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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
NOVEMBRO

Hoje  18/11/2014

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

sua esposa sra. Zilpha

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

20h30: Reunião Ordinária e Jantar

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 18/11:  aniversário de casamento 
do companheiro Bortoli e Cecília
Dia 21:  Maurício, �lho do companheiro 
Scatolini

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Ética um princípio
que não tem �m

   A expressão acima 
foi criada pelo Rotary Club 
do Rio de Janeiro, o clube 
mais antigo do Brasil e deve 
fazer parte do código de 

conduta de qualquer organização e nortear a 
vida privada e pro�ssional de cada cidadão.
 A Ética é o ramo da �loso�a dedicada a 
assuntos morais. A palavra Ética vem do grego  e 
signi�ca aquilo que pertence ao caráter e na 
prática para compreender melhor este conceito 
devemos analisar o comportamento de alguns 
pro�ssionais, tais como: médicos, jornalistas, 
empresários, políticos, etc.
 A Ética não pode ser confundida com 
a lei, muito embora a lei com frequência tem 
como base a Ética.
 A Ética e a Moral estão relacionadas, 
mas tem princípios básicos diferentes porque a 
Moral se fundamenta na obediência de normas 
e costumes, e a Ética procura fundamentar o 
modo de viver pelo pensamento humano.

 A semana passada terminou com a 
imprensa noticiando a prisão de dezenas de 
executivos do alto escalão das principais empre-
sas da construção civil do Brasil e a denúncia foi 
de corrupção em licitações de obras da nossa 
empresa estatal (Petrobrás). As denúncias 
deverão ser comprovadas e cada denunciado 
terá amplo direito de defesa.
 As empresas citadas no noticiário são 
respeitadas em todo o mundo empresarial e os 
cidadãos envolvidos são empresários de 
sucesso, pais de família, com nível sócio 
econômico bem acima da  média da nossa 
população.
 Aqui cabe uma profunda re�exão: O 
que faz uma empresa de sucesso envolver-se 
em ações ilícitas? Qual o código de conduta 
destas empresas?
 Os homens e cidadãos honrados do 
nosso país estão fora desta situação e chegou a 
hora de um basta.
 A Ética e a Moral devem prevalecer em 
todas as ações. A �loso�a rotária baseada na 
Prova Quadrupla deveriam fazer parte do 
trabalho desenvolvido por todos os homens 
que ocupam cargos públicos na nossa Nação.

Ano Rotário 2014-15
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO PACAEMBU
Na reunião do dia 12 de novembro, o Governador Marco Antonio Gazel recebeu o 

título de Associado Honorário do Rotary Club de Osasco durante a visita do 
Governador Ivo Nascimento e sua esposa sra. Zilpha.



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!

 A ASFAR – ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, realizará o 
BAZAR DE NATAL, que contará com excelentes 
expositores e será realizado no próximo dia 20 de 
novembro de 2014 das 10:00h às 20:00 no Salão 
Social do Clube Círculo Militar de São Paulo, 
localizado na Rua Abílio Soares, No 1589.

 Junto com o ROTARY, VAMOS FAZER A 
ASFAR BRILHAR, O SUCESSO DO EVENTO DEPENDE 
DE SUAS PRESENÇAS, a entrada para o Bazar é 
franca.

NOTÍCIAS DA ASFAR

 Quando depositamos muita con�ança ou 
expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcio-
nar é grande.
 As pessoas não estão neste mundo para 
satisfazer as nossas expectativas, assim como não 
estamos aqui, para satisfazer as delas. 
 Temos que nos bastar… nos bastar sempre 
e quando procuramos estar com alguém, temos que 
nos conscientizar de que estamos juntos porque 
gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, 
nunca por precisar de alguém.
 As pessoas não se precisam, elas se 
completam… não por serem metades, mas por serem 
inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias 
e vida.
 Com o tempo, você vai percebendo que 
para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em

 primeiro lugar, não precisar dela.
 Percebe também que aquela pessoa que 
você ama (ou acha que ama) e que não quer nada 
com você, de�nitivamente, não é o homem ou a 
mulher de sua vida.
 Você aprende a gostar de você, a cuidar de 
você, e principalmente a gostar de quem gosta de 
você.
 O segredo é não correr atrás das borboletas 
e sim cuidar do jardim para que elas venham até 
você.
 No �nal das contas, você vai achar, não 
quem você estava procurando, mas quem estava 
procurando por você!

Borboletas - Mario Quintana

Fonte: Manual de Procedimentos do Rotary Club

 O Rotary Club de São Paulo Alto da Lapa convida para a festiva 
de 11º Aniversário de sua Fundação e Visita do Governador do Distrito 
4610 – Ano 2014-2015 – Sr. Ivo Nascimento, a realizar-se  em 26 de novem-
bro de 2014, às 20:00 horas na:

Churrascaria Ponteio - Av. Jaguaré, 1600
Adesão: R$ 85,00 – Estacionamento grátis

Cleide Aparecida Romero     

NOTÍCIAS DOS CLUBES

 A visita do governador a cada Rotary 
Club, individualmente ou em grupo, é chamada de 
visita o�cial e tem o propósito de:

1- Discutir assuntos rotários importantes.
2- Dar atenção especial a clubes fracos ou que 
enfrentem di�culdades.
3- Incentivar os rotarianos a participar de atividades 
humanitárias.
4- Reconhecer pessoalmente contribuições extra-
ordinárias de rotarianos do distrito (Reg. Int. RI 
15.090)

 O Governador ou Governador Assistente 
deve reavaliar e discutir a situação do Plano de 
Liderança de Clube durante as visitas o�ciais. Para 
maximizar o impacto da presença do governador, 
tais visitas devem coincidir com eventos como 
cerimonias de inauguração de clubes ou de admis-
são de novos associados, programas de orientação 
de novos associados, entrega de prêmios ou 
menções, programas especiais, eventos da 
Fundação ou reuniões interclubes.
Estas ultimas devem enfatizar a importância da 
participação de todos os clubes envolvidos, não 
apenas do clube an�trião. (Cod. Norm. Rotary 
17.030.4)

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR

Fonte: Pensador UOL


