocês experimentarão que 
quem evangeliza é evangelizado, quem 
transmite a alegria da fé, recebe alegria.”
 Em outro momento o Papa Francisco 
destacou que “o povo brasileiro, sobretudo as 
pessoas mais simples, podem dar para o mundo 
uma grande lição de solidariedade. É uma 
palavra frequentemente esquecida ou 
silenciada porque incomoda. Quase parece um 

PALAVRAS DO PRESIDENTE

palavrão: solidariedade", disse o Papa. "Não se 
cansem de trabalhar por um mundo mais justo 
e mais solidário", acrescentou.
"Como diz o ditado: sempre se pode colocar 
mais água no feijão", lembrou o Papa Francisco.
 Inspirados pelos ensinamentos do 
Papa Francisco, os rotarianos, através de seus 
próprios exemplos, de suas atitudes, podem 
fazer a diferença em seus lares, em seus clubes, 
em suas comunidades. Cada um deve traçar seu 
próprio caminho no Rotary, encontrar o que é 
especial para si e, dessa forma, abrir seus olhos 
e coração para a força dos serviços rotários. 
 Devemos assegurar que cada um de 
nós esteja envolvido o máximo possível para 
que possamos levar os serviços do Rotary 
adiante. Afinal, isso é Viver Rotary, Transformar 
Vidas.

Que Deus nos abençoe!

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE
JULHO E AGOSTO

Hoje  -  Reunião mista festiva – 
apresentação “Quem sou eu – 

companheiro Renato Martins”
e comemoração dos

aniversariantes do mês

06/08 – 19h30 - Reunião do Conselho 
Diretor e às 20h30 – Reunião Ordinária

13/08 – Palestra “Governança corpora-
tiva”, proferida pelo Prof. Edman 

Altheman

20/08 – Fórum DQA – Dia do Amigo
27/08 – Reunião mista festiva – 

aniversariantes de agosto

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

Serviço à Comunidade

 Na noite de 23 de 
fevereiro de 1905, Paul 
Harris e mais três amigos 
fizeram a primeira 
reunião do que seria o 
primeiro Rotary Club. Os 
primeiros rotarianos 
eram homens de 
negócios vindos de 
cidades pequenas e que 

haviam conseguido se estabelecer na metró-
pole. Além de Paul, estavam presentes um 
cliente seu, Silvester Schieler, um outro amigo, 
Gustavus (Gus) Loehr e um amigo deste último, 
Hiram Shorey. Um quarto nome, Harry 
Ruggles, era parte da lista inicial de Paul mas 
somente começou a frequentar o clube a partir 
da segunda reunião. Schieler tinha uma 
empresa de fornecimento de carvão, na época 
o principal meio de aquecimento de interiores, 
e Loehr era engenheiro de minas. Não se 
conheciam mas Paul previra, com sucesso, que 
se tornariam amigos com o convívio. Shorey 
era o que se chamava na época de merchant 

tailor, que hoje corresponderia a ser dono de 
uma confecção, e Ruggles tinha uma gráfica, a 
qual fazia os papéis do escritório onde Paul 
trabalhava.
 Na gênese do Rotary, podemos já ver 
dois de seus elementos principais: o compa-
nheirismo e as relações profissionais.
 O terceiro elemento, o serviço à 
comunidade, surgiu em 1907, quando o Rotary 
Club de Chicago realiza um de seus primeiros 
serviços à comunidade. O clube faz uma 
reunião de organizações cívicas visando 
estabelecer uma comissão encarregada de 
instalar banheiros públicos e melhorar o sanea-
mento na cidade.
 “Com meus compa-
nheiros, eu aprendi a colocar 
ênfase em dar ao invés de 
receber", escreveu Paul Harris 
em seu livro This Rotarian Age.

Fonte: Site do RI e Wikipedia.

