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 O Rotary, como 
organismo vivo, age, se 
movimenta, se agita, 
cresce, se expande, se 
renova e se aprimora. E 
para permanecer vivo 
deve necessariamente 
atuar, crescendo, reno-
vando-se e se aprimo-

rando sempre em busca de uma ação rotária 
mais com mais efetividade.
 Uma de suas ações diz respeito ao 
intercâmbio de jovens, os quais realizam um 
período de estudos no exterior, aliando a 
experiência acadêmica com a vivência das 
causas humanitárias. No Brasil, o Rotary envia 
mais de 800 jovens ao exterior todos os anos. 
São os nossos embaixadores da paz. Esse 
programa acaba por transformar a vida e a visão 
de mundo desses jovens.
 São inúmeros os relatos de transfor-
mação desses jovens. Eles invariavelmente 

PALAVRAS DO PRESIDENTE

dizem que mudaram muito, que aprenderam a  
se relacionar melhor com os outros e que 
cresceram muito e que a experiência de viver 
12 meses no exterior foi muito benéfico para o 
amadurecimento pessoal e profissional deles.
 Além desse programa, as ações do 
Rotary voltadas aos jovens são amplas, desde o 
Interact, Rotaract, RYLA, Rumo, além de 
diversas ações humanitárias desenvolvidas 
pelos clubes com vistas a promover a saúde e o 
bem-estar de crianças e jovens de suas comuni-
dades.
 Precisamos ter esses jovens conosco 
para manter o Rotary vivo, agindo, se 
renovando, crescendo e se aprimorando. 
Precisamos ouvi-los, compreende-los e incor-
porar sua vitalidade e desejo de realizar ações. 
Devemos, pois, apoiá-los para que também 
possam “Viver Rotary, Transformar Vidas”.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

MARCOS DO ROTARY

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO E OUTUBRO

Hoje 17/09 - Fórum da Juventude

24/09 – Reunião mista festiva – 
Palestra do Vereador Floriano 
Pesaro sobre o tema “Políticas 

Sociais” - comemoração dos 
aniversariantes de setembro

01/10 - 19h30 - Reunião do Conselho
Diretor e às 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

 Chegamos em 1919. Nesse ano 
realizou-se a primeira assembleia internacional 
do Rotary, em Chicago, e também a chegada do 
Rotary à Ásia, com a fundação dos Rotary Clubs 
de Manila, nas Filipinas, em 1º de junho, e do 
Rotary Club de Xangai, na China em 17 de 
julho.
 Algumas curiosidades sobre os Rotary 
Clubs chineses: em 1919, o ex-presidente do 
Rotary Club de Seattle, Roger D. Pinneo, estava 
viajando através do Extremo Oriente em 
negócios. Essa viagem acabou por ser histórica, 
especialmente para os rotarianos na China, pois 
Pinneo estabeleceu o primeiro clube rotário em 
Xangai no dia 17 de julho de 1919, com 35 
sócios fundadores. O Rotary admitiu o clube 
em 1º de Outubro de 1919.
 Desde o início, o clube de Xangai foi 
internacional pela sua composição e objetivos. 
Registros de 1924 mostram que o clube era 
formado em 80 por cento por americanos, 10 
por cento de britânicos e 10 por cento de chine-
ses.
 O Rotary Club de Xangai foi especial-
mente ativo no trabalho comunitário. Apoiou 
escolas para meninos imigrantes russos e até o 
final do ano rotário 1937-1938, o Rotary 

Clínica Móvel e Dispensário havia completado 
oito meses de trabalho médico de caridade para 
refugiados.
 Os clubes chineses produziram três 
diretores do RI: Fong F. Sec, Shanghai, 1933-
1934; Yen Te-Ching, Nanking, 1941-1942, e 
Chengting T. Wang, Chungking, 1944-1945 e 
1945-1946.
 Em meados de 1946, como conse-
quência da Segunda Guerra Mundial, o Rotary 
International terminou os 20 clubes originais.
 Após a Segunda Guerra, o Rotary 
experimentou um ressurgimento na China, com 
a admissão ou readmissão de 19 clubes entre 
1946 e 1948, incluindo Xangai em 27 de março 
de 1946.
 O clube de Xangai, no entanto, voltou 
a ser interrompido cinco anos depois. Os sócios 
decidiram suspender suas atividades em maio 
de 1951, devido a dificuldade de reunirem-se 
regularmente por causa de outras tarefas, 
indisponibilidade de instalações para conferên-
cias e dificuldade cada vez maior para adoção 
de programas adequados. Em janeiro de 1952, 
todos os clubes na China continental haviam 
fechado, embora o número de clubes em Hong 
Kong, Macau e Taiwan continuassem a crescer.

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

NASCEU!!

Esta é a Maria Eduarda, neta do nosso 
companheiro Acerbi e Roseli. Ela nasceu no 

dia 12 de setembro.
Muita saúde e felicidades!
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MARCOS DO ROTARY (continuação)

 Mais de meio século depois, o Rotary 
Club de Xangai retornou. Em 2006, o Rotary 
saudou o clube de Xangai, juntamente com o 
Rotary Club de Pequim, em associação.
Somente os titulares de passaportes estrangeiros   

podem associar-se a esses clubes até que o 
governo aprove normas que regulamentam as 
organizações não-governamentais 
internacionais.

