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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

FEVEREIRO

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 Fevereiro

Dia 03: aniversário da Sydney, esposa 
do companheiro Jayme
Dia 09: Marcelo, �lho do companheiro 
Jayme

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Brasil – Pátria Educadora

  Ao assumir em 1º 
de Janeiro a Presidente 
informou o lema para seu 
segundo mandato que será 
“Brasil - Pátria Educadora”, e, 
em seu discurso de posse 

ressaltou, que a educação será a “Prioridade das 
Prioridades”.
 A ideia muito embora brilhante não é 
inovadora, uma vez que,  outros projetos para 
melhoria da educação a nível nacional foram 
propostos   em nosso país , tiveram início  sem 
que fosse dada a devida continuidade nos 
governos que se seguiram.
 Em termos de educação, estamos 
vivendo tempos sombrios em matéria de 
qualidade de ensino,  lembrando que na última 
prova  do ENEM com cerca de 6 milhões de 
jovens candidatos, 529 mil tiraram nota zero na 
prova de redação e apenas 250 tiraram a nota 
máxima.
 Em 1996 foi  lançado no Brasil o 
Programa de Educação Solidária (sub programa 
da comunidade solidária) e sua característica era 
a parceria com empresas privadas e módulos 
com períodos determinados. Os alfabetiza-

dores eram pessoas do próprio município ou 
estudantes universitários que receberiam curso 
de capacitação em universidades de grandes 
cidades e para ambos eram programados  
módulos de 6 meses e alunos e capacitadores 
somente poderiam participar de 1 módulo.
 Este foi um programa inovador em 
que a iniciativa privada gerou �nanciamento 
para a criação de meios e ferramentas na 
tentativa de acabar com o analfabetismo e 
aprimorar a educação no Brasil.
 O programa, se mantido, seria promis-
sor uma vez que envolveria a própria comuni-
dade sem ônus para o país e inexplicavelmente  
foi abandonado.
 Hoje mais uma vez é valida a intenção 
do governo, mas, a promessa não pode �car na 
retórica e no discurso.
 O 3º setor onde está incluído o Rotary 
tem muitos projetos educacionais bem sucedi-
dos em todo o mundo, pois são projetos 
duradouros e periodicamente atualizados com 
participação exclusiva da iniciativa privada.
 Torcemos para que o “Brasil – Pátria 
Educadora” prospere, porque em uma 
sociedade culta e educada há menos violência, 
diferenças sociais, melhora da qualidade de vida 
e torna a sociedade mais otimista e feliz.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO DISTRITO

       Hoje, dia 03 
19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária - Palestra:
Atividade Econômica X PIB Brasileiro
Palestrante: Ronaldo José Bispo

Prezados(as) Presidentes,

Prezados(as) Governadores Assistentes,

 O Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos 2015-16 será realizado 
no período de 27 a 29 de março de 2015, a equipe está negociando com dois hoteis para 
proporcionar aos companheiros  a melhor condição de hospedagem e custo.

 Reservem esse período na agenda, tão logo tenhamos informações sobre local e 
valor, estaremos informando.

Renato Figueiredo
Instrutor Rotário

Edson Cunha Borcato
Coordenador do PETS

          Dia 10
20h30: Reunião Ordinária - Palestra:
Desa�os Economicos para 2015
Palestrante: Ruy Ulhoa Cintra de Araújo



CONSELHO DIRETOR
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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
Fevereiro de 2015: R$ 2,60

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

Sucesso com o novo modelo 

 Os parceiros em projetos participaram de 
um levantamento que foi postado na plataforma 
de pedidos de Subsídios Distritais e Globais. Por 
meios das respostas, constatamos que os subsídios 
e o aplicativo de pedidos foram aprovados pelos 
usuários. A participação em subsídios aumentou 
desde o lançamento do novo modelo, em julho de 
2013.

Até 20 de novembro, a Fundação havia aprovado:

• 298 Subsídios Distritais totalizando $17,9 
milhões, ante 288 no mesmo período em 2013;

• 386 Subsídios Globais totalizando $23,7 milhões 
($9,9 milhões dos quais provenientes do Fundo 
Mundial), ante 209 no mesmo período em 2013 — 
um aumento de 85%!

Deliberações do Conselho de Curadores

 Em sua reunião de outubro, os curadores 
tomaram as seguintes decisões:

• O acordo de outorga de bolsas que temos com o 
Instituto Unesco-IHE foi prorrogado para mais um 
ano, faltando somente a anuência do Instituto.

