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 Em nossa última 
reunião (11/02), tivemos a 
satisfação de assistir uma 
brilhante palestra sobre o 
tema “Microscopia confo-
cal - técnica de diagnóstico 
por imagem de doenças 
mucocutaneas”, apresen-
tado pela Drª Sabrina Sisto 
Alessi César, médica 

assistente da Divisão de Dermatologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, e objeto de seu doutorado 
que será, em parte, realizado na Johns Hopkins, 
em Baltimore, nos próximos meses.

 Seu trabalho, que é pioneiro no Brasil, 
e a complementação de seu doutorado numa 
instituição que é referência na área, significa 
um importante salto na técnica de diagnóstico 
(não invasivo e mais preciso) de doenças 

PALAVRAS DO PRESIDENTE
mucocutaneas, em especial o câncer. São 
iniciativas como esta que devemos conhecer, 
acompanhar e apoiar na medida do possível, 
para que a nossa comunidade possa vir a se 
beneficiar.

Metas

 Estamos próximos de atingir as metas 
traçadas para esta gestão. Resta-nos agora um 
esforço final para superarmos os últimos 
obstáculos e alcançarmos os resultados espera-
dos.
 Nosso maior desafio (assim como de 
todo Rotary) é o desenvolvimento do quadro 
social. Esse é o nosso principal projeto. Deve-
mos continuar buscando o aumento do quadro 
associativo. Vamos estimular a participação de 
convidados de nossos companheiros em nossas 
reuniões, a exemplo do que fizemos no “Dia do 
Amigo”, buscando assim possíveis candidatos a 
ingressar no clube.
 Conscientizar as pessoas sobre o que 
é o Rotary e o que ele faz, mostrando que 
somos 1,2 milhão de vizinhos, amigos e líderes 
comunitários que se unem para criar mudanças 
positivas e duradouras em nossas comunidades 
e pelo mundo a fora, é o primeiro de nossos 
passos nesse caminho.

AGENDA DO CLUBE
FEVEREIRO

Hoje 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:

21/02 - Adriana, �lha do companheiro 
Bortoli
22/02 - casamento do companheiro 
Scatolini e Bernadete
26/02 - Maria Helena, esposa do
presidente Abelardo
01/03 - Dalila, esposa do companheiro Joel
03/03 - Rosani, esposa do companheiro 
Sérgio
06/03 - companheiro Ricardo
09/03 - companheiro Bispo

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY
 Em 1972, depois de 40 anos sendo 
organizados por clubes rotários, com o objetivo 
de incentivar a troca de idéias e experiências 
culturais entre rotarianos e jovens, o Intercâm-
bio de Jovens tornou-se um programa oficial do 
Rotary International, mostrando-se uma 
excelente iniciativa para promoção da paz e da 
compreensão mundial.
 Embora possa-se acreditar que os 
benefícios do programa alcancem tão somente 
o jovem participante, a experiência comprovou 
sua extensão também dos clubes patrocina-
dores e às famílias anfitriãs.
 Atualmente são oferecidas duas 
modalidades de intercâmbios: de curta e de 
longa duração.

 Os intercâmbios de curta duração 
duram de alguns dias a vários meses e, muitas 
vezes, ocorrem fora do período letivo. Os 
estudantes normalmente ficam com uma 
família no país anfitrião, mas podem também 
participar de um acampamento de jovens ou 
passear pelo país com estudantes do mundo 
todo.
 Durante um intercâmbio de longa 
duração, os estudantes passam um ano em 
outro país vivendo com 
famílias anfitriãs diferentes e 
assistindo aulas na escola 
local.

Fonte: Rotary International
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Dólar Rotário para
Fevereiro de 2014: R$ 2,32

Nosso Compromisso Contínuo

 Nós, rotarianos, não apenas presencia-
mos grandes eventos da história, mas também 
fizemos parte deles. Desde o início, três carac-
terísticas principais permanecem fortes em toda 
a história do Rotary:
 Somos verdadeiramente internacio-
nais: Apenas 16 anos após nossa fundação, o 
Rotary já tinha clubes em seis continentes. Hoje, 
trabalhamos juntos, em diversas partes do globo, 
virtualmente e ao vivo, a fim de resolver alguns 
dos problemas mais desafiadores do nosso 
mundo.

 Perseveramos em épocas difíceis: 
Durante a Segunda Guerra Mundial, Rotary Clubs 
da Alemanha, Áustria, Itália, Espanha e Japão 
foram forçados a se dissolver. Apesar dos riscos, 
vários continuaram se encontrando informalmente 
e, após o fim da guerra, eles se juntaram para 
reconstruir seus clubes e seus países.
 Nosso compromisso com o servir é 
contínuo: Começamos nossa luta contra a pólio 
em 1979 com um projeto para imunizar 6 milhões 
de crianças nas Filipinas. Em 2012, apenas três 
países continuam endêmicos — em 1988 eram 
125.

NOTÍCIAS DO ROTARY 

A vida

A vida é uma oportunidade, aproveita-a.
A vida é beleza, admira-a.

A vida é beatificação, saboreie-a. 
A vida é sonho, torna-o realidade. 
A vida é um desafio, enfrenta-o. 
A vida é um dever, cumpre-o. 

A vida é um jogo, joga-o. 
A vida é preciosa, cuida-a. 

A vida é riqueza, conserva-a. 
A vida é amor, goza-a. 

A vida é um mistério, desvela-o. 
A vida é promessa, cumpre-a. 

A vida é tristeza, supera-a. 
A vida é um hino, canta-o. 

A vida é um combate, aceita-o. 
A vida é tragédia, domina-a. 
A vida é aventura, afronta-a. 

A vida é felicidade, merece-a. 
A vida é a VIDA, defende-a.

Madre Teresa de Calcutá

COLUNA FEMININA

Colaboração:
Emira Maria Aranha Gazel

VAMOS PARTICIPAR!

   Conferência dos Transformadores de Vidas - De 09 a 11 de Maio de 2014
              Hotel Bourbon Atibaia Convention & SPA Resort - São Paulo
Visite: http://www.rotary4610.org.br/component/k2/item/220-conferencia-distrital-2014


