
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
 Nós fazemos parte de uma organização reconhecida 
mundialmente pelos bons serviços prestados às comunidades 
em que está inserida. Em muitos lugares o Rotary demonstra, 
pelo trabalho de seus associados, que é possível 
mudar para melhor a realidade daqueles que mais 
precisam e que muitas vezes são esquecidos pelo 
chamado “Primeiro Setor”, o governo. A presença de 
rotarianos no “Segundo Setor”, aquele que se refere 
à esfera privada, é sabidamente forte, porém, no 
espírito de “dar de si sem pensar em si”, os rotari-
anos, mostram marcadamente sua relevância no 
“Terceiro Setor”, aquele que, pela falência do Estado, 
contribui para com as causas e carências sociais. 
 O Rotary é uma instituição protagonista na geração de 
serviços de caráter público, graças às iniciativas de seus mem-
bros nas mais diversas áreas. A ideia de um clube de serviço é, 
em si, exemplar para o chamado “Terceiro Setor”. E os volun-
tários que aqui se associam, muitas vezes, ainda buscam ampliar 
sua luta para o bem comum através de outras entidades, não 
somente ou diretamente ligadas aos clubes, mas idealizadas e 
fundadas paralelamente a eles. Enquanto membros de uma 
instituição voltada para a construção de um mundo melhor é 
tarefa nossa incentivar aqueles que entre nós sentem o desejo 
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de fazer ainda mais pelo próximo, apoiando iniciativas, compar-
tilhando e reforçando ideias, trabalhando de forma conjunta, 
visando, assim, ampliar nossa rede de auxílio àqueles que mais 

necessitam.
 Constituir uma associação sem �ns lucrativos 
e com atuação na esfera social e pública  é uma tarefa 
complexa. Há toda uma especi�cidade jurídica para o 
estabelecimento de entidades desse tipo, além de 
todo o trabalho envolvido em reunir as pessoas certas 
e os recursos necessários para levar adiante projetos 
dessa natureza. Certamente há entre nós associados 
dispostos a capitanear iniciativas como essas e há 
outros com o conhecimento necessário para colabo-
rar com a constituição de tais pessoas jurídicas. Não 

são poucos os exemplos de Rotary Clubs que, com seus associa-
dos, colaboraram para com o estabelecimento de novos proje-
tos que fazem a diferença nas comunidades em que atuam. A 
partir disso, esses mesmos clubes passam a apadrinhar esses 
projetos, como, por exemplo, creches e outros tipos de 
associações que fomentam cuidados educacionais e de saúde. 
 Deixo aqui o convite para que re�itamos sobre o que 
nós, do Rotary Club de São Paulo – Pacaembu, podemos fazer 
para o apoio de novas iniciativas que buscam o bem comum. 
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de setembro

Dia 12: Bernadete, esposa do companheiro 
Scatolini

Dia 13: Eduardo, �lho da companheira Maiby

Dia 21: companheiro Flávio

Dia 27: casamento do companheiro Ivo e Elizabeth

Dia 30: casamento do companheiro Jayme e 
Sydney
Dia 30: casamento do companheiro Flávio e 
Viviane

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 01 de setembro

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

Terça-feira, 08 de setembro

20h30: Reunião Ordinária

Nota de Falecimento: Comunicamos o falecimento da Sra. Fernandina Granzotto Acerbi,
mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.
Nota de Falecimento: Nota de Falecimento: Nota de Falecimento: Nota de Falecimento: Nota de Falecimento: Nota de Falecimento: 
mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.mãe do companheiro Geraldo Silvio Acerbi, no último dia 29 de agosto.
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Aconteceu na última reunião
Reunião Mista:
1) Preparação do Projeto McDia Feliz;
2) Despedida do Presidente Gazel e sua esposa 
Emira, da Presidência do clube - Gestão 2014-15;

3) Visita do companheiro Aurélio de Gasperi 
Blsanello – Rotary Club de Curitiba – Cruzeiro do 
Sul
5) Nasceu a Alice, neta da Cecília
e do companheiro Bortoli.

“Não sinta MEDO, para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se
que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo.
Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá
coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas, que atraem críticas.
Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e
dominados por sua força mental positiva.”
Mensagem para reflexão lida na última reunião.

McDia Feliz


