
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
 O primeiro mês do ano traz consigo a indicação dos 
caminhos que o Rotary irá tomar no futuro próximo. Tivemos 
recentemente a escolha do novo presidente do Rotary Interna-
tional, o americano John F. Germ. Juntamente com 
essa escolha, tomamos conhecimento do lema para 
a gestão 2016/17 de nossa organização: “Rotary a 
Serviço da Humanidade”. Como todos os anos, a 
escolha do lema tem por �nalidade injetar novo 
ânimo e incentivar a todos para a realização de 
trabalhos que contribuam para a construção de um 
mundo melhor, onde imperam a paz e a boa 
vontade.
 O novo lema escolhido parece-me bastante 
signi�cativo, a�nal o Rotary é, por essência, um clube de serviço. 
A entidade foi criada para servir ao próximo e é essa a ideia 
motriz de todas as nossas ações. O “dar de si, antes de pensar 
em si” ressoa fortemente quando pensamos na ideia de serviço.  
E a Humanidade, com toda a certeza, torna-se um lugar melhor 
cada vez que alguém faz a opção de olhar para os demais com 
essa inclinação para o servir, antes de pensar em ser servido.
 John F. Germ tem uma longa trajetória como rotariano. 
Trabalhou ativamente em projetos do clube e foi muitas vezes 
premiado justamente pelos serviços prestados ao próximo. Ele 
vem propondo um clube “arrojado, capaz de vencer desa�os 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

e agarrar oportunidades”. A ideia dele é a de continuarmos 
buscando ações signi�cativas para toda a Humanidade, como, 
por exemplo, a erradicação da pólio, que é a grande marca do 

sucesso de nossa organização. Essas grandes ações 
serão possíveis se nos conscientizarmos de que, nas 
palavras dele, “precisamos trazer mais associados, 
fortalecer nossos clubes, engajar os jovens e 
formar parcerias estratégicas".  Entendo que a 
grande ideia aqui é oferecer mais energia para que 
continuemos ainda mais engajados em nossos 
serviços, tendo a consciência da diferença que 
podemos fazer nas comunidades, localmente, e na 
Humanidade como um todo.
Ao pensar nas palavras do presidente escolhido e nas 

do novo lema, enxergo claramente que o Rotary segue um 
caminho coerente dentro de sua proposta. Vamos caminhando 
de um “Seja um Presente para o Mundo”, para um “Rotary a 
Serviço da Humanidade” e tudo o que podemos ver aqui é a 
harmonia entre as duas ideias. Nós partimos do indivíduo que 
doa seus dons, da noção de que cada um pode fazer sua parte, 
para então pensarmos na construção de uma organização forte 
e determinada a alcançar seus objetivos de levar seus bons 
serviços a todos os lugares onde eles sejam necessários. 
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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, 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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20h30: Reunião Ordinária
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 19/01/16
Reunião do Conselho Diretor – 19h30
Reunião Ordinária – 20h30

Rotary a Serviço da Humanidade
para a frente a um ano, que poderá um dia ser 
conhecido como o maior ano da história do 
Rotary: O ano em que veremos o último caso 
no mundo da pólio"
 Fatos marcantes do ano passado 
deixam apenas dois países, o Afeganistão e o 
Paquistão, onde o vírus ainda circula. Pólio 
seria apenas a segunda doença humana de 
sempre a ser erradicada.
 Quando chegar esse momento, é 
"tremendamente importante" que o Rotary 
esteja pronto para isso, disse Germ. "Precisa-
mos ter certeza de que somos reconhecidos 
por esse sucesso, e alavancar esse sucesso em 
mais parcerias, maior crescimento e serviço 
ainda mais ambiciosa nas próximas décadas."
 Germ, membro do Rotary Club de 
Chattanooga, Tennessee, EUA, incentivou os 
participantes a regressar aos seus clubes e 
comunidades e espalhar a palavra sobre o 
papel do Rotary na luta por um mundo livre da 
Pólio.
 "As pessoas que querem fazer o bem 
vão ver que o Rotary é um lugar onde eles 
podem mudar o mundo. Todo Rotary Club 
deve estar pronto para dar-lhes essa oportuni-
dade ", disse Germ.
 Melhorar a imagem do Rotary não é a 
única maneira de aumentar a adesão. "Precisa-
mos de clubes que sejam �exíveis, assim o 
nosso serviço será mais atraente para os mem-
bros mais jovens, aposentados recentes, e 
pessoas que trabalham."
 Ele acrescentou: "Precisamos de mãos 
mais dispostas, corações mais inquietos, e as 
mentes mais brilhantes para mover o nosso 
trabalho para a frente."”

Por José Luiz Scatolini,
Presidente Eleito 2016-17 - RCSP Pacaembu

Fonte:  NOTÍCIAS ON-LINE do D 4590  - Discurso público na internet.

 "ROTARY A SERVIÇO DA HUMANI-
DADE" é o lema do ano rotário 2016-17. 
Abaixo, o discurso do Presidente Eleito de 
Rotary International - JOHN F. GERM, na 
Assembleia Internacional de San Diego:

 “O fundador do Rotary, Paul Harris, 
acreditava que servir a humanidade é "algo mais 
interessante que uma pessoa pode fazer", disse 
John F. Germ, e que sendo uma parte do Rotary 
é uma "grande oportunidade" para que isso 
aconteça.
 Germ revelou o tema presidencial, 
“Rotary a Serviço da Humanidade”, para 
governadores entrantes em 18 de Janeiro na 
Assembléia Internacional em San Diego, Califór-
nia, EUA.
 "Eu acredito que todo mundo reco-
nhece a oportunidade de servir do Rotary para o 
que ele realmente é: não uma pequena oportu-
nidade, mas um grande homem; uma oportuni-
dade de uma vida para mudar o mundo para 
melhor, para sempre, através do serviço do 
Rotary para a humanidade ", disse Germ.
 Os membros do Rotary ao redor do 
globo estão servindo a humanidade, seja 
fornecendo água limpa para comunidades 
subdesenvolvidas, ou com a promoção da paz 
em áreas de con�ito, ou fortalecendo as comu-
nidades através da educação básica e alfabeti-
zação. Mas nada mais importante do que o 
nosso trabalho para erradicar a Pólio em todo o 
mundo, disse ele.
 Depois de um ano histórico em que a 
transmissão do Poliovírus selvagem foi 
interrompida na Nigéria e em toda a África, disse 
Germ, estamos mais perto do que nunca para a 
erradicação da Pólio.
 "Estamos em uma encruzilhada em 
Rotary", acrescentou. "Nós estamos olhando 

“Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. 
Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada 
vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento. E o 
pensamento é a maior força criadora que existe sobre a terra. Repouse o cérebro, 
para pensar com acerto e alegria.”
Mensagem para re�exão lida na última reunião


