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Conferência
“Transformadores de 

Vidas”

 Na última quarta-
feira (05), estivemos 
presentes a uma reunião 
convocada por nosso 
governador distrital, 
Claudio Moyses, na qual 

nos foi apresentada toda a programação da 85ª 
Conferência Distrital, a se realizar de 09 a 11 
de maio, no Bourbon Convention & Spa Resort, 
em Atibaia. 
 A Conferência Distrital é uma impor-
tante ocasião de participação dos companhei-
ros, pois ela oferece oportunidades de network-
ing, discursos inspiradores e debates de assun-
tos rotários. No evento são enfatizadas iniciati-
vas em imagem pública do distrito e dá aos 
participantes uma visão de Rotary além do 
clube.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
Rotaract Club

 No dia de ontem (10), estivemos 
reunidos com companheiros do Rotary Club de 
São Paulo Barra Funda para tratar do assunto 
Rotaract Club. Por diversas razões houve uma 
paralisação em suas atividades, restando alguns 
jovens ainda interessados em dar continuidade 
ao clube, além de outros que estão agora se 
agrupando a eles.
 Discutimos a possibilidade de uma 
parceria e de um apoio que o Rotary Club de 
São Paulo Pacaembu pode vir a oferecer, seja 
agregando os jovens que já haviam nos de-
monstrado interesse em participar desse tipo de 
clube, seja no apoio aos projetos e iniciativas 
do clube existente.
 Pretendemos convidar, em breve, 
todos os interessados para uma reunião 
conjunta entre rotaractianos e rotarianos do 
Barra Funda e Pacaembu, de maneira que 
possamos definir a nossa forma de participação 
e dar início às atividades do “novo” Rotaract 
Club.

AGENDA DO CLUBE
FEVEREIRO

Hoje 11/02 – 20h30 – Reunião Ordinária 
– Palestra da Drª Sabrina Sisto Alessi 

César sobre Microscopia Confocal - Técnica 
de Diagnóstico por Imagem de Doenças 

Mucocutaneas

18/02: 20h30 – Reunião Festiva – 
Apresentação “Quem Sou Eu”- compa-

nheira Maiby – Comemoração dos 
aniversários do mês de fevereiro

25/02: Reunião transferida para o dia 
27/02

27/02:  20h30 - Reunião Interclubes 
Waldis Dellamanha - Edifício Rotary, à 

Avenida Higienópolis, 996

04/03:  Carnaval

11/03: 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

Aniversários:

12/02 - Roberta, �lha do companheiro 
Acerbi
15/02 - companheiro Sérgio
16/02 - companheiro Acerbi

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY
 Em 1971, o conselho diretor do RI 
aprovou a criação do programa Prêmios 
Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) na 
convenção do RI em Sydney, Austrália. O 
programa é baseado no projeto de um distrito 
daquele país, estabelecido em 1960, que visava 
a  ajudar jovens entre 14 e 30 anos a fortalecer 
seu caráter, desenvolver habilidades de líder, 
crescer como indivíduos e tornar-se bons 
cidadãos.
 Os RYLA muitas vezes tomam a forma 
de um seminário, acampamento, ou workshop, 
geralmente com 3 a 10 dias de duração, organi-
zado pelos rotarianos do clube, pelo distrito ou 
mesmo em nível multidistrital.

 Os participantes são nomeados pelos 
clubes locais, que muitas vezes cobrem todas 
as despesas. Para esses jovens, este reconheci-
mento oferece a oportunidade de construir a 
auto-confiança, ganhar exposição a uma 
variedade de problemas e pessoas, conhecer 
líderes comunitários e receber informações 
valiosas e habilidades profissionais.

Fonte: Rotary International
Colaboração:

Luiz Antonio De Bortoli

NOTÍCIAS DO ROTARY
EUA promete US$205 milhões

à erradicação da pólio

 O presidente Barack Obama assinou 
um projeto de lei orçamentária visando prover 
US$205 milhões para apoiar a erradicação da 

pólio em 2014 através do Centro Norte-
americano de Controle e Prevenção de Doen-
ças e a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional.
 Os Estados Unidos já contribuíram 
mais de US$2,3 bilhões desde meados de 
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dezembro de 1980, quando ainda havia 125 
países endêmicos e a doença afetava 350.000 
pessoas por ano, sendo o país que mais doou à 
causa. Hoje, apenas Paquistão, Afeganistão e 
Nigéria continuam endêmicos e, em 2013, o 
número de casos de pólio registrados nestes 
países foi de 157 - o menor da história. No mês 
passado, a Índia comemorou seu terceiro ano 
sem nenhum caso da doença, abrindo o 
caminho para a certificação da erradicação da 
pólio para todo o sudeste asiático.
 "A erradicação da pólio deixará um 
legado duradouro graças à infraestrutura de 
saúde criada, assim como as experiências e 
conhecimentos que estão sendo usados para 
beneficiar uma ampla gama de esforços globais 
de saúde pública", disse James Lacy, presidente 
da força-tarefa para a erradicação da pólio dos 
Estados Unidos e ex-presidente do RI.
 A força-tarefa tem a missão de informar 
o governo dos Estados Unidos e outros doadores 
da urgência e dos benefícios de seu apoio à 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI).

 Uma das principais responsabilidades do 
Rotary e da GPEI é a defesa da causa. Além de ter 
contribuído mais de US$1,2 bilhão à iniciativa, o 
Rotary tem usado sua influência para convencer 
governos do mundo todo da necessidade da erradi-
cação da doença, ajudando a fazer com que 
realizassem contribuições adicionais de mais de 
US$9 bilhões desde o lançamento da GPEI, em 
1988. 

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas 
sei que nada do que vivemos tem sentido, se 

não tocarmos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser: Colo que acolhe, braço 
que envolve, palavra que conforta, silencio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, 
olhar que acaricia, desejo que sacia,

amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá 
sentido à vida. É o que faz com que ela não seja 

nem curta, nem longa demais, mas que seja 
intensa, verdadeira, pura enquanto durar.

Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina.

Cora Coralina

COLUNA FEMININA
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