Fonte: Extraído do site do Rotary 
International

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

NOTÍCIAS DO ROTARY

As novas gerações e o Rotary

 No mês de setembro o Rotary comemora 
o mês das Novas Gerações. É um momento 
importante para os clubes de Rotary, no qual são 
compartilhadas experiências marcantes na vida 
de alguns jovens.
 Por meio de encontros, os clubes 
promovem fóruns que explicam o funcionamento 
dos principais programas desta Avenida de 
Serviços: como membros do Rotaract e Interact, 

por exemplo, jovens entre 12 a 30 anos servem 
comunidades locais e globais; já por meio do 
intercâmbio, exploram novas culturas e como 
participantes do RYLA, desenvolvem ações de 
liderança.
 Hoje à noite, teremos palestras e debates 
em nosso clube acerca do tema, mas se ainda 
assim você quiser saber mais informações, uma 
dica é acessar a área de materiais para download 
gratuito, dentro do site de Rotary International. 

“Homenagem do Mérito Artístico e Cultural”

 A esposa do companheiro Bortoli, 
Cecília, recebeu a “Homenagem do Mérito 
Artístico e Cultural”, concedida pela Academia 
Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura - 
Abrasci a profissionais que se destacaram pela 
execução com distinção e ética de suas 
atividades, e que contribuíram de forma marcante 
no cenário brasileiro.

 A láurea foi entregue em cerimônia 
realizada na Câmara Municipal de São Paulo em 
solenidade comemorativa da Semana da Pátria.
 Nas fotos, Cecília com o Presidente do 
Conselho e com o Diretor Secretário da Academia 
Brasileira de Arte, Cultura e História, respectiva-
mente os Senhores Vereador Coronel Telhada e 
Prof. Miguel Chelala.

COLUNA FEMININA

Uma Mulher

Aos 3 anos ela olha para si mesma e vê uma 
rainha.
Aos 8 anos ela olha para si mesma e vê Cinderela.
Aos 15 anos ela olha para si mesma e vê uma 
bruxa e diz: mãe, eu não posso ir para a escola 
desse jeito!
Aos 20 anos ela olha para si mesma e se vê 
gorda/muito magra, muito alta/muito baixa, com 
cabelo muito liso/muito encaracolado, mas 
decide sair assim mesmo...
Aos 30 anos ela olha para si mesma e se vê 
gorda/muito magra, muito alta/muito baixa, com 
cabelo muito liso/muito encaracolado, mas 
decide que agora não tem tempo para consertar 
essas coisas, então sai assim mesmo.
Aos 40 anos ela olha para si mesma e se vê 
gorda/muito magra, muito alta/muito baixa,

com cabelo muito liso/muito encaracolado, mas 
diz: sou uma boa pessoa e sai assim mesmo...
Aos 50 anos ela olha para si mesma e se vê como 
é, sai e vai para onde bem entender.
Aos 60 anos ela olha para si mesma e lembra de 
todas as pessoas que não podem mais se olhar no 
espelho. Sai de casa e conquista o mundo...
Aos 70 anos ela olha para si mesmo e vê sabedoria, 
risos, habilidades...  sai para o mundo e aproveita a 
vida...
Aos 80 anos ela não se importa muito em olhar 
para si mesmo. Simplesmente põe o chapéu roxo e 
vai se divertir com a vida...
Talvez devêssemos por o chapéu violeta mais 
cedo....

Autor desconhecido
Colaboração:
Roseli Acerbi



M i s s ã o :  Conscientizar a comunidade da 
importância do aleitamento materno, 
contribuindo para diminuir a taxa da 

mortalidade infantil.  

Apoiadores : Rotary Clubs de SP 
Aclimação, Anchieta , Barra Funda, 
Independência, Pacaembu, Parque 
do Ibirapuera, Saúde, Sudeste , Vila 
Carioca,Vila  Mariana e Rotary Club 

de São Caetano do Sul  

R e a l i z a ç ã o  

PROGRAMAÇÃO  

 9:00 às 10:00 horas  

Atendimento ao 
público.  

Recebimento dos 
cupons para a 

entrega dos kits  

 10:00 às 10:30 h  
Início o�cial do 

Evento  com Hino 
Nacional.  

 10:30 horas  
Início da CAMINHADA 

com entrega de 
água no percurso.  

11:00 horas  

Chegada e suporte 
aos participantes 

com direcionamento 
as outras atividades.  

Domingo  
 

22 de setembro  

Participe!  

L o c a l :  P a r q u e  d a   
I n d e p e n d ê n c i a  

Reunião do dia 10/09 - “Quem Sou Eu” da companheira Maria Beatriz (Bia)

 Em mais uma apresentação da série “Quem Sou Eu”, a nossa companheira Maria Beatriz, a Bia, nos contou um pouco de sua interes-
sante história de vida. Fez um relato de suas diversas passagens e experiências com sua família, sua formação profissional, sua vivência nos 
programas de Rotary, inclusive de quando foi Representante Distrital de Rotaract Clubs (RDR) na gestão do então governador Gazel (1999-
2000), hoje seu companheiro do RCSP Pacaembu.


