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 No mês da cons-
cientização rotária, o 
Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu concretizou um 
de seus maiores projetos – 
o Banco de Leite Humano 
da Santa Casa de São 
Paulo, conforme relatado 
em boletins anteriores, 
fruto de um projeto de 

Subsídio Global da Fundação Rotária.
 Isso significa que nos tornamos mais 
conhecidos pelo nosso trabalho e promovemos 
a Fundação Rotária. Como rotarianos cons-
cientes de nossa organização e que levamos 
nossa responsabilidade muito a sério, sabemos 
que com nossa imaginação, ambição e 
disposição, podemos realizar ainda mais.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
 Nas palavras de Dong Kurn (D.K.) Lee, 
Chair do Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária, 2013-14, nossa maior responsabili-
dade é também a mais simples: liderar através 
do exemplo. Assim, ele nos conclama a 
entender e promover a Fundação para que ela 
continue forte e, assim, nos possibilite 
continuar a fazer o bem no mundo.
 Assim, o Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu continuará desenvolvendo as suas 
ações, buscará atingir todas as suas metas e 
promover o bem na nossa comunidade.

Ter consciência rotária significa
“Viver Rotary, Transformar Vidas”.

AGENDA DO CLUBE
JANEIRO

Hoje 28/01 – 20h30 - Reunião festiva 
mista – Apresentação do “Quem Sou Eu”, 

pelo companheiro Antonio Carlos, e 
comemoração dos aniversários do mês

04/02 – 19h30 – Reunião do Conselho 
Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

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

NOTÍCIAS DO ROTARY
Líderes distritais falam sobre
nossa nova identidade visual

  Com o logo da Fundação ao fundo, 
Gary Huang, associado do Rotary Club de 
Taipei, Taiwan, que assumirá o cargo de 
presidente do Rotary International de 2014-15 
em 1° de julho, fala aos governadores eleitos 
durante a Assembleia Internacional de 2014.

 O sucesso de uma organização 
depende tanto do reconhecimento de sua 
marca quanto da qualidade de seus produtos. 
Empresas como Mercedez-Benz, Coca-Cola e 
LG são a prova disso. Afinal, quem não

Aniversários:

03/02 - Sydney, esposa do companheiro 
Jayme

- Sydney, esposa do companheiro 

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY
 No início dos anos 60, os Rotary 
Clubs espalhados pelo mundo começaram a 
patrocinar grupos de jovens universitários em 
projetos de prestação de serviços. Em 1968, 
após considerarem a relevância internacional 
dessas atividades, o então presidente do RI, 
Luther H. Hodges, e o conselho diretor, 
estabeleceram o Rotaract, acrônimo de "Rotary 
in Action" como programa oficial do Rotary 
Internacional, fundando o Rotaract Club de 
North Charlotte, EUA, em 13 de março de 
1968. O clube contava com 21 associados e 
plantou uma árvore no campus da universidade 
em comemoração à sua fundação.
 O programa cresceu e conta 
atualmente com 6.208 clubes em mais de 150 
países. O quadro social é integrado por 
142.784 pessoas (10/2013) de 18 a 30 anos de 

idade que trabalham em prol das comunidades, 
fortalecem relacionamentos pessoais e profis-
sionais e colaboram para a compreensão 
mundial.
 Rotaract Clubs fazem parte do esforço 
global do Rotary International em prol da paz e 
compreensão mundial e, a partir de suas comu-
nidades, possuem grande abrangência de ação. 
Rotaractianos utilizam recursos disponibiliza-
dos pelo Rotary International e pela Fundação 
Rotária e se beneficiam do apoio administrativo 
providenciado pelo Rotary 
International.

