
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
 No dia 8 de setembro comemoramos o Dia Mundial da 
Alfabetização. A data foi criada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1967 
com o objetivo de tentar conscientizar a comuni-
dade internacional sobre a importância da alfabeti-
zação como um dos elementos responsáveis pelo 
desenvolvimento de um país. Sabe-se que um país 
cuja população é alfabetizada e tem acesso à 
educação apresenta melhores índices de desen-
volvimento humano. O combate ao analfabetismo é 
um compromisso que se assume na busca por um 
presente e um futuro melhores. Saber ler e escrever 
muda de forma de�nitiva a vida das pessoas e pode alterar os 
rumos de um país. 
 Quando lembramos dos números alarmantes de 
analfabetos no mundo (quase 800 milhões) e no Brasil (cerca de 
13 milhões), salta a nossos olhos a importância do trabalho 
realizado por tantos companheiros rotarianos nessa área. A�nal, 
a educação é um direito fundamental e deveria ser a prioridade 
básica para uma sociedade que pretende atingir patamares 
adequados de desenvolvimento. Indivíduos que não sabem
ler e escrever não conseguem ter acesso às informações básicas 
necessárias para um mínimo de qualidade de vida. Por exemplo,  
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uma mãe analfabeta ou mal alfabetizada, não compreenderá as 
orientações dos pro�ssionais de saúde para os cuidados em 
relação a seus �lhos. Essa mesma mãe não conseguirá 

preencher um formulário se estiver em busca de 
emprego e terá di�culdades em se encaixar num 
mercado de trabalho que cada vez mais exige habili-
dades com tecnologia e a capacidade de aprendi-
zagem constante.
 Diante desse quadro, cabe lembrar que há 
mais de 100 anos o Rotary age em diversas frentes 
com o compromisso de levar mudanças positivas e 
duradoras para as comunidades em que atua. Uma 
das frentes de trabalho do clube é a da promoção da 
Educação Básica e da Alfabetização. O Rotary apoia 

projetos que promovem a tecnologia educacional, o treina-
mento de professores, programas de merenda e livros didáticos, 
além de oferecer oportunidades educacionais que buscam a 
igualdade entre os sexos e aumentar a alfabetização entre os 
adultos. Um novo desa�o para nossa organização é o de colabo-
rar com a erradicação do analfabetismo no mundo e com a 
promoção de uma Educação Básica de qualidade para todos. 
Tenhamos essas ideias bem presentes em nossas mentes 
sempre, mas principalmente neste mês de setembro, dedicado 
justamente a esse tema.
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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 17: Henrique, �lho do companheiro Flávio

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, 08 de setembro

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 15 de setembro

20h30: Reunião Ordinária
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“Quando você encontrar trevas diante si, não esbraveje contra elas: ao contrário,
procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque: acenda uma
pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros
do que mantermos nossa luz acesa: servido nosso exemplo de farol para guiar o próximo,
mostrarmos-lhe o caminho da subida.”
Mensagem para reflexão lida na última reunião.

Mensagem da UNESCO para
o Dia Internacional da Alfabetização

 O Dia Internacional da 
Alfabetização, este ano 
dedicado à conexão entre 
alfabetização e desenvolvi-
mento sustentável, nos fornece 
uma oportunidade de relem-
brar uma simples verdade: a 
alfabetização não apenas 
muda vidas, ela também as 
salva.
 A alfabetização ajuda a 
reduzir a pobreza e permite que 
as pessoas consigam empregos 
e obtenham maiores salários. Trata-se de uma 
das mais e�cientes maneiras de melhorar a 
saúde de mães e crianças, entendendo 
prescrições médicas e tendo acesso a sistemas 
de saúde. As vidas de mais de dois milhões de 
crianças com menos de cinco anos de idade 
foram salvas entre 1990 e 2009, graças a melho-
rias na educação para mulheres em idade 
reprodutiva. A alfabetização facilita o acesso ao 
conhecimento e desencadeia um processo de 
empoderamento e autoestima que bene�cia a 
todos. Essa energia, multiplicada por milhões 
de pessoas, é essencial para o futuro das socie-
dades.
 Hoje, 781 milhões de adultos no 
mundo inteiro não sabem ler, escrever ou 
contar. Dois terços deles são mulheres. Mais de 
250 milhões de crianças são incapazes de ler 
uma simples frase, mesmo que metade delas 
tenha passado quatro anos na escola. Que tipo 
de sociedades esperamos construir com uma 
juventude analfabeta? Esse não é o mundo em 
que desejamos viver. Queremos um mundo 
onde todos possam tomar parte nos destinos 
de suas sociedades, ter acesso ao conheci-
mento e, por sua vez, enriquecê-lo. Para termos 
sucesso, devemos também mudar a abor-
dagem tradicional de programas de alfabeti-
zação para incluir, além de ler e escrever no 
sentido estrito, ampliar as habilidades no que 
diz respeito ao consumo e aos estilos de vida 
sustentáveis, à conservação da biodiversidade, 
à redução da pobreza, à redução dos riscos de    

desastres, assim como à 
participação cívica. Dessa 
forma, os programas de 
alfabetização podem liberar 
todo o seu potencial transfor-
mador.
        O comprometimento com 
esses objetivos será funda-
mental para a próxima confe-
rência de Aichi-Nagoya sobre 
educação para o desenvolvi-
mento sustentável, que 
ocorrerá no Japão, em novem-

bro. Esse comprometimento também estará no 
centro do Fórum Mundial de Educação, que 
ocorrerá, no próximo ano, em Icheon, 
República da Coreia, para liderar o debate 
global em direção à adoção de novos objetivos 
de desenvolvimento sustentável na Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, em 2015. A 
UNESCO está trabalhando no mundo inteiro – 
no Afeganistão, em Bangladesh, no Camboja, 
no Egito, na Nigéria, no Senegal e em outros 
lugares – para assegurar que alfabetização seja 
integrada às estratégias nacionais de desen-
volvimento. A Parceria Global para a Educação 
de Meninas e Mulheres e o Fundo Malala para o 
Direito à Educação das Meninas, lançados pela 
UNESCO, também têm como foco a alfabeti-
zação. Os programas reconhecidos pelo Prêmio 
UNESCO-Confúcio de Alfabetização e o Prêmio 
UNESCO Rei Sejong de Alfabetização 
permitem-nos, a cada ano, celebrar práticas 
inovadoras que demonstram que a realização 
está ao nosso alcance. Novas tecnologias, 
incluindo telefones móveis, também oferecem 
novas oportunidades para a alfabetização para 
todos. Precisamos investir mais, e faço um 
apelo a todos os Estados-membros e parceiros 
a redobrarem os esforços – políticos e �nancei-
ros – para garantir que a alfabetização seja 
totalmente reconhecida como um dos acelera-
dores mais poderosos do desenvolvimento 
sustentável. O futuro que nós queremos 
começa com o alfabeto.

Mensagem de Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO, por ocasião do Dia Internacional
da Alfabetização, 8 de setembro de 2014.
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onde todos possam tomar parte nos destinos 
de suas sociedades, ter acesso ao conheci
mento e, por sua vez, enriquecê-lo. Para termos 
sucesso, devemos também mudar a abor
dagem tradicional de programas de alfabeti
zação para incluir, além de ler e escrever no 
sentido estrito, ampliar as habilidades no que 
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“... a alfabetização não 
apenas muda vidas, ela 
também as salva.”


