
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
 A promoção da saúde é um dos grandes objetivos do 
Rotary Club. Somos mundialmente conhecidos e reconhecidos 
por nosso empenho na luta pela erradicação da poliomielite. 
Porém, nossas ações vão muito além do combate à 
pólio. Nós estamos sempre apoiando campanhas e 
projetos que levam informação e saúde àqueles que 
precisam.
 Nesse sentido, o mês de outubro é rico em 
oportunidades para que colaboremos com a consci-
entização da sociedade sobre a prevenção e o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. Re�ro-me 
aqui à campanha do “Outubro Rosa”, que é um 
movimento popular internacional. O nome se refere 
à cor do laço que simboliza a luta contra o câncer de mama. Esse 
laço foi idealizado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e 
distribuído aos participantes da Primeira Corrida pela Cura, 
realizada em Nova Iorque, em 1990.  A campanha que adotou a 
cor do laço começou nos Estados Unidos, onde vários Estados 
tinham ações isoladas com relação ao câncer de mama ou sobre 
a importância da mamogra�a no mês de outubro. Mais tarde, o 
Congresso Americano passou a considerar outubro o mês 
nacional (americano) de prevenção do câncer de mama.
Essas corridas e outros eventos continuam a ser realizados não 
só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. É também 
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comum vermos em diferentes cidades, prédios e monumentos 
iluminados de rosa durante este mês. Não se sabe bem onde 
surgiu essa ideia, mas certamente essa ação colaborou para que 

a campanha se tornasse ainda mais conhecida. Nós, 
rotarianos, podemos participar da campanha, tanto 
individualmente, como coletivamente. Orientar 
mulheres sobre os sintomas da doença e sobre a 
importância da realização de exames preventivos são 
ações essenciais para que vidas sejam salvas.
 Dentro do espírito de promoção da saúde e do 
bem-estar, nós, do Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu, estaremos engajados, juntamente com os 
companheiros do Rotary Club de São Paulo Morumbi, 
no Projeto Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania, 

em sua oitava edição. Esse projeto irá no domingo 18 de outu-
bro, das 9h às 14h, levar serviços de saúde e de bem-estar até a 
ONG Estrela Nova. Nesse dia os participantes poderão assistir a 
palestras diversas, realizar exames de vista e de glicemia, aferir a 
pressão arterial, realizar sessões de �sioterapia, além de receber 
cortes de cabelo e outros serviços de instituto de beleza e ter à 
disposição um brechó, uma ótica social, orientação sexual e 
sobre DSTs, entre outras atividades e serviços.  A ONG Estrela 
Nova �ca na Rua João Bernardo Vieira, 267, no Jd. Paris (Campo 
Limpo). Nossa participação é muito importante!
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes de outubro
Dia 01: companheiro Buzzoni
Dia 02: Artur, �lho do companheiro Abelardo
Dia 03: Katyana, �lha do companheiro Sergio
Dia 06: Bruna, �lha companheiro Flávio
Dia 12: Marcelo, �lho do companheiro Buzzoni
Dia 19: Andrea, �lha do companheiro Jayme
Dia 24: Fabíola, �lha do companheiro Flávio
Dia 28: Marco Antonio, �lho dos companheiros Gazel 
e Emira
Dia 28: companheira Maria Beatriz
Dia 29: companheiro Antonio Carlos
Dia 30: Cristina, �lha dos companheiros Gazel e Emira
Dia 31: companheira Emira

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 06 de outubro

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

Terça-feira, 13 de outubro

20h30: Reunião Ordinária
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Mensagem para reflexão lida na última reunião.

Aconteceu na última reunião

“Não acumule em seu coração desejos de vingança, detritos do mal.
Jogue-os fora, relevando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em

palavras, atos e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça! Uma única
pessoa lucrará com o seu perdão: você mesmo, que libertará seu coração do

peso da mágoa e do ódio. Seja inteligente: perdoe e esqueça, para ser feliz.”

O RCSP Pacaembu deu início ao 
PROJETO RUMO deste ano rotário

1) Projeto Rotary em Ação e Cidadania em parce-
ria com o RCSP Morumbi. Levantamento das 
necessidades do projeto, e, relação dos compa-
nheiros com disponibilidade de participação no 
dia 18/10;

2) Projeto comemoração do dia das crianças em 
parceria com RCSP Memorial da América Latina 
no Hospital Itaci – dia 31/10/15 (CANCELADO);

3) Fórum sobre a Fundação Rotária – Transferên-
cia  da reunião do dia 10/11/15 para o RCSP 
Jardim das Bandeiras – Mediador Gov. Zacarias;

4) O companheiro Ronaldo Bispo fez um breve 
relato sobre os assuntos tratados na reunião 
sobre intercâmbio de jovens no dia 26/09/15;

5) O Companheiro Celso Buzzoni  informou que 
no dia 02/10/15 dará início ao Projeto Rumo na 
Escola Estadual Carlos Maximiliano, sendo 
que a primeira palestra será administrada pelo 
Companheiro Ricardo Almança com o tema 
Engenharia, assim também como teremos o 
companheiro Scatolini explicando o que é o 
Rotary.

 No dia 02/10/15 demos início ao 
Projeto Rumo deste ano rotário, na Escola 
Estadual Carlos Maximiliano, localizada na 
Vila Madalena. 
 Este projeto está sob a coordenação 
do companheiro Celso Buzzoni, que começou 
explicando o signi�cado do Projeto Rumo para 
os estudantes. O companheiro Scatolini profe-
riu sobre o Rotary e seus objetivos como um 
todo.

 O companheiro Ricardo explanou 
sobre a pro�ssão “Engenharia” e suas áreas de 
atuação.
 Foi um sucesso o primeiro encontro. 
Contamos com a presença aproximada de 25 
alunos, com idade entre 14 e 15 anos, todos da 
8ª série do Ensino Fundamental.


