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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? 

Palavras
do Presidente
 Novembro vai se despedindo com um clamor mundial 
pela paz. Todos temos algo a ver com isso. Nós, membros do 
Rotary, principalmente. Durante todo o mês buscamos 
enaltecer a importância da Fundação Rotária do 
Rotary International, cuja principal missão é levar os 
rotarianos a promover a boa vontade, paz e 
compreensão mundial através do apoio a iniciativas 
de melhoria da saúde, da educação e do combate à 
pobreza. Abraçar a Fundação Rotária em sua missão 
é como colocar tijolos alinhados na construção de 
um mundo melhor. Nos dias que correm lembrar 
que há instituições como a Fundação Rotária traba-
lhando com competência para a conquista desse 
mundo mais pací�co e de entendimento entre os homens é um 
alento para todos os que se preocupam com o futuro da 
humanidade. 
 Em nossa conversa neste espaço, relembramos 
durante o mês como a Fundação Rotária começou com uma 
pequena doação para hoje ser uma das principais �nanciadoras 
de projetos ambiciosos e bem-sucedidos como o combate à 
pólio.  Falamos um pouco sobre os Subsídios Globais, que 
apoiam esses grandes projetos, e sobre os Subsídios Distritais, 
que focam em projetos de prazo mais curto ou de menor 
abrangência. Destacamos aqui o quanto as doações feitas são 
realmente bem direcionadas para que o papel desses subsídios 
seja de fato cumprido. 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

Ainda no que tange à conquista da tão sonhada paz entre os 
homens, devemos lembrar que a Fundação Rotária também 
ajuda a capacitar futuros líderes em assuntos ligados à paz, 

prevenção e resolução de con�itos através de bolsas 
de estudos do programa Centros Rotary pela Paz. Em 
outras oportunidades, já falamos sobre esses progra-
mas que levam a cada ano 100 bolsistas a partici-
parem de cursos de aperfeiçoamento ou mestrado 
em alguma universidade parceira ao redor do 
mundo. Vemos aí mais uma contribuição da institui-
ção para atingir aquele que era seu objetivo original: 
“fazer o bem no mundo”. 
 Todos nós podemos contribuir para tornar o 
grande trabalho da Fundação Rotária ainda mais 

conhecido. Este mês que vai se encerrando carregado de 
histórias de con�itos não deve ser motivo de desânimo para 
ninguém. Pelo contrário, o fato de “o bem no mundo” ainda 
precisar ser conquistado de forma mais abrangente nos leva a 
buscar mais motivação ainda para trabalhar e alinhar nosso 
“tijolo” nessa grande obra. Lembremos que lá atrás foi feita uma 
doação de pouco mais que 25 dólares para iniciar a Fundação. 
Hoje as contribuições que tanto bem já �zeram e fazem ao 
mundo já ultrapassaram 1 bilhão de dólares.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

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

Terça-feira, 24 de novembro

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 01 de dezembro

20h30: Reunião Mista

Palestrante: Karin Ebaid – Especialista em
Direito Contratual pela PUC; Sócia do Duarte
e Tonetti Advogados

Tema: Proteção Patrimonial e
Planejamento Sucessório
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 17/11/15:

Visita da Governadora do Distrito 4610 - Ligeia Stivanin
Assembleia com os Companheiros e Cônjuges – 19h30

Reunião Festiva – 20h30

“Fixe seu olhar no lado belo da vida! Há tanta coisa para ser contemplada e apre-
ciada! As moscas buscam as chagas, num corpo inteiramente limpo. As abelhas 
buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas! Embora 
tudo em torno seja lama, procure com atenção, que há de descobrir uma 
pequenina flor, que venha alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida!”
Mensagem para re�exão lida na última reunião



Projeto Rumo 2015-16 - RCSP Pacaembu

 A palestra realizada na escola Carlos 
Maximiliano desta semana foi sobre Gastrono-
mia. Buzzoni e Rachel acompanharam o chef 
Rodrigo Tambelli durante a manhã da última 

terça-feira (17), que fez uma palestra sobre o 
curso e ainda preparou ao vivo uma receita de 
ceviche para os alunos e professores. Foi um 
sucesso!!!!!
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