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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
AGOSTO

Hoje 12/08/2014
20h30 - Acertos �nais da Festa em

comemoração aos 25 anos do clube

Dia 22/08/2014
20h00 - Comemoração do Jubileu de 

Prata e lançamento do livro histórico do 
RCSP Pacaembu.

Local: Salão Nobre do Colégio Rio Branco
Av. Higienópolis, 996 - São Paulo/SP

Dia 26/08/2014
Antecipada para o dia 22 de Agosto

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

Aniversariantes da semana

15 de Agosto  – aniversário de Marisa 
Gazel Nassar – �lha dos companheiros 
Emira e Gazel

 aniversário de Marisa 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Prata da Casa II

  O termo “Jubileu” 
teve origem na religião 
católica, é utilizado em 
eventos  da Igreja e através 
do tempo a sociedade 
passou a utilizar a expressão 

Jubileu de Prata em comemorações do 25º 
aniversário.
 O nosso clube está comemorando 
este ano seu Jubileu de Prata, e tem muito a 
mostrar ao mundo rotário o que a Prata da Casa 
tem realizado.
 Nestes 25 anos, o clube sempre 
buscou ser maior, melhor e mais e�caz e mesmo 
que em algum momento tenha trilhado por 
caminhos tortuosos, soube com sabedoria 
retornar ao caminho da prosperidade e da ética 
sempre idealizado por todos nós.

 O clube que desde seu primeiro 
encontro fez do protocolo das reuniões sua 
marca maior e presenteou o Distrito com um 
Manual de Protocolo, após uma profunda e 
detalhada pesquisa realizada pela Emira, que é 
usado por vários clubes do Distrito e de outros 
distritos.
 O clube tem também o privilégio de 
possuir em seu quadro associativo o casal 
Cecília e Bortoli, casal de protocolos com maior 
carisma que vimos atuar no Rotary, que tornam 
simples e valorizam a árdua tarefa que é coman-
dar uma reunião rotária, não só a nível do clube, 
mas também ao Distrito.
 Emira, Cecília e Bortoli vocês são Prata 
da Casa, que fazem a diferença, valorizam o 
clube, são paradigmas e nos tornam orgulhosos 
de sermos rotarianos.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY
Subsídios Globais

 Os Subsídios Globais apoiam 
atividades internacionais maiores, que tenham 
resultados sustentáveis e mensuráveis nas áreas 
de enfoque do Rotary. Os patrocinadores de 
subsídios formam parcerias internacionais, que 
atendem a necessidades reais da comunidade.

O que eles apoiam

 Os Subsídios Globais podem �nanciar 
as seguintes atividades:

- Projetos humanitários;

- Bolsas para estudos acadêmicos em nível de 
graduação;

- Equipes de formação pro�ssional, ou seja, 
grupos de pro�ssionais que viajam para o 
exterior para ensinar pro�ssionais locais sobre 
um determinado campo ou para aprenderem 
mais sobre suas próprias áreas.

Como usá-los

 Um recurso importante dos Subsídios 
Globais é a parceria entre o distrito ou clube 
onde o projeto é realizado e um distrito ou clube 
de outro país. Os dois parceiros devem ser 
quali�cados antes de poderem enviar um 
pedido.

 Para ser bem-sucedida, sua proposta 
de projeto deve:

- Ser sustentável e incluir planos para um 
sucesso a longo prazo, após os fundos dos 
Subsídios Globais terem sido usados;

- Incluir metas mensuráveis demonstradas por 
relatórios de progresso;

- Estar alinhada com uma de nossas áreas de 
enfoque;

- Atender a necessidades reais da comunidade; 

- Envolver ativamente os rotarianos e os 
membros da comunidade;

- Atender aos requisitos de quali�cação nos 
termos e condições dos subsídios;

Os pedidos são aceitos durante o ano todo e 
analisados conforme são recebidos.

