
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 dedicamos cada fase de nosso ano rotário a 
diferentes objetivos e áreas de enfoque. Já estamos adentrando 
o mês de outubro, voltado ao Desenvolvimento Econômico e 
Comunitário. Essa é uma área crucial para o trabalho 
dos Rotary Clubs ao redor do mundo. A�nal, um dos 
grandes sonhos de quem se engaja verdadeira-
mente na ideia de “dar de si antes de pensar em si” é 
o de ver aqueles que mais necessitam começarem a 
dar seus primeiros passos em direção à autonomia e 
à autossu�ciência. 
 Quando falamos em Desenvolvimento 
Econômico e Comunitário estamos nos referindo a 
projetos que visam dar oportunidades para que os 
membros de uma comunidade possam se desenvolver e traba-
lhar de forma decente para seu próprio sustento e o de suas 
famílias. Segundo o Rotary International, 1,4 bilhão de pessoas, 
muitas delas empregadas, vivem com menos de US$ 1,25 por 
dia ao redor do mundo. Não é difícil de imaginar as di�culdades 
pelas quais essas pessoas e as comunidades onde vivem 
passam. O Rotary procura agir nesses locais, através de 
diferentes projetos, colaborando para a geração de empregos 
decentes para jovens e adultos, além de buscar fortalecer 
empreendedores e líderes comunitários, principalmente 
mulheres, em regiões carentes.
 O trabalho de nossos companheiros ao redor do 
mundo tem sido realizado com competência e compaixão há 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

muitos anos.  Localmente, rotarianos têm ajudado membros de 
diferentes comunidades a transformar realidades duras em 
histórias de melhoria da qualidade de vida. Diferentes Rotary 

Clubs apoiam e patrocinam projetos de membros de 
comunidades necessitadas através de Núcleos Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário (NRDC). Essas 
organizações são formadas por moradores, 
não-rotarianos, que conhecem os problemas de suas 
comunidades e, portanto, têm maior discernimento 
sobre o que precisa ser feito para desenvolvê-las. 
Além disso, existem projetos de microcrédito apoia-
dos pelo Rotary que contribuem para o empreende-
dorismo, a geração de renda e poupança daqueles 
que originalmente sequer têm acesso a sistemas 

bancários. Em outros casos, o Rotary fornece treinamento ou 
equipamentos que colaboram para que indivíduos ou coopera-
tivas consigam ampliar suas possibilidades de desenvolvi-
mento. 
 Não é difícil de vislumbrar a grandeza do trabalho que 
temos realizado ao redor do mundo. Como se diz popularmente 
“Se dermos o peixe a um homem faminto, iremos alimentá-lo 
por um dia. Se o ensinarmos a pescar, ele terá comida para toda 
a vida”. O Rotary, nesse espírito, pode até por vezes “fornecer o 
peixe”, mas objetiva, acima de tudo colaborar para que quem 
precisa “aprenda a pescar” e, com isso, garanta seu próprio 
bem-estar e o de sua comunidade. 
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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, 29 de setembro

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 06 de outubro

20h30: Reunião do Conselho Diretor
19h30: Reunião Ordinária
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Vice-Presidente
José Luiz Scatolini

1º Secretária
Emira Maria Aranha Gazel

2º Secretária
Rachel De Rosso Buzzoni

1º Diretor de Protocolo
Antonio Carlos Guimarães
2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortolli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
Marco Antonio Gazel

Frequência
Ronaldo José Bispo

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

Comissão de Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços Profissionais
Celso de Lima Buzzoni

Serviços à Comunidade
Luiz Antonio de Bortoli

Flávio Guilherme Raimundo

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Serviços à Juventude
Maria Beatriz Garcia Russo

Comissão da Fundação Rotária
Ivo Alexandre Junior

Oficial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo

Comissão do DQA
Manoel Joaquim R. do V. Neto

Renato Silva Martins

Comissão de Imagem Pública
Jayme José de Araujo

Planejamento Estratégico
Abelardo Marcos Junior

Conselho Fiscal
William Cesar Santos

Dólar Rotário para
setembro de 2015: R$ 3,45

Boletim feito por
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Mensagem para reflexão lida na última reunião.

Aconteceu na última reunião
Reunião Mista

Palestra: Educação básica no Brasil
Palestrante: Esther de Almeida Pimentel 
Mendes de Carvalho

““Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés 
tropeçarão. Estas palavras de André Luis nos alertam quando ao dever de ajudar a todos os 
que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem cair. Ajude-o a erguer-se, tal 
como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo caso.”

O RCSP Pacaembu esteve presente no
Baile da Primavera do RCSP Alto da Lapa 


