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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
MARÇO

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

 01/03: Dalila, esposa do companheiro 
Joel
03/03: Rosani, esposa do companheiro 
Sérgio
06/03: companheiro Ricardo
09/03: companheiro Bispo

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Convenção Internacional 
do Rotary

  O Brasil é o 5º país 
do mundo em número de 
rotarianos. Somos 56.060 
distribuídos em 2381 clubes 
e 38 distritos.

 No ano rotário 2012-13 foi o país que 
deu a maior contribuição para a Fundação 
Rotária (US$ 109.889) e com esse histórico 
fomos escolhidos para sediar a 106ª Convenção 
do Rotary International.
 A Convenção é um evento anual em 
local e data determinadas pelo Conselho Diretor 
do RI e o principal propósito é transmitir 
informações ao nível internacional principal-
mente a Presidentes de Clubes, Governadores e 
outros dirigentes de clubes do RI.
 O objetivo maior é que os rotarianos 
sintam-se motivados para fazer o Rotary 
progredir ao nivel dos clubes e dos distritos.
 A Convenção celebra a amizade e 
neste sentido atividades sociais e de entreteni-
mento são importantes.
 No programa básico da Convenção 
incluem-se seções plenárias com palestrantes 
com destaque mundial, workshops sobre a 
Fundação Rotária e sobre o quadro associativo 
para presidentes eleitos.

 Muitas decisões devem ser tomadas 
ou referendadas através de uma assembleia e 
neste sentido os clubes se fazem representar na 
Convenção enviando seu próprio delegado ao 
evento ou dando procuração a uma pessoa 
quali�cada para exercer este direito.
 A nossa cidade foi a cidade eleita para 
sediar a Convenção que será realizada no Centro 
de Convenções Anhembi no período de 06 a 09 
de Junho de 2015.
 Foram convidados para participar 
como oradores e ex presidente da Costa Rica, o 
Premio Nobel Bang Moon, o casal Bill e Belina 
Gates, Angeline Jolie, o ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o humorista Renato Aragão e 
Viviane Senna.
 Na parte de entretenimento teremos 
espetáculo na Sala São Paulo, show de Ivete 
Sangalo, além de uma apresentação de uma 
escola de samba no Sambódromo.
 A Convenção é um momento mágico 
do Rotary e é a oportunidade de analisarmos a 
dimensão e a internacionalidade, além de 
desfrutarmos de companheirismo com 
rotarianos vindos de todos os pontos do Brasil e 
do mundo.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

ORAÇÃO DAS MULHERES – Dia Internacional da Mulher

Hoje, dia 03
20h30: Reunião mista com comemora-
ção dos aniversariantes do mês de
Fevereiro e Apresentação do vídeo
sobre a Convenção Internacional em
São Paulo.

Próxima Reunião – dia 10 
19h30 – Reunião do Conselho Diretor
20h30 - Reunião Ordinária – Palestra :
Desa�os Econômicos para 2015
Palestrante: Ruy Ulhoa Cintra de Araújo

 Bem aventurada a 
mulher que cuida do 
próprio per�l interior e 
exterior, porque a harmo-
nia da pessoa faz mais 
bela a convivência 
humana.
 Bem aventurada a 
mulher que, ao lado do 
homem, exercita a própria 
insubstituível responsabi-

lidade na família, na sociedade, na história e no 
universo inteiro.
 Bem aventurada a mulher chamada a 
transmitir e a guardar a vida de maneira humilde 
e grande. Bem aventurada quando nela e ao redor 
dela acolhe faz crescer e protege a vida.

 Bem aventurada a mulher que põe a 
inteligência, a sensibilidade e a cultura a serviço 
dela, onde ela venha a ser diminuída ou 
deturpada.
 Bem aventurada a mulher que se 
empenha em promover um mundo mais justo e 
mais humano.
 Bem aventurada a mulher que, em seu 
caminho, encontra Cristo: escuta-O, acolhe-O, 
segue-O, como tantas mulheres do evangelho, e se 
deixa iluminar por Ele na opção de vida.
 Bem aventurada a mulher que, dia após 
dia, com pequenos gestos, com palavras e 
atenções que nascem do coração, traça sendas de 
esperança para a humanidade.

G.Quablini
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Rotary International
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Gary Huang
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Faça o Rotary Brilhar!

VOCÊ SABIA... 

Que o primeiro desenho da Roda 
foi feito em 1905 por Montague 

Bear, do Rotary Club de Chicago e 
gravador de pro�ssão. E que em 

1923 foi adotada a atual roda 
rotária, com 24 dentes e seis raios e 

um rasgo de chaveta.

