
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
 Entre as últimas décadas do século XIX e início do XX, 
diversos movimentos reivindicavam melhores condições de 
trabalho para as mulheres. Há registros, não comprovados, de 
que em 8 de março de 1857 operárias de uma fábrica têxtil de 
Nova Iorque teriam sido reprimidas com violência 
durante as manifestações em uma greve. Elas teriam 
sido trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. 
Cerca de 130 tecelãs teriam morrido carbonizadas. 
Essa história não é comprovada, há versões de que o 
incêndio teria acontecido em 1911, mas ela re�ete o 
espírito de um tempo em que pioneiras buscavam 
sua valorização enquanto cidadãs.
 Em 1910, na Dinamarca, durante uma 
conferência feminina, decidiu-se que o 8 de março 
passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em 
homenagem àquelas que lutavam por direitos. Mas, somente 
em 1975, a data foi o�cializada pela ONU (Organização das 
Nações Unidas).
 É importante conhecermos a história desta data, que 
vem sendo cada vez mais valorizada. Muitos de nós até mesmo 
presenteamos as mulheres que nos cercam a cada 8 de março. 
São �ores, cartões, homenagens. Porém, nem todos buscamos 
compreender o verdadeiro sentido dessa comemoração. Saber 
sobre a origem da celebração nos leva a re�etir sobre o papel da 
mulher na sociedade e o desejo que elas têm de deixar um 
mundo melhor para as próximas gerações.
 No Rotary, temos desde sempre valorizado tudo o que 
a mulher representa em nossos projetos. Estamos sempre enga-
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jados lutando pela saúde materno-infantil e o desenvolvimento 
econômico e das comunidades através da mulher. Sabemos, e 
isso não representa machismo algum, que são as mulheres as 
principais cuidadoras das crianças, que representam o futuro. É 

nas mulheres que se centra, normalmente, a respon-
sabilidade pelo bem-estar das famílias. 
 Temos, também clareza sobre o papel das 
mulheres dentro do Rotary. Nossas companheiras de 
clube são pessoas engajadas, que sonham com uma 
sociedade mais fraterna e solidária, e que não se 
cansam de trabalhar pela concretização desse sonho. 
A presença da mulher em nossa associação é funda-
mental para que nossas ações sejam bem sucedidas. 
Além disso, nossas companheiras estão sempre 

buscando reforçar os laços de amizade que nos unem e nos 
tornam mais fortes para alcançarmos nossos objetivos.
 Aproveito hoje este espaço para homenagear, 
portanto, todas as mulheres, lembrando daquelas pioneiras, 
que, em certos casos, deram suas vidas para que não somente 
elas, mas todos tivessem melhores condições de vida. Penso 
também em cada uma das mulheres que de alguma forma são 
bene�ciadas por nossas ações. Finalmente, penso em todas as 
nossas companheiras de clube, que fazem de sua atuação, 
amizade e existência verdadeiros “presentes para o mundo”.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de março
Dia 01: Dalila, esposa do companheiro Joel

Dia 03: Rosani, esposa do companheiro Sérgio

Dia 06: companheiro Ricardo

Dia 09: companheiro Bispo

Dia 14: Mirela, �lha do companheiro Joel

Dia 23: Karina, �lha do companheiro Sergio

Prova
Quádrupla Terça-feira, 08 de março

20h30: Reunião Ordinária
Palestra sobre Mobilidade Urbana
Palestrante: Daniel Pimenta Arroyo 
- companheiro RCSP Morumbi
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Terça-feira, 15 de março

20h30: Transferência para RCPS Bela Vista
Bixiga – Fórum Imagem Pública
Mediador: Sergio de Castro
Local: Clube Inglês / 
Rua Visc. De Ouro Preto, 119 - Consolação 
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - 01/03/16:

1)Reunião do Conselho Diretor – 19:30 hs
2)Reunião Ordinária – 20:30 hs

“Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida, só porque os 
outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes da 
inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que 
já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. 
Conserve seu carinho, dedicando-se às pessoas a quem você ama.”

Mensagem para re�exão lida na última reunião

Dia Internacional da Mulher
08 de março


