
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 último dia 15, nós, brasileiros, dedicamos um dia 
para celebrar aquela que é talvez a mais nobre das pro�ssões, 
pois dela derivam e são possibilitadas todas as outras. Falo aqui 
do Dia do Professor. A data foi o�cializada em 1963, 
relembrando a criação do Ensino Elementar no Brasil 
por D. Pedro I, em 1827, e a ideia do professor 
paulista Salomão Becker, em 1947, de criar uma data 
para confraternizar e re�etir sobre a pro�ssão de 
professor. Nesse dia homenagens acontecem em 
todo o país com o enaltecimento das funções dos 
educadores em nossa sociedade. 
 Para nós, do Rotary, faz todo o sentido 
também celebrarmos o 15 de outubro, já que nossa 
missão coincide em muitos pontos com a daqueles que esco-
lheram dedicar suas vidas pro�ssionais à educação. Muitas de 
nossas atividades são voltadas à promoção do conhecimento. 
Basta lembrarmos de nossa atuação não só nas áreas de 
educação básica e alfabetização, mas também na da promoção 
da saúde e do desenvolvimento das comunidades, conquistas 
que só acontecem com a transmissão de conhecimento. De 
certa forma, somos todos professores e devemos junto com eles 
lutar pela valorização dessa categoria pro�ssional que se faz 
essencial para o desenvolvimento do país e que, infelizmente, é 
tão pouco reconhecida, apesar de todos os seus méritos. 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

 Ainda no assunto promoção de conhecimento, temos 
mais uma data a ser lembrada neste mês: o Dia Nacional do 
Livro, que praticamente encerra o mês, em 29 de outubro. Nesse 

dia comemora-se o aniversário da fundação da 
Biblioteca Nacional, a primeira do país, que nasceu 
com a transferência da Real Biblioteca Portuguesa 
para o Brasil, em 1810. Mesmo com todo o avanço da 
tecnologia e da internet, o livro continua a ser um 
elemento essencial para a educação e para a trans-
missão de conhecimentos. Promover a leitura 
conecta-se profundamente com a tarefa de formar 
cidadãos que conseguem se desenvolver como 
indivíduos e, consequentemente, levar desenvolvi-
mento para suas comunidades. Em nossa missão 

rotária, nós precisamos apoiar projetos que incentivem a leitura.
 Não poderia pensar numa forma melhor de encerrar 
minha mensagem hoje que através da reprodução da frase da 
adolescente Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz de 
2014: “Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem 
mudar o mundo”. Essas poucas e simples palavras carregam a 
força daquele que é um de nossos objetivos no Rotary, o de 
deixarmos como legado um mundo melhor através de nossas 
ações.
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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, 20 de outubro

20h30: Reunião Ordinária e
Palestra do companheiro
Luiz Antonio De Bortoli

Terça-feira, 27 de outubro

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

Aconteceu na última reunião

“Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio: é um ambiente de trabalho!
Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado 
intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: 

ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro de seu coração. Viva dando 
um exemplo vivo de amor em todas as suas ações.”

Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania
Projeto em parceria com o RCSP Morumbi

Segue abaixo os assuntos tratados na reunião 
ordinária:

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

b) Comentários sobre a participação do nosso 
clube em parceria com o RCSP Barra Funda no 
projeto em comemoração ao dia das crianças, 

realizado na creche da Santa Casa de São Paulo.

c) Visita às demais dependências da Santa Casa 
de São Paulo – Pediatria e Banco de Leite.

d) Visita do companheiro Otacílio Alves de 
Oliveira do RCSP Oeste, convidando os compa-
nheiros do clube para a feijoada no próximo dia
24/10/15, com objetivo de arrecadar fundos para 
a reforma das instalações da Três AAA – 
Associação de Atendimento aos Autistas.



 No último dia 18/10, estiveram presentes no evento (pelo RCSP Pacaembu): Joel e Dalila, Gazel e Emira, Abelardo e Maria 
Helena, Geraldo, Maria Beatriz, Buzzoni, Rachel, Scatolini e Bernadete.
 O Projeto “Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania”, em parceria com o Rotary Club de São Paulo Morumbi, foi um sucesso! 
O nosso obrigado pela oportunidade.

Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania - Projeto em parceria com o RCSP Morumbi