 O ingresso na Sociedade Arch C. Klumph 
(AKS) é um reconhecimento dado àqueles que 
totalizam US$250 mil em contribuições à Fundação 
Rotária. Em homenagem a tamanha generosidade, 
tais doadores participam de uma cerimônia de 
admissão à sociedade em nossa Sede Mundial em 
Evanston, EUA, e sua foto e biogra�a são incluídas 
na galeria interativa da Sociedade Arch C. Klumph. 
Em abril de 2015, casais brasileiros receberão uma 
homenagem especial por atingirem esse valioso 
reconhecimento. Isso porque, desde a criação da 
Sociedade Arch Klumph, esta será a primeira vez 
que teremos um “Dia do Brasil”, ou seja, serão 
admitidos exclusivamente novos membros AKS do 
nosso país na comemoração de adesão à 
sociedade. Caso conheçam alguém que tenha 
interesse em atingir o nível de AKS, ainda há tempo 
de participar nessa oportunidade única! Entre em 
contato por e-mail a patricia.avila@rotary.org para 
mais informações.

 Este ano, o Pólio Plus, nossa campanha 
para livrar o mundo da paralisia infantil, comemora 
30 anos. A partir de 23 de fevereiro, aniversário do 
Rotary, nossos associados começarão a realizar 
eventos para comemorar três décadas de 
progresso em direção à erradicação da poliomie-
lite.
 Desde o lançamento do Pólio Plus, em 
1985, o Rotary e seus parceiros ajudaram a reduzir o 
número de casos da doença de 350.000 por ano 
para menos de 400 em 2014. Continuaremos 
comprometidos com a causa até que a doença seja 
erradicada.
 Nós já contribuímos mais de US$1,3 
bilhão e incontáveis horas de trabalho voluntário 
para proteger mais de dois bilhões de crianças em 
todo o mundo. Além disso, nosso trabalho de 
difusão da causa desempenhou um papel funda-
mental nas decisões de governos doadores, que 
contribuíram mais de US$10 bilhões para a erradi-
cação da doença.
 Antes do lançamento global do Pólio 
Plus, nossos clubes, com �nanciamento do Rotary, 
combatiam a doença localmente.
 Em 1979, rotarianos e membros do 
Ministério da Saúde das Filipinas presenciaram 

voluntários administrando gotas da vacina oral 
contra a poliomielite em crianças de Guadalupe 
Viejo, Manila.
 A campanha de imunização contra a 
pólio começou o�cialmente quando James L. 
Bomar Jr., então presidente do Rotary, colocou as 
primeiras gotas da vacina na boca de uma criança. 
Bomar e Enrique M. Garcia, Ministro da Saúde do 
país, assinaram um acordo no qual o Rotary e o 
governo das Filipinas se comprometiam em 
realizar uma campanha de cinco anos para vacinar 
cerca de 6 milhões de crianças a um custo de cerca 
de US$760.000.
 Em uma entrevista realizada em 1993, 
Bomar se lembrou de como o irmão de uma das 
crianças que ele vacinou puxou sua perna e disse: 
"Obrigado, obrigado, Rotary."
 O sucesso deste projeto de�niu o 
caminho para a adoção da principal prioridade de 
nossa organização: a erradicação da pólio. Desde o 
lançamento da campanha, o número de casos da 
doença em todo o mundo caiu 99%. O vírus 
continua endêmico em apenas três países: Afegan-
istão, Nigéria e Paquistão.
 

Por Susan Hanf e Arnold R. Grahl
Rotary News - 23-FEB-2015

PÓLIO PLUS

INGRESSO DE BRASILEIROS
NA SOCIEDADE ARCH C. KLUMPH
TERÁ COMEMORAÇÃO ESPECIAL

NA SEDE MUNDIAL DE RI  

 Apesar de querer o �m da poliomielite, 
isto não era uma prioridade para Joe Pratt, piloto 
da Delta de 59 anos de idade. Ele estava ocupado 
se preparando para escalar o pico mais alto do 
mundo, o Monte Everest, em meados de abril de 
2012. Mas tudo mudou no �nal de 2011, quando 
soube da experiência de Steve Puderbaugh no 
Paquistão imunizando crianças. Este país, ao lado 
da Nigéria e do Afeganistão, é um dos que jamais 
conseguiram interromper a ocorrência de casos de 
pólio.
 Sensibilizado pelo esforço dos paquis-
taneses em combater a doença, e pela vulnerabili-
dade das crianças, Joe quis fazer algo especial em 

sua escalada. Ele considerou usar um bordado 
sobre a pólio em sua vestimenta, em forma de 
tributo às vítimas da doença. Porém, Steve tinha 
outra ideia.
 Ele sugeriu que Joe utilizasse a escalada 
do Everest para arrecadar fundos contra a pólio. 
Joe, que já subiu o Monte McKinley e o Kilimanjaro, 
é do Rotary Club de Raymond Area há 28 anos.
 A princípio, foi estipulada a meta de 
arrecadação de $10.000, que depois mudou para 
$29,030 — um dólar para cada pé do monte, até 
chegar ao topo. A meta foi ultrapassada, com a 
captação de $40.000, sem contar a equiparação 
feita pela Fundação Bill e Melinda Gates.

