
BOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUMBOLETIM STADIUM
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU - D.4610 

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

 23/03: Karina, �lha do companheiro 
Sérgio

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Rotary em Ação pela 
Saúde e Cidadania

     Nos Serviços à Comuni-
dade, rotarianos desen-
volvem atividades para 
melhorar a qualidade de 
vida da população da sua 

localidade. Com este espírito, os Rotary Clubs de 
São Pacaembu e São Paulo Morumbi promo-
veram em 2011 o Projeto Rotary em Ação pela 
Saúde e Cidadania, que foi realizado pela 
primeira vez no estacionamento do Supermer-
cado Mambo da Avenida Giovanni Gronchi.
 O evento tem como caráter social 
informar de maneira educativa como aproveitar 
a vida com mais qualidade e oferecer 
orientações gerais para a população.
 Vários pro�ssionais dos clubes tem 
auxiliado  na construção dos eventos e cada 
membro das comunidades presentes recebem 
uma carteirinha de saúde, onde são anotados os 
resultados dos exames que realizaram no 
evento, e quando estes resultados estão fora 
dos padrões de normalidade recebem 
orientações de pro�ssionais de como procurar 
atendimentos médico. 

 Durante os anos que se seguiram, o 
RCSP Morumbi deu continuidade ao programa, 
o qual fora realizado em locais com estrutura 
de�nida.
 Se na 1ª edição foram atendidas 600 
pessoas, nas que se seguiram (Colégio Anglo 
Morumbi, Projeto Viver, Escola Estadual Neyde 
Aparecida e Obra do Berço) tiveram média de 
1.200 atendimentos por evento.
 Em cada evento participam equipes 
pro�ssionais com cerca de 150 voluntários  e 
alunos de entidades ligadas a Saúde, que 
realizaram exames de glicemia, medidas de 
pressão arterial, avaliação do índice de massa 
corporal, exame oftalmológico, exame com 
orientação odontológica, cortes de cabelo, 
palestras de orientação sobre diversas temas 
com presença obrigatória dos atendidos e 
intenso programa de recreação para crianças.
 No último domingo, dia 22, foi 
realizada a 7ª  edição do evento (Obra do Berço), 
onde estive presente com os companheiros Joel 
e Scatolini. Pudemos participar de um projeto 
vitorioso para ser seguido pelos demais clubes 
do Distrito.
 Parabéns aos associados do RCSP 
Morumbi!
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Hoje, dia 24 
20h30: Informações sobre a
Conferência Distrital e
Programa da Gestão 2015-16

Próxima Reunião – dia 31 
20h30 – Reunião mista com
comemoração dos aniversariantes
do mês

Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos 
dias 10,11 e 12 de abril de 2005, no 

Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.



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
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Jayme José de Araújo 

e William Cesar Santos

Dólar Rotário para
Março de 2015: R$ 2,72

Marco Antonio Gazel
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Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

 Um documentário produzido pelo nosso 
departamento de mídia recebeu dois prêmios Telly 
2015. O �lme premiado destaca o trabalho da 
rotariana Marion Bunch contra a propagação do 
HIV/aids nas comunidades africanas carentes.
 Estes prêmios são concedidos anual-
mente às melhores produções de vídeo. O 
documentário do Rotary, chamado "Dias Rotários 
de Saúde da Família", recebeu um Telly de Prata, a 
mais alta honraria na categoria de vídeo-
documentário on-line, e um de Bronze na categoria 
de entretenimento. O vídeo foi exibido pela South 
African Broadcasting Corporation em toda a África.
 O �lme documenta o impacto do 
HIV/aids nas famílias e comunidades africanas. Ele 
mostra a jornada de duas mulheres: Me Maria, 
sul-africana que está criando dois netos cujos pais 
morreram da doença, e a americana Marion, que se 
tornou defensora global para a prevenção da aids e 
inspiração para os Dias Rotários de Saúde da 
Família após perder seu �lho para a doença.
 "Por causa desta tragédia o rumo de 
minha vida mudou drasticamente. De mulher 
de negócios passei a ser guerreira contra a aids 
e defensora dos direitos humanos", disse Marion 
aos funcionários da equipe sênior da Casa Branca 
em outubro, quando foi homenageada como uma 
das 10 mulheres Rotary em ação de 2014. 
Associada do Rotary Club de Dunwoody, Marion é 
fundadora e CEO do Grupo Rotarianos em Ação 
pela Saúde da Família e Prevenção da Aids, um 
grupo que trabalha com clubes e distritos em 
projetos relacionados à saúde.

 O projeto Dias Rotários de Saúde da 
Família, agora em seu quinto ano, está ajudando a 
aumentar o fornecimento gratuito de atendimento 
médico básico, incluindo testes de HIV/aids e 
outros serviços de prevenção para comunidades 
carentes de Gana, Nigéria, África do Sul e Uganda. 
Tudo começou em 2010, quando o ugandense 
Stephen Mwanje, então governador do Distrito 
9211, perguntou a Marion se o grupo poderia 
organizar um evento global de saúde.
 "As famílias de pessoas infectadas pelo 
HIV/aids, especialmente as mais velhas que 
precisam cuidar de �lhos à beira da morte e criar 
seus netos, e os órfãos da aids carregam um 
fardo incalculável", diz Marion. "Esta é a história 
de pessoas que se reúnem para ajudar a 
combater este assassino global e outras doen-
ças evitáveis."
 O documentário foi um projeto dos 
funcionários da área de relações públicas e mídia 
da Sede Mundial do Rotary em Evanston, Illinois. 
Além do produtor Andrew Chudzinski, o vídeo 
contou com a colaboração da produtora Vivian 
Fiore, do escritor/editor Todd Murphy, e do produ-
tor executivo Stephen Guenther.
 Em 2012, o Rotary ganhou o Telly de 
Prata com o documentário "Fazendo o bem: 
Desenvolvendo a economia local."

NOTÍCIAS DO ROTARY:
DOCUMENTÁRIO DO ROTARY RECEBE PRÊMIO
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Marion Bunch, rotariana dos EUA (à esquerda), cujo �lho morreu de 
aids, com Me Maria, avó sul-africana que está criando seus dois netos 
depois que seus pais morreram de aids.

Por Adam Ross
Rotary News

16-MAR-2015