Luiz Bortoli

Aniversariantes da semana:
Dia 29 - casamento William e Mª de Fátima
01/08 - Paulo, �lho do comp. Manoel
03/08 - Maria de Fátima, esposa do comp. 
William

- casamento William e Mª de Fátima
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COLUNA FEMININA

Anne Matthews é a primeira 
mulher a assumir a função de 

vice-presidente do RI 

  O Rotary atingiu mais 
um marco com Anne L. 
Matthews, do Rotary Club de 
Columbia East, EUA, 
ocupando a cadeira da 
vice-presidência do Rotary 
International. Anne é a 

primeira mulher a desempenhar esta função.
“As mulheres têm contribuído muito ao 

Rotary”, disse Matthews, que também é a 
primeira mulher a servir tanto como curadora da 
Fundação Rotária como diretora do RI. “Aquela 
imagem de 'clube do bolinha' se dissipou e não 
volta mais. Tanto faz se o trabalho é feito por um 
homem ou por uma mulher; o que importa é que 

a pessoa seja eficaz. Estou muito orgulhosa de ser a 
primeira vice-presidente e muito grata aos pionei-
ros da Califórnia que lutaram pela adesão das 
mulheres no Rotary.”
 Anne Matthews começou a frequentar 
reuniões de Rotary Clubs em 1989, por 
recomendação de seu pastor, e não demorou 
muito para que ela se tornasse ativamente 
envolvida em seu clube. Ela diz que os momentos 
inesquecíveis para ela foram imunizar crianças 
contra a pólio na Índia, abrir poços d'água na selva 
amazônica e preparar comida para os que têm 
fome.
 “Faz muito bem para mim falar e ouvir as 
histórias transformadoras que acontecem por 
causa do Rotary.”

Fonte: Rotary News

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

COMPANHEIRISMO – Homenagem à Presidente Emira Gazel

 No dia 13 de julho (sábado), foi 
realizada uma reunião festiva de companheirismo 
e de homenagem à presidente 2012-13 de nosso 
clube, a companheira Emira Gazel. O evento 
aconteceu na residência do companheiro Geraldo 
Acerbi e de sua esposa Roseli, que organizaram 
uma agradável noite de companheirismo e um 
excelente jantar. Contou com a presença dos 
associados do RCSP Pacaembu e de seus famil-
iares, bem como de alguns de seus associados 
honorários: Maria Tereza Saldanha Federighi, 
Roberto Quass e Maria Aparecida Quass, Eduardo 
Ribeiro de Amorim e Vera Skaf de Amorim. 
 Na ocasião, a companheira Emira foi 
homenageada por sua profícua gestão, recebendo 
os cumprimentos de todos os presentes. Os 

companheiros Abelardo e Ivo a saudaram, desta-
cando as realizações de sua gestão, e agrade-
ceram, em nome de todos os companheiros e 
familiares, por sua dedicação e desempenho. A 
companheira Emira falou sobre alguns projetos e 
atividades que foram desenvolvidos, com destaque 
para o Banco de Leite Humano da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, em parceria com o 
RCSP Barra Funda e outros clubes, lembrando da 
importância da continuidade de gestão que um 
clube de Rotary deve ter para que seus projetos 
sejam bem sucedidos.
 O companheiro Marco Antonio Gazel 
também foi homenageado por sua destacada 
participação durante a gestão de sua esposa Emira.

SEMINÁRIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

 No dia 27 passado (sábado), o nosso 
clube participou de seminário sobre a Fundação 
Rotária, realizado pelo Distrito 4610 de Rotary 
International, cujo objetivo 
foi o de transmitir novos 
conhecimentos aos 
companheiros dos clubes e 
facilitar o desempenho de 
suas atividades neste ano 
rotário. O evento aconteceu 
no Colégio Módulo, na 
Lapa, e contou com a 
participação de cerca de 107 
companheiros. 
 Foi conduzido 
pelo Governador Claudio 
Moyses e pelo Presidente 
da Comissão Distrital da 
Fundação Rotária, EGD 
Nadir Zacharias.

 A importância da Fundação Rotária, as 
formas de contribuição e liberação de recursos 
para financiamento de projetos à comunidade e o 

Plano Visão de Futuro foram 
os destaques das palestras 
proferidas. Uma dinâmica 
de grupos para discutir 
exemplos de projetos de 
subsídio global, um passo-
a-passo para elaboração de 
projetos de subsídio global 
e as regras para obtenção 
de recursos (FDUC) para 
projetos de subsídio distrital 
válidas para esta gestão 
também foram temas do 
seminário.