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS NO TOPO DO MUNDO



 Joe fez parte de uma expedição formada por 23 russos e um 
americano. Os montanhistas enfrentaram ventos e temperaturas abaixo 
de zero, passando por corpos de pessoas que sucumbiram semanas e 
meses antes. Estas cenas tristes eram lembretes dos perigos que o 
Everest impõe a quem tenta vencê-lo. Depois de cinco semanas, 
somente 12 membros da expedição alcançaram o topo do planeta.
 Joe disse que não faltou motivação para chegar ao �m da 
jornada. "Quando pensava em desistir me lembrava das crianças 
paquistanesas que eu estava ajudando a não viver mais sob a sombra 
da paralisia infantil."
 Levou um ano para atingir a meta de $29.030, mas depois que 
Joe falou com rotarianos de seis clubes de Montana as coisas engre-

naram. "Ele é montanhista e nós somos a�cionados do montanhismo", 
lembra Michael Hayes, comerciante há 19 anos no Rotary Club de 
Daybreak Kalispell. 
 Michael �cou impressionado com a abnegação demonstrada 
por Joe, que não pediu patrocínio de ninguém para custear os $50.000 
de sua aventura no Everest.
 Joe falou duas vezes durante a visita à Montana, captando 
mais de $11.000 em doações dos rotarianos e moradores, e $23.000 em 
equiparação da Fundação Bill e Melinda Gates.

"Foi emocionante ver a quantidade de pessoas que veio escutar o 
que eu tinha a dizer."

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS NO TOPO DO MUNDO (continuação)

Por Lekan Oguntoyinbo
Rotary News - 16-FEB-2015

Em 1936, uma viagem memorável permitiu aprimorar
a relação entre o Rotary e a América do Sul

 “A qualquer parte do Brasil que o viajante se dirija, ele tem 
consciência do fato de se achar num mundo novo, um mundo que 
apresenta um melhoramento sobre o Velho Mundo e que promete 
melhor ordem ainda para os anos que hão de vir.” Essa exortação foi 
feita por Paul Harris, fundador do Rotary, no programa de notícias 
radiofônico A voz do Brasil, em abril de 1936. Aquele ato era um dos 
pontos altos de sua visita de três meses pelos sete principais países da 
América Latina. “O Rotary já se aclimatou em 42 das mais prósperas 
cidades do Brasil”, também observou no programa. Ao nosso país ele 
chegara em 7 de abril, quando desembarcou no porto de Santos.
 Paul Harris deixou suas impressões dessa viagem de conheci-
mento dos povos latinos na obra Peregrinations III, que teve agora a 
tradução, a primeira em língua portuguesa, do governador distrital 
2010-11 Eduardo Muniz Werneck, associado ao Rotary Club do Rio de 
Janeiro. Mineiro de Juiz de Fora e engenheiro, Werneck impressiona 
pelo conhecimento em detalhes tanto sobre a vida do autor quanto 
sobre os primórdios do Rotary. Nós o convidamos para contar um pouco 
sobre essa tradução, que ganhou o título de 1936 – O ano em que o 
Brasil conheceu Paul Percy Harris, e está sendo lançada pela Editora 
Brasil Rotário (informações na página 16). O livro aborda um momento 
decisivo de um homem que estava interessado não em simplesmente 
fazer turismo, mas em conhecer a fundo as pessoas.

 Como surgiu a ideia de traduzir a obra de Paul Harris 
Peregrinations III?
 Eu já tinha ouvido falar deste livro quando o vi à venda junto 
às publicações do Rotary durante a Convenção do Rotary International 
em Birmingham, em 2009, e por isso o adquiri. Até então, o único livro 
de Paul Harris que eu conhecia era Meu caminho para Rotary [My road 
to Rotary], publicado em 1948 e traduzido para o português em 1990 
pelo governador distrital Olavo Alberto de Carvalho, do Paraná.
 Quando li o Peregrinations III, descobri que, muito mais do 
que um simples relato sobre o Rotary na América do Sul – o que de fato 
ele não é –, o livro é na verdade um documento histórico sobre o que 
era o nosso continente à época da visita de Paul Harris, em 1936. Como 
costumo dizer, é um livro que deve ser lido nas entrelinhas, pois ali se 
pode descobrir como era, naquela época, o pensamento dos países da 
América do Sul sobre o “irmão do Norte”, e o pensamento deste sobre 
os nossos países do sul. E tão importante quanto conhecer o 
continente, o livro nos leva a conhecer o próprio Paul Harris. 
Apaixonei-me tanto pela obra que achei que deveria compartilhá-la 
com todos os rotarianos brasileiros, já que muito poucos a conheciam.

O MOMENTO EM QUE PAUL HARRIS DESCOBRIU O BRASIL

Fonte: site do Brasil Rotário (15.01.2015 )
http://www.brasilrotario.com.br/?p=showConteudo&id=2107


