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 Dando sequência 
às apresentações do 
“Quem Sou Eu” do RCSP 
Pacaembu, que vem sendo 
apresentado mensalmente 
pelos companheiros do 
clube, em nossa reunião 
festiva da semana passada 
(25/03) tivemos a oportuni-
dade de conhecer um 

pouco mais a respeito de nossa companheira 
Emira Gazel. Ela contou aos companheiros e 
cônjuges presentes a história de sua juventude, 
de seus estudos e, principalmente, de sua 
dedicação ao trabalho e à família.
 Falou-nos também de suas atividades 
relacionadas ao Rotary, vividas inicialmente 
como cônjuge de nosso companheiro Marcos 
Antonio Gazel, 
presidente 1993-
94 e governador 
1999-2000 (agora 
presidente eleito 
2014-15). Além 
de suas atividades 
ao lado do 
marido rotariano, 
na organização 
de inúmeros 
eventos rotários, como instrutora de cônjuges 
nas Conferências, por exemplo, ela também 
participou ativamente da ASFAR - Associação 
de Famílias de Rotarianos e da FIC – Fraterni-
dade Irmã Clara, entidade apoiada pelo RCSP 
Pacaembu. 

PALAVRAS DO PRESIDENTE
 Depois de tantos anos atuando como 
cônjuge de rotariano, finalmente a compa-
nheira Emira veio a se tornar associada do RCSP 
Pacaembu em junho de 2011. Foi presidente no 
ano rotário 2012-13, período de grandes 
realizações do clube.
 Nessa mesma reunião, também 
comemoramos os aniversários do mês: 

Março

01 - Dalila, esposa do companheiro Joel
03 - Rosani, esposa do companheiro Sérgio

06 - companheiro Ricardo
09 - companheiro Bispo

13 - companheiro Giovanni
14 - Mirella, filha do companheiro Joel

23 - Karina, filha do companheiro Sergio

AGENDA DO CLUBE
ABRIL

Hoje 01/04    20h30 – Reunião – 
Conjunta com RCSP Jardim das
Bandeiras e RCSP Memorial
da América Latina
- Palestra do companheiro 
Alberto Joaquim Alzueta sobre
o comércio Brasil-Argentina
- Palestra sobre Vinhos - pelo Sr.
Breno Raigorodsky

08/04 – 19h30 – Reunião do
Conselho Diretor 

– 20h30 – Reunião Ordinária: 
Apresentação sobre Intercâmbio 

Internacional de Jovens – RYEP, pela 
companheira Cintia Maria da Silva, do 

RCSP Alto de Pinheiros

15/04 – 20h30 – Reunião Ordinária

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 nosso 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

Prova
Quádrupla

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

O programa Pólio Plus

 O envolvimento do Rotary na erradi-
cação da pólio começou em 1979 com um 
compromisso de cinco anos para ajudar a 
fornecer vacina contra a poliomielite para seis 
milhões de crianças nas Filipinas. Foi o 
primeiro projeto do então novo programa 
Saúde, Fome e Humanidade (3-H).
 Nos quatro anos seguintes, compro-
missos similares, de cinco anos, foram aprova-
dos para o Haiti, Bolívia, Marrocos, Serra Leoa 
e Camboja.
 No início de 1980, o Rotary começou 
a planejar o mais ambicioso programa de sua 
história - imunizar todas as crianças do mundo 
contra a pólio. O plano exigia a colaboração de 
organizações internacionais, nacionais, e 

MARCOS DO ROTARY
agências de saúde locais e tomou forma no 
início do período 1984-85, quando Carlos 
Canseco foi presidente do RI em 1984-85, e ele 
nomeou o Comitê Polio 2005. O Dr. Canseco 
convidou o Dr. Albert Sabin, que desenvolveu a 
vacina oral contra a poliomielite, para servir 
como um consultor especial para a comissão.
 Desde então, o Rotary já aplicou mais 
de 1,4 bilhão de dólares no programa e, com 
esse esforço, 209 países, territórios e áreas ao 
redor do mundo estão livres da pólio. Recente-
mente a Índia foi declarada livre 
da doença, restando apenas três 
países onde a pólio ainda é 
considerada endêmica: Afega-
nistão, Paquistão e Nigéria.

Fonte: Rotary International
Colaboração: Luiz Antonio De Bortoli

Aniversários:

04/04 - companheiro Cirino



COLUNA FEMININA

NOTÍCIAS DO ROTARY
Abril – Mês da Revista Rotária

 
 Todo rotariano deve ser assinante da 
revista oficial (The Rotarian) ou da revista 
regional (no nosso caso a Brasil Rotário).
 

 Mais da metade dos rotarianos de todo o 
mundo recebe uma das 30 revistas regionais, 
produzidas independentemente em 24 idiomas 
pelos próprios rotarianos e distribuídas em mais de 
130 países. Ao todo, a circulação de revistas 
rotárias é de 780.000 exemplares. Cada uma 
veicula matérias de interesse local, mas também 
artigos e fotografias de interesse internacional 
extraídas da The Rotarian.
 Apesar da Internet estar ganhando cada 
vez mais popularidade como veículo de comuni-
cação, a maioria dos rotarianos ainda prefere a 
mídia impressa. A Brasil Rotário foi publicada pela 
primeira vez em 1924. 

Dieta do suco verde

 Ele desintoxica e 
desinflama o organismo. 
Tem o poder de melhorar o 
pique e a digestão, além de 
deixar a pele mais bonita. Se 
combinar o suco com um 
cardápio equilibrado, você 
ainda perde 4 quilos em 20 
dias!

 O suco verde virou um ícone de beleza 
e boa forma no cardápio de quem quer estar 
sempre bem-disposta, com a pele jovem e 
lisinha. Para garantir esses benefícios, o segredo 
é você tomar um copo generoso do suco feito 
com folhas verdes, frutas, legumes, brotos ou 
sementes pela manhã, ainda em jejum. "É o
horário em que o corpo absorve os nutrientes 
com mais facilidade", explica Patrícia Davidson,  

da Clínica Patrícia Davidson 
Haiat, no Rio de Janeiro. 
Esse efeito é ainda melhor 
se der para esperar 30 minu-
tos para comer outros 
alimentos. Logo você sente 
os efeitos na pele e no 
pique.
 Seu objetivo é emagrecer? Combine o 
suco verde com uma alimentação balanceada em 
nutrientes. E, claro, evite doces, frituras e produtos 
carregados em corantes e conservantes. Afinal, o 
ponto forte dessa bebida é promover uma faxina 
no organismo para que, livre do acúmulo de 
toxinas, ele funcione melhor e, 
consequentemente, elimine mais 
facilmente as gordurinhas. O suco 
tem ainda o poder de combater a 
inflamação nas células, o que 
também favorece a dieta!

Fonte: Revista Boa Forma, Editora Abril
Colaboração: Maria Helena Nepomuceno

VAMOS PARTICIPAR!

   Conferência dos Transformadores de Vidas - De 09 a 11 de Maio de 2014
              Hotel Bourbon Atibaia Convention & SPA Resort - São Paulo
Visite: http://www.rotary4610.org.br/component/k2/item/220-conferencia-distrital-2014
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