Como são custeados

 O orçamento mínimo para um projeto 
de Subsídio Global é de 30 mil dólares. O Fundo 
Mundial da Fundação Rotária fornece no 
mínimo 15 mil dólares. Os clubes e distritos 
contribuem com o Fundo Distrital de Utilização 
Controlada (FDUC) e/ou com contribuições em 
dinheiro que o Fundo Mundial iguala. O FDUC é 
equiparado em 100% e as contribuições em 
dinheiro, em 50%.
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Dólar Rotário para
Agosto de 2014: R$ 2,25

A HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

 Em 1917, o 
Presidente do RI Arch C. 
Klumph propôs um fundo 
de dotações “com o intuito 
de fazer o bem no mundo”. 
Em 1928, após o fundo ter 
angariado mais de 
US$5.000, passou a 
chamar-se Fundação 
Rotária e tornou-se uma 

entidade do Rotary International. 
 Cinco curadores, entre eles Klumph, 
foram indicados para administrá-la como um 
truste único com a intenção de levar adiante os 
propósitos do RI.
 Dois anos mais tarde, a Fundação 
outorgou seu primeiro subsídio, no valor de 
US$500, para a International Society for 
Crippled Children, uma associação internacional 
para crianças de�cientes criada pelo rotariano 
Edgar F. “Daddy” Allen, que mais tarde se 
transformou na Easter Seals.
 A Grande Depressão e a II Guerra 
Mundial di�cultaram o crescimento da 
Fundação, no entanto, a necessidade de 
promover a paz mundial gerou, no pós-guerra, 
enorme interesse pelo desenvolvimento da 
entidade. Quando o fundador do Rotary, Paul P. 
Harris, faleceu em 1947, contribuições 
começaram a ser encaminhadas ao Rotary 
International e foi criado o Fundo em 
Homenagem Póstuma a Paul Harris para 
fortalecer a Fundação

 Naquele ano, o primeiro programa da 
Fundação — as Bolsas Educacionais — foi 
estabelecido. Em 1965-66, três novas iniciativas 
foram lançadas: Intercâmbio de Grupos de 
Estudos, Bolsas para Aperfeiçoamento Técnico e 
um tipo especial de subsídio que mais tarde viria 
a ser denominado Subsídios Equivalentes. Os 
Subsídios “Saúde, Fome e Humanidade” (3-H) 
foram estabelecidos em 1978, enquanto o 
programa Voluntários do Rotary teve início em 
1980 como parte dos Subsídios 3-H. O programa 
Pólio Plus, por sua vez, foi lançado em 1984-85 e 
os Subsídios Rotary para Professores Universi-
tários no ano seguinte. Os primeiros fóruns pela 
Paz realizados em 1987-88 levaram ao estabe-
lecimento dos Programas da Fundação para 
Estudos sobre Paz e Resolução de Con�itos.
 Ao longo dos anos, o apoio à 
Fundação cresceu vigorosamente. Desde a 
primeira doação de US$26,50 em 1917, a 
entidade recebeu contribuições que totalizaram 
mais de um bilhão de dólares. Somente em 
2003-04, mais de US$70 milhões foram angari-
ados e, até o momento, mais de um milhão de 
indivíduos receberam o título de Companheiro 
Paul Harris em reconhecimento a suas doações 
de US$1.000 ao Fundo Anual para Programas ou 
por terem tal quantia doada por outrem em seu 
nome.
 Esse extraordinário apoio e o envolvi-
mento de rotarianos em todo o mundo 
favorecem o futuro da Fundação Rotária em sua 
contínua missão de promover a paz e a 
compreensão mundial.

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU CONVIDA

Os Associados do Rotary Club de São Paulo Pacaembu convidam para o 
jantar em comemoração ao Jubileu de Prata e lançamento do livro histórico.

Dia: 22 de agosto de 2014
Local: Salão Nobre do Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996 - São Paulo
Horário: 20:00 horas

Adesão: R$ 120,00
*Valet não incluso.

NOTÍCIAS DO RCSP PACAEMBU

 No Seminário de Multi Informação 
Rotária, que aconteceu no último dia 9 de 
agosto, no Colégio Rio Branco, estiveram 
presentes os companheiros:

Abelardo Marcos Junior

Emira Maria Aranha Gazel

José Luiz Scatolini – Auxiliando na coorde-
nação; 

Luiz Antonio De Bortoli - Protocolo

Maiby Aranha Homsi Elias

Marco Antonio Gazel – Palestra sobre Desen-
volvimento do Rotary 


