
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

       Durante o mês de Outubro, várias vezes demos 
destaque aos Serviços Pro�ssionais. Realizamos o 
Fórum, �zemos uma homenagem (in memorian) a 
Joaquim Lourenço, idealizador do Projeto 
Rumo, de�nimos a escola onde realizare-
mos o nosso Projeto Rumo, porém 
faltava ainda prestar as homena-
gens aos Pro�ssionais que propa-
gam a Paz no Servir através da 
sua pro�ssão.
        Até este momento, todas as 
decisões do clube foram discuti-
das e compartilhadas com o 
Conselho Diretor, porém, após 
pensar muito, resolvi tomar a 
decisão sozinha sobre quem seria 
homenageado.
        Muitas vezes homenageamos pro�ssio-
nais de destaque na comunidade, que após a festa 
de premiação, nunca mais retornaram ao nosso 
clube e, como minha intenção durante esta gestão é 
o fortalecimento cada vez maior do RCSP Pacaembu, 
no Distrito 4610, nada melhor do que reconhecer o 
trabalho que nossos associados e seus cônjuges 
realizam.
         Após esta decisão, considerei de suma impor-
tância, que os homenageados conhecessem o 
motivo ou os motivos da escolha.

uOs advogados: Buzzoni e Sérgio que sempre 
estão a disposição do clube para a atualização dos 
estatutos, registro de atas, problemas jurídicos nas 
instituições que atendemos, ou qualquer outro tipo 
de auxílio nas suas áreas de atuação.

uOs médicos: Manoel, Renato e Gazel , �éis ao 
juramento de Hipócrates, sempre prontos a prestar 
auxílio aos que deles necessitam, sem olhar a quem, 
em que hora ou qual dia.

uAs professoras: Elenita e Maiby, que por meio de 
sua nobre pro�ssão, ensinaram e educaram milhares 
de crianças, que com certeza tornaram-se cidadãos 
dignos.
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uOs empresários: Acerbi, Ivo, Joel, Cirino, 
Ricardo, Bispo e William, sempre prontos a auxiliar 
o clube nas empreitadas em prol das entidades 

assistidas.

uO “expert” em TI: Abelardo, que 
possui as ferramentas mais moder-

nas para que possamos concluir 
qualquer trabalho em prol do 
Rotary ou da Comunidade.

uO contador: Bortoli, que por 
meio da sua pro�ssão auxilia não 

só o RCSP Pacaembu a manter-se 
sempre atualizado, de acordo com 

a legislação vigente, como também 
outros clubes do Distrito, e é profundo 

conhecedor da legislação referente ao 
terceiro setor.

uO professor de educação física: Jayme, que 
atuou na ACM em trabalhos relevantes com jovens, 
passando também por diversos cargos administra-
tivos sempre na mesma instituição.

uA fonoaudióloga: Ana Paula, que presta serviços 
no Ministério Público.

uO administrador e advogado: Scatolini, gestor
do departamento de manutenção da Corn Products 
Brasil, que com sua experiência, muito auxilia em 
todos os programas e atividades do clube. 

        Estes são os sócios do RCSP Pacaembu, até este 
momento, e, a eles �ca o meu reconhecimento.
      Como durante muitos anos fui só cônjuge, sei 
muito bem que todo o trabalho desempenhado 
pelos rotarianos, conta com o incentivo, as ideias e a 
força do trabalho dos cônjuges.
       Cada uma, seja por meio da sua pro�ssão ou da
sua experiência de vida, muitas como mães e 
também avós, o meu reconhecimento e agradeci-
mento pela colaboração nos projetos do RCSP 
Pacaembu junto a comunidade.

Emira Gazel
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Aniversariante da semana
Dia 30 – Cristina, �lha dos companheiros Emira e Gazel

Dia 31 – Presidente e companheira Emira

A HISTÓRIA DO ROTARY
         Ainda sobre a seleção de projetos, a forma mais adequada para 
prestar serviços à comunidade, é o sistema de comissões. O Rotary 
International recomenda a criação de comissões que assessorem os 
clubes a selecionar e desenvolver projetos. As principais subcomissões 
de Serviços à Comunidade criadas pelos clubes são as que tratam do 
meio ambiente, comissões para programas voltados para a educação, 
segurança, serviços e programas de apoio aos idosos, entre outros.
         Um apoio importante no desenvolvimento dos projetos é o dos 
jovens através do Interact e do Rotaract.

          Cada clube tem um per�l e uma vocação no Servir e não é exigido 
que os mesmos criem todas estas comissões ou mesmo desenvolvam 
trabalhos em todas as áreas. O clube através de seus associados e do 
Conselho Diretor seleciona o tipo de programa e diretrizes a serem 
seguidas.
        Cabe relembrar que, a decisão de escolher as comissões e preen-
chê-las é atribuição do Presidente, que levará em conta a potenciali-
dade e o tamanho do clube, além dos problemas e carências da comu-
nidade. Uma comissão recomendada para todos os clubes é a do Meio 
Ambiente, uma vez que, este é um problema de toda a humanidade.

Marco Antonio Gazel

Reunião de Hoje - 30/10/12

20h30 – Companheirismo

Próxima Reunião - 06/11/12

20h30 - Visita do Governador
 *Dólar Rotário para Outubro de 2012 – R$ 2,06

AGENDA

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. 
Teu arado, tua foice, teu machado. 
O berço pequenino de teu �lho. 
O algodão de tua veste 
e o pão de tua casa. 

E um dia bem distante 
a mim tu voltarás. 
E no canteiro materno de meu seio 
tranqüilo dormirás. 

Plantemos a roça. 
Lavremos a gleba. 
Cuidemos do ninho, 
do gado e da tulha. 
Fartura teremos 
e donos de sítio 
felizes seremos. 

Cora Coralina

O Cântico da Terra

Eu sou a terra, eu sou a vida. 
Do meu barro primeiro veio o homem. 
De mim veio a mulher e veio o amor. 
Veio a árvore, veio a fonte. 
Vem o fruto e vem a �or. 

Eu sou a fonte original de toda vida. 
Sou o chão que se prende à tua casa. 
Sou a telha da coberta de teu lar. 
A mina constante de teu poço. 
Sou a espiga generosa de teu gado 
e certeza tranqüila ao teu esforço. 
Sou a razão de tua vida. 
De mim vieste pela mão do Criador, 
e a mim tu voltarás no �m da lida. 
Só em mim acharás descanso e Paz. 

Eu sou a grande Mãe Universal. 
Tua �lha, tua noiva e desposada. 
A mulher e o ventre que fecundas. 
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. 

COLUNA FEMININA A CEGONHA PASSOU POR AQUI...

AGENDA DA VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR

Nasceu a netinha dos nosso 
casal companheiro Jayme e 

Sydney: Maria Eduarda! Seja 
muito bem vinda, Duda! 
Muita saúde! Parabéns, 

mamãe Andrea!

15 horas - Visita à Creche Bolha de Sabão – Rua Nova York, 1189 - 
Brooklin 

17 horas  - Visita ao Marco Rotário – AV. Pacaembu

18 horas  - Reunião com Presidente, Secretário, Tesoureiro, Contador e 
Presidente Eleito – no Hotel Caesar Business – Av. Paulista, 2181.

19 horas  - Assembleia Geral com presença de Cônjuges - 
no mesmo local acima

20h30 - Reunião Festiva


