
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
 Cada novo ano que se inicia marca mais que uma data 
no calendário. Iniciar um novo ano é sempre uma maneira de 
renovar esperanças e nutrir a fé em dias melhores. Manter vivos 
o otimismo e a vontade de fazer a diferença, mesmo 
quando percebemos situações que apontam para o 
desânimo, é sinal de força de caráter e virtude. É 
nesse espírito de boa vontade que dirijo a vocês, 
companheiros de Rotary, minhas primeiras palavras 
neste ano de 2016. Desejo a todos calorosas boas 
vindas nessa retomada de atividades depois do 
recesso para as festas de �m de ano. Que esse 
segundo semestre da gestão 2015-16 seja pleno de 
união e coroado por belas histórias de amizade e 
solidariedade. 
 E retomamos as atividades com mangas arregaçadas! 
Janeiro é o mês dedicado aos Serviços Pro�ssionais. Eles 
constituem a segunda das Cinco Avenidas de Serviços do 
Rotary, que são: Serviços Internos, Pro�ssionais, à Comunidade, 
Internacionais e à Juventude. Através dessas “Avenidas” mostra-
mos nosso compromisso de “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, 
base �losó�ca de tudo o que fazemos. Os Serviços Pro�ssio-
nais, enfatizados em janeiro, nos levam a servir através de 
nossas pro�ssões e também a seguir altos padrões éticos. Como 
líderes pro�ssionais, nós, rotarianos, demonstramos habilidades 
e conhecimentos em nossas diferentes áreas de atuação e  
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inspiramos os outros a fazer o mesmo. Através dos Serviços 
Pro�ssionais reconhecemos o valor de cada ocupação, seja ela 
de um rotariano ou não, e usamos nossos conhecimentos para 

atender as necessidades da comunidade.
 Se a ideia é enfatizar os Serviços Pro�ssio-
nais, o próprio Rotary International nos orienta em 
seus materiais de divulgação sobre o que podemos 
fazer em nosso clube, local onde nossas ações são 
primeiramente postas em prática. Algumas possíveis 
sugestões são: falar sobre sua pro�ssão e aprender 
sobre as pro�ssões dos companheiros de clube; usar 
suas habilidades para servir a comunidade; praticar 
sua pro�ssão com integridade e inspirar os demais a 
agirem eticamente; auxiliar um jovem a alcançar seus 

objetivos pro�ssionais e orientar e incentivar outros indivíduos 
a se desenvolverem pro�ssionalmente.
 De�nitivamente, começamos o ano cheios de energia e 
com a missão de contribuir com o que sabemos e amamos fazer 
para transformar a realidade. A Avenida dos Serviços Pro�ssio-
nais constitui a própria essência do Rotary e diferencia nossa 
organização das demais. Fazer parte de ações na verdade tão 
simples, mas tão signi�cativas reforça a ideia de que estamos 
aqui para doar o que temos de melhor, para sermos todos e 
cada um “presentes para o mundo”.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de janeiro
Dia 01: Ivo, �lho do companheiro Ivo
Dia 02: Renata, esposa do companheiro Antonio Carlos
Dia 05: companheiro Gazel
Dia 06: Ricardo, �lho do companheiro Bispo
Dia 11: Wassila, esposa do companheiro Renato
Dia 15: Rafael, �lho do companheiro Bispo
Dia 15: Luiz, �lho da companheira Maiby
Dia 21: casamento do companheiro Buzzoni e 
Annaluiza
Dia 27: companheiro Renato
Dia 31: Lucas, �lho do companheiro Antonio Carlos

Prova
Quádrupla Terça-feira, 19 de janeiro

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária - Início de nossas
atividades para o 2º semestre da gestão
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Terça-feira, 26 de janeiro

20h30: Transferência da reunião para o
RCSP Memorial da América Latina
End.: Trattoria Montecatini
Rua Cayowaa, 64 - Perdizes
Fórum: Serviços Pro�ssionais
Mediador: Joaquim Flavio de Moraes Filho
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 15/12/15
Reunião Ordinária – 20:30 hs
- Fim de nossas atividades do primeiro semestre da gestão 2015-16.

Por que não houve reunião em 12/01?
podemos bloquear a força vias públicas e 
provocar vandalismo e violência para sermos 
ouvidos. Isso não caracteriza um movimento 
verdadeiramente democrático. 
 A partir do momento em que um 
grupo julga que pode ir às ruas sem nem ao 
menos informar as autoridades policiais 
sobre o que pretende, ou que trajeto irá 
percorrer, estamos diante de um movimento 
que desrespeita o direito que os demais 
cidadãos têm de circular sem medo pela 
cidade, de retornar a suas residências após 
um dia de trabalho, ou de se dirigir a 
compromissos sociais ou de lazer que even-
tualmente tenham. Tal movimento impõe 
aos demais cidadãos um regime de insegu-
rança, no qual não há como se organizar para 
realizar um simples trajeto cotidiano.
 Vê-se que estamos diante de um 
caso em que a democracia está sendo afron-
tada. A rua é um espaço de todos, não de 
grupos que resolvem dela se apropriar sem 
um mínimo de respeito ao espaço dos 
demais. Se, por um lado, manifestações 
representam um sinal de democracia 
saudável, por outro, quando elas não respei-
tam os direitos dos demais cidadãos, 
podemos estar na verdade diante de um 
movimento autoritário, que não demonstra 
compreensão sobre o que é viver em um 
estado de direito. 
 

 Nosso cronograma previa uma 
Reunião do Conselho Diretor e também uma 
Reunião Ordinária na última terça-feira, dia 12 
de janeiro. Seriam nossos primeiros encontros 
após o recesso para as festas de �m de ano. As 
reuniões, no entanto, não puderam ser 
realizadas. Nós, assim como milhares de 
outros paulistanos e visitantes da cidade, 
fomos impedidos de realizar as atividades que 
havíamos programado para aquele �m de 
tarde e início de noite devido a uma manifes-
tação realizada na Avenida Paulista e proximi-
dades. 
 O movimento que realizou tal mani-
festação protestava contra o aumento da 
tarifa da passagem de transporte público e 
reivindica, como objetivo �nal, a gratuidade 
dessa tarifa. Se seu pleito é justo não cabe a 
nós neste espaço julgar. Porém, não podemos 
nos calar em relação aos meios escolhidos 
para levar a cabo essas reivindicações, ou 
estaríamos faltando com nossos princípios de 
civismo e ética nas relações sociais. 
 Estamos diante de um movimento 
que escolheu afrontar o próprio princípio que 
dizem defender, o de ir e vir, garantido, aliás, 
constitucionalmente, para defender suas 
ideias. Numa democracia, todos temos o 
direito de organizar manifestações, mas 
temos que nos lembrar que não podemos 
obrigar os demais cidadãos a concordarem 
com nossas ideias, nem muito menos 


