
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 22 de março comemoramos o Dia Mundial da 
Água. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU) criou este evento no dia 22 de Fevereiro de 1993, a partir 
de uma sugestão na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, de 1992.
 Lembrar desse dia tem muito a ver com 
nosso trabalho no Rotary. Não podemos nos 
esquecer de que estamos, principalmente neste 
mês, dando destaque às nossas ações que visam 
colaborar com as comunidades quanto à 
preservação de Recursos Hídricos e Saneamento, 
uma de nossas áreas de enfoque. 
 Esse fato por si só já demonstra a sintonia 
do Rotary com as grandes causas do planeta. Sabe-
mos que a conservação da água é essencial para o futuro da 
humanidade. É dever de cada ser humano colaborar com a 
preservação desse grande patrimônio que possibilita a existên-
cia e a continuidade da vida na Terra.
 O motivo da existência de uma data comemorativa 
como essa é colaborar ainda mais para com a conscientização 
sobre a importância desse recurso tão precioso. Essa é mais uma 
responsabilidade nossa enquanto cidadãos e rotarianos. 
Precisamos levar a todos a mensagem de que resíduos, entulhos 
e produtos tóxicos despejados no meio ambiente acabam 
contaminando nascentes e lençóis freáticos, além de serem 
muitas vezes causa de tragédias como enchentes. 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

 Para marcarmos a importância da preservação da água, 
precisamos nos lembrar de que, apesar de um terço da super-
fície da Terra ser composta por água, apenas 0,008% dela é 
potável e serve para o consumo humano. Isso quer dizer que 

não há opção: ou colocamos essa causa em nossa 
agenda diária, ou acabaremos deixando para nossos 
�lhos um mundo sem água para ingestão, higiene e 
até mesmo para o desenvolvimento da indústria.
 Tanto isso é verdade que em 2016 a ONU 
escolheu como tema para essa data a discussão sobre 
a ligação existente entre a preservação dos recursos 
hídricos e o mercado de trabalho. Estamos sendo 
convidados a re�etir neste 22 de março sobre “Água e 
Empregos: Investir em Água É Investir em Empregos”. 

  Tenhamos em mente, portanto, a mensagem 
que a ONU sugere para nós e façamos nossa pequena parte, 
tanto em nosso dia a dia quanto em nossas ações e projetos 
aqui no clube para que possamos contribuir com a construção 
do melhor futuro possível para as novas gerações. Considero, 
dentro do lema deste ano rotário, que deixar água de qualidade 
para nossos �lhos e netos é um dos maiores presentes que 
podemos oferecer 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, 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
 

BOLETIM STADIUM
Ano Rotário 2015-16

Edição nº 31
Distrito 4610

Terça-feira, 29 de março
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 15/03/16

Transferência para RCPS Bela Vista Bixiga – Fórum Imagem 
Pública, com participação dos seguintes  clubes: RCSP Jardim das 
Bandeiras, RCSP Memorial da América Latina e RCSP Pacaembu.

Mediador: Sergio de Castro

 Na última reunião do clube foi 
realizado o “Fórum de imagem Pública do 
Rotary”, que teve a coordenação do RCSP Bela 
Vista Bixiga através do seu presidente Wagner 
Wilson e além do nosso clube participaram 
também os Rotary Clubs de São Paulo Jardim 
das Bandeiras e Memorial da América Latina.
 O Fórum foi realizado no Clube Inglês 
e moderado pelo companheiro Sérgio de 
Castro.
 O moderador, que é jornalista de 
pro�ssão,  estuda o Rotary há mais de cinco 
décadas, inicialmente abordou a história do 
nosso distrito e destacou a in�uência de três 
rotarianos que através de suas ações e condu-
tas in�uenciaram de forma marcante na 
imagem pública da organização que foram o 
médico Eurico Branco Ribeiro, o empresário 
Mário Frujuelli e Paulo Viriato Correia da Costa 
(construtor e empreendedor), sendo este 
último o maior destaque no rotarismo mundial.
Em relação à imagem pública, o palestrante 
destacou a possibilidade de divulgar o Rotary 
na TV (TV Comunitária), Rádio Trianon, ambas 

com programas semanais e na imprensa, onde 
destacamos a importância da revista Rotary 
Brasil, com nova formatação e onde todos os 
distritos do Brasil tem oportunidade de mostrar 
trabalhos relevantes dos clubes, além de 
jornais de bairros das grandes cidades e jornais 
locais das cidades menores.
 Em sua fala, o palestrante a�rmou que 
a verdadeira imagem pública do Rotary é 
aquela, projetada por rotarianos, através de 
suas pro�ssões, condutas exemplares e progra-
mas realizados para melhorar a vida em suas 
comunidades.
 Finalmente no Fórum, foi discutido 
pelos participantes, a possibilidade de todos os 
clubes do Distrito possuírem um programa 
comum, com apoio irrestrito e permanente dos 
governadores, que poderia projetar a imagem 
do Distrito de forma global.
 Ao companheiro Sérgio, o RCSP 
Pacaembu só tem a agradecer o brilhantismo e 
alto nível do fórum, que nos mostrou as várias 
maneiras dos rotarianos mostrarem tudo que o 
Rotary faz.

Marco Antonio Gazel


