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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
OUTUBRO

Hoje 14/10/2014
   
    20h30: Fórum da Avenida dos Serviços    
    Pro�ssionais - pelo companheiro Celso 
    Buzzoni

Dia 21/10/2014
   
  20h30: Processo Eleitoral no Brasil -  
  por Dr. Marco Antonio de Azevedo Duarte

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
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

O Rotary Day

  Como publicamos 
no Boletim Stadium nº 12, 
neste ano rotário o 
Presidente de RI Gary Huang 
convidou todos os 
rotarianos do mundo a fazer 

o Rotary Brilhar promovendo um Rotary Day.
 No último sábado, dia 11 de outubro, 
em conjunto com nosso clube a�lhado RCSP 
Memorial da América Latina materializamos 
este dia promovendo um dia de alegria a 70 
crianças portadoras de doenças graves, que 
usufruem de 4 casas de apoio, enquanto 
realizam tratamentos nos hospitais de São 
Paulo, vindas principalmente das regiões Norte 
e Nordeste.
 Durante o evento procuramos não 
identi�car as crianças ou mesmo seus proble-
mas e de um modo carinhoso eram os peque-
nos “Joãos” e as pequenas “Marias”, que lutam 
por algo em comum: olhos tristes e que cansa-
dos pelos longos tratamentos (cirurgias, 
quimioterapias e radioterapias), além de longas 

internações) e que por outro lado lutam 
também pela esperança da cura e  sonho de um 
futuro semelhante a todas as crianças das suas 
idades.
 Em dado momento não resisti e fui 
falar com a mãe de uma pequena “Mariazinha”, 
de apenas 1 ano, que reside em Belém do Pará e 
que veio a São Paulo para realizar um 
transplante de fígado, pois, nasceu com uma 
enfermidade hepática grave, diagnosticada 
com 3 meses de idade, seu doador foi o próprio 
pai
 A criança, ensaiando seus primeiros 
passos, mostrava-se feliz, muito embora 
fazendo uso de 13 medicamentos por dia e a 
mãe cheia de esperança por ter dado a �lha a 
oportunidade de viver saudavelmente.
 Agradecemos aos companheiros do 
RCSP Memorial da América Latina e aos 
companheiros do nosso clube, que puderam 
dar uma gota de esperança e felicidade às 70 
crianças que passam momentos difíceis em suas 
vidas.
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Ivo Alexandre Junior
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Geraldo Sílvio Acerbi
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Luiz Cirino

Comissão de Administração
José Luiz Scatolini
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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
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Dólar Rotário para
Outubro de 2014: R$ 2,25

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

PROJETO TALENTO JOVEM 
 Recebemos o manual referente ao 
Projeto Talento Jovem, uma parceria entre o Rotary 
e as Faculdades Integradas Rio Branco, uma das 
mantidas da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
em prol da educação.
 Neste manual consta o funcionamento 
do Projeto, bem como onde encontrar os respec-
tivos códigos dos Rotary/ Rotaract Clubs que 
devem ser informados pelo candidato no 
momento da inscrição.
  Todo esse material também está 
disponível online, no site das Faculdades Integra-
das Rio Branco, e pode ser utilizado para 
divulgação junto aos seus Clubs, escolas parceiras, 
en�m, quanto mais divulgarmos melhor

 Fonte: 
http://www.riobrancofac.edu.br/site/Faculdades/

Bolsas_e_Financiamento/Talento_Jovem.aspx

 Esperamos contar com o apoio dos 
companheiros na divulgação e indicação de jovens 
que desejam ingressar no Ensino Superior e 
priorizam uma educação de qualidade, como a que 
oferecemos, respeitando a nossa missão de “Servir 
com excelência, por meio da educação, formando 
cidadãos éticos, solidários e competentes”.
 O próximo processo seletivo já será 
realizado no dia 28 de setembro e, a partir dai, 
mensalmente até o início do próximo ano.
 Permanecendo à disposição para even-
tuais esclarecimentos.

 Cordialmente,

Nahid Chicani
Presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo

IPP NEWS 02 
 Na última 3ª feira (07/10) recebemos a 
companheira presidente do RCSP Avenida Paulista 
para mais uma vez nos levar notícias e novidades 
que ocorrem em tão importante projeto, além de 
divulgar o IPP News 02. Este informativo tem por 
�nalidade divulgar as novidades do IPP, o avanço 
na educação dos aprendizes, deixando as empre-
sas amigas e todos os participantes a par dos 
avanços conquistados.
 O Presidente do IPP, companheiro 
Gilberto Santos, explica que os orientadores do IPP 
fazem com que os aprendizes e estagiários 
sintam-se indivíduos completos, prontos e 
con�antes para encarar o mundo.  Acrescenta 
ainda que a preocupação de todos é educar para a 
vida!

 A superintendente  Katia Drügg em sua 
coluna noticia que o jovem aprendiz e os novos 
estagiários vão colocar ainda este mês seu próprio 
curriculum, deixando-o visível ao mercado de 
trabalho.
 O IPP está trabalhando em ritmo 
acelerado e �rmando parcerias estratégicas para o 
desenvolvimento de cursos técnicos pro�ssionali-
zantes noturnos e seu principal objetivo é 
contribuir para o acesso dos jovens a um mercado 
de trabalho especializado.