• Clubes e distritos podem fazer projetos financia-
dos por Subsídio Global em países não rotários nos 
quais estejamos tentando abrir Rotary Clubs. 
Atualmente, o Vietnã é o único país que se encaixa 
nesta categoria.

• Até 10% do orçamento de um Subsídio Global 
pode ser usado para cobrir custos administrativos e 
aqueles específicos ao projeto incorridos por 
organização colaboradora.

• Descendentes diretos de rotarianos honorários 
são agora elegíveis a financiamento pelos progra-
mas da Fundação.

Fonte: Rotary.org.br

SUBSÍDIOS

 Como nosso tempo 
na Terra é �nito e sempre 
mais curto do que imagina-
mos, cabe a nós decidir 
como usá-lo.
 Vamos nos doar para 
que o mundo seja um lugar 
melhor pelo simples fato de 
termos passado por ele? Ou 
viveremos nossos dias 

como o famoso poeta indiano Rabindranath 
Tagore escreveu: a�nando e desa�nando nossos 
instrumentos, enquanto a canção que viemos para 
cantar continua não sendo cantada?
 Um dos aspectos positivos do Rotary é 
que ele nos ajuda a encontrar maneiras de cantar-
mos essa canção. Ele nos guia para uma vida de 
maior valor e signi�cado, incentivando-nos a 
voltarmos nossa atenção para o que realmente tem 
importância.
 O Rotary ajuda cada um de nós a encon-
trar a nossa própria maneira de presentear o 
mundo à nossa volta.
 Se perguntarmos às pessoas quais as 
características que mais valorizam em seus amigos, 
as respostas da maioria seriam semelhantes: 
integridade, �delidade, solidariedade e compatibi-
lidade. Nossos amigos não são necessariamente as 
pessoas que mais se parecem conosco, mas 
aquelas que nos complementam, que despertam o 
melhor em nós.
 Isso, para mim, é exatamente o que 
encontramos na nossa organização.
 O Rotary é uma maneira de encontrarmos 
o que há de melhor em nós mesmos e de deixar 
que esta característica guie as nossas vidas.
 Frequentemente, passamos os dias em 
busca de metas que deveriam ter uma importância 
menor.
 Concentramos nossa atenção nas nossas 
conquistas e nos nossos ganhos, e dedicamos uma 
energia sem �m à acumulação de bens materiais. 
Porém, no �nal das nossas vidas, ninguém se 
lembrará dos carros que dirigiu, das roupas que 
vestiu, dos títulos que recebeu ou dos cargos que  

ocupou. Não seremos admirados pelos esforços 
que �zemos para tornar a nossa vida mais rica ou a 
nossa posição social mais elevada. No �nal, nosso 
valor será medido não por aquilo que acumulamos, 
mas por aquilo que �zemos pelo próximo.
 Devemos ignorar o sofrimento alheio ou 
ajudar a aliviá-lo? Vamos apenas proferir palavras 
de compaixão ou agir de forma compassiva?
 Ficaremos contentes apenas em usufruir 
do mundo à nossa volta ou iremos nos esforçar 
para lhe dar algo em retribuição?
 Em 2015-16, nosso Lema será Seja um 
Presente para o Mundo.
 Todos nós temos algo a oferecer, 
independentemente de quem somos e do nosso 
estilo de vida.
 Podemos oferecer nossos talentos, 
conhecimentos, habilidades, empenho, dedicação 
e devoção.
 Através do Rotary, podemos usar estas 
dádivas para fazer uma diferença verdadeira na 
vida das pessoas e no mundo.
 Dizem que nascemos com os punhos 
fechados, mas morremos com as mãos abertas, e 
que os nossos talentos são um presente divino. 
Assim, o que fazemos com eles é a nossa 
retribuição a Deus.
 Viemos ao mundo agarrando tudo ao 
nosso redor, mas quando partirmos deixaremos 
todas as coisas materiais para trás. Através do 
Rotary, poderemos deixar algo real e duradouro.
 Portanto, cada um de nós deve aproveitar 
esta oportunidade única e Ser um Presente para o 
Mundo!

Fonte: Rotary.org

LEMA PRESIDENCIAL 2015-16 - “Seja um Presente para o Mundo”

Ravi Ravindran
Presidente do Rotary International, 2015-16


