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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
os interessados? 

Palavras
do Presidente
 É uma grande alegria a que se sente quando percebe-
mos que estamos cumprindo nossa missão rotária, que é a de 
contribuir para a construção de um mundo melhor. Nós temos 
buscado sempre atender às necessidades da comu-
nidade em que estamos inseridos e isso torna-se 
ainda mais efetivo quando conseguimos viabilizar 
projetos sólidos e consistentes. Fico imensamente 
feliz de comunicar que é este o caso no presente 
momento. Recebemos na última semana a con�r-
mação pela governadoria de que nosso Projeto de 
Subsídio Distrital, que desenvolvemos junto à Santa 
Casa de São Paulo, foi aprovado. 
 Isso quer dizer que recebemos uma verba 
de 21 mil reais, em conjunto com outros cinco Rotary Clubs, 
para a doação de materiais e equipamentos ao Banco de Leite 
da Santa Casa e para a creche pediátrica que atende os �lhos 
dos funcionários da mesma instituição. Esse projeto está sendo 
desenvolvido em parceria com os companheiros dos seguintes 
Rotary Clubs: o RCSP Barra Funda, o RCSP Bela Vista Bixiga, o 
RCSP Bom Retiro, o RCSP Jardim das Bandeiras e o RCSP Sumaré. 
Dessa forma, conseguimos otimizar os recursos para a aquisição 
dos materiais e equipamentos necessários. 
 Como estamos tratando de um Subsídio Distrital, 
faremos a doação de itens importantes para o Banco de Leite da 
Santa Casa e para a tranquilidade dos colaboradores que lá 
trabalham. Para o Banco de Leite serão doados desde frascos de 
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vidro graduados até a impressão de material informativo. Já 
para a creche, será possível doar brinquedos de uso coletivo e 
itens que garantem um ambiente seguro para as crianças. 

 É interessante lembrar a todos que já colabo-
ramos consistentemente com a Santa Casa há algum 
tempo. Há três anos, pudemos doar o Banco de Leite 
com uma verba de 100 mil dólares através de um 
projeto de Subsídio Global em parceria com outros 
clubes. Projetos como esses são de extrema 
importância. Quando colaboramos com um Banco de 
Leite e com uma creche, estamos trabalhando em 
prol de mais que uma área de enfoque do Rotary ao 
mesmo tempo. A�nal, aleitamento materno tem a ver 
com prevenção de doenças, com saúde materno-

infantil e com desenvolvimento econômico e comunitário, pois 
o leite materno é de graça e possibilita grande economia ao 
prevenir problemas de saúde. Além disso, no caso da creche, 
está garantindo que pessoas possam trabalhar mais tranquilas 
sabendo que seus �lhos estão sendo bem cuidados. 
 Colaboramos com uma doação. Neste momento, nossa 
alegria é re�exo do fato de estarmos sentindo de forma 
concreta o que signi�ca “Dar de si antes de pensar em si”. Tal 
doação nos lembra mais uma vez: Somos presentes para o 
mundo!
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de fevereiro
Dia 03: Sydney, esposa do companheiro Jayme
Dia 09: Marcelo, �lho do companheiro Jayme
Dia 12: Roberta, �lha do companheiro Acerbi
Dia 15: companheiro Sérgio
Dia 16: companheiro Acerbi
Dia 21: Adriana, �lha do companheiro Bortoli
Dia 22: casamento do companheiro Scatolini e 
Bernadete
Dia 26: Maria Helena, esposa do companheiro 
Abelardo

Prova
Quádrupla

Quinta-feira, 25 de fevereiro

20h30: Transferência para RCSP Sumaré
38ª Reunião Interclubes Waldis Dellamanha
Local: Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis, 996
5º andar
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Terça-feira, 01 de março

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária 
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - 16/02/16:

1)Reunião Mista – Comemoração dos aniversários dos meses de Janeiro e Fevereiro 2016, em 
especial os 70 anos do companheiro Geraldo Acerbi.

2)Apresentação da Manoela Meinberg R. do Valle e André de Geus Cervi, sobre a ONG “Atados”, 
uma plataforma que conecta ONGs que precisam de ajuda a voluntários que querem ajudar.

“Não dê importância à idade de seu corpo físico: seja sempre jovem e bem disposto espi-
ritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo 
assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto 
depende de sua mentalização positiva. Faça com que a juventude de seu espírito se irradie 
através de seu corpo, tenha ela a idade que tiver.”

Mensagem para re�exão lida na última reunião



 Caros companheiros,
 Em reunião de condomínio do prédio onde residimos, 
no �nal do ano passado, levamos a proposta do nosso clube 
para doações para a FIC (Fraternidade Irmã Clara).

 O resultado foi surpreendente pela quantidade e 
qualidade dos objetos (móveis, materiais eletronicos, 
roupas, brinquedos, livros, etc)como mostram as fotas 
anexas.
 É uma idéia que deve ser expandida.

Doação para a FIC (Fraternidade Irmã Clara)

Marco Antonio Gazel
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