
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

     Hoje é um dia muito importante para o Rotary 
Club de São Paulo - Pacaembu. Daremos posse a 
mais uma companheira.
        Nossa nova companheira é a Maria Beatriz Garcia 
Russo, uma jovem brilhante, que se destacou como 
Representante Distrital de Rotaract no ano da 
governadoria do EGD Gazel.
       O nosso clube está formando uma ala jovem, que 
já está se destacando no clube e até na governado-
ria, como é o caso da Ana Paula Sanchez que junto 
com o Paulo Grimaldi, do Rotary Club de São Paulo -  
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Memorial da América Latina, estarão coordenando a 
implantação do Planejamento Estratégico nos 
clubes que ainda não o possuem.
         Recentemente, foi empossada a jovem Rachel de 
Rosso Buzzoni, que muito nos auxiliou no Projeto 
Rumo, que foi realizado em novembro de 2012. 
Assim, também, como o Renato Silva Martins que 
motivou bastante os jovens para a área da medicina.
       Tenho certeza que muito ouviremos falar destes 
jovens.

Emira Gazel
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stadium

Reunião de Hoje - 29/01/13

20h30 –  Reunião mista, Comemoração dos Aniver-
sariantes do mês, Posse de Maria Beatriz Russo e 
Palestra sobre a Usina de Itaipu  ministrada pelo 
companheiro Joel

Próxima Reunião - 05/02/13

19h30 – Reunião do Conselho Diretor
20h30 - Reunião Ordinária

*Dólar Rotário para Janeiro de 2013 – R$ 2,06

AGENDA

PRESIDENTES BRASILEIROS DE ROTARY INTERNATIONAL
Ernesto Imbassahy de Mello

1975-76
Niterói, RJ, Brasil

Sua visão para o Rotary: Que o seu programa, em 
todos os aspectos, procure “Digni�car o Ser Humano”.

     Ernesto Imbassahy de Mello, ou simplesmente 
“Imbassahy”, como ele gostava de ser chamado, foi o 
segundo presidente de Rotary do Brasil (o primeiro 
foi Armando de Arruda Pereira, em 1940-41). 
     Imbassahy foi advogado e juiz, bem como um 
homem de negócios. Na sua juventude, foi também 
um desportista talentoso, excelente em remo, polo 
aquático e natação: ele representou o Brasil na 
natação, nas Olimpíadas de 1932, em Los Angeles.

       Foi o presidente de seu clube de remo – e seu 
primeiro empregador – Eng. João Noronha Santos, 
diretor da Brazilian Power Company, quem propôs 
Imbassahy como associado do Rotary Club de 
Niterói. Noronha Santos foi também padrinho de 
casamento de Imbassahy com Acácia Brasil. Acácia, 
cujo pai, o famoso Dr. Vital Brasil, descobriu o soro 
contra o veneno da picada de cobra, teria por si só 
uma brilhante carreira como uma das mais aclama-
das harpistas e professoras de harpa do Brasil.
     Com apenas 17 anos, Imbassahy começou a 
trabalhar na Brazilian Power Company, aprendendo 
a lidar com ferramentas mecânicas e desenvolvendo 
amplo conhecimento de eletricidade. Enquanto isso, 
estudando à noite ele obteve seu doutorado em 
Direito. Ele também recebeu um diploma em Econo-
mia e se formou pela Escola Superior de Guerra do 
Brasil.
       Como resultado do sucesso de sua carreira jurí-
dica, Imbassahy tornou-se juiz eleitoral. Também 
dirigiu uma escola de formação pro�ssional, atuou 
como diretor de empresa de serviço público, de 
laboratórios farmacêuticos, de uma indústria 
metalúrgica e de duas empresas produtoras de 
cimento.
        Depois de servir no clube e no distrito e em várias 
comissões do RI, tornou-se diretor de RI em 1954-55 
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Aniversariante de Fevereiro
Dia 3 – Sydney – esposa do companheiro Jayme

