
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 “Um futuro sem pólio é um presente que nós promete-
mos às crianças do mundo. E ele é de fato um presente que 
daremos a elas”. Essas são palavras do Presidente do Rotary 
Internacional, Ravi Ravindran. Ele as usou para 
demonstrar aquele que é um dos maiores sucessos 
do Rotary ao redor do mundo: a luta para erradicar a 
poliomielite. Quando, há 25 anos, o Rotary estabele-
ceu o objetivo de eliminar a doença, ela era 
endêmica em 125 países e mais de 1000 crianças 
�cavam paralisadas por dia. Hoje, a pólio continua 
endêmica em somente três países: a Nigéria, o 
Afeganistão e o Paquistão. Em 2014 apenas 333 
casos foram registrados e o último dia 11 de agosto 
marcou pela primeira vez 1 ano sem registros da doença no 
continente africano, mesmo com a Nigéria entre os países onde 
ela não está o�cialmente debelada. 
 Segundo reportagem do jornal O Globo, o Brasil hoje 
está livre da doença. No entanto, a vacinação é fundamental 
para manter o vírus fora do país, de acordo com o Ministério da 
Saúde. É exatamente neste ponto que nós, rotarianos brasilei-
ros, devemos agir. Nosso papel é o de colaborar com as 
campanhas para que os pais não deixem de levar seus �lhos aos 
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postos de vacinação para que recebam as doses necessárias 
para sua imunização, assim como para manter o meio ambiente  
livre do vírus. No último sábado, 15/08, tivemos o “Dia D” da 

campanha de vacinação, com a meta de imunizar 12 
milhões de crianças. O nosso clube participou da 
Caminhada Solidária End Polio Now - RC de Cotia 
Mulheres Empreendedoras. Ações como essa vão ao 
encontro das palavras do Presidente Ravindran sobre 
o presente que estamos oferecendo para o futuro ao 
colaborarmos com a erradicação total da doença no 
mundo, mesmo quando sabemos que ela não existe 
mais em nosso país.
 O mundo está 99% livre da pólio. Estamos 
muito perto de debelar a doença para sempre. Mas 

ainda faltam recursos para terminar o trabalho. É por isso que 
devemos continuar colaborando para que a ideia de erradi-
cação da poliomielite não deixe a agenda global dos mais 
diferentes países. Juntos iremos vencer essa batalha contra a 
doença paralisante e deixaremos um mundo livre da pólio como 
legado. Que essa nossa quase vitória sirva de motivação para 
que continuemos �rmes em todos os demais projetos nos quais 
nos engajamos!
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Próximas reuniões do
RCSP PacaembuAniversariantes

de agosto
Dia  1º: Paulo, �lho do companheiro Manoel

02: Maria de Fátima, esposa do companheiro 
William

07: casamento do companheiro Bispo e Márcia

15: Marisa, �lha dos companheiros Gazel e Emira

30: Luiz Gustavo, �lho do companheiro Cirino

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 18 de agosto

20h30: Fórum sobre DQA, com a
transferência das reuniões dos Clubs:
RCSP Memorial da América Latina,
Jardim das Bandeiras e Bela Vista - Bixiga

Terça-feira, 25 de agosto

20h30: Reunião Mista – Despedida da 
Presidência 2014-15, do companheiro
Gazel e sua esposa Emira.



