
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
 O mês de setembro tem sido muito rico em re�exões 
sobre o papel de nosso clube para a construção de uma socie-
dade mais justa e de um mundo melhor. Falamos aqui, com 
maior ênfase, sobre duas das seis áreas de enfoque 
do Rotary Club: a promoção da paz, que teve seu dia 
comemorativo lembrado no último dia 21, e o apoio 
à educação básica, que foi merecedora de nossa 
atenção durante todo o mês. 
 Segundo informações do site do Rotary 
International, temos 42 milhões de pessoas que são 
deslocadas em decorrência de con�itos armados ou 
perseguição atualmente. 90% das vítimas de con�i-
tos armados são civis, sendo metade delas crianças. 
O Rotary colabora para a construção da paz através de projetos 
humanitários, bolsas de estudos e outras campanhas. Como 
lembrado neste mesmo espaço na última semana, o Rotary 
investe no treinamento de líderes jovens e adultos para prevenir 
e mediar con�itos e também para ajudar refugiados que 
deixaram seus países por causa deles. Além disso, o Rotary 
procura atuar em projetos que tocam nas origens dos con�itos, 
como por exemplo, a pobreza, a desigualdade e a falta de 
acesso à educação.
 Nesse ponto podemos perceber claramente que existe 
uma forte ligação entre a questão da violência que assola o 
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mundo e a precariedade da educação em vários lugares do 
globo. De um modo geral, pode-se a�rmar que quanto 
melhores os índices educacionais de uma dada comunidade, 

mais pací�ca ela tende a ser. Esse, sem dúvida, é um 
dos motivos pelos quais o Rotary insiste na bandeira 
do apoio à educação básica e à alfabetização. Pessoas 
alfabetizadas e educadas, além de conquistarem uma 
maior autonomia para alcançarem melhores 
condições de vida para si e suas famílias, têm maior 
consciência sobre princípios éticos que devem guiar 
suas vidas, além de um melhor entendimento sobre 
os direitos humanos, o que conduz à paci�cação de 
comunidades inteiras.
 Nós vivemos em um país em que o�cialmente 

não há con�itos estabelecidos, mas todos sabemos que a nossa 
é uma das sociedades mais violentas do mundo. Também 
sabemos que nosso país apresenta índices preocupantes no 
que diz respeito à educação básica e a alfabetização. Cientes de 
que existe uma conexão entre um fato e outro, nós, rotarianos 
brasileiros, temos muito o que fazer aqui mesmo, em “nosso 
quintal”. Que os problemas que nos rodeiam todos os dias 
sirvam de motivação para nossas ações. Que não deixemos de 
apoiar iniciativas que levem instrução e, consequentemente, 
paz, àqueles que nos cercam e precisam.
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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, 22 de setembro

20h30: Reunião Mista
Palestra : Educação Básica no Brasil
Palestrante: Esther de Almeida
Pimentel Mendes de Carvalho

Terça-feira, 29 de setembro

20h30: Reunião Ordinária
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Etapas de ensino
da Educação Básica

 A educação básica é o primeiro nível 
do ensino escolar no Brasil.  Compreende três 
etapas: a educação infantil (para crianças com 
até cinco anos), o ensino fundamental (para 
alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para 
alunos de 15 a 17 anos).
 A educação infantil tem como foco o 
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual 
e social da criança. As atividades realizadas são 
um complemento à ação das famílias e das 
comunidades. Crianças de zero a três anos 
podem frequentar as creches ou instituições 
equivalentes. No caso de crianças entre quatro 
e cinco anos, o ensino é realizado em 
pré-escolas.
 Até a mudança na Constituição, a 
única fase escolar obrigatória era o ensino 
fundamental (para estudantes entre os seis e 14 
anos). Também é dever do Estado oferecer o 
ensino fundamental de forma gratuita e univer-
sal. A obrigatoriedade do ensino fundamental 
também implica reconhecê-lo como a 
formação mínima que deve ser garantida a  

todos os brasileiros, de qualquer idade.  
 A partir de 2006, a duração do ensino 
fundamental passou de oito para nove anos. 
Esta medida busca aumentar o tempo de 
permanência das crianças na escola, mas 
principalmente melhorar a qualidade da 
formação inicial, especialmente no que diz 
respeito à alfabetização.
 Municípios e estados devem trabalhar 
de forma articulada para oferecer o ensino 
fundamental. Já o ensino médio, com duração 
de três anos, é de responsabilidade dos 
estados.
 Nesse período, são aprofundados os 
conhecimentos adquiridos no ensino funda-
mental, buscando articular o conteúdo com a 
preparação básica para o trabalho e a cidada-
nia. Outra função do ensino médio é propiciar a 
formação ética, o desenvolvimento da autono-
mia intelectual e do pensamento crítico e a 
compreensão dos fundamentos cientí�co-
tecnológicos dos processos produtivos.

Fonte: Ministério da Educação

Aconteceu na última reunião
1) Apresentação dos assuntos tratados pela 
comissão criada pelo nosso clube sobre o  
projeto Rotary em Ação pela Paz  e Cidadania;

2) Projeto Proerd – con�rmação da participação 
no projeto junto ao 4º Batalhão de São Paulo;

3) Transferência da reunião mista para o dia 
22/09 – Palestra:  Educação Básica no Brasil;

“Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os pra-
zeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e dura-
douras, e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as 
bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade.

4) Debate sobre os projetos desenvolvidos junto 
com a Santa Casa de São Paulo:

    a) Compra de vidros para o banco de leite;
    b) Levantamento das necessidades da creche.

5) Visita do companheiro Joaquim do RCSP Alto 
da Lapa, convidando todos os companheiros 
para o jantar dançante da primavera, que será 
realizado no próximo dia 26/09/15.
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