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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

 14/03: Mirella, �lha do companheiro 
Joel 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Crise de Credibilidade. 
Qual a nossa culpa?

  Na última semana 
vivemos a expectativa da 
divulgação dos nomes de 
políticos da esfera Federal, 
supostamente favorecidos 

por um esquema de doações, em campanhas de 
eleições, pela maior empresa do Brasil e a frase 
que marcou o noticiário foi de um Senador:
“Impróprio sim Ilegal não”.
 Assim como ele, todos os envolvidos 
na denúncia juraram inocência e repetem o 
jargão acima.
 Cabe a nós, membros da sociedade e 
cidadãos do bem, fazermos nosso julgamento 
do que é legal dentro deste contexto e também 
o que é estar na legalidade.
 Legal é estar dentro da lei e não identi-
�camos nas nossas leis, alguma que privilegie 
alguns políticos com doações  para que  
algumas empresas possam se locupletar, com 
contratos de serviços aviltadamente  elevados, 
quando seus valores são comparados  com 
similares em outras nações.

 E a nossa culpa?
 Nós como rotarianos não podemos e 
não devemos nos manifestar, mas como 
cidadãos e homens de bem devemos tomar 
uma posição.
 Como rotarianos, devemos manter 
nossa conduta ilibada, devemos levar a 
mensagem de Ética e de honestidade para a 
sociedade  e, como cidadãos,   expressar a nossa 
opinião e dizer ao Senador, e aos demais 
políticos denunciados, o  que estão fazendo 
com o Brasil  e que serão responsáveis  para que  
as futuras gerações percam a  esperança e 
deixem de acreditar no futuro e no Brasil.
 É hora de dizermos a todos que chega-
mos ao �m da linha e dar um basta naqueles 
que fazem da política uma pro�ssão e não uma 
profecia de fé nos ideais que pregam para 
eleger-se.
 Chega!!!!!!

Ano Rotário 2014-15
Edição 27

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY INTERNATIONAL

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

Próxima Reunião – dia 17 
20h30 - Reunião de Companheirismo

HOMENAGEM ÀS ROTARIANAS
NESTE 8 DE MARÇO

 Todas as rotarianas merecem ser 
homenageadas no dia 8 de março, Dia Internac-
ional da Mulher. Como não é possível 
mencionarmos todas elas, �zemos uma lista 
com algumas das nossas associadas que estão 
fazendo a diferença no mundo. Através de sua 
participação em projetos de saúde materno-
infantil, desenvolvimento econômico e comuni-
tário, e outras áreas de enfoque, essas mulheres 
são exemplos reais da diversidade e alcance 
global da nossa organização.

Ola Al-Awamleh Almasri
Amman, Jordânia
Rotary Club de Amman Capital

 Ola Al-Awamleh ajudou a construir um 
sistema hídrico para uma escola pública da 
Jordânia. Ela também organizou e apoiou progra-
mas de capacitação para estudantes interessados 
em se tornar empreendedores. Ela foi reconhecida 
pela Forbes como uma das 50 principais mulheres 
de negócios do mundo árabe.

Fary Moini
San Diego, California, EUA
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle

 Ao longo dos últimos 10 anos, Fary 
viajou 19 vezes ao Afeganistão para trabalhar em 
uma variedade de projetos, desde a construção de 
escolas, até a implementação de laboratórios de 
informática e o fornecimento de treinamento para 
parteiras. Como resultado, ela se tornou uma 
inspiração para seus companheiros rotarianos. 

Christina Covotsou-Patroclou
Limassol, Chipre
Rotary Club de Limassol-Berengaria Cosmo-
politan
 
 Christina é associada fundadora do 
Interact Club de Limassol e ajudou na fundação do 
Rotaract Club de Limassol-Amathusia, o primeiro 
Rotaract Club do Chipre. Ela é Companheira Paul 
Harris e trabalhou com a ShelterBox em 2006 
prestando assistência emergencial no Líbano.
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Faça o Rotary Brilhar!

órfãos com di�culdade de aprendizado. Movida por 
sua paixão pelo trabalho voluntário ela viajou a 
muitos outros lugares. "Em meus 27 anos como 
rotariana, já vacinei crianças contra a pólio na Índia, 
plantei árvores no Brasil, promovi o microcrédito na 
Costa Rica e entreguei leite em pó para bebês em 
Uganda", disse ela.

