
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
 Já falamos algumas vezes neste espaço sobre a 
importância da educação e de ações que levem à autonomia 
dos indivíduos e comunidades. Reforçamos a importância de se 
levar conhecimento a todos para que um futuro 
melhor seja construído. Educação é uma grande 
prioridade que foca principalmente no amanhã. No 
entanto, esse amanhã só existirá se, paralelamente, 
as pessoas tiverem acesso também a ações que 
garantam sua saúde hoje. O Rotary é uma instituição 
que não perde de vista essas áreas prioritárias para o 
bem-estar dos indivíduos. Tanto é assim, que temos 
um calendário que nos faz constantemente re�etir 
sobre as diferentes áreas de enfoque do nosso 
clube. Neste mês de dezembro re�etiremos principalmente 
sobre saúde, já que este é o Mês da Prevenção e Tratamento de 
Doenças.  
 Chega a ser inacreditável que em pleno século XXI, um 
tempo em que a humanidade já assistiu a tão grandes avanços 
tecnológicos nas mais diversas áreas, ainda existam cerca de 1 
bilhão de pessoas por ano no mundo sofrendo por causa de 
doenças tropicais como a dengue e a lepra. Sabemos que não 
estou aqui falando de enfermidades que atingem pessoas em 
países distantes. Falo aqui de problemas de saúde que estão 
bastante próximos de nós. Doenças como a dengue podem ser 
prevenidas com alguns cuidados básicos. Nosso papel, 
enquanto membros de um clube de serviço, é o de buscar dar
apoio a programas de saúde que expliquem como essas doen- 
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ças são transmitidas e divulguem formas de reduzir o risco de 
contágio.
 Sabemos também que nosso país mesmo tem uma 

estrutura de assistência à saúde de�citária. Faltam 
médicos e outros pro�ssionais da saúde, equipamen-
tos, materiais e medicamentos em muitos lugares. 
Ajudar a patrocinar projetos que promovam a saúde 
em nossas comunidades é parte essencial de nosso 
papel de rotarianos. Já �zemos muito em nosso clube 
mesmo. Lembremos do projeto de subsídio global do 
Banco de Leite da Santa Casa de São Paulo e outras 
atividades desenvolvidas como palestras e exames 
em diferentes eventos. Podemos e devemos fazer 
ainda mais. 

 Voltemos nossos olhos, portanto, para a área da saúde 
durante este mês. Foquemos nossa atenção e energia nas ideias 
que podem levar a ações concretas que colaborem para o 
aperfeiçoamento do acesso a atendimento médico gratuito ou 
de baixo custo para quem precisa, inclusive com o treinamento 
dos pro�ssionais envolvidos. Talvez nem seja necessário 
lembrar do papel do Rotary nas campanhas de vacinação, 
principalmente contra a poliomielite. Nesse aspecto somos mais 
que vitoriosos e temos aí um exemplo do que somos capazes de 
fazer para o bem de quem precisa. 
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de dezembro

Dia 09: companheiro Ivo

Dia 20: Patrícia, �lha do companheiro Bortoli

Dia 25: Ana Carolina, �lha do companheiro Scatolini

Dia 26: Marian, esposa do companheiro Cirino

Dia 30: Felipe, �lho do companheiro Joel e Dalila

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 08 de dezembro

Será antecipada a reunião para o dia
05/12/15- Horário: 13hs - Companheirismo:
Festa de �nal de ano na casa do Presidente
Endereço sob consulta

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
Foram tratados os seguintes assuntos:

- Avaliação e comentários sobre a reunião festiva da visita da 
Governadora Ligeia Stivanin;

- Atualização das ações sobre o projeto de subsídio distrital – Creche 
e Banco de Leite da Sta Casa de São Paulo;

- Programação da festa de �nal de ano – dia 05/12/15;

- Re�exão sobre a indicação do próximo presidente para o ano 
Rotário 2017-18.

“Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais 
se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe 
vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta 
ditada por sua consciência, e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente, 
alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do 
caminho.”
Mensagem para re�exão lida na última reunião

“Ninguém tem o poder de mudar o outro, apenas a si mesmo. E a partir de si 
mesmo é possível inspirar o outro a mudar.Porém o ego quer ter poder.Ele acha 
que já sabe de tudo e que pode mudar o outro. Achar que sabe mais do que o 
outro e querer modificá-lo a partir das suas crenças é uma das maiores distrações 
do caminho espiritual.”

Sri Prem Baba

        Você sabia?
Dia de Doar - 1º de dezembro

 Dinheiro, roupas, sangue, remédios, 
trabalho voluntário. Você pode contribuir com 
o que quiser no próximo dia 1º de dezembro, 
quando acontece a campanha nacional Dia de 
Doar. A iniciativa é promovida pelo Movimento 
por uma Cultura de Doação, com gestão da 
ABCR – Associação Brasileira de Captadores de 
Recursos. 

 A ideia nasceu nos Estados Unidos, em 
2012, com o movimento Giving Tuesday, e 
atualmente está presente em mais de 80 
países. Podem participar pessoas físicas, 
empresas, governos e organizações da socie-
dade civil. Cada organização é responsável por 
criar e coordenar sua própria campanha 
personalizada.
 

Fonte: Pesquisa Google


