
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

Palavras
do Presidente
 Vivemos num mundo globalizado. Há quem diga por 
conta disso que valores como os do patriotismo e do civismo 
estão ultrapassados. Há quem considere que preservar a 
memória sobre datas importantes ou simbólicas 
para nosso país não tenha mais importância alguma. 
De fato, quando grupos tomam símbolos ou datas 
pátrias para saudar a desunião entre os povos, 
pode-se falar em nacionalismo de forma negativa. 
No entanto, esses não são os valores do Rotary. Para 
nós, pensar na Pátria e em seus símbolos é uma 
forma de enfatizarmos os bons valores de nossa 
nação para que eles possam ser compartilhados 
com todos os demais povos do mundo.
 Inicio nossa conversa nesta semana falando em valores 
pátrios pois estamos vivenciando uma semana em que nosso 
país celebra duas datas cívicas importantes e talvez não devida-
mente valorizadas: o 15 de novembro, Proclamação da 
República, e o 19 de novembro, o Dia da Bandeira. 
 O 15 de novembro é uma data que representa uma 
in�exão na História de nosso país. Juntamente com a
República, valores mais próximos aos dos direitos civis 
começaram aos poucos a serem introduzidos em nossa socie-
dade. Até hoje estamos caminhando lentamente na direção de 
termos esses valores como verdadeiros em nosso país. Ainda 
estamos longe de tê-los alcançado plenamente, mas certa-
mente o nascer da República foi o primeiro passo dado nessa 
direção. Vem daí a importância de relembrarmos e comemorar-
mos essa data.  

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

 Já o 19 de novembro, o Dia da Bandeira, é uma data 
talvez até esquecida por muitos. Acredito que devemos, como 
rotarianos, colaborar para que o símbolo maior de nossa Pátria 

volte a ser lembrado e respeitado. Em nossas 
reuniões, sempre saudamos a Bandeira, não como 
uma forma de nos sentirmos superiores a quaisquer 
outros cidadãos do mundo, mas como uma maneira 
de lembrarmos dos bons valores que devem guiar 
nossas ações enquanto brasileiros, rotarianos e 
cidadãos do mundo. 
 Em  1959, o Rotary International publicou o 
livro “Sete Caminhos para a Paz”. O primeiro deles 
seria justamente o Caminho do Patriotismo. Esse 
caminho representa o amor à nossa terra, ao nosso 

país, à nossa gente, reverenciando e honrando os símbolos 
nacionais. Aprendendo a amar o que está perto, aprenderemos 
a amar também o que está longe. É esse o espírito do patrio- 
tismo virtuoso, aquele exaltado pelo próprio Paul Harris, funda-
dor do Rotary. Com esses valores, podemos ver além da vida 
individual, além da vida da família e construir a paz que tanto 
idealizamos.
 P.S.: Quem quiser saber mais sobre os “Sete Caminhos 
para a Paz” encontrará mais informações em:
http://www.peace.ca/setecaminhosparaapaz.htm    
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Próximas reuniões do RCSP Pacaembu
Terça-feira, 17 de novembro

Visita da Governadora Ligeia Stivanin - Programação:
18h30: Reunião privada com Presidente, Secretário, Tesoureiro, Presidente Entrante

19h30: Assembleia com os Companheiros e Cônjuges

20h30: Reunião Festiva

Terça-feira, 24 de novembro

20h30: Reunião Ordinária
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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? 

Aniversariantes
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
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Aconteceu na última reunião
10/11/15 - Transferência da reunião para o RCSP Jardim das Bandeiras
Fórum: Fundação Rotária - como mediador Dr. Nadir Zacarias

"Mantenha seus pensamentos positivos porque seus pensamentos tornam-se suas palavras.
Mantenha suas palavras positivas porque suas palavras tornam-se suas atitudes.
Mantenha suas atitudes positivas porque suas atitudes tornam-se seus hábitos.
Mantenha seus hábitos positivos porque seus hábitos tornam-se seus valores.
Mantenha seus valores positivos porque seus valores...
Tornam-se seu destino."
(Mahatma Gandhi)

Colaboração: Annaluiza De Rosso Buzzoni

 


