
BOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUM
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU - D.4610 

Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO

Hoje 09/09/2014
20h30 - Fórum de DQA: ministrado pelo 

companheiro Abelardo Marcos Junior

Dia 16/09/2014
20h30 - Palestra “Crise Corporativa”: 

ministrada pela companheira
Rachel De Rosso Buzzoni

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

12 de Setembro:  Bernadete, esposa 
do companheiro Scatolini
13 de Setembro: Eduardo, �lho da 
companheira Maiby

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Desenvolvimento do 
Rotary

     No calendário rotário, o 
mês de Agosto é dedicado 
ao Desenvolvimento do 
Rotary, mas em uma organi-
zação de prestação de 

serviços composta por voluntários, o cresci-
mento do quadro associativo deve ser tema 
durante todos os meses do ano. É uma aspiração 
permanente e de responsabilidade de todos os 
associados.
 Para obtermos novos associados 
devemos sempre ter como objetivo primordial 
mostrar o que o Rotary poderá oferecer aos 
candidatos e o que o individuo poderá usufruir 
como rotariano .Informar apenas a �loso�a 
rotária e o propósito da organização é relevante, 
mas é fundamental que o clube,  ofereça  em 
ambiente agradável e com harmonia entre os 

associados e oportunidade de desenvolver 
lideranças, promover o companheirismo  e de 
servir.
 Cada clube necessita sempre de novos 
desa�os e novos programas identi�cados nas 
comunidades em que está localizado.
 Novos associados signi�cam mais 
idéias e cabeças pensantes no planejamento e 
mais braços na execução destes programas.
 O clube deve sempre ser atrativo e 
esta atração começa na escolha dos locais das 
reuniões e as mesmas devem sempre ser 
interessantes e motivadoras.
 Os temas rotários devem ser sempre 
abordados  no intuito de atualizar fatos da 
organização e palestras nas reuniões  devem ser 
interesse de todos.
 Um clube com este per�l será sempre 
motivador e  preparado para agregar  novos 
associados.

Ano Rotário 2014-15
Edição 08

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY
ROTARY AJUDA JOVENS ESCRITORES A 

PUBLICAREM SUAS OBRAS

 Jordan Allwood, um jamaicano de 11 
anos de idade, lê para seus amigos uma história 
sobre um �lhote de cachorro que encontra uma 
nova família.
 Esta é uma das centenas de histórias 
que crianças de 7 a 11 anos de idade escreveram 
para um concurso organizado pelo Rotary 
E-Club de Caribbean 7020 e apoiado por Rotary 
Clubs de dez nações do Caribe.

 As melhores histórias, incluindo a de 
Jordan, foram publicadas no "The Butter�y 
StoryBook", um livro infantil  que está sendo 
vendido através Amazon.com. As verbas 
provenientes da venda do livro estão sendo 
usadas para apoiar bibliotecas locais.
 Em julho, dois projetos - o Butter�y 
StoryBook e a biblioteca ambulante criada pelo 
Rotary Club de Ellensburg Morning (EUA) - 
foram selecionados pelo Rotary e a Associação 
Internacional de Leitura (IRA) para receber 
prêmios de US$2.500 da Pearson Foundation. 
Os prêmios são oferecidos a projetos implemen-
tados por Rotary Clubs em colaboração com 
conselhos locais da IRA para fortalecer a 
alfabetização em comunidades locais e 
internacionais. 
 Duzentas crianças participaram do 
concurso em 2013, ano em que foi criado; este 
ano, 300 jovens escritores enviaram suas 
histórias. Cada clube seleciona três vencedores 
locais que recebem certi�cados e depois 
jurados do e-club escolhem dez histórias para 
serem publicadas no "The Butter�y StoryBook", 
cujos autores recebem US$50 em livros.

Dois vencedores do concurso de redação recebem exemplar
da edição de 2014 do livro infantil "Butter�y StoryBook"
Foto: Diana White, Rotary E-Club de Caribbean

Que tal organizar um grupo para 
ajudar a FIC e realizar uma reunião 

de companheirismo?
NOITE DA PIZZA

com Bingo e Bazar Bene�cente.
Dia 11/10/2014

Horário: das 19h30 às 23h
Valor: R$ 40,00 (pizza à vontade)

Bebidas e Doces à parte.
Local: Rua do Bosque, 855

Barra Funda – SP
Antecipe a compra do seu convite.

