
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? 

PROJETO RUMO 
Um Tributo a Joaquim Lourenço

     Muito se fala sobre o Projeto Rumo e, durante a 
minha trajetória como esposa de Presidente, depois 
de Governador e hoje como rotariana, já ouvi as 
histórias mais contraditórias quanto a autoria deste 
projeto.
     Como sou amiga da viúva de Joaquim Lourenço, 
Companheiro do RCSP Pinheiros, resolvi solicitar à 
Ketty o material que ela tivesse sobre o Projeto 
Rumo e estou  transcrevendo a história do projeto 
que, anualmente os clubes realizam com os jovens 
das suas comunidades.
       Joaquim Lourenço nasceu em 3 de Dezembro de 
1919, em Parada do Coa, Portugal. Veio para o Brasil 
no ano de 1933. Cursou  Medicina na Faculdade de 
Medicina da USP, formando-se em 1949.
       Em 1974, entrou para o RCSP Pinheiros, e em 1978 
foi um dos fundadores do CAMP – Círculo de Amigos 
do Menor Patrulheiro de Pinheiros, exercendo a 
Presidência durante 16 anos, formando cerca de 
3.500 menores.
      No ano rotário 1984-1985, a convite do Governa-
dor do Distrito 461 do Rotary International, foi 
presidente da Comissão Distrital dos Serviços Pro�s-
sionais e foi nesta época que idealizou e desen-
volveu o Projeto Rumo.
      Rumo signi�ca: caminho, direção a seguir. Indica 
escolha, método de proceder. Rumo é o meio pelo 
qual se alcança a meta desejada.
       “O estudante no limiar da 8ª série, sempre encon-
tra di�culdades para descobrir sua real tendência 
pro�ssional. Feliz daquele que ao ultrapassar uma 
das sérias barreiras de sua vida, faz uma boa escolha 
da futura pro�ssão. Muitos porém, não têm a mesma 
sorte. A maioria acaba no rumo incerto e as escolhas 
terminam em frustrações e desilusões. Os prejuízos 
são grandes, tanto para os jovens iniciantes nas 
escolhas pro�ssionais, como para a nacionalidade 
brasileira. O motivo principal de acontecer a má 
escolha é a total desinformação das atuais pro�ssões 
e da importância dos testes vocacionais”.
      Com o �rme propósito de ajudar os jovens nessa 
contingência, a Comissão Distrital de Informação 
Pro�ssional e de Orientação Vocacional aos Jovens 
elaborou o plano de atividades, que mereceu a 
aprovação do Governador Carlos Alberto Hernandez
da Comissão Distrital em Serviços Pro�ssionais e da 
Coordenadoria dos Grupos de “Represe”.
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Objetivos do Projeto Rumo

• Atingir o maior número de alunos das escolas 
dentro da região do Distrito 461.

• Promover impressão de folhetos informativos e 
explicativos das pro�ssões e dos locais de testes 
vocacionais.

• Envolver os rotarianos e pro�ssionais da comuni-
dade em depoimentos pro�ssionais para os alunos 
das escolas.

Plano de Ação

• Promover para cada clube a relação das escolas da 
região e das que poderiam ser envolvidas no Projeto 
Rumo.

• Conseguir a impressão dos folhetos informativos e 
explicativos das pro�ssões e dos locais para os testes 
vocacionais.

• Solicitar aos diferentes pro�ssionais que enfo-
quem o tema: Como cheguei à minha pro�ssão.

• Transmitir o Projeto Rumo às futuras Comissões de 
Informação Pro�ssional e de Orientação Vocacional 
do Distrito 461.

A Escolha da Pro�ssão

• Avalie seus interesses, inclinações, hábitos e 
possibilidades individuais. Comece analisando sua 
vida escolar para determinar suas preferências 
pessoais.

• Informe-se sobre o mundo das pro�ssões. 
Pesquise sobre as oportunidades escolares e pro�s-
sionais que estão abertas à sua escolha. Procure 
saber o que o pro�ssional faz, onde e como trabalha, 
como se prepara para exercer a pro�ssão, como 
estão as ofertas de emprego e etc.

• Recomendamos que escolha sua pro�ssão através 
de suas próprias observações, ou recorrendo à ajuda 
de amigos, parentes, professores, orientadores e 
psicólogos.