CARTA RECEBIDA DAS FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
        Prezado Presidente,
        Em dezembro de 2012, uma parceria da Fundação de Rotarianos de São Paulo com o Rotary, lançou o Projeto Talento Jovem, um programa de concessão 
de bolsas de estudos para as Faculdades Integradas Rio Branco.
       O projeto, que seria lançado em 2013, teve uma edição piloto, ainda em 2012, a �m de contemplar alguns indicados com as bolsas de estudos. Essa etapa 
foi �nalizada no Processo Seletivo do último dia 20/01/13. 
     Com muita alegria e orgulho, informamos que concederemos 14 bolsas de estudos parciais – 50%, para os candidatos relacionados abaixo. Qualquer 
dúvida ou divergência na lista de aprovados, por favor, entrem em contato conosco.
        Em função de ser a primeira edição do projeto e pelo esforço de vários clubes, que, apesar do pouco tempo, conseguiram se mobilizar e oferecer aos jovens 
a oportunidade de serem bolsistas em uma faculdade comprometida com o sucesso pro�ssional dos seus alunos, a Fundação de Rotarianos de São Paulo 
liberará, excepcionalmente, a bolsa para todos os aprovados, independente do número de inscritos por clube. 
       Agradecemos pela parceria e contamos com todos os clubes, para a próxima etapa do Projeto Talento Jovem. Aguardem notícias!
      Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas.

Cordialmente,
Edman Altheman

Diretor-Geral
Faculdades Integradas Rio Branco

PRESIDENTES BRASILEIROS DE RI (cont.)
e segundo vice-presidente em 1955-56. Uma orgulhosa realização de 
sua presidência foi a reintegração do Rotary na Espanha, cujos clubes 
haviam sido fechados em 1936. Após sua presidência de RI, serviu 
como presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, uma 
instituição reverenciada por ele.
         Ernesto Imbassahy de Mello foi membro do Rotary Club de Niterói 
por 58 anos, até sua morte em 12 de junho de 1993. Em seu funeral, as 
bandeiras do Brasil e do Rotary estavam entrelaçadas sobre seu caixão.

Fonte: Livro - Paul Harris e seus sucessores
Per�s em Liderança

Colaboração: Abelardo Marcos Junior – Presidente Eleito 2013-14

A HISTÓRIA DO ROTARY
      O Presidente Eleito do RI - Ron Burton 
informou na Assembléia Internacional dos 
Governadores Eleitos para o ano rotário 2013-
14, que o lema é: “Viver Rotary, Transformar 
Vidas”. Este foi um ato que teve início em 
1910.
       A idéia de que o Rotary tivesse um lema foi 
lançado na Convenção do Rotary em 1910, por 
Arthur Frederick Shelton, sendo proposto o 
lema “Mais se Bene�cia quem melhor Serve 

seus Companheiros” e, no ano seguinte (1911), outro líder rotário 
Benjamin Franklin Collins do RC de Minneapolis, também falou sobre a 

importância do Servir ao próximo e lançou a idéia de que um clube 
deve ser organizado sob o princípio: “Servir, porém, não a si próprio”, os 
2 lemas foram modi�cados para: “Mais se bene�cia quem melhor serve” 
e “Dar de si antes de pensar em si”.
    Esses lemas permaneceram como o�ciais por cerca de 40 anos, 
quando em 1950 o Presidente de RI, em sua mensagem, optou por um 
lema também o�cial e anual, dando ênfase maior ao serviço rotário - 
prática que permanece até o momento.
         Os lemas presidenciais anuais são publicados em um folheto espe-
cial e estão relacionados no “O�cial Directory”.

Marco Antonio Gazel

"Fechei os olhos e pedi um favor ao vento:
Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de
bagagens pesadas... Daqui para frente apenas o que
couber no bolso e no coração."
     Cora Coralina


