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

Visite nosso site: http://www.rotarypacaembu.org.br | E nossa fanpage no 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
os interessados? 

Palavras
do Presidente
 Vamos nos despedindo de agosto com os olhos volta-
dos às ideias e ações que nos moverão em setembro. O nono 
mês do ano é dedicado à Educação Básica e à Alfabetização. 
Essa é uma das seis áreas de atuação do Rotary. E ela 
se torna ainda mais importante para nós que 
vivemos em um país em desenvolvimento, no qual 
ainda há muito o que fazer no que diz respeito à 
construção do futuro e de uma sociedade mais justa 
a partir do conhecimento e da formação dos 
cidadãos. 
 No mundo todo, 67 milhões de crianças 
não têm acesso à educação e mais de 775 milhões 
de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas. No 
Brasil os números também são preocupantes. O Movimento 
Todos Pela Educação aponta que mais de 2,8 milhões de crian-
ças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da Educação 
Básica. Quanto ao analfabetismo, temos que 13 milhões de 
brasileiros não sabem ler e escrever. O número representa 8,7% 
da população acima de 15 anos. E temos ainda que 27% dos 
brasileiros que conhecem letras e números, não conseguem ler 
ou fazer contas. Esses são os chamados “analfabetos funcio-
nais”. Ou seja, temos muito a fazer para conduzir nosso país a 
patamares de países desenvolvidos no que diz respeito à 
formação das novas gerações. Joel Roberto Scholl
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 O Rotary tem como alguns de seus objetivos fortalecer 
a capacidade das comunidades apoiarem a educação básica e 
alfabetização, reduzir a disparidade entre os sexos nessa área e 

aumentar a alfabetização de adultos. Essas metas 
estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio da ONU, estabelecidos no ano 2000. Uma 
comunidade que conta com membros de maior nível 
educacional está melhor preparada para combater a 
pobreza e as doenças, assim como consegue acessar 
e manter recursos que garantem sua prosperidade. 
Em outras palavras, a educação é capaz de mudar 
para melhor a realidade de uma comunidade no 
presente e no futuro. Foquemos nossa atenção para 
colaborarmos com esses objetivos!

 Para encerrar, um lembrete: vamos fechar o mês de 
agosto com “chave de ouro”! Não nos esqueçamos de nossa 
atuação para o sucesso do Mc Dia Feliz, no próximo sábado, 
29/08.  A nossa participação na venda de tickets para a troca por 
sanduíches Big Mac nos restaurantes participantes foi um 
sucesso, portanto, o nosso clube colaborou com a campanha, e 
com os projetos do GRAACC. As crianças e adolescentes com 
câncer continuam contando com a nossa colaboração! 

FOTO 
JOEL

Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

de agosto
Dia  1º: Paulo, �lho do companheiro Manoel

02: Maria de Fátima, esposa do companheiro 
William

07: casamento do companheiro Bispo e Márcia

15: Marisa, �lha dos companheiros Gazel e Emira

30: Luiz Gustavo, �lho do companheiro Cirino

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 25 de agosto

20h30: Reunião Mista – Despedida da 
Presidência 2014-15, do companheiro
Gazel e sua esposa Emira.

Terça-feira, 01 de setembro

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária



Educação Básica
 A educação básica ou ensino básico é o 
nível de ensino correspondente aos primeiros 
anos de educação escolar ou formal. Esta denomi-
nação corresponde, consoante o sistema educa-
tivo que o ministra, a um conjunto especí�co de 
anos de escolaridade, correspondendo, na gene-
ralidade dos casos, aos primeiros quatro a nove 
anos.
 De acordo com a Classi�cação Interna-
cional Normalizada da Educação (ISCED), a 
educação básica inclui:
 1. Primeiro estágio ou educação 
primária: correspondente à aprendizagem básica 
da leitura, da escrita e das operações matemáticas 
simples;
 2. Segundo estágio ou ensino 
secundário inferior: correspondente à consoli-
dação da leitura e da escrita e às aprendizagens 
básicas na área da língua materna, história e 
compreensão do meio social e natural envol-
vente.
 Alguns sistemas educativos, em particu-
lar os de países em desenvolvimento, incluem na 
educação básica a educação pré-escolar e os 
programas de ensino de segunda oportunidade 
destinados à alfabetização de adultos dando 
oportunidade ao educando que não frequenta-
ram no ensino regular possam concluir com 
objetivo de uma educação para todos e assim 
melhorar o seu desenvolvimento social.
 Num contexto mais genérico, "educação 
básica" designa o conjunto de atividades educati-
vas, formais, não formais e informais, destinadas a 
satisfazer as necessidades básicas de aprendi-
zagem, em geral correspondentes aos primeiros 
estágios do processo de alfabetização.