       Joaquim Lourenço faleceu no dia 07 de Novem-
bro de 1992. Deixou, entre tantos trabalhos que 
realizou, duas grandes obras: O Projeto Rumo e o 
CAMP Pinheiros,  que após sua morte passou a 
chamar: Centro de Aprendizagem e Monitoramento 
Pro�ssional - Dr. Joaquim Lourenço.

Emira Gazel
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stadium

Reunião de Hoje - 09/10/12

20h30 – Palestra “As mudanças na Legislação da 
Assistência Social” – Companheiro Luiz Antonio de 
Bortoli

Próxima Reunião - 16/10/12

20h30 –  Fórum da Avenida de Serviços Pro�ssionais 
– Mediador Companheiro Buzzoni
 *Dólar Rotário para Outubro de 2012 – R$ 2,06
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COLUNA FEMININA

A Origem do Dia das Crianças 

   O Dia das Crianças no Brasil foi "inventado" por um político.  O Depu-
tado Federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de criar um dia em 

homenagem às crianças na década de 1920.
       Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi 
o�cializado como DIA DA CRIANÇA pelo presidente Arthur 
Bernardes, por meio do decreto nº 4.867 de 05 de novem-
bro de 1924.

 
Em outros países: 

      Alguns países comemoram o Dia das Crianças em datas diferentes 
do Brasil. Na Índia, por exemplo, a data é comemorada em 15 de 
novembro. Em Portugal e Moçambique, a comemoração acontece no 
dia 1º de junho. Em 5 de maio, é a vez das crianças da China e do Japão 
comemorarem.
 

Aniversariantes da semana

Dia 12 – Marcelo, �lho do companheiro Buzzoni

A HISTÓRIA DO ROTARY
     Como vimos anteriormente, nos anos 20, a Fundação Rotária dava 
seus primeiros passos e os clubes de Rotary, por meio do esforço dos 
seus sócios, criaram programas para melhorar a vida da sua comuni-
dade.
     Nesta época, como trabalho pioneiro, os sócios do Rotary Club de 
Tampico (México) fundaram o primeiro posto do Corpo de Bombeiros 
da cidade de Tamaulipas, e rotarianos de Price Rupert na Columbia 
Britanica, �zeram uma campanha para levantar fundos para ajudar a 
terminar a construção para as enfermeiras do hospital da cidade.
    Com estes trabalhos, começava a dar forma a criação da Terceira 
Avenida de Serviços: A Avenida dos Serviços à Comunidade.

     Um trabalho marcante ocorreu logo após a 2ª Guerra Mundial: 
muitos clubes de todo o mundo ajudaram na recuperação e restau-
ração das comunidades.
       A Avenida dos Serviços à Comunidade tornou-se uma forte ban-
deira dos clubes e, hoje, vemos mais de 1,2 milhão de rotarianos 
dedicando-se para melhorar a vida das suas vizinhanças e dos seus 
cidadãos, de maneiras variadas e criativas, com projetos desde o 
plantio de árvores, doação de sangue, trabalhos educacionais, preven-
ção de saúde e muito mais.

Marco Antonio Gazel

ÚLTIMA REUNIÃO

Dia Universal da Criança: 

       Muitos países comemoram o Dia das Crianças em 20 de novembro, 
já que a ONU - Organização das Nações Unidas reconhece esse dia 
como o DIA UNIVERSAL DAS CRIANÇAS, pois nessa data também é 
comemorada a aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças.    
     Entre outras coisas, esta Declaração estabelece que toda criança 
deve ter proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento.
 

12 DE OUTUBRO,
FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!

Colaboração da Annaluiza

Beatriz Maria Laudino dos Santos (Professora de Ikebana)
recebendo homenagem da nossa Presidente Emira

Governador Assistente - Luiz Gabriel de Castro Prada, do
RCSP Sumaré, recebendo homenagem da nossa Presidente Emira

Arranjo de �ores feito por cada casal do RCSP Pacaembu

Bernadete Scatolini recebendo uma lembrança da
nossa Presidente Emira pelo seu aniversário

Da esq. para a dir.: Marian Cirino, Rosani Carneiro,
Beatriz (Professora de Ikebana) e Bernadete Scatolini


