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Brasil contra a Pólio

 Na Revista Rotary Brasil de julho de 2018 há um apelo 
forte para a campanha de vacinação que objetiva melhorar os 
índices de imunização dos brasileiros, e isso se deve a queda 
da cobertura vacinal  em todas as regiões brasileiras.
 Esses resultados insatisfatórios acionaram o alerta do 
Ministério da Saúde que por meio do Programa Nacional de 
Imunizações, lançou uma Campanha Extraordinária para o 
período de 6 a 24 de agosto, sendo o dia D, no sábado, 11 de 
agosto. Emira M. Aranha Gazel

Presidente do RCSP Pacaembu Gestão 2018-19

 Precisamos fazer o Brasil voltar a ter pelo menos 95% 
das crianças imunizadas contra a pólio e isso só conseguiremos 
com a ajuda dos rotarianos para manter o vírus longe do nosso 
país.
 Os associados, de cada clube de Rotary, devem plane-
jar como irão ajudar as regiões com índices mais críticos de 
vacinação.

Dia 17/07
às 20h30: Palestra “Saúde do Homem”, com o Dr. Marco 
Aurélio Lipay

Dia 24/07
às 20h30: Reunião Ordinária - apresentação e entrega do 
Plano de Atividades 2018-19 e aprovação de contas do ano 
2017-18

AGENDA DE JULHO

ASSUNTOS TRATADOS NA ÚLTIMA REUNIÃO

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, no protocolo, 
anunciou a composição da mesa diretora: ao centro a Presi-
dente Gestão 2018/19. Emira Maria Aranha Gazel, à sua direita 
o companheiro Geraldo Silvio Acerbi, tesoureiro e à sua es-
querda o companheiro Virgilio Cação, secretário.
 Anunciada a mesa, a Presidente fez a abertura e deu 
inicio aos trabalhos:
        1. Aprovada a transferência da reunião  de 31/07 para 04 
de agosto, a ser realizada na residência do companheiro Joel/
Dalila, na Aldeia da Serra, comemoração dia dos pais e compa-
nheirismo. 2. Transformada a reunião em Assembleia, foi colo-

cada em votação a proposta para as mensalidades da Gestão 
2018/19:“--R$ 480,00(quatrocentos e oitenta reais) para os 13 
associados desse critério durante 4 meses. R$ 250,00(duzentos 
e cinquenta reais) para os 5 associados desse critério, durante 
4 meses. Para esse grupo fi cou defi nido o seguinte critério: De-
vem pagar R$ 35,00 para um jantar no mês e R$ 85,00 para 
os demais.”. A Assembleia aprovou a proposta. 2. A Presidente 
encerrou a Assembleia e voltamos à reunião ordinária. 
       3. Na seqüência, o companheiro Scatolini discorreu sobre 
o andamento do projeto da Santa Casa e o sobre os equipa-
mentos a serem comprados.
       4. Defi nido que na reunião de 17/07 teremos a palestra do 
Dr. Marco Aurélio Lipay, sobre saúde do homem.
      Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.

Dia 31/07
Reunião transferida para o dia 04/08, para o compa-
nheirismo e festiva de Dia dos Pais a ser comemorado na 
residência do casal Joel e Dalila.
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O VALOR DA TRIBUNA DO ROTARY
 Desde que o Brasil retornou ao processo 
democrático nunca vivenciamos um momento 
tão crítico de valores morais em nossos represen-
tantes nos três poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário).

 O que nós rotarianos podemos fazer?
 Em 1993 a Emira e eu fomos a Montevi-
déu (Uruguai) para assistir a festiva de comemo-
ração dos 75 anos do RC de Montevideu, que esse 
ano comemora seu centenário, e ouvimos uma 
palestra de Júlio Sanguinetti, presidente daquele 
país de 1985-1990 , que durante a ditadura no 
Uruguai(1973-1985) as tribunas dos clubes do 
Rotary eram os únicos locais que ele tinha a liber-
dade e possibilidade de defender seus princípios 
democráticos  e naquele ano foi reeleito presi-
dente do País.

 E nós, o que podemos fazer?
 Não defendo aqui bandeiras políticas 
ideológicas ou partidárias  e sim princípios morais  
lembrando o lema do RC do Rio de Janeiro: “Ética 
um princípio que não pode ter fim”.
 Entendo  que, nós rotarianos, líderes 
e homens de bens, atuemos nos nossos clubes, 
nosso meio familiar, com nossos amigos e no 
nosso ambiente de trabalho defendamos a
consciência do voto, fazendo com que cada elei-
tor faça sua escolha na próxima eleição  (inde-
pendente de bandeira partidária ) por indivíduos 
que nos possam representar com respeito e digni-
dade, pensando no País acima de tudo, sem pen-
sar em interesses próprios.
 Nossa capilaridade na defesa dos nossos 
valores poderão fazer a diferença para que nossos 
filhos e netos possam desfrutar de um País melhor.

RCSP PACAEMBU POR AÍ...
  No dia 14, 
sábado, a presidente 
Emira e os companhei-
ros Gazel, Joel e Scato-
lini participaram do 
Seminário da Fundação 
Rotária, realizado em 
Cotia, no Colégio Rio 
Branco.
  O compa-
nheiro Scatolini apre-
sentou o Projeto de 
Subsídio Global da 
Santa Casa e também 
discorreu sobre Bolsas 
Educacionais.

11 - aniversário de casamento do companheiro

Abelardo e Maria Helena

14 - companheiro Bortoli

14 - Lucas, neto do companheiro Manoel

16 - companheiro Joel

18 - Fabiana, filha do companheiro Manoel

18 - Diego filho do companheiro Abelardo

20 - Marcio Adriano, filho do companheiro Virgílio

ANIVERSARIANTES DE JULHO

Marco Antonio Gazel
Governador 1999-2000

20 - Manoela, bisneta da companheira Maiby

23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi

26 - Daniela, filha do companheiro William

27 - Annaluiza, esposa do companheiro Buzzoni

27 - Rachel, filha do companheiro Ivo

27- Thais, filha do companheiro Ivo

29- aniversário de casamento do companheiro

William e Maria de Fátima


