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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

JANEIRO

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 de Janeiro

Dia 1: Ivo �lho do companheiro Ivo
Dia 2: Renata, esposa do companheiro 
Antonio Carlos
Dia 05: companheiro Gazel
Dia 06: Ricardo, �lho do companheiro 
Bispo
Dia 11: Wassila, esposa do compan-
heiro Renato

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Je Suis Charlie

  Eu sou Charlie. Esta 
frase de feliz criação foi sem 
qualquer dúvida a mais 
divulgada nos últimos dias  
pela mídia, por redes sociais 
e em vigílias que ocorreram 

em todo o mundo mostrando a solidariedade 
de todos contra o ato terrorista ao Jornal Charlie 
Hebdo.
 O ato foi fruto de defensores radicais 
de uma ideologia religiosa de valores medievais 
contra indivíduos que não aceitam e não 
aderem ao fundamentalismo do Islã.
 O Islamismo surgiu no ano 600 D.C., 
quando um pequeno mercador de nome 
Maomé, em seu retiro espiritual, teve uma visão 
do Anjo Gabriel que lhe revelou que existe um 
só Deus Alá, criador do mundo e juiz de todos os 
homens.
 A religião pregada por Maomé (o 
Islão), era monoteísta e o termo islamismo 
passou a ser clamado para quem vive do Islão e 
o termo muçulmano  muçulmano para quem se 
submete ao Islamismo.
 Esta religião cresceu e hoje conta com 
1,3bilhão de seguidores no mundo. Desses 
seguidores, a maioria esmagadora pratica a 
religião como uma forma de bem estar 
espiritual, mas uma minoria fanática, os funda-

mentalistas que não permitem qualquer 
divergência, crítica ou comentários a respeito 
do Islã, vão ao extremo de praticar os atos que 
temos assistido.
 A frase Je Suis Charlie caberia, 
também, em 1972 nos Jogos Olímpicos de 
Munique, quando 11 atletas judeus foram 
mortos; em 1995 no assassinato em  Buenos 
Aires com a morte de 85 cidadãos;  em 2001, em 
Nova Iorque, com a derrubada  das Torres 
Gêmeas levando a morte de mais de 3000 
pessoas; na semana passada, no Paquistão, 
onde cerca de 200 crianças foram mortas; há 
alguns dias, quando uma menina de apenas 10 
anos fez explodir uma bomba em seu próprio 
corpo matando dezenas de pessoas; e em 
centenas de atos covardes como estes que 
mataram de forma covarde  milhares de pessoas 
inocentes em todo o mundo nas últimas 
décadas.
 A Paz e a Tolerância  para estes fanáti-
cos está longe de acontecer, pois seus líderes se 
desapegam de valores humanitários  e espiri-
tuais, que sua própria religião preconiza, 
treinando jovens para criar o ódio e disseminar o 
terror da forma que tem ocorrido em todo o 
mundo.
 Estes atos nos fazem re�etir e valorizar  
nossos valores morais e humanitários como  
rotarianos, respeitando a todos em suas opções 
religiosas e políticas.

Ano Rotário 2014-15
Edição 21

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

BOLSISTA UNE CLUBES EM PROJETOS

Isis Mejias Carpio, beneficiária de bolsa de estudos do Rotary, com crianças no Quênia.
Foto: Foto cedida por Isis Mejias Carpio

Hoje, dia 13 de Janeiro de 2015
20h30: Reunião Ordinária



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
Janeiro de 2015: R$ 2,60
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Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

VOCÊ SABIA... 
De bancos de alimentos locais a 

organizações humanitárias globais,
trabalhamos com uma ampla gama de 

parceiros. Como: Fundação Bill e Melinda 
Gates e Rede Globo Banco de Alimentos.

86º Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos dias 10,11 e 12 de abril 
de 2015, no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Para mais informações e reservas:
(11) 3667-7479 | 3666-0041
distrito@rotary4610.org.br

Vamos participar!!

 Em um hospital municipal de Cubatão, 
um aparelho de mamogra�a �nanciado por 
Subsídio Global reduziu drasticamente o tempo de 
espera para se fazer o diagnóstico do câncer de 
mama. Um Subsídio Global também �nanciou o 
treinamento de pro�ssionais da área da saúde e 
campanhas de conscientização sobre o câncer na 
região. Estes projetos aconteceram, em grande 
parte, porque Isis Mejias Carpio, que estudou na 
Universidade de São Paulo com uma bolsa do 
Rotary, aproximou os Rotary Clubs de Cubatão e de 
Humble Intercontinental (EUA).
 Depois que este projeto com o Brasil foi 
concluído, o mentor de Isis no clube americano, Bill 
Davis, contou a ela sobre a oportunidade de outro 
projeto na área da saúde, desta vez na África. A 
Universidade de Baylor, no Texas, havia �rmado 
parceria com o governo de Botsuana em prol do 
centro Botswana-Baylor Children's Center of 
Excellence, que fornece tratamento pediátrico 
gratuito e suporte a crianças e jovens afetados pela 
aids. Como o centro não tinha condições de 
atender ao número crescente de adolescentes com 
HIV, Bill concluiu que um Subsídio Global poderia 
�nanciar um centro menor, especialmente para 
crianças e jovens. O objetivo era ter um lugar para 
orientar as pessoas e tirar o estigma que ainda 
envolve a doença.
 Para materializar o projeto em Botsuana, 
Bill Davis perguntou a Isis se os seus amigos do 
Brasil gostariam de colaborar na iniciativa.

 O subsídio para o projeto do centro de 
saúde de Botsuana é mais um benefício trazido 
pela experiência de Isis com o Rotary, que começou 
quando ela conheceu Bill Davis, em 2011. Na 
época, como voluntária da organização Engenhei-
ros Sem Fronteiras de Houston, Isis estava 
buscando ajuda para um projeto de fornecimento 
de água potável no Quênia quando soube que o 
Rotary Club apoiava projetos da Engenheiros Sem 
Fronteiras.
 "Gostei da ideia de ajudar o Quênia", 
lembra Bill, mencionando que Isis tinha ido duas 
vezes à nação africana para ver o projeto, que já 
contava com um médico de San Diego cuja esposa é 
rotariana. "Nosso clube decidiu ser o principal 
parceiro internacional e trouxe outros clubes para a 
iniciativa."
 Isis disse a Bill que estava colaborando 
com uma equipe da Universidade de Houston na 
criação de um �ltro para remover metais pesados 
da água. Ele, por sua vez, contou a ela sobre uma 
bolsa de estudos do Rotary que poderia lhe interes-
sar. "Resolvi me informar sobre a bolsa, e vi que 
seria ótimo estudar mais sobre tratamento hídrico. 
Foi assim que iniciei minha excelente experiência 
com o Rotary."
 Recentemente, Isis foi selecionada pela 
Fundação Rotária para liderar uma equipe de 
engenheiros em viagem a Uganda para veri�car a 
viabilidade de projetos hídricos na região.

BOLSISTA UNE CLUBES EM PROJETOS (continuação)

Fonte: reprodução - Artigo retirado do 
Informativo Rotário 214 de Dezembro de 2014

UM PLANO DE US$3 MILHÕES
PARA RENOVAR O ROTARY

 Reconhecendo que uma abordagem 
única não é tão e�caz quanto estratégias locais 
baseadas no feedback de rotarianos, o Conselho 
Diretor do RI alocou US$3 milhões para criar e 
apoiar os planos regionais para desenvolvimento 
do quadro associativo, que traçam metas para 16 
regiões e os passos para alcançá-las. 

NOTÍCIAS DO ROTARY


