
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 15 de março comemoramos o Dia da Escola. E 
essa instituição merece mesmo todas as homenagens, pois é 
nela que se molda, em grande parte, o futuro da humanidade. 
Juntamente com a família, a escola desempenha a função de 
formar cidadãos honestos e conscientes de seu 
papel na construção de um mundo melhor. Na 
escola, encontramos e recebemos o suporte do 
conhecimento para a vida em sociedade.
 A palavra “escola” vem do grego “skholê”, 
que signi�ca descanso ou lazer. Isso pode parecer 
contraditório, já que encaramos naturalmente a 
instituição escolar como um ambiente de trabalho 
intelectual e de preparação para as atividades 
laborais. Porém, em sua origem, na Grécia Antiga, 
estudar, era tarefa daqueles que não exerciam trabalhos braçais 
e dispunham de tempo livre. Hoje a escola é um dos primeiros 
espaços em que as crianças entram em contato com uma rotina 
formal que as prepara para a realidade da vida adulta.
 Consequentemente, valorizar a escola, inclusive 
dedicando um dia comemorativo a ela, assume grande 
importância, já que estamos falando aqui de uma instituição 
crucial para o aperfeiçoamento do ser humano. Sabemos que 
sem educação o futuro e a sociedade como um todo são preju-
dicados. Por isso, o Rotary coloca o apoio à educação entre suas
áreas de enfoque, principalmente no que se refere a educação 
básica e a alfabetização. Fora do ambiente escolar di�cilmente 
há a formalização desse processo educativo. Portanto, não há  
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como dissociar a ideia de qualidade na educação com a de 
qualidade das escolas.
 Segundo os dados preliminares do Censo Escolar 2015, 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), estão matriculados no Brasil, na 
educação básica, 37.826.565 alunos. Porém esses 
números não estão ainda totalizados. Pode-se imagi-
nar a grandiosidade do trabalho que um número 
como esse representa para a tentativa de se oferecer 
escolas de qualidade para todos. Sabemos que, 
infelizmente, essa não é a realidade de nosso país. 
Dados mais antigos, de 2011, indicavam que pouco 
mais de 44% das escolas brasileiras têm apenas a 
estrutura elementar, que é água encanada, banheiro, 

energia, esgoto e cozinha, ou seja, não contavam com bibliote-
cas ou laboratórios, por exemplo. A realidade não mudou muito 
desde então, o que signi�ca que clubes de serviço, como o 
nosso, têm também contribuições a dar para que essa situação 
seja modi�cada para melhor.
 Re�itamos juntos neste 15 de março sobre o que 
podemos fazer como cidadãos e rotarianos para que nossas 
escolas caminhem em direção à excelência e possam, conse-
quentemente, ser lugares onde as crianças encontrem todos os 
subsídios para crescerem harmoniosamente em todos os aspec-
tos possíveis, intelectualmente, moralmente, �sicamente.
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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
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Terça-feira, 22 de março

20h30: Reunião Mista
Palestra: Visão do Saneamento Básico
no Estado de São Paulo
Palestrante: Américo de Oliveira Sampaio –
Coordenador do Saneamento  da Secretaria
de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo

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 - dia 08/03/16

Reunião Ordinária – 20h30
Palestra sobre Mobilidade Sustentável
Palestrante: Daniel Pimenta Arroyo – Companheiros RCSP Morumbi

“Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perse-
verar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente: 
gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu 
apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores! Ao contrário: eleve seu pensamento confi-
ante, pedindo o socorro do Alto.”

Mensagem para re�exão lida na última reunião

Convite - Fórum de Imagem Pública

PETS - Seminário de Treinamento dos
Presidentes 2016-17
 Estiveram presentes no PETS - Semi-
nário de  Treinamento dos Presidentes 2016-17, 
os companheiros Scatolini (Presidente Eleito 
2016-17 do RCSP Pacaembu) e sua esposa 
Bernadete, o companheiro Abelardo 
(Governador Assistente 2016-17 do RCSP 
Pacaembu) e sua esposa Maria Helena. 

 Também presente a companheira 
Regina - Presidente 2016-17 do RCSP Bom 
Retiro. O evento foi realizado em Atibaia - São 
Paulo, no Hotel Eldorado nos dias 11, 12 e 13 de 
março de 2016.
 José Luiz Scatolini

Presidente Eleito 2016-17


