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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

MAIO

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

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Junho:
um mês especial

  O mês de Junho é 
um mês diferente para nossa 
organização, é o mês em que 
são apresentados  a maioria 
dos novos dirigentes do 

Rotary. O nosso clube irá apresentar ao Distrito e 
dará boas vindas ao dinâmico casal Joel e Dalila, 
que nos liderará no ano rotário 2015-16.
 Para o mês de Junho, o maior 
acontecimento será a Convenção Internacional 
do Rotary que este ano será sediado na nossa 
cidade.
 Nas revistas rotárias do último mês, 
em seu artigo mensal o Presidente Gary Huang 
convoca todos para participarem da 106ª 
Convenção do Rotary Internacional, que será  
entre os dias 6 e 9 do mês de junho.
 Para  o Presidente, uma das suas 
preferências é a Casa da Amizade, ponto de 
encontro entre rotarianos, e cita um ditado 
chinês que diz que é maravilhoso ter amigos de 

lugares distantes reunidos em um mesmo local 
e este se aplica a este evento.
 O Presidente destaca também a 
qualidade das plenárias e workshops, além da 
boa culinária, locais de compras, entreteni-
mento e ressalta também que no Centro de 
Convenções podem tomar conhecimento de 
projetos e podemos encontrar parceiros nos 
projetos e grupos de rotarianos em ação.
 Nos eventos pré congresso o 
Presidente destaca o Simpósio sobre a Paz que 
será realizado nos dias 4 e 5 e também o 7º 
Encontro Mundial da Água e o maior destaque 
deste ano será a presença do ex Presidente da 
Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, Premio Nobel 
da Paz pela sua ação em acabar com guerras 
civis na América Central.
 A Convenção é uma injeção de ânimo 
para todos os rotarianos e o Presidente Huang 
espera encontrar todos nós no Centro de 
Convenções Anhembi.

Ano Rotário 2014-15
Edição 36

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Hoje, 26 de maio
20h30: Reunião para preparação
da Festiva de Posse do companheiro
Joel como Presidente 2015-16

Próxima Reunião:  02 de junho
20h: Festiva de Posse do companheiro
Joel como Presidente 2015-16 
convite ao lado)

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International será em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU
Cerimônia de Transmissão de Cargo e Posse
de Presidente e Conselho Diretor 2015-16

O Rotary Club de São Paulo Pacaembu tem a honra de 
convidá-lo(a) para o jantar de cerimônia de Transmissão de 
Cargo e Posse de Presidente e Conselho Diretor 2015-16, a 

realizar-se no dia 02 de junho de 2015, terça-feira,
às 20 horas, no Hotel Meliá Paulista Business and Convention, 

localizado na Av. Paulista, 2181 - São Paulo - SP.

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

Valor de adesão: R$ 105,00
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1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
José Luiz Scatolini
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Dólar Rotário para
Maio de 2015: R$ 3,06

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

 Um relatório divulgado em março 
mostrou que ao longo de 2014 os esforços humani-
tários do Rotary mereceram a cobertura de mais de 
375 veículos de comunicação em mais de 20 países, 
incluindo alguns dos mais in�uentes deles, como 
Associated Press, The New York Times, Reuters, 
Wall Street Journal, BBC, CNN e The Washington 
Post.
 Em reportagem da Time, revista semanal 
norte americana que tem a maior circulação do 
mundo, com 20 milhões de leitores somente nos 
EUA, o Rotary foi destacado como um dos princi-
pais responsáveis pela erradicação global da Pólio. 
A participação dos rotarianos no  combate à 
poliomielite também mereceu espaço na 

Newsweek, outra importante publicação norte 
americana.
 Você também pode participar dos 
esforços de imagem pública do Rotary. Desenvolva 
uma estratégia no seu clube e entre em contato 
com os jornais, sites de notícia e emissoras de rádio 
e TV da sua região. Além dos projetos de serviço 
desenvolvidos pelo seu clube, você pode compar-
tilhar com esses veículos as matérias publicadas 
aqui no Brasil Rotário, em nosso site
( http://www.brasilrotario.com.br ) e também nos 
canais de notícias do Rotary International, como o 
Media Center
( http://www.rotary.org/pt/news-features/media-
center ).

O ROTARY NA MÍDIA

 Em março, Isabeli Fontana esteve na 
Índia. E não para estrelar mais uma grande 
campanha publicitária. É que a supermodelo é 
também embaixadora do Rotary para a erradicação 
da Pólio, e viajou ao país para apoiar a nossa 
organização em um momento decisivo para a 
derrota �nal da doença.
 Em 18 de Março ela visitou uma materni-
dade e centro da saúde em Delhi onde participou 
da imunização de crianças e interagiu com seus 
familiares e funcionários da área de saúde. Na 
mesma data, ela conheceu o St. Stephen’s Hospital, 
a única instituição médica do país com uma ala 
dedicada às vítimas da pólio. No dia seguinte a 
modelo visitou um centro de saúde comunitário 
em Matura. Nesta cidade ela pode acompanhar o 
trabalho de um grupo de mulheres que sempre 
atuam nas campanhas de vacinação contra a pólio 
na Índia.
 “Como mãe, penso que eu não posso 
ser indiferente aos problemas, especialmente 
àqueles que tem solução. A pólio não tem cura, 
mas pode ser prevenida com  vacinação”, 
declara Fontana. 

 “Eu aceitei o convite para participar da 
campanha do Rotary porque esta doença 
precisa ter um �m, e porque este �m é possível”, 
disse, complementando que era uma honra estar 
na Índia vacinando crianças. “Nós não podemos 
esquecer que as imunizações precisam 
continuar para evitar que a pólio retorne ao 
país”, explicou. O último caso da doença na Índia 
se deu em 13 de Janeiro de 2011.
 “Se fracassarmos agora, qualquer país 
estará em risco por importação do vírus”, 
também esclareceu a modelo.
 Em 2013, Isabeli Fontana participou da 
campanha “Falta Só Isto” ao lado de personali-
dades nacionais e internacionais, como Bill Gates, o 
arcebispo Premio Nobel Desmond Tutu e o ator 
Jackie Chan, entre outros. Na mesma época, ela 
cedeu sua imagem para a campanha Maior 
Comercial do Mundo, pela mesma causa.

ISABELI, A NOSSA EMBAIXADORA NA ÍNDIA
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