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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

ABRIL

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

Dia 16: companheira Rachel
Dia 17: casamento dos companheiros 
Gazel e Emira

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Reconhecimento

  Existem estudos 
cientí�cos que mostram que 
parte do nosso cérebro se 
dedica ao reconhecimento e 
a motivação e quando este 
sistema é ativado, o 

indivíduo torna-se mais proativo e e�caz.
 O reconhecimento é parte essencial 
na vida do cidadão, não só no âmbito pro�s-
sional como pessoal. A tendência de todo 
indivíduo ao ser reconhecido é  tornar-se mais 
colaborativo e motivado, e é um ponto funda-
mental para seu crescimento  pro�ssional.
 Na Conferência Distrital, ocorrida no 
último �m de semana, fomos brindados com 
uma palestra sobre Motivação, proferida pelo 
Professor Luiz Almeida Marins Filho.
 O professor Marins estudou Antropo-
logia na Austrália e na USP, é licenciado em 
História, Direito, Ciência Política, Planejamento 
e Marketing e é professor , consultor de empre-

sas no Brasil e no Exterior, tem 28 livros publica-
dos na América Latina e Europa. 
 É empresário nos ramos do Agronegó-
cio, Educação, Comunicação e por sua formação 
está entre os mais requisitados palestrantes do 
País.
 Com este vasto curriculum e vida 
pro�ssional vencedora, o Professor Marins 
começou sua palestra fazendo um amplo  
reconhecimento e agradecimento ao Rotary, 
pois, foi a nossa organização que deu a ele a 
oportunidade de estudar Antropologia na 
Austrália como bolsista da Fundação Rotária, 
abrindo caminho para sua invejável carreira 
Universitária e Pro�ssional.
 O professor Marins é um incansável 
defensor da nossa organização e é  prova de que 
a bolsa de estudos patrocinada pela Fundação 
Rotária pode ser o primeiro degrau para uma 
carreira vitoriosa.

Obrigado, Marins.

Ano Rotário 2014-15
Edição 32

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Hoje, 14 de abril 
20h30: Reunião Ordinária

Próxima Reunião:  21 de abril 
FERIADO

Dia 28 de abril 
TRANSFERIDA: para a reunião do 
RCSP Jardim das Bandeiras

Dia 05 de maio
Reunião Mista

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

CONVITE

O RCSP Jardim das Bandeiras homenageará Personalidades que serão premiadas 
com o Troféu Bandeirante em um jantar a ser realizado no dia 28 de abril de 2015 

às 20 horas no Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis 996, São Paulo/SP, nas Áreas:
Educação: Andrea Sandro Calabi – professor da USP

Esportes: Oscar Daniel Bezerra Schmidt – jogador de basquetebol
Comunicações: Maria Cristina Frias – colunista da Folha de São Paulo

Saúde: Nadir Zacarias: médico e professor em gastroenterologia
Social: Regina Helena Scripilliti Velloso – presidente da AACD



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
Abril de 2015: R$ 3,06

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

 Há dois anos, rotarianos de Maine, EUA, 
decidiram entrar em ação para melhorar o sistema 
educacional em Bikaner, uma cidade da Índia que 
�ca próxima à fronteira com o Paquistão.
 O Rotary Club de Kennebunk Portside 
escolheu a cidade de Bikaner porque um de seus 
associados, Rohit Mehta, era da área e conhecia 
pessoas lá. Assim, ele colocou o clube em contato 
com rotarianos na Índia para fornecer carteiras 
escolares a quatro escolas estaduais.
 Quando os líderes da comunidade 
indiana voltaram a contatar o clube pedindo mais 
carteiras, os rotarianos de Maine decidiram  ampliar 
o projeto. O novo modelo de subsídios da 
Fundação Rotária havia sido lançado e, para se 
quali�car a um Subsídio Global, o clube tinha que 
fazer mais do que simplesmente comprar mobília 
escolar. Assim, os dirigentes do clube resolveram 
solicitar um Subsídio Global para aumentar seu 
impacto e, em vez de apenas fornecer as carteiras, a 
atividade passou a incluir uma campanha de 
recrutamento de novos estudantes e treinamento 
para professores.
 "Com os novos critérios para outorga 
de subsídios, começamos a pensar em como 
aumentar o escopo do nosso projeto", diz Peter 
Johnson, presidente da Comissão da Fundação 
Rotária do Distrito 7780. "Eles precisavam de 
carteiras para as escolas, mas queríamos saber o 
que iria acontecer depois da conclusão do 
projeto."
 Trabalhando com uma equipe de admi-
nistradores escolares, líderes comunitários e 
rotarianos de Bikaner, os Rotary Clubs descobriram 
que além de as crianças nunca terem se sentado 
em uma sala de aula, a qualidade de ensino era 