Bernadette Blackstock
Franklinville, New Jersey, EUA
Rotary Club de Glassboro Sunrise

 Bernadette é CEO da People for People 
Foundation e ajuda pessoas normalmente autossu�-
cientes que estão passando por momentos difíceis e, 
por isso, não podem pagar por sua alimentação, 
vestuário, aluguel, serviços públicos, medicamentos e 
outras necessidades. "Desde 2003, nossa fundação já 
ajudou mais de 10.000 famílias", disse ela.

Ginger Vann
Baker, Louisiana, EUA
Rotary Club de Baker

Ginger coordena um programa de orientação para 
estudantes em situação de risco. Com a ajuda de seu 
clube, ela reformou uma escola abandonada e 
conseguiu professores que lecionam diariamente a 
turmas de 50 alunos. Ela também apoia a capaci-
tação pro�ssional, pois em Baker muitas vezes é 
impossível encontrar mão-de-obra quali�cada. "Nós 
oferecemos trabalho a todas as pessoas - desempre-
gadas, ativas ou veteranas de guerra", disse ela. 

 Qualquer um acharia que um homem 
que teve paralisia infantil e passa grande parte do 
seu tempo em um pulmão de aço saberia muito 
sobre o Rotary, por motivos óbvios. Acontece que 
Paul Alexander não sabia nada sobre nós até ter 
uma reunião de negócios com um rotariano do 
Texas, no início deste ano, onde aprendeu sobre 
nossa batalha para erradicar a doença que o deixou 
quase que completamente paralisado.
 "Eu �quei de queixo caído. Por todos esses 
anos, eu não tinha conhecimento do trabalho que os 
rotarianos faziam", diz Paul, que é advogado em 
Dallas.

 Paul contraiu a poliomielite no �nal de 
1950, quando tinha seis anos de idade, e quase 
morreu no hospital até que um médico percebeu 
que ele não estava respirando e o colocou em um 
pulmão de aço, que é um tanque de metal que 
envolve todo o corpo, exceto a cabeça, e usa 
mudanças regulamentadas de pressão de ar para 
forçar os pulmões a inspirarem e expirarem. Paul é 
uma das poucas pessoas que ainda usam este tipo 
de equipamento. A necessidade destas máquinas 
caiu drasticamente após a vacina contra a 
poliomielite se tornar amplamente disponível no 
início de 1960.

HOMEM EM PULMÃO DE AÇO DESCOBRE O ROTARY

NOTÍCIAS DO ROTARY INTERNATIONAL (continuação)
Deepa Willingham
Solvang, California, EUA
Rotary Club de Santa Ynez Valley

 Deepa é fundadora e presidente da PACE 
Universal (Promise of Assurance to Children 
Everywhere), organização sem �ns lucrativos que 
educa meninas de áreas extremamente carentes e 
combate o trá�co de crianças. Sua organização 
colabora com Rotary Clubs do mundo todo, 
fornecendo educação, microcrédito, cuidados 
médicos, água potável e saneamento, e infraes-
trutura a comunidades. "Juntos, estamos melho-
rando a vida de 30.000 a 40.000 pessoas", diz Deepa.

Teodora Alinsod Lucero
Laguna, Filipinas
Rotary Club de Santa Rosa Centro

 Teodora é parteira em uma clínica que faz 
cerca de 500 partos por ano. Ela também organiza 
clínicas e workshops gratuitos para mulheres 
grávidas em comunidades carentes. Em 2013, ela 
recebeu da Assembleia Nacional de Parteiras o 
prêmio Gaward Agham Special Award for Excellence 
em reconhecimento ao seu trabalho.

Carolyn Jones
Anchorage, Alaska, EUA
Rotary Club de Anchorage East

 Carolyn foi a primeira mulher a servir como 
curadora da Fundação Rotária. Das cinco viagens 
que fez à Rússia para participar de projetos sociais, 
três foram para servir como professora pré-escolar de Fonte: Saiba mais sobre estas mulheres em ação -

Rotary News 2-MAR-2015

A associada do Rotary E-club, Linda Elliott, visita Paul Alexander em sua 
casa. Paul Alexander é uma das poucas pessoas do mundo que ainda depen-
dem do pulmão de aço para respirar.
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 Em outubro, ele se associou ao Rotary E-Club do Distrito 5810 
em uma cerimônia realizada em sua casa, com a presença on-line do 
presidente Gary Huang. Paul está escrevendo um livro sobre sua 
experiência e quer ser embaixador do Rotary para a promoção dos 
benefícios da erradicação da pólio.

