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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
NOVEMBRO

Hoje 11/11/2014

      20h30:  Palestra “Ebola – Há risco para 
o Brasil?”, proferida pelo Presidente

Marco Antonio Gazel

Dia 18/11/2014

 20h30:  Assembleia de preparação para   
a visita do Governador Ivo Nascimento

Dia 25/11/2014
VISITA DO GOVERNADOR

No dia 25 de Novembro,
receberemos a visita do Governador Ivo 

Nascimento ao nosso clube.

Programa:
18h00:  Reunião com o Governador, 
Governador Assistente, Presidente, 

Presidente Eleito, Secretário, Tesoureiro
e Contador.

19h00: Assembleia com todos os 
associados e cônjuges

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

Aniversariantes da semana

Dia 15/11: Tiago, �lho de companheiro 
Manoel
Dia 17/11: Manoela, �lha do compa-
nheiro Manoel

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 

Tiago, �lho de companheiro 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

O Rotary e a Saúde

   A saúde no Brasil 
mostra uma situação de 
contrastes como em todas as 
áreas sócio econômicas do 
país.
  Possuímos centros 

de excelência  para realização de transplantes 
múltiplos de órgãos, entretanto, grande parte 
da população ainda padece de doenças 
seculares como Doença de Chagas, Esquistosso-
mose e Malária.
 Nos grandes centros, em muitas 
cidades   existem laboratórios e clínicas que 
realizam exames com os equipamentos mais 
modernos que a tecnologia criou e em grande 
parte das nossas comunidades não há recurso 
técnico para realização de um simples hemo-
grama ou uma radiogra�a.
 O Brasil criou protocolo padrão para 
tratamento da AIDS, que é paradigma para o 
mundo, entretanto, muitas crianças em nossa 
nação padecem de infecções intestinais 
crônicas e doenças do aparelho respiratório pela 
total ausência de saneamento e educação 
básica associados a desnutrição crônica.
 Existe uma máxima em medicina que 
diz que É melhor prevenir do que remediar e 
nesta linha o Rotary fez sua parte com a criação 

do programa Polio Plus. Até os anos 80 que além 
de inúmeros casos de crianças afetadas pelo 
vírus da poliomielite, os nossos consultórios 
eram repletos de crianças com coqueluche 
(tosse comprida) e difteria (doença grave e de 
alta mortalidade) e com a implantação do Dia 
Mundial da Vacinação .No início a vacina contra 
a pólio era aplicada em 98 países  concomitante-
mente e as autoridades brasileiras incentivaram 
a aplicação da vacina tríplice em todas as 
crianças (Tétano, Difteria e Coqueluche), fato 
que livrou  nossas crianças de doenças impor-
tantes.
 Lembramos que a varíola foi extinta 
do país com vacinação intensa e a Tuberculose 
foi minimizada com o uso de BCG e infelizmente 
hoje a doença tem sido diagnosticada com 
frequência em  pacientes imunodeprimidos, 
portadores do vírus da AIDS.

Como o Rotary poderá atuar?

 Se não temos recursos humanos e 
�nanceiros para promover o saneamento e 
educação básicos em toda nação ou minimizar a 
fome, podemos fazer nossa parte com campa-
nhas educacionais na prevenção e tratamento 
de verminoses, incentivo a vacinação e 
orientação de higiene e saúde para as comuni-
dades mais carentes.

Ano Rotário 2014-15
Edição 16

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

A Convenção do Rotary no Brasil

 Neste Ano Rotário, teremos a honra e 
a imensa satisfação de sediar em nosso país a 
Convenção do Rotary International, que será 
realizada em São Paulo, no Centro de Conven-
ções do Anhembi, entre os dia 6 e 9 de Junho de 
2015, de sábado a terça-feira.

 A expectativa de recebermos milhares 
de pessoas do mundo inteiro faz com que 
venhamos a unir forças de todo o rotarismo 
brasileiro para que esta seja a maior Convenção 
do Rotary de todos os tempos.  Da mesma forma 
como somos abraçados com tanta hospitali-

Fonte: site www.hilton-hotels.com.br/pt/assets/img/hotels



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
Novembro de 2014: R$ 2,25

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

-dade quando participamos de Convenções em 
outros países, vamos nos preparar para receber 
com muito orgulho (e com a carinhosa maneira 
brasileira) nossos companheiros do exterior.
 É inegável que a participação em uma 
Convenção do Rotary é uma experiência imper-
dível para qualquer rotariano, uma oportunidade 
de vivenciarmos a internacionalidade que o Rotary 
nos proporciona, fazermos novas amizades e 
conhecermos novas maneiras de servir. Uma 
Convenção aqui no Brasil é, sem dúvida, um privilé-
gio.
 O Comitê Organizador está trabalhando 
com a�nco para que tenhamos também uma 
programação memorável.