muito baixo. Então a equipe decidiu implementar 
um programa acadêmico de três dias por semana 
para as crianças e dois de treinamento para os 
professores.
 "Os professores das escolas estaduais 
são quali�cados, mas eles ensinam apenas o 
que consta do currículo escolar, o que não inclui 
muita coisa necessária para os alunos se desen-
volverem", explica Man Mohan Kalyani, do Rotary 
Club de Bikaner.
 O Subsídio Global vai fornecer carteiras 
para 1.685 estudantes e treinamento  para 240 
professores. O novo currículo inclui as matérias 
básicas e visa melhorar a autocon�ança, comuni-
cação e técnicas de liderança dos estudantes. A 
expectativa é que este programa tenha resultados 
ainda melhores do que o projeto de envio de 
carteiras escolares, o qual ajudou os alunos das 
escolas bene�cias a terem uma melhora de 23% em 
suas médias. 
 Cornelia Stockman, do Rotary Club de 
Maine, viajou a Bikaner durante o processo de 
planejamento do subsídio e disse que �cou impres-
sionada com o nível de compromisso e pro�ssio-
nalismo da equipe do projeto.
 Ela conta que os estudantes que frequen-
tam as escolas estaduais se sentam no chão em 
uma área aberta, rodeada por muros e portões. O 
ensino não é obrigatório depois da sexta série, mas 
os especialistas locais argumentam que a probabili-
dade dos estudantes �carem na escola será maior 
se eles tiverem cadeiras e carteiras.

COMO UM PROJETO SIMPLES NA ÍNDIA
SE TORNOU UM SUBSÍDIO GLOBAL

Por Arnold R. Grahl
Rotary News

10-ABR-2015
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Estudantes nas carteiras escolares doadas através de um projeto 
patrocinado pelo Rotary Club de Bikaner, Índia, e o Rotary Club de 
Kennebunk Portside, EUA.
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QUEM SOMOS

O ROTARY É RACHEL COUPAUD
Diplomata na Embaixada do Haiti em Taiwan que 
usa o Rotary para se conectar com sua nova comu-
nidade.  

O ROTARY É ROBERTO SANCHEZ
Ex-diretor �nanceiro que utiliza seus conhecimen-
tos pro�ssionais e linguísticos para orientar 
empreendedores latinos nos EUA.  



QUEM SOMOS (continuação)

O ROTARY É MONICA KINYUA
Ex-Bolsista Rotary pela Paz e fundadora de uma 
iniciativa no Quênia que capacita os jovens a 
promoverem a paz. 

Somos 1,2 milhão de vizinhos, amigos e líderes
comunitários que se unem para criar mudanças positivas e 
duradouras em nossas comunidades e pelo mundo afora.

dos e parceiros. O Rotary é conduzido por nossos associados: líderes 
responsáveis que ajudam a levar adiante a Missão e os Valores da 
nossa organização.

COMO CHEGAMOS AQUI?
 
 Estamos fazendo história e conectando pessoas de 
diversos países há mais de 100 anos. Desde nossa fundação, em 
1905, enfrentamos alguns dos desa�os mais difíceis do mundo e 
ajudamos uma vasta gama de organizações internacionais e 
humanitárias a também enfrentá-los.

COMO USAMOS NOSSOS RECURSOS FINANCEIROS?

 Liderança responsável signi�ca mais do que apenas fazer 
um bom trabalho. Signi�ca aproveitar ao máximo cada doação que 
recebemos.

QUE CAUSAS APOIAMOS?

 Identi�camos causas especí�cas em que nossa atuação 
tem um impacto local e global muito maior, reconhecendo, ao 
mesmo tempo, que cada comunidade tem suas próprias necessi-
dades e preocupações. Através da nossa rede de recursos e parcei-
ros, ajudamos os clubes a concentrarem seus esforços na promoção 
da paz, combate a doenças, fornecimento de água limpa, atendi-
mento médico a mães e �lhos, apoio à educação e fortalecimento de 
economias locais.

 Nossas diversas pro�ssões, culturas e nacionalidades nos 
dão uma perspectiva única. A paixão que compartilhamos pelo 
servir nos ajuda a realizar coisas extraordinárias.

O QUE NOS TORNA DIFERENTES?

 Nossa abordagem e nosso ponto de vista distinto nos 
proporcionam vantagens exclusivas:

• Nós vemos as coisas de forma diferente: nossa perspectiva 
multidisciplinar nos ajuda a enxergar os desafios de uma maneira 
singular.

• Pensamos de forma diferente: aplicamos nossa liderança e 
experiência aos problemas sociais e encontramos soluções excep-
cionais.

• Agimos com responsabilidade: nossa dedicação e perseverança 
criam uma mudança duradoura.

• Fazemos a diferença globalmente: nossos associados podem ser 
encontrados nos quatro cantos do mundo.

COMO TRABALHAMOS?

 Nosso impacto começa com nossos associados: pessoas 
que trabalham incansavelmente com seus clubes para resolver 
alguns dos desa�os mais difíceis das nossas comunidades. Seus 
esforços são respaldados pelo Rotary International, por nossa rede 
de rotarianos e pela Fundação Rotária, que transforma doações 
generosas em subsídios para �nanciar o trabalho de nossos associa- 


