
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 intercâmbio do Rotary Club é uma oportunidade 
única oferecida aos jovens para que estudem no exterior. Em 
alguns casos, esses jovens passam apenas algumas semanas 
viajando, em outros, podem �car até um ano inteiro em outro 
país, como estudantes internacionais, recebidos 
pelos clubes locais. Mais de 8 mil estudantes partici-
pam desse programa todos os anos. Também nisso 
o Rotary tornou-se referência mundial.
 Durante um intercâmbio, o jovem tem a 
chance de aprender um novo idioma, conhecer 
pessoas de outras culturas, além de compartilhar 
sua própria, o que leva à promoção da paz, da 
compreensão entre os povos, ao autoconhecimento 
e até mesmo a uma maior compreensão sobre seu 
próprio país.
 Porém, não basta apenas ser jovem para ser um 
intercambista do Rotary. É necessário que o interessado em 
participar de um dos programas de intercâmbio demonstre que 
tem algumas características. O Rotary, todos sabemos, busca 
desenvolver lideranças, portanto, precisamos procurar entre os 
jovens aqueles que demonstrem serem líderes em suas escolas 
ou comunidades. Também é importante que o jovem seja 
�exível e esteja disposto a ter novas experiências, além de estar 
aberto a diferenças culturais. En�m, procuramos nos jovens 
intercambistas a disposição de atuarem como verdadeiros 
embaixadores de nosso país no exterior.

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

 Embora o Intercâmbio de Jovens seja administrado 
pelo Distrito, para que esses programas sigam sendo mais um 
sucesso do Rotary, é necessário o envolvimento ativo dos clubes 
locais, de cada rotariano, suas famílias e da comunidade. Todos 

podemos e devemos contribuir de alguma forma 
para mantermos os excelentes padrões de experiên-
cia que temos tido até agora.
 Certamente todo o preparo de um intercâm-
bio implica em grandes responsabilidades. A�nal, 
quando se recebe jovens de outro país ou se organiza 
a ida deles para passar um período no exterior, temos 
em nossas mãos grandes expectativas, muitas 
inseguranças e detalhes com os quais lidar. Tendo a 
consciência de que devemos desempenhar um papel 

em relação às novas gerações, sabemos que a promoção da 
experiência do intercâmbio, o fornecimento de orientação e 
treinamento, quando for o caso, o acompanhamento dos jovens 
que vêm do exterior, a escolha de famílias an�triãs, entre outras 
atividades, são ações que nos cabem enquanto rotarianos.
 Não fechemos os olhos para essa grande iniciativa do 
Rotary. Procuremos saber mais e, principalmente, nos envolver 
mais com o Programa de Intercâmbio Internacional de nosso 
Distrito. Tenho certeza de que cada um de nós tem algo a 
contribuir para que continuemos colaborando com a promoção 
da paz mundial através da juventude, além do desenvolvimento 
dos líderes do amanhã. 
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Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

de maio
Dia 20: casamento do companheiro
Cirino e Marian
Dia 30: Rafael, �lho do companheiro Acerbi

Prova
Quádrupla
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Terça-feira, 31 de maio

20h30: Reunião Mista – Retrospectiva
da Gestão 2015/16

Terça-feira, 24 de maio

20h30: Reunião Ordinária: Preparação para a
Posse do companheiro José Luiz Scatolini
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Agenda dos próximos meses

Dia 07 de junho - às 20h00
Posse do Presidente Eleito

José Luiz Scatolini
Gestão 2016-17

Adesão: sob consulta|Local: Hotel Meliá Paulista
Avenida Paulista, 2181 – Cerqueira César - São Paulo – SP 

Na última reunião
Na última reunião - dia 17/05/16 –  Reunião Ordinária com apresentação sobre o Planejamento 
Estratégico do clube, proferida pelo companheiro Abelardo Marcos Junior. Nesta reunião, pudemos 
atualizar em conjunto com os companheiros, o planejamento estratégico para o período de 2016-19.

Maio

       24     Preparação para a Posse do Presidente 
Eleito José Luiz Scatolini - Gestão 2016-17
        31      Reunião Mista

Junho

        07      Posse do Presidente Eleito José Luiz 
Scatolini - Gestão 2016-2017
        14     Reunião Ordinária
        21     Reunião Ordinária
        28      Transferência para a Posse do RCSP 
Jardim das Bandeiras
 

“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 
descobri-lo vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo.”
Mensagem para re�exão lida na última reunião


