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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO

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

ministrada pela companheira
Rachel De Rosso Buzzoni

Dia 23/09/2014
20h30: Continuação do Fórum de DQA

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

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

A Tribuna do Rotary - 
Uma Tribuna Democrática

    Quando da minha 
passagem pela previdência 
do clube pela primeira vez, 
no ano de 1994 o RC de 
Montevidéu completou seu 

Jubileu de Diamante e esta comemoração 
reuniu, na capital do Uruguai, toda diretoria do 
RI e rotarianos de todo o mundo.
 A Emira e eu, estivemos lá e, nas 
comemorações, um dos palestrantes foi o ex- 
Presidente daquele país, Júlio Maria Sanguinetti, 
que esteve a frente do país nos períodos de 
1985 a 1990 e 1995 a 2000. Em sua fala, enalte-
ceu os trabalhos dos rotarianos e ressaltou que 
durante o período da ditadura implantada 
naquele país por um regime militar severo (1973 
a 1985), a tribuna dos Rotay Clubes foram os 
únicos locais que pode combater o regime 
ditatorial e pregar a liberdade no seu país.
 Em 1985, o regime imposto pelos 
militares caiu e ele foi eleito presidente.

 Em breve teremos eleições no Brasil,e, 
muito embora o Rotary não seja uma organi-
zação política, os rotarianos são cidadãos 
eleitores e podem emitir suas opiniões sobre os 
programas de todos os candidatos.
 A tribuna dos clubes pode ser 
oferecida, desde que os clubes ofereçam de 
forma abrangente e equalitária a rotarianos 
cidadãos e candidatos e como homens de bem 
que somos, devemos exercer este direito.
 A tribuna pode ser, também, ocupada 
pelos associados para discutir programas e 
atividades do clube e foi o que ocorreu em 
nossa última reunião quando o companheiro 
Abelardo, último presidente, moderou o Forum 
sobre o desenvolvimento do clube.
 Após brilhante exposição e coorde-
nação do forum, o que vimos foi a participação 
de todos os associados opinando sobre as 
condições atuais e muitas outras atividades que 
o clube pode desenvolver.
 Parabéns a todos de forma 
democrática e responsável discutiram seus 
pontos de vista visando unicamente o cresci-
mento e conceito do nosso clube.
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NOTÍCIAS DO ROTARY
Devolvendo o Verde ao nosso País

 Na Revista Brasil Rotário, um artigo 
escrito por Luiz Renato D. Coutinho, chama 
nossa atenção para o desmatamento, quando 
faz uma citação do biólogo Candido de Mello 
Leitão.
 "No Brasil se encontra a maior reserva 
�orestal do mundo. É triste confessar, porém, que 
a par dessa imensa reserva, quase toda a Floresta 
Amazônica, perto dos centros populosos e nos 
Estados de maior densidade de população, não 
tem feito nosso povo senão devastar a mata, 
tornando-a cada vez mais escassa, com isso, 
empobrecendo os mananciais, facilitando as 
erosões, esterilizando os terrenos".
 Este artigo foi escrito em 1934, onde o 
autor aproveitava para defender o culto às 
árvores, que para ele precisava começar nas 
escolas e tinha a mesma importância dos 
hábitos de higiene e exercícios físicos. Cada 
festa escolar, declarou, deveria ser comemorada 
com o plantio de uma árvore no próprio estabe-
lecimento de ensino, numa praça ou parque 
próximos.

 Apesar de todos os alertas e campa-
nhas feitas, os brasileiros não estavam preocu-
pados, dizendo que não havia problema 
ambiental ou não souberam opinar.
 Em 1972, aconteceu a Conferência de 
Estocolmo na capital da Suécia, com a presença 
de 113 países e o Rotary participou com três 
representantes.
 Um marco surgido dentro do próprio 
Rotary foi a presidência de Paulo Viriato Correa 
da Costa no período 1990-91, quando uma de 
suas ênfases era a causa ambiental. Plantar 
árvores  simbolizava o compromisso mundial do 
Rotary com a preservação da natureza, dizia 
Paulo Viriato.
 O seu programa Preserve o Planeta 
Terra tinha a função de estimular clubes e 
distritos a desenvolverem iniciativas em pelo 
menos uma das quatro áreas: defesa da �ora, 
defesa da fauna, recursos hídricos e combate à 
poluição atmosférica.
 De lá para cá, as iniciativas de plantio e 
re�orestamento se intensi�caram e, em muitos 
casos, se tornaram autosustentáveis, uma 
preocupação do Rotary e da Fundação Rotária 

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

ao apoiar qualquer projeto.
 O Brasil apresenta 5 milhões de 
quilometros quadrados de vegetação nativa. Mas 
milhares de quilômetros quadrados dessa 
vegetação são perdidos por conta de corte de 
árvores e queimadas. Até 2010, foram derrubados 
cerca de 740 mil quilômetros quadrados do bioma 
Amazônia, ou 18% da �oresta original.