 Teremos a chance de participar de um 
des�le de escola de samba no Sambódromo do 
Anhembi, de um show da cantora Ivete Sangalo no 
Espaço das Américas e de um concerto do maestro 
João Carlos Martins ao lado da bateria da Escola de 
Samba Vai-Vai na Sala São Paulo.
 Todos os inscritos na Convenção poderão 
ainda visitar o Museu do Futebol gratuitamente.
 A hora é esta: con�rme sua participação 
hoje mesmo e aproveite os melhores preços. Para 
inscrições efetuadas até o dia 15 de dezembro, o 
valor será de US$ 325. Após esta data, US$ 375.

A Convenção do Rotary no Brasil (continuação)

Fonte: Brasil Rotário Nº 1108

 Dizem que todos os dias, você deve comer 
uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo 
potássio. E também uma laranja pela vitamina C;  
uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a 
diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois 
litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do 
tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que 
aos bilhões, ajudam a digestão. Cada dia uma 
Aspirina, previne infarto; uma taça de vinho tinto 
também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema 
nervoso. Um copo de cerveja para, não lembro bem o 
que faz, mas faz bem. O benefício adicional é que se 
você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um 
derrame, nem vai perceber.
 Todos os dias deve-se comer �bra, muita, 
muitíssima �bra. Fibra su�ciente para fazer um 
pulôver. Você deve fazer entre quatro e seis refeições 
leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar 
pelo menos cem vezes cada garfada. Só para comer, 
serão cerca de cinco horas do dia. E não se esqueça de 
escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem 
que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da 
laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, 
passar �o dental, massagear a gengiva, escovar a 
língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, 
ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um 
equipamento de som, porque entre a água, a �bra e 
os dentes, você vai passar ali várias horas por dia!  
 Há que se dormir oito horas por noite e 
trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo 
são vinte e uma. Sobram três, desde que você não 
pegue trânsito.

 As estatísticas comprovam que assistimos 
três horas de TV por dia. Menos você, porque todos os 
dias você vai caminhar ao menos meia hora (por 
experiência própria, após quinze minutos dê meia 
volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). E 
você deve cuidar das amizades, porque são como 
uma planta: devem ser regadas diariamente, o que 
me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu 
estiver viajando. 
 Deve-se estar bem informado também, 
lendo dois ou três jornais por dia para comparar as 
informações. Ah! e o sexo: todos os dias, tomando o 
cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, 
inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo e 
nem estou falando de sexo tântrico.
 Também precisa sobrar tempo para varrer, 
passar, lavar roupa, pratos e espero que você não 
tenha um bichinho de estimação. Na minha conta 
são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é 
fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo: tomar 
banho frio com a boca aberta, assim você toma água 
e escova os dentes. Chame os amigos junto com os 
seus pais. Ou, enquanto faz sexo, beba o vinho, coma 
a maçã e dê uma olhada nos jornais, ou coma a 
banana (mastigue cem vezes), e varra a casa - 
enquanto caminha, beije sua mulher. 
 Agora tenho que ir. É meio dia e ainda não 
cuidei das plantas, e depois da cerveja, do vinho e da 
maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um 
jornal.

Viva a vida com bom humor!

As exigências da vida moderna - por Luís Fernando Veríssimo

Fonte: Pensador (Uol)

 A Missão da Fundação Rotária do Rotary 
International é capacitar os rotarianos para que 
possam promover a boa vontade, paz e compreen-
são mundial por meio de apoio a iniciativas de 
melhoria da saúde, da educação e do combate à 
pobreza. A Fundação Rotária é uma organização 
sem �ns lucrativos que depende integralmente das 
contribuições de pessoas que acreditam em seu 
trabalho em prol de um mundo melhor.

Subsídios do Rotary 

 A Fundação Rotária oferece subsídios 
para apoiar uma grande variedade de projetos, 
bolsas de estudo e treinamentos que os rotarianos 
realizam pelo mundo todo. Conheça os tipos de 
subsídios e encontre o melhor para o seu projeto 
no link: 
https://www.rotary.org/pt/take-action/apply-
grants

Novembro: Mês da Fundação Rotária

Fonte: Informativo Rotário Nº 212/Outubro de 2014


