
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
 Durante todo o mês de novembro teremos como foco 
de nossas re�exões a Fundação Rotária do Rotary International. 
Relembrar sua Missão é primordial: “capacitar os rotarianos para 
que possam promover a boa vontade, paz e 
compreensão mundial por meio de apoio a iniciati-
vas de melhoria da saúde, da educação e do 
combate à pobreza”. De projetos comunitários a 
iniciativas globais, a Fundação Rotária colabora com 
o patrocínio de variadas atividades humanitárias 
dos nossos clubes. É também a Fundação Rotária 
que lidera as campanhas internacionais para a 
erradicação da pólio e para a promoção da paz. 
 Tudo isso é possível graças a doações feitas 
por rotarianos e amigos do Rotary. Essas doações são distribuí-
das para diferentes atividades através dos Subsídios Distritais 
e Globais. Quando os projetos humanitários nas mais diferentes 
comunidades são menores e de curta duração são os Subsídios 
Distritais da Fundação Rotária que podem �nanciá-los. Já no 
caso de atividades maiores, os projetos podem receber Subsí-
dios Globais. 
 No caso dos Subsídios Distritais, cada distrito escolhe 
quais atividades serão custeadas com esses recursos. Esses 
subsídios podem �nanciar projetos humanitários, bolsas de 
estudo e equipes de formação pro�ssional, que são formadas 
por grupos de pro�ssionais que vão ao exterior para ensinar ou 
aprender mais sobre determinada área. Joel Roberto Scholl

Presidente 2015-16

 Um grande trunfo da Fundação Rotária é a maneira 
pela qual os recursos são gerenciados. Há liberdade de escolha 
e personalização de projetos, não havendo muitas restrições 

para que clubes ou distritos utilizem os Subsídios 
Distritais. Um requisito para tanto é o apoio à missão 
da Fundação Rotária. Outro é a devida quali�cação 
dos distritos para que possam administrar os Subsí-
dios Distritais.
 A cada ano os distritos podem utilizar até 50% 
do Fundo Distrital de Utilização Controlada para 
receberem um Subsídio Distrital. O cálculo dessa 
porcentagem é baseado na quantia do Fundo gerada 
a partir de uma doação ao Fundo Anual do distrito 
três anos antes, incluindo os ganhos do Fundo 

Permanente. Não é necessário solicitar a quantia total para 
realizar projetos. Cada distrito recebe esse �nanciamento como 
um valor total e então distribui aos seus clubes. Esses, por sua 
vez, trabalham diretamente com o distrito para obter os recur-
sos �nanceiros.
 Esse modelo de gerenciamento de recursos da 
Fundação Rotária leva a um aproveitamento ótimo das doações 
feitas. Ou seja, aqueles que decidem contribuir com a Fundação 
Rotária têm a certeza de que sua doação será bem utilizada em 
projetos de fato importantes que podem transformar vidas.

 

FOTO 
JOEL

Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

de novembro
Dia 10: companheiro Scatolini
Dia 10: Márcia, esposa do companheiro Bispo
Dia 10: Felipe, �lho do companheiro Cirino
Dia 15: Tiago, �lho do companheiro Manoel
Dia 17: Manoela, �lha do companheiro Manoel
Dia 18: casamento do companheiro Bortoli e Cecília
Dia 21: Maurício, �lho do companheiro Scatolini
Dia 26: Marcelo, �lho do companheiro Abelardo
Dia 28: companheira Maria Beatriz
Dia 29: casamento do companheiro Joel e Dalila

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 10 de novembro

Transferência da reunião para o
RCSP Jardim das Bandeiras
Fórum: Fundação Rotária
- como mediador Dr. Nadir Zacarias

Terça-feira, 17 de novembro

Visita da Governadora Ligeia Stivanin
19h30: Assembleia (companheiros e
cônjuges)
20h30: Reunião Festiva
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião do dia 03/11:

1)Reunião do Conselho Diretor – 19h30

- Preparação da visita da Governadora Ligeia 
Stivanin;
- Transferência da reunião ordinária do dia 8/12 
para a residência do presidente do Joel, na Aldeia 
da Serra, em comemoração a Festiva de Final de 
Ano no dia 05/12.

2) Reunião Ordinária – 20h30

a) Prestação de conta do projeto Rotary em 
Ação pela Saúde e Cidadania, pelo compa-
nheiro Alexandre Costa Gaeta do RCSP 
Morumbi.

b) Convite para participarmos da reunião festiva 
do dia 09/11 no RCSP Morumbi:
- Visita da governadora do distrito 4610
- Agradecimento aos patrocinadores, parceiros e 
voluntários do projeto Rotary, em ação ocorrida 
no dia 18/10 na Org.  Estrela Nova

“Procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se 
deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, 
ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora, equilibr-
adamente. Reserve uma hora para sua leitura, para sua meditação, para sua 
higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio.”
Mensagem para re�exão lida na última reunião

Projeto Rumo - RCSP Pacaembu

 O companheiro Manoel esteve na 
Escola Professor Carlos Maximiliano, minis-
trando uma palestra sobre “Medicina - Enferma-

magem e Fisioterapia”, dando continuidade ao 
Projeto Rumo que está sendo realizado com os 
alunos desta escola. 


