
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
 Em 23 de fevereiro de 1905 o advogado Paul Harris 
reuniu-se com alguns amigos no escritório de um deles em 
Chicago. A ideia era a de criar um grupo pro�ssional com o 
mesmo espírito de camaradagem existente nas 
pequenas cidades de origem daqueles amigos. Essa 
é considerada a primeira reunião de um Rotary Club, 
que ainda não tinha esse nome na ocasião. O nome 
surgiu por conta do rodízio que se fazia entre os 
diferentes escritórios para a realização das reuniões 
do clube, vem da ideia de “rotatividade”. Em cinco 
anos vários outros clubes já haviam sido fundados 
em diversas cidades dos Estados Unidos. 
 Provavelmente os companheiros do Rotary 
Club São Paulo Pacaembu já conhecem essa história. Porém é 
sempre oportuno rememorá-la a cada dia 23 de fevereiro, 
quando  comemoramos o Dia do Rotary e do Rotariano. 
Através dela lembramos que estamos todos aqui primeira-
mente como amigos. Porém, nossa amizade tem algo de muito 
especial, pois ela é plena de propósitos. Nosso objetivo não é 
simplesmente o da socialização. Nós cultivamos nossa amizade 
com o intuito de servir à comunidade, criar boa vontade e 
buscar nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos 
solidários. 
 A partir do nascimento do movimento rotário, surgiu 
para todos nós a oportunidade de disponibilizarmos parte de 
nosso tempo, de nossa vontade de fazer a diferença, de digni�-
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carmos nosso trabalho, de sermos, en�m, indivíduos  exem-
plares para a sociedade em que vivemos. O Dia do Rotary e do 
Rotariano nos lembra exatamente dessa responsabilidade que 

temos: a de mostrarmos ao mundo que é possível 
construir a paz e a boa vontade com ações organiza-
das e éticas.
 O Rotary é o primeiro clube de serviços do 
mundo. Há mais de um século leva adiante através de 
seus membros a ideia de "Dar de si antes de pensar 
em si". Nossa organização é merecedora de todo o 
mérito e ela só existe pelo trabalho incansável de seus 
mais de 1,2 milhões de membros ao redor do mundo. 
Não espanta que tenhamos reservada a nós, por lei 
no Brasil, uma data comemorativa. Estamos todos de 

parabéns, pois colaboramos, cada um a seu modo, para a 
concretização do sonho original de servir ao próximo dentro 
desse espírito de comunidade, de amizade e companheirismo. 
 Não há como não nos orgulharmos por participarmos 
da maior organização não governamental do mundo. Nós 
sabemos o quanto nossa união pode fazer a diferença na vida 
das pessoas que precisam. Estamos todos, portanto, de 
parabéns por termos escolhido compartilhar recursos e tempo, 
juntamente a grandes amigos, para a construção de um mundo 
melhor.
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Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

de fevereiro
Dia 03: Sydney, esposa do companheiro Jayme
Dia 09: Marcelo, �lho do companheiro Jayme
Dia 12: Roberta, �lha do companheiro Acerbi
Dia 15: companheiro Sérgio
Dia 16: companheiro Acerbi
Dia 21: Adriana, �lha do companheiro Bortoli
Dia 22: casamento do companheiro Scatolini e 
Bernadete
Dia 26: Maria Helena, esposa do companheiro 
Abelardo

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 25 de fevereiro

20h30: Transferência para RCSP Sumaré
38ª Reunião Interclubes Waldis Dellamanha
Local: Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis, 996
5º andar – Obs:.  Convite no anexo
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Distrito 4610

Terça-feira, 16 de fevereiro

20h30: Reunião Mista: Comemoração dos
aniversários - Janeiro e Fevereiro 2016
Apresentação proferida por Manoela Meinberg
R. do Valle e André de Geus Cervi, sobre a ONG
“Atados”: uma plataforma que conecta ONGs que
precisam de ajuda a voluntários que querem ajudar 
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 02/02/16
Reunião Ordinária

38ª Reunião Interclubes Waldis Dellamanha
Convite

Foto do aniversário do Lucas Guimarães, �lho do companheiro Antonio Carlos Guimarães, 
festejado no último dia 13/02.

“Seja alegre e otimista: Deus está dentro de você. Não faça como os tolos, que 
pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não 
o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está 
dentro de você, e lhe fala silenciosamente, pela voz de sua consciência. Procure 
descobrí-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo.”
Mensagem para re�exão lida na última reunião

Aconteceu no RCSP Pacaembu