Objetivos da educação básica

 A oferta da educação básica universal é 
considerada como uma das principais prioridades 
para iniciar o processo de mudança social e de 
desenvolvimento sustentado dos países em vias 
de desenvolvimento, sendo por isso o objetivo do 
programa Educação para Todos (Education For 
All) patrocinado pela UNESCO.
 Múltiplos estudos provam que a expan-
são da educação básica se repercute diretamente 
na melhoria dos padrões de saúde pública, na 
demogra�a e na economia. Outros benefícios da 
escolarização, embora mais difíceis de medir, são 
a melhoria da governança e da estabilidade 
política, resultando em geral,  mas nem sempre,  

na criação de condições propícias ao desenvolvi-
mento de democracias representativas e na 
melhoria acentuada do respeito pelos direitos 
humanos.
 Os efeitos sobre a saúde pública incluem 
a redução da taxa de infeção pelo vírus causador 
da SIDA, melhoria das taxas de vacinação e 
ganhos acentuados na prevenção e no 
tratamento das doenças. Em associação com 
esses efeitos está em geral uma melhoria nas 
condições de higiene e ganhos acentuados em 
matéria de nutrição.
 Outro efeito demonstrado, em geral 
associado com as mudanças demográ�cas induzi-
das, é a redução das taxas de mortalidade infantil 
e de morbilidade maternal. Está também de-
monstrado que o aumento da literacia conduz à 
aceleração da transição demográ�ca, ao aumento 
da esperança de vida e a um melhor uso dos 
mecanismos de controlo da natalidade, reduz-
indo as gravidezes indesejadas e a pobreza entre 
as crianças. Também se demons-trou o seu efeito 
na redução da desigualdade de género, 
traduzindo-se em geral em grandes ganhos em 
matéria dos direitos das mulheres e na sua taxa de 
participação no mercado de trabalho.
 Do ponto de vista econômico, a melho-
ria na literacia resulta no aumento da produtivi-
dade das sociedades, com o consequente 
aumento do poder de compra e na procura de 
serviços.
 Os efeitos sobre a governança e a demo-
craticidade das sociedades parece resultar do 
aumento da capacidade de compreensão dos 
mecanismos de resolução não violenta de con�i-
tos, da facilitação do acesso a informação 
con�ável e da melhoria da autocon�ança e da 
compreensão das diferenças entre grupos sociais.
 A Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, aprovada no seio da UNICEF e 
da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, 
estabelece a educação básica como um dos 
direitos inalienáveis das crianças, estabelecendo 
os padrões mínimos a que deve obedecer.
 No Brasil, a educação básica 
compreende a educação infantil, o ensino funda-
mental e o ensino médio, e tem duração ideal de 
dezoito anos. É durante este período de vida 
escolar que toma-se posse dos conhecimentos 
mínimos necessários para uma cidadania 
completa. Serve também para tomada de 
consciência sobre o futuro pro�ssional e área do 
conhecimento que melhor se adapte.
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Participe conosco!
Mc Dia Feliz – 29/08/15

Local:
Restaurante Mc Donalds

Av. Ermano Marchetti, 419
Horário: às 10h



Aconteceu na última reunião
1) Fórum sobre DQA, com a transferência das reuniões dos Clubs: RCSP 
Memorial da América Latina, Jardim das Bandeiras e Bela Vista - Bixiga

“QUEM alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luís. Se alguém o magoou,
se o ofendeu com calúnias, não o imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar.

E procure esquecer, porque o pesamento negativo da raiva atrai, para nós, a onda da maldade que nosso
infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer.”

Mensagem para reflexão lida na última reunião.

Doações
 O Rotary Club de São Paulo Brooklin, em parceria com o NURAP (Aprendizagem Pro�ssional e 
Assistência Social), doou 20 cadeiras de roda - sendo 10 para a Santa Casa de São Paulo e 10 para o 
Instituto do Câncer  Arnaldo Vieira de Carvalho, a pedido do companheiro Manoel Joaquim.

Muito
obrigado!
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