Orador do Simpósio pede ao mundo
que destine mais recursos para a educação

 Quando o ex-presidente da Costa Rica, 
Oscar Arias, tinha oito anos de idade, seu país 
aboliu o militarismo e passou a se enfocar mais 
na paz e nos direitos humanos. O Prêmio Nobel 
acredita que o mundo pode ganhar muito se 
seguir o exemplo do seu país.
 Ao falar no Simpósio Rotary sobre Paz 
por ocasião da Convenção do Rotary em São 
Paulo, Arias explicou como a Costa Rica substi-
tuiu seus tanques e artilharia pesada por 
reforma econômica e justiça social.
 “Meu país prometeu a mim e a todos os 
seus �lhos que não mais investiria em armamen-
tos do passado, mas sim nas ferramentas do 
futuro; que não investiria em artefatos de 
guerra, mas sim em escolas, hospitais e parques 
nacionais; que não teria mais soldados, mas sim 
professores, médicos e guardas �orestais. Meu 
país percebeu que já tinha destinado muitos 
recursos para a guerra, e que era o momento de 
se concentrar em outras coisas mais úteis.”
 Arias, que presidiu a Costa Rica entre 
1986 e 1990, e novamente entre 2006 e 2010, 
falou a 250 Bolsistas Rotary pela Paz, alumni, 
rotarianos e convidados presentes no Simpósio 
Rotary sobre Paz. A reunião de dois dias 
celebrou o trabalho do Rotary em paz e 
resolução de con�itos. Outras pessoas que 
falaram no evento foram Steve Killelea, funda-
dor e diretor executivo do Institute for Econo-
mics and Peace; e Peter Kyle, da Comissão dos 
Centros Rotary pela Paz e representante do 
Rotary no Banco Mundial.

 Arias foi laureado com o Prêmio Nobel 
da Paz em 1987 por seu trabalho de unir os 
países da América Central em acordos de paz 
que deu �m aos con�itos militares que assola-
vam a região e ameaçavam profundamente a 
cultura de paz da Costa Rica. Como presidente, 
Arias foi pressionado por outros governos a lutar 
contra o governo Sandinista da Nicarágua e foi 
ameaçado com sanções. Ele não recuou e se 
manteve �rme na sua decisão, de manter a 
Costa Rica neutra nos con�itos. “A minha 
posição fez com que meu país se tornasse a 
plataforma para os acordos de paz que paulati-
namente puseram �m a guerras e disputas na 
América Central.”
 Arias mencionou que o US$1,77 trilhão 
gasto anualmente com forças armadas poderia 
facilmente eliminar doenças preveníveis, como 
a malária, e fornecer educação básica a crianças 
do mundo inteiro. “Eu não preciso dizer a um 
salão cheio de pessoas cientes da importância 
da paz que a violência é alimentada pelo analfa-
betismo e ignorância. Se globalmente os recur-
sos para as forças armadas forem destinados a 
outros �ns, mudaremos o pêndulo em favor da 
paz.”
 “Esta organização da qual agora orgu-
lhosamente faço parte é, sem dúvidas, essencial 
para a instauração da paz no mundo”, concluiu 
Arias. “Os bolsistas deste programa, inclusive os 
que estão aqui hoje, devem liderar o caminho. 
vocês têm um grande potencial de refazer o 
mundo, livrando-o da guerra.”
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Nobel da Paz, o ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias,
discursou no Simpósio Rotary sobre Paz de 4 de junho de 2015 em São Paulo.

Aconteceu na última reunião
1) Criação da comissão de preparação do 
projeto saúde e cidadania em parceria com o 
RCSP Morumbi composta por: Marco Antonio 
Gazel, Celso de Lima Buzzoni, José Luiz Scatolini, 
Maiby Aranha Homsi Elias e Joel Roberto Scholl;

2) Posição sobre as vendas dos Tickets do Mc Dia 
Feliz;

3) Preparação do fórum sobre DQA;

4) Alteração da data e local da despedida da 
presidência do companheiro Gazel para a 
reunião mista no dia 25/08/15;

5) Nasceu a Maria Alice, neta da
Marian e do companheiro Cirino.

“ESTAMOS vivendo no século da luz:
não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas!
Raciocine imparcialmente, e nada aceite sem entender.
Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo.
Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental.
Nascemos para ser livres, e só o seremos quando
raciocinarmos livremente.”
Mensagem para reflexão lida na última reunião.

Por Ryan Hyland
Rotary News


