
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
 Pouco mais de um mês após o �m da Segunda Guerra 
Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, foi fundada a Organi-
zação das Nações Unidas – ONU – em substituição à Liga das 
Nações, que havia sido extinta justamente por causa 
do con�ito. A data até hoje é lembrada como Dia da 
ONU. Nós, membros do Rotary Club, temos motivos 
bastante especiais para comemorarmos essa data, 
pois estávamos presentes na formação deste impor-
tante organismo mundial que visa a cooperação e a 
paz entre os mais diferentes países. Naquela ocasião, 
alguns rotarianos ajudaram a redigir a carta de 
fundação da ONU, documento que marcou seu 
estabelecimento.
 É sempre bom relembrar essa história. Em meados dos 
anos 40 do século XX, o Rotary International era uma das 
maiores organizações internacionais. Havia mais de 6.800 
clubes em mais de 81 países, segundo informações do Rotary 
Club de Nova Iorque. Naquele tempo, o Rotary já trabalhava em 
projetos para diminuir as causas de con�itos. De fato, durante 
uma conferência do Rotary em Londres, em 1943, delineou-se o 
que viria a ser mais tarde a UNESCO - Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Após a fundação
da ONU, em 1945, o clube passou a ter um papel fundamental 
no apoio que ela necessitou durante seus primeiros anos.
Tempos depois, a Guerra Fria levou con�itos ideológicos para 
dentro da ONU e a participação do clube diminuiu por causa do  Joel Roberto Scholl

Presidente 2015-16

princípio de não envolvimento em questões políticas. No 
entanto, o interesse de nosso clube pela ONU ganhou novo 
fôlego nos anos 80, quando a luta pela erradicação da pólio 

passou a merecer a atenção das duas instituições. 
 Até hoje o Rotary mantém um status de parce-
ria com a ONU, como talvez nenhuma outra organi-
zação não-governamental. O Rotary e a ONU têm 
trabalhado de forma bastante produtiva juntos, na 
busca da conquista dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio, que incluem a erradicação global 
da pólio, intercâmbios culturais, alfabetização, 
educação, projetos hídricos e de saneamento e a 
promoção da paz. 
 Sempre cabe lembrar que aquela carta, 

redigida com a participação de rotarianos, e que deu origem à 
ONU, expõe objetivos que são realmente comuns a ambas as 
instituições, como, por exemplo: a busca da paz e segurança no 
mundo; a promoção de relações amistosas entre as nações; a 
promoção de cooperação para a resolução de problemas 
internacionais. Temos realmente motivos para comemorarmos 
o dia 24 de outubro como uma data signi�cativa para todos os 
que desejam e lutam por um mundo melhor.  Lembremos 
todos, então de valorizar o  Dia da ONU que está se aproxi-
mando.
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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 12: Marcelo, �lho do companheiro Buzzoni
Dia 19: Andrea, �lha do companheiro Jayme
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, 13 de outubro

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 20 de outubro

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

Aconteceu na última reunião

“Procure cultivar a verdade, em relação aos outros, e também em relação a você mesmo.
Só a verdade nos fará chegar à perfeição, porque ela nos faz conhecer o que real e
verdadeiramente somos. E só chegaremos a ser perfeitos quando nos conhecermos,

a fim de podermos corrigir-nos de nossos defeitos e lançar-nos
à conquista das virtudes que nos faltam.”

Comemoração ao Dia das Crianças
na creche da Santa Casa de São Paulo

1) Segue abaixo os assuntos tratados nas 
reuniões de conselho e ordinária:

a) Continuidade das preparações do projeto 
Rotary em Ação e Cidadania em parceria com o 
RCSP Morumbi.

b) O companheiro Celso Buzzoni comentou o 
primeiro dia do Projeto Rumo, com a primeira 
palestra administrada pelo Companheiro 
Ricardo Almança - com o tema Engenharia, bem 
como a fala do Companheiro Scatolini, desta-
cando a importância do Rotary junto a socie-
dade.

c) Participação do nosso clube, em parceria com 
o RCSP Barra Funda, no projeto em comemo-

ração ao Dia das Crianças, na creche da Santa 
Casa de São Paulo

d) Solicitação de desligamento do companheiro 
Flávio Raimundo do nosso clube.

e) Apoio do RCSP Pacaembu pela indicação do 
Hotel Tauá, na cidade de Atibaia em São Paulo, 
pela coordenação da próxima Conferência 
Distrital.

f) Distribuição aos companheiros do plano de 
atividades do ano Rotário
2015-16.

 No dia 09/10, na creche da Santa Casa 
de São Paulo, houve a Comemoração do Dia 
das Crianças. Foi um dia especial preparado 
pelo RCSP Pacaembu e RSCP Barra Funda. 
Estiveram presentes Dalila (esposa do Presi-
dente Joel), Bernadete e Scatolini - pelo RCSP 
Pacaembu; Solange e Murilo - pelo RCSP Barra 
Funda.
 As crianças da creche denominada 
Dona Antonieta Altenfelder, receberam saqui-
nhos de TNT com doces, balas e pirulitos. 
Também oferecemos pipoca, maria mole, 

chocolates, 2 piscinas de bolinhas alugadas e 
livrinhos de estórias.
 O RCSP Barra Funda também cola-
borou com um bolo bem saboroso.
 A Diretora Tania nos acolheu muito 
bem desde a preparação da festinha, que acon-
teceu nos períodos da manhã e tarde. 
 Após a festinha, visitamos o Banco de 
Leite Humano, junto com a responsável Thais, e 
o Hospital de Pediatria, ao lado do André - 
ambos  funcionários da Santa Casa. 


