
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? 

Rotary e Criatividade

       Nos dias de hoje muito se fala em criatividade e 
como o Rotary é uma organização, onde a rotativi-
dade é seu fundamento básico, para que seus 
elevados propósitos sejam mantidos, deve-se contar 
com a iniciativa e a criatividade dos seus membros.       
A iniciativa e criatividade no Rotary precisam andar 
juntas e para isso deve contar com constante 
aumento do seu quadro associativo.
        Atualizar o quadro social é buscar com insistência 
e cuidado na comunidade, aqueles elementos que 
poderão se  enquadrar no ideal de servir. 
      A comunidade, que se amplia a olhos vistos nas 
atividades sociais, educativas, comerciais, industriais 
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e liberais, possui inúmeros elementos de escol, que 
com certeza virão enriquecer os quadros de Rotary. 
   Sejamos observadores atentos e cuidadosos. 
Olhemos a comunidade com esse propósito. Rotary 
precisa manter-se renovado. Somente com a 
renovação é que haverá criatividade e iniciativa em 
Rotary, tornando-o mais forte. 
         Devemos empenhar-nos para  que o nosso clube 
seja realmente um "corte transversal" nas atividades 
pro�ssionais existentes na comunidade. 
        Que cada rotariano re�ita sobre tão importante 
aspecto e procure realmente encontrar tempo para 
servir .

Emira Gazel

PALAVRAS DA PRESIDENTE

Rotary International
Presidente: Sakuji Tanaka

Diretor 2011-13: 
José Antonio Figueiredo Antiório

Governador D. 4610:
Reinaldo Franco

RCSP Pacaembu
Conselho Diretor 2012-2013

Presidente
Emira Maria Aranha Gazel

Vice-Presidente
Celso de Lima Buzzoni

Presidente Eleito 2013-14
Abelardo Marcos Junior

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretária
Ana Paula Sanches

1ª Diretor do Protocolo
Luiz Antonio De Bortoli
2º Diretor do Protocolo

Ivo Alexandre Junior
1º Tesoureiro

Geraldo Silvio Acerbi
2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
José Luiz Scatolini

Frequência
Elenita Marmo Vanzetta Costa

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

Comissão de Projetos Humanitários
(Prestação de Serviços)
Marco Antonio Gazel
Serviços Profissionais

Celso de Lima Buzzoni
Serviços à Comunidade

Joel Roberto Scholl
Serviços Internacionais
Sérgio Ewbank Carneiro

Serviços às Novas Gerações
Ana Paula Sanches

Comissão da Fundação Rotária
Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto

Renato Silva Martins
Comissão de Desenvolvimento 

do Rotary (DQA)
William César dos Santos

José Luiz Scatolini
Comissão de Imagem Pública do Rotary

Ricardo H. Alves Almança
Conselheiro Pessoal e Instrutor Rotário

Marco Antonio Gazel
Conselho Fiscal

Jayme José de Araújo
Ronaldo José Bispo

Coordenação dos Cônjuges
Dalila Cristina Gonçalves Scholl

Stadium Edição 38 - 30/04/13

stadium

Reunião de Hoje - 30/04/13

19h30 - Transferida para a reunião do  RCSP 
Jardim das Bandeiras - Troféu Bandeirante – 19h30 
no Colégio Rio Branco – Salão Nobre.

Próxima Reunião - 07/05/13

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

*Dólar Rotário para abril de 2013 – R$ 1,97

AGENDA

INFORMAÇÃO ROTÁRIA
A Vantagem Rotary

     Os rotarianos têm determinação, experiência e o 
Know-how pro�ssional para enfrentar alguns dos 
maiores desa�os mundiais.
    Em Kasamu-Kyali, Uganda, rotarianos do Rotary 
Club de Muyenga �zeram parceria com rotarianos 
da Bélgica em um projeto �nanciado por subsídio da 
Fundação Rotária para sanar problemas em três 
áreas de enfoque: recursos hídricos e saneamento, 
prevenção e tratamento de doenças e desenvolvi-
mento econômico e comunitário.
    O projeto estabeleceu um sistema de água limpa, 
uma padaria, um programa de procriação de cabras, 
um centro pro�ssional onde as mulheres fabricam 
mosqueteiros , vestidos e uniformes para órfãos e 
uma camara-fria mantida, por energia solar para 
guardar vacinas.

      Em 2012, membros de uma equipe de formação 
pro�ssional foram até lá e ajudaram no tratamento 
de pacientes em um posto de saúde �nanciado pelo 
clube de Muyenga.
     “Foi revelador ver um projeto abranger tantas 
áreas e proporcionar tantas melhorias à população”, 
disse o ex governador Matthias Oladeinde Shoga, 
que liderou a equipe.
       A abordagem única do Rotary permite que pro- 
�ssionais viajem para outros países e aprendam mais 
sobre suas pro�ssões e/ou ensinem pro�ssionais 
locais. Essa equipe, que visitou o campus da Aga 
Khan University em Kampala, Uganda, inclui três 
professores de enfermagem da Nigéria, que 
forneceram treinamento sobre métodos pedagógi-
cos que promovem o aprendizado e melhoram a 
e�cácia da educação.

(Fonte: Relatório Anual – Rotary International e Fundação Rotária)

EGD Marco Antonio Gazel
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NOTÍCIAS DO PACAEMBU

       No próximo dia 14 de maio, realizaremos o tão importante Dia 
do Amigo, onde cada um de nós trará ao menos um amigo, desta-
cando o convite que está na última folha do nosso Plano de 
Atividade.
      Neste dia será explicado o que é o Rotary, o motivo de fazer 
parte desta associação e principais atividades de um clube.

Caso alguém queira trazer mais de um amigo
é só solicitar o convite.

REUNIÃO DE COMPANHEIRISMO

VAMOS PARTICIPAR DA 84º CONFERÊNCIA DISTRITAL! 
Nesta gestão 2012-13, governada por Reináldo Franco, a Conferência 
será realizada no Hotel Bourbon, Atibaia - SP. Acontecerá nos dias 23, 
24, 25 e 26 de maio! Haverá muito companheirismo, palestras inspirado-
ras, discussões de temas rotários em grupos e muito mais! Quem já foi 
sabe como é proveitoso. Você que ainda não foi, participe! Valerá muito a 
pena.

Para maiores informações visite: 
http://www.rotary4610.org.br/index.php?option=com_content
&view=article&id=290:84o-conferencia-distrital&catid=58:impr
ensa&Itemid=94

sabe como é proveitoso. Você que ainda não foi, participe! Valerá muito a 

No último sábado, 27/04, tivemos um dia extremamente 
agradável, com muito companherismo, no sítio do Bispo e da  

Márcia - em Jarinu/SP. Acredito que eventos como este só 
fortalecem o clube e  nos aproxima cada vez mais. Eventos 

assim são sempre alegres e harmoniosos. Em nome do RCSP 
Pacaembu, agradeço ao casal pela calorosa recepção!

Estava muito bom!

José Luiz Scatolini