LIBERDADE

 Por 10 anos, Paul nunca deixou o pulmão de aço ou sua casa. 
Porém, ele teve um grande avanço, quando passou a respirar por conta 
própria. Isso permitiu com que ele se locomovesse em uma cadeira de 
rodas por até oito horas.
 Determinado a ir para a faculdade, ele teve a ajuda de um 
auxiliar de enfermagem para suas necessidades e conseguiu se formar 
em direito pela Universidade do Texas.

CONEXÃO ANTIGA COM O ROTARY

 O pai de Paul foi presidente de um clube de Dallas na década 
de 60, mas ele diz não se lembrar desta época. Sua introdução ao Rotary 
começou quando ele conheceu o rotariano Alexander Peralta. Ao 

conhecer Paul, o governador do Distrito 5810, Bill Dendy, imediata-
mente decidiu que sua história seria ideal para ser contada em um 
vídeo que sua esposa estava fazendo sobre a erradicação da pólio.
 "Eu comecei a visitá-lo semanalmente depois disso", diz Dendy. 
"Um dia eu disse a ele: Paul, você poderia ser tornar um associado do 
Rotary." Ele me perguntou: "Como isso seria possível?" E eu lhe disse para 
se associar a um e-club.
 Desde que se juntou ao Rotary, ele se tornou um orador 
popular nos meios rotários de Dallas, já falou em dois grandes eventos 
e está programado para falar na próxima conferência distrital. O Rotary 
Club de Waxahachie, que possui um projeto que constrói rampas para 
cadeiras de rodas, construiu uma nova rampa para Paul quando 
souberam que ele precisa transportar o seu pulmão de aço para o 
hospital ou para viagens mais longas.
 "Pertencer a esta organização signi�ca muito para mim", disse 
Paul durante uma entrevista que �zemos com ele por telefone. Desde 
então, muitas pessoas maravilhosas entraram em minha vida. Eu nunca 
imaginei que existiam tantas pessoas boas no mundo.

HOMEM EM PULMÃO DE AÇO DESCOBRE O ROTARY (continuação)

 Há décadas que as pequenas comunidades rurais do norte do 
Quênia vivem um ciclo de violência gerada por descon�ança, recursos 
limitados e furto de animais.
 Monica Kinyua, bolsista do Rotary, e sua irmã gêmea, Jane 
Wanjiru, fundaram a Children Peace Initiative Kenya (CPI Kenya), uma 
iniciativa que visa acabar com as guerras entre as tribos através da 
amizade de suas crianças.
 Com um Subsídio Global patrocinado por rotarianos de San 
Diego, EUA, e o Rotary Club de Nairobi, em maio de 2014 elas realizaram 
um acampamento da paz para crianças em Baragoi, uma das áreas mais 
perigosas do norte do Quênia. Durante os cinco dias do acampamento, 
estudantes e professores de três escolas em Turkana e de três escolas 
em Samburu participaram de atividades para quebrar o gelo e incenti-
var o entrosamento do grupo. No �nal de cada evento, as crianças foram 
incentivadas a fazer amizade com alguém da outra tribo.
 Voluntários da CPI Kenya organizaram em Marsabit eventos 
aos quais as crianças levavam seus pais para conhecer os novos amigos 
das tribos vizinhas. Como resultado, as famílias formaram um relaciona-
mento amigável entre si.
 "Houve um caso em que as famílias chegaram a trocar 
presentes, como roupas, brinquedos e até cabras", conta Monica.
 Antes das atividades da CPI Kenya, as tribos só conseguiam 
chegar a um acordo através de negociações armadas. Os acampamen-
tos da paz ajudaram a diminuir a violência na região.