Fonte: RI, 
familiarotaria.blogspot.com.br, 

Wikipédia
Colaboração:

Luiz Antonio De Bortoli

Foto: Monika Lozinska/Rotary International
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COLUNA FEMININA

Que delícia de texto

 Eu nunca trocaria os meus amigos 
surpreendentes, a minha vida maravilhosa, a 
minha amada família por menos cabelo branco 
ou uma barriga mais lisa. Enquanto fui enve-
lhecendo, tornei-me mais amável para mim, e 
menos crítico de mim mesmo. Tornei-me o meu 
próprio amigo... Eu não me censuro por comer 
um cozido à portuguesa ou uns biscoitos extras, 
ou por não fazer a minha cama, ou pela compra 
de algo supérfluo. Eu tenho direito de ser desar-
rumado, de ser extravagante e livre .
 Vi muitos amigos queridos deixarem 
este mundo cedo demais, antes de compreen-
derem a grande liberdade que vem com o enve-
lhecimento. Quem vai me censurar se resolvo 
ficar lendo ou jogar no computador até as quatro 
horas e dormir até meio-dia? Dançarei ao som 
daqueles sucessos maravilhosos dos anos 60 & 
70, e se eu, ao mesmo tempo, desejo chorar por 
um amor perdido ... Eu choro. Vou andar na praia 
com um calção excessivamente esticado sobre 
um corpo decadente, e mergulhar nas ondas 
com abandono, se eu quiser, apesar dos olhares 
penalizados dos outros. Eles, também, vão enve-
lhecer. Eu sei que às vezes esqueço algumas 
coisas. Mas há mais algumas coisas na vida que 
devem ser esquecidas. Eu me recordo das coisas 
importantes.

 Claro, ao longo dos anos meu coração foi 
quebrado. Como não quebrar seu coração quando 
você perde um ente querido, ou quando uma 
criança sofre, ou mesmo quando algum amado 
animal de estimação é atropelado por um carro? 
Mas corações partidos são os que nos dão força, 
compreensão e compaixão. Um coração que 
nunca sofreu é imaculado e estéril e nunca 
conhecerá a alegria de ser imperfeito. Eu sou tão 
abençoado por ter vivido o suficiente para ter meus 
cabelos grisalhos, e ter os risos da juventude grava-
dos para sempre em sulcos profundos em meu 
rosto.
 Muitos nunca riram, muitos morreram 
antes de seus cabelos virarem prata. Conforme 
você envelhece, é mais fácil ser positivo. Você se 
preocupa menos com o que os outros pensam. Eu 
não me questiono mais. Eu ganhei o direito de 
estar errado. Eu gosto de ser idoso. A idade me 
libertou. Eu gosto da pessoa que me tornei. Eu não 
vou viver para sempre, mas enquanto eu ainda 
estou aqui, eu não vou perder tempo lamentando o 
que poderia ter sido, ou me preocupar com o que 
será. E eu vou comer sobremesa todos os dias (se 
me apetecer).

Que nossa amizade nunca se acabe
porque é direto do coração!

Colaboração:
Roseli Acerbi

consegue identificar instantaneamente a estrela 
de três pontas da Mercedez, as cores vermelha e 
branca da Coca-Cola e a carinha sorridente da 
LG?
 O propósito da Iniciativa para 
Fortalecer o Rotary foi o mesmo: fazer com que 
as pessoas reconheçam e entendam melhor a 
nossa Marca. Com um logo mais moderno e uma 
mensagem mais clara e uniforme para explicar 
quem somos e o que fazermos, contribuímos 
para o nosso futuro como uma das organizações 
humanitárias mais respeitadas e conhecidas do 
mundo.

 Durante a Assembleia Internacional, 
realizada na semana passada em San Diego (EUA), 
a próxima turma de governadores de distrito viu 
materiais de treinamento, pôsteres, artes gráficas, 
fotos e mensagens com o nosso novo visual.
 Cerca de 50% dos presentes disseram 
que seus distritos e clubes já começaram a adotar a 
nova identidade, e mostraram cartões de visita, 
folhetos e websites que exibem as novas cores e o 
logo revitalizado.

Fonte: site do RI – www.rotary.org

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

“Eu quero que o tapete voe
No meio da sala de estar

Eu quero que a panela de pressão pressione
E que a pia comece a pingar
Eu quero que a sirene soe
E me faça levantar do sofá
Eu quero pôr Rita Pavone

No ringtone do meu celular
Eu quero estar no meio do ciclone

Pra poder aproveitar
E quando eu esquecer meu próprio nome

Que me chamem de velho gagá”

Trecho da música:
Envelhecer - Arnaldo AntunesImagem: reprodução