Fone: (11)3393-7680



CONSELHO DIRETOR
Ano Rotário 2014-15

Rotary International
Presidente

Gary Huang
Rotary Distrito 4610

Governador
Ivo Nascimento

Rotary Club de São Paulo Pacaembu
Presidente

Marco Antonio Gazel

Vice-Presidente
Joel Roberto Scholl

1º Secretário
Antonio Carlos Guimarães

2º Secretária
Emira Maria Aranha Gazel

1º Diretor de Protocolo
Rachel De Rosso Buzzoni
2º Diretor de Protocolo

Ivo Alexandre Junior

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
José Luiz Scatolini

Frequência
Ronaldo José Bispo

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

Comissão de Prestação de Serviços
José Luiz Scatolini

Serviços Profissionais
Celso de Lima Buzzoni

Serviços à Comunidade
Emira Maria Aranha Gazel

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Serviços às Novas Gerações
Maria Beatriz Garcia Russo

Comissão da Fundação Rotária
Manoel Joaquim R. do V. Neto

e Renato Silva Martins

Oficial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo

Comissão do DQA
Abelardo Marcos Junior

Comissão de Imagem Pública
Luiz Antonio de Bortolli

Planejamento Estratégico
Ana Paula Sanches

Conselho Fiscal
Jayme José de Araújo 

e William Cesar Santos

Dólar Rotário para
Setembro de 2014: R$ 2,25

 Este ano, o e-club forneceu cópias do 
livro  à Associação de Leitura da Jamaica, a qual 
assinou um acordo com o clube para divulgar o 
concurso em todo o Caribe. Rotary Clubs têm 
comprado o livro para campanhas de leitura e 
doado cópias da obra para escolas no Canadá, 
Etiópia, Haiti, Índia e Reino Unido.
 Para promover a cultura da região, cada 
história enviada ao concurso precisa ter um tema 
relacionado ao Caribe. Estudantes universitários do 
Haiti traduziram gratuitamente o livro para francês 
e crioulo haitiano.
 O Rotary Club de Ellensburg Morning e o 
conselho da IRA na Central Washington University 
colaboraram no projeto da biblioteca ambulante, 
que também ganhou o prêmio da Pearson 
Foundation. 
 Voluntários do Rotary Club, conselho da 
IRA, Rotaract Club local e da Ellensburg Education 
Foundation coletaram e categorizaram os livros

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

por nível escolar e acompanharam o caminhão 
alugado que, convertido em biblioteca, percorreu 
bairros carentes todas as terças-feiras de julho. Este 
ano, a fundação educacional arrecadou US$10.000 
para comprar o caminhão.
 Muitos voluntários são professores e eles 
ensinam ao mesmo tempo em que leem os livros 
para as crianças. 

Por Arnold R. Grahl
Rotary News

15-AUG-2014

 Acredito que este projeto seja fácil de 
ser realizado, ajuda a desenvolver a criatividade 
das crianças, desenvolve o vocabulário, o uso 
correto da gramática e vamos ser auxiliados 
pelas próprias professoras das escolas escolhi-
das.
 Vamos abraçar esta causa? 

Emira Gazel

  John Germ, 
associado do Rotary 
Club de Chattanooga 
(EUA) e presidente da 
Comissão Interna-
cional Pólio Plus, foi 
escolhido pela Comis-
são de Indicação para 
a presidência do 
Rotary no ano de 
2016-17. Ele se tornará 
o�cialmente o nosso 
presidente indicado 

em 1º de outubro se não houver candidatos oposi-
tores. 
 Em 1965, depois de quatro anos na Força 
Aérea dos Estados Unidos, John foi contratado pela 
Campbell and Associates Inc., uma �rma de consul-
toria na área de engenharia. Ele é o atual Presi- 

ESCOLHIDO O PRESIDENTE INDICADO DO RI PARA 2016-2017

dente do Conselho Diretor e CEO da empresa. 
Além disso, atua nos conselhos de diversas organi-
zações, fundou a Fundação da Faculdade Comuni-
tária Técnica de Chattanooga, da qual é o 
tesoureiro, e serve como presidente da Fundação 
Jaycee do Tennessee.
 Rotariano desde 1976, já foi 
vice-presidente da nossa organização, diretor, 
chair e membro do Conselho de Curadores, 
presidente da Comissão do Desa�o 200 Milhões de 
Dólares do Rotary e assessor do presidente. Já 
ganhou o prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si, 
a Menção da Fundação Rotária por Serviços 
Meritórios e o Prêmio da Fundação Rotária por 
Serviços Eminentes. Ele e sua esposa, Judy, são 
membros da Sociedade Arch Klumph.

Fonte: Rotary International - www.rotary.org /
Imagem: Directory Online

 O Clube pode indicar até três candidatos 
a este prêmio, sendo que o nosso Conselho Diretor 
poderá selecionar no máximo 150 ganhadores por 
ano. Além disso, apenas uma pessoa por distrito 
poderá ser selecionada.

INDICAÇÕES AO PRÊMIO
DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI: 1º DE SETEMBRO DE 2014

VOCÊ SABIA... 
O intercâmbio de jovens teve início na 

década de 1920, envolvendo alguns clubes 
europeus, e embora tenha sido desconti-

nuado durante a segunda guerra mundial, 
voltou a existir em 1946.

 O Formulário de Indicação explica os 
critérios de seleção e requisitos de elegibilidade. 
Veja a lista completa de ganhadores passados e 
informações sobre este e outros prêmios em 
www.rotary.org/pt/awards . 


