
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 Rotary foi fundado com base na ideia de que “servir a 
Humanidade é a coisa mais importante que uma pessoa pode 
fazer". O novo Presidente do Rotary International, John Germ, 
relembrou a força desse ideal de Paul Harris na 
escolha do Lema do RI para 2016-17: “Rotary a 
Serviço da Humanidade”.
 Gostaria hoje de chamar a atenção de 
todos para a conexão especial que se pode 
fazer entre o lema de 2015-16 e o de 2016-17. 
Ao longo de todo este último ano rotário, 
repetimos para nós mesmos que nosso papel é 
o de oferecermos o que temos de melhor para 
aqueles que mais precisam. A�nal, o Presidente 
K.R. Ravindran pediu que fôssemos “um 
presente para o mundo”.
 Mas como podemos ser “presentes 
para o mundo”? É aqui que vejo claramente a 
bela transição pela qual estamos passando. 
Podemos ser concretamente presentes para o 
mundo a partir do momento em que colocamos nosso melhor 
em prática no serviço que realizamos para mudar positivamente 
a realidade daqueles que nos cercam e do lugar onde vivemos.
 Ou seja, podemos ser “presentes para o mundo” quando 
entendemos que nosso papel, enquanto rotarianos, é o de 
colocar nossa organização a serviço da Humanidade. O Presi-
dente Germ disse isso literalmente ao comentar a ideia do lema:
“Eu acredito que todo mundo reconhece o Rotary pelo que ele   Joel Roberto Scholl

Presidente 2015-16

realmente é — uma oportunidade única de mudar o mundo para 
melhor, para sempre, através do serviço à humanidade”.
   A experiência de sermos membros do 

Rotary nos faz quase que automaticamente 
compreender que estamos aqui para sermos 
elementos de transformação do mundo. Várias 
vezes repeti durante este ano que não 
podemos perder de vista um dos princípios da 
organização que é o fundamental mote “dar 
de si antes de pensar em si”.
  No fundo, tudo se resume a isso: a 
generosidade de nossa doação, em forma de 
talentos, ideias e, principalmente, trabalhos 
presenteia a Humanidade ao servi-la. Tudo o 
que queremos é deixar o mundo um pouco 
melhor do que o encontramos. Até aqui, 
enquanto organização, temos conseguido. 
Poucas outras instituições têm reconheci-
mento similar ao da nossa, ao redor do globo. 

Onde quer que estejamos, somos reconhecidos, tanto pelas 
pequenas ações que empreendemos localmente, como pelas 
grandes, globais, tais como a erradicação iminente da pólio. 
 Muito me honra e orgulha fazer parte do Rotary e dizer 
que a cada dia tento ser um presente para o mundo, servindo a 
Humanidade. Tenho certeza de que cada um de vocês se sente 
exatamente da mesma forma.   
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes de junho
Dia 01: Carlos, �lho da companheira Maiby
Dia 02: casamento do companheiro Sergio e Rosani
Dia 03: Karin, �lha do companheiro Sergio
Dia 11: companheira Maiby
Dia 15: Vera Helena, esposa do companheiro Manoel
Dia 17: companheiro Jayme
Dia 19: Ingrid, �lha do companheiro Antonio Carlos
Dia 23: companheiro William
Dia 27: casamento do companheiro Manoel e Vera
Dia 28: casamento do companheiro Acerbi e Roseli

Prova
Quádrupla
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Terça-feira, 21 de junho

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 14 de junho

20h30: Reunião Ordinária
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Agenda dos próximos meses

Na última reunião
Na última reunião - dia 07/06/16
Reunião festiva  – Posse do companheiro 
José Luiz Scatolini – Gestão 2016-17

Junho

        21     Reunião Ordinária
        28      Transferência para a Posse do RCSP Jardim das Bandeiras
 

Fotos: Freire



 O Banco de Leite Humano e a Creche da Santa Casa de 
São Paulo receberam na última sexta-feira os representantes 
dos Rotary Clubs Barra Funda (Sra. Solange Bianchi e Sr. Murilo 
Norcia), Bom Retiro (Luiz Fernando Toledo), Jardim das Bandei-
ras (Sr. Carlos Rosebaum) e Rotary Pacaembu (Srs. Joel Scholl e 
Jose Luiz Scatolini, Sras. Dalila Scholl e Bernadete Scatolini). O 
grupo visitou os locais que receberam reformas e doações 
diversas de equipamentos.
 De acordo com o próximo presidente do Rotary Club 
Pacaembu, Sr.Jose Luiz Scatolini essa parceria de muitos anos 
com a Santa Casa vem de encontro com o tema central da 
organização que é “Dar de si antes de pensar em si”, e a�rma 
 

que todos os membros, sempre procuram ter um olhar especial 
para as nossas necessidades.
 Segundo o Dr. Marco Aurélio, o Banco de Leite da Santa 
Casa é uma das mais bem equipadas unidades da cidade de São 
Paulo e, assim que estiver em pleno funcionamento, trará 
benefícios inestimáveis para o setor de neonatologia, propi-
ciando diminuição das taxas de mortalidade neonatal e diminu-
indo o tempo de internação dos recém-nascidos prematuros.
 A diretora da Creche Sra. Tania de Souza, ressaltou, 
durante a visita, que as doações foram de extrema importância 
para o trabalho realizado para as crianças da creche.

Rotary Clubs realizam visita na Santa Casa de São Paulo

Fonte: Site Santa Causa - Santa Casa de São Paulo
http://www.santacausa.org.br/

Equipe do Rotary e da Pediatria em frente à placa de
inauguração do Banco de Leite

O pequeno Caio Macedo, aluno da creche entregando uma 
lembrança para os membros do Rotary Club

No último dia 10 de junho, estivemos na Santa Casa de São Paulo para registrar a entrega de diversos materiais e equipa-
mentos, para o Banco de Leite Humano e a Creche, recurso do Projeto de Subsídio Distrital do Rotary International.

Este projeto tem como Rotary Clubs parceiros, representados por: Barra Funda (Solange e Murilo), Jardim das Bandeiras 
(Rosebaum), Pacaembu (Joel e Dalila / Scatolini e Bernadete), Bom Retiro (Luiz Fernando). Pela Santa Casa: Dr. Marco 

Aurélio, Sara, Tania e Miriam.
Estamos muito contentes em poder ajudá-los mais uma vez, em vista de toda a necessidade que se encontra.

José Luiz Scatolini
Presidente Eleito 2016-17

Arraial do Charles Miller
no Museu do Futebol - Estádio do Pacaembu

(área externa do museu)

Forró ao vivo, comes e bebes
e brincadeiras juninas!

Dia 19/06 - próximo domingo
Das 14h às 20h

Participação:
Rotary Club de São Paulo - Pacaembu


