
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
 A palavra companheirismo, em seu signi�cado de 
dicionário, quer dizer “qualidade ou comportamento de quem 
demonstra acompanhar, apoiar ou cuidar de outrem”.
 Quando se pensa em companheirismo, logo nos 
remetemos à ideia de amizade e camaradagem, já 
que amigos são justamente aqueles que estão 
conosco, nos apoiando e cuidando para que sempre 
estejamos bem.
 Ao falarmos em amizade, reconhecemos o 
quanto é importante fortalecer vínculos dentro dos 
grupos, visando manter a união dos integrantes e a 
boa disposição para justamente dar e receber apoio 
em tudo o que se empreende.
 No Rotary o companheirismo é essencial. 
Tanto que costumamos nos referir uns aos outros por meio do 
termo companheiro. Fica desde logo bem claro que estamos 
num ambiente em que a ideia de ajudar ao próximo e dele 
cuidar se faz presente o tempo todo. Somos um clube de 
serviços, mas, antes de mais nada, somos uma grande 
associação de bons amigos, quase uma família que procura se 
manter unida.
 Sendo assim, não há ambiente mais propício ao 
espírito familiar que o de nossas casas. A ideia de nos reunirmos 
também nas casas dos integrantes do clube nos aproxima do 
desejo que levou Paul Harris a fundar o Rotary. Naquela época, 
nosso fundador prezava por manter as reuniões numa atmos-
fera amigável, mais calorosa que a de outros clubes. Harris 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

buscava o resgate da camaradagem das cidades pequenas, nas 
quais a solidariedade entre vizinhos e conhecidos impera. 
 O estímulo ao companheirismo, à realização também 
de reuniões nas casas dos rotarianos, nas quais os integrantes 

dos clubes podem fortalecer laços de amizade mais 
facilmente, longe de formalidades, gera a sinergia e o 
comprometimento necessários para que nossos 
projetos tenham ainda mais sucesso. 
 A�nal, quando fortalecemos as amizades 
entre nós, estamos cumprindo um dos objetivos 
expressos do Rotary, que é o de “estimular e fomentar 
o Ideal de Servir, como base de todo empreendimento 
digno, promovendo e apoiando (...) o desenvolvimento 
do companheirismo como elemento capaz de propor-

cionar oportunidades de servir (...)”.
 Isso quer dizer que em nossa organização o compa-
nheirismo é um dos alicerces que nos sustentam. Nesse aspecto 
somos diferentes de outros clubes, ONGs ou grupos de volun-
tários. No Rotary buscamos vivenciar em plenitude a ideia de 
“darmos as mãos uns aos outros” para caminharmos juntos, 
pensando sempre num mundo melhor. Isso só é possível 
quando mantemos bem vivo também o ideal da amizade e da 
harmonia entre todos.
 Portanto, continuemos valorizando os bons e preci-
osos momentos que compartilhamos em nossas reuniões, tanto 
as formais, como, principalmente, as que realizamos em nossas 
casas.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
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, 07 de junho

20h00: Reunião Festiva 
Posse do companheiro José Luiz Scatolini
Gestão 2016-17

Terça-feira, 31 de maio

20h30: Reunião Mista – Retrospectiva
da Gestão 2015/16
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Agenda dos próximos meses

Na última reunião
Na última reunião - dia 24/05/16 
Reunião Ordinária – Preparação da posse do companheiro José Luiz Scatolini

Maio

        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
 

“Um coração puro não julga. Ele não acusa e não compara, assim como não 
deseja. Um coração puro aceita e perdoa; agradece e ama. Ama de forma desin-
teressada. Um coração puro é aquele que só observa. Ele se expressa através de 
uma mente equânime, pois assiste as misérias e as alegrias sem se identificar. 
Através dele, o fluxo de vida e de amor não é interrompido. Ele está além dos 
dramas e dos jogos da natureza inferior, e sempre vibra em gratidão. Ele está 
sempre celebrando a vida (o sol, a lua, as estrelas, o vento, as flores, o sorriso...) 
e tudo que se expressa através do ser humano, porque compreende que tudo é 
sagrado; tudo faz parte do jogo divino. Esse coração é um símbolo que representa 
o seu Eu mais profundo.”
Sri Prem Baba

O Rotary Club de São Paulo Pacaembu tem a honra de 
convidá-lo(a) para o jantar de cerimônia de Transmissão de 

Cargo e Posse de Presidente e Conselho Diretor 2016-17,
a realizar-se no dia 07 de junho de 2016, terça-feira, às 20 horas,
no Hotel Meliã Paulista Business and Convention, localizado na 

Av. Paulista, 2181 - São Paulo - SP.
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Presidente 2015-16

José Luiz Scatolini
Presidente 2016-17

Valor de adesão: R$ 100,00