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

 No Brasil, talvez ainda haja tempo para 
revertermos a atual degradação ambiental, e os 
esforços da nossa sociedade para devolver o verde 
podem quem sabe, servir de exemplo ao resto do 
mundo.
 Continuemos plantando árvores e 
educando as crianças e jovens para que eles 
valorizem cada vez mais o meio ambiente.

Colaboração: Emira Gazel

 Nos dias 6,7,8 e 9 de Junho de 2015, São 
Paulo será sede da Convenção Internacional do 
Rotary.
 Uma Convenção Internacional é um 
momento de re�exão, no qual os principais 
desa�os sociais da humanidade são enfocados por 
lideranças do Rotary e de diversas áreas. Mas 
também é uma oportunidade de congraçamento e 
celebração, quando os rotarianos comemoram 
juntos suas maiores conquistas, como a vitoriosa 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DO ROTARY

campanha pela erradicação da pólio, cada vez mais 
próxima.
 Muitas atrações foram preparadas para o 
entretenimento de todos, como a apresentação de 
Ivete Sangalo, concerto com o maestro João Carlos 
Martins e a Bateria da Escola de Samba Vai-Vai.
 Faça sua inscrição pelo site 
www.riconvention.org e reserve suas entradas 
para os eventos da convenção pelo site:
 www.rotary2015saopaulo.org.br/hoc-eventos/

 Existem diferentes oportunidades de 
reconhecimento aos doadores da nossa Fundação.
 O mais conhecido no Brasil é o reconheci-
mento Paul Harris, outorgado àqueles que doam 
1.000 dólares ao fundo anual, pólio ou subsídios 
aprovados da Fundação ou que é agraciado por 
quem fez esta doação. Quem faz essa doação pode 
escolher agraciar uma outra pessoa ao fazer a 
contribuição e esta pessoa também recebe o 
reconhecimento equivalente à doação feita, sendo 
homenageando com reconhecimentos Compa-
nheiro Paul Harris.
 Já o reconhecimento Major Donor 
(diferentemente dos reconhecimentos Paul Harris 
onde se somam no valor de cada companheiros os 
totais contribuídos pessoalmente e os valores 
recebidos em agraciamentos de outros), contam 
apenas as contribuições pessoais efetuadas pelo/a 
companheiro/a e seu cônjuge, bem como por sua 
empresa.
 Abaixo seguem maiores explicações e 
materiais de reconhecimento recebidos por esses 
homenageados:

COMPANHEIRO PAUL HARRIS

 O título de Companheiro Paul Harris é 
dado a quem faz, ou que recebe em agraciamento, 
contribuição cumulativa de US$1.000 ou mais ao 
Fundo Anual, Pólio Plus, ou subsídio aprovado pela 
Fundação. O reconhecimento inclui entrega de 
certi�cado e distintivo.  

VOCÊ SABIA QUE O RECONHECIMENTO MAJOR DONOR 
SE DÁ DE MANEIRA DISTINTA DO PAUL HARRIS?

 Existem diferentes níveis de Paul Harris e 
o reconhecimento de Companheiro Paul Harris por 
Doações Múltiplas é outorgado com base em 
múltiplos de US$1.000 e consiste de um distintivo 
com diferentes pedras correspondentes aos 
patamares de contribuição.

1.000 a 1.999,99 – Paul Harris
2.000 a 2.999,99 – uma sa�ra 

3.000 a 3.999,99 – duas sa�ras 
4.000 a 4.999,99 – três sa�ras 

5.000 a 5.999,99 – quatro sa�ras 
6.000 a 6.999,99 – cinco sa�ras 

7.000 a 7.999,99 – um rubi 
8.000 a 8.999,99 – dois rubis 
9.000 a 9.999,99 – três rubis

MAJOR DONOR OU
DOADORES EXTRAORDINÁRIOS

 A Fundação Rotária homenageia pessoas 
individualmente ou casais cujas doações combina-
das cheguem a US$10.000, independente do 
fundo de destinação da contribuição.
 Doadores Extraordinários recebem uma 
peça de cristal personalizada e distintivo(s) 
relativo(s) a cada novo nível atingido.

US$ 10.000 a 24.999,99 – Nível 1 
US$ 25.000 a 49.999,99 – Nível 2 
US$ 50.000 a 99.999,99 – Nível 3 

US$ 100.000 a 249.999,99 – Nível 4

Fonte: Rotary International - www.rotary.org