BOLSA DE ESTUDOS DO ROTARY

 Em 2011, Monica recebeu uma bolsa de estudos para fazer 
mestrado em paz e justiça na Universidade de San Diego, mas não 
tinha condições de pagar pelos custos relacionados a moradia durante 
seus estudos. Um pouco antes do prazo para con�rmar se aceitaria ou 
não a bolsa, ela foi a uma reunião de um Rotaract Club no mesmo dia 
em que Carol Kurth, uma universitária de San Diego, estava visitando o 
clube. A mãe de Carol, a rotariana Janice Kurth, havia recentemente 
passado 18 meses no Quênia como parte de um intercâmbio pro�s-
sional do Rotary.
 "A Carol deu um dos meus cartões de visita para a Monica e 
ela me enviou alguns e-mails", lembra Janice. "Há muitos anos que 
nosso distrito usava subsídios para custear bolsas de estudos para o 
programa em que a Monica  estava interessada. Expliquei a situação 
dela ao meu distrito e quando ela foi selecionada como bolsista, me 
ofereci para ser sua conselheira."
 Quando faltava pouco para a Monica terminar seus estudos, 
Janice contatou Sudesh Walia, do Rotary Club de Nairobi, e juntas 
começaram a preparar um pedido de Subsídio Global para apoiar o 
trabalho de Monica.
 Com a divulgação do trabalho das irmãs, mais comunidades 
estão pedindo a ajuda da CPI Kenya. No �nal de cada acampamento da 
paz, líderes comunitários recomendam outros vilarejos que poderão se 
bene�ciar com o programa.

CRIANÇAS NO QUÊNIA ESTÃO AJUDANDO A ESTABELECER A PAZ

Fonte: Rotary News 

Monica Kinyua (à direita) e sua irmã, Jane Wanjiru, durante uma visita à Sede do 
Rotary em outubro.
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86º Conferência Distrital - ESTÁ CHEGANDO!!

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!!

 Segundo Monica, além de ajudar a torná-la uma líder mais 
e�caz, a bolsa de estudos do Rotary ampliou sua rede de apoio. Como 
resultado, a Interactions for Peace, organização sem �ns lucrativos  

que conheceu em San Diego, e a Universidade de San Diego hoje 
apoiam os trabalhos da CPI Kenya.

CRIANÇAS NO QUÊNIA ESTÃO AJUDANDO A ESTABELECER A PAZ (continuação)

 Os rotarianos da Índia demonstraram um nível impressio-
nante de determinação e trabalho em equipe para erradicar a pólio em 
seu país. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando associados de 
Chennai mobilizaram mais de 40.000 pessoas para criar a maior 
bandeira nacional humana do mundo. O tributo à iniciativa de erradi-
cação da pólio quebrou um recorde mundial e entrou para o Guiness.
 "O que mais me impressionou é que toda a família rotária 
estava representada: não apenas rotaractianos, interactianos e 
rotarianos, mas também amigos e familiares", disse o nosso presidente, 
Gary Huang, que participou do evento junto com sua esposa, Corinna, e 
outros líderes rotários. "Isso demonstra a importância da erradicação da 
poliomielite para o povo da Índia."
 Segurando placas, os participantes se reuniram em um 
terreno para formar a bandeira da Índia. A iniciativa quebrou o recorde 

estabelecido no ano passado pelo Sports Club de Lahore, que 
mobilizou cerca de 30.000 pessoas para formar a bandeira do 
Paquistão.
 Depois de quebrar o recorde, os rotarianos que estavam no 
centro da bandeira viraram suas placas para criar o emblema do Rotary, 
enquanto outros ergueram uma faixa pedindo para manter a Índia livre 
da pólio. Os organizadores, liderados pelo Distrito 3230, calculam que 
outras 50.000 pessoas foram ao local para assistir o tributo.
 Uma vez posicionados, os participantes tiveram que manter 
suas placas erguidas até o representante do Guiness con�rmar o novo 
recorde, o que levou mais de cinco minutos. 
 "Não acreditei que conseguiríamos reunir de 40.000 a 50.000 
pessoas", conta Huang. "Mas mudei de opinião quando vi  milhares de 
pessoas reunidas para o ensaio na véspera do evento."

TRIBUTO INOVADOR À ERRADICAÇÃO DA PÓLIO NA ÍNDIA QUEBRA RECORDE MUNDIAL

Multidão é mobilizada por rotarianos de Chennai, Índia, para quebrar o recorde de 
maior bandeira nacional humana.
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Fonte: Rotary News 

Fonte: Rotary News 


