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Já começou a planejar o seu Rotary Day?

 Tendo em mente o objetivo de aumentar nossa base 
de associados e destacar o belo trabalho feito pelo Rotary, o 
presidente do RI, Barry Rassin, pede aos clubes e distritos para 
organizarem Rotary Days - eventos divertidos e informais que 
mostram um pouquinho da nossa organização ao público ex-
terno. 
 “Um Rotary Day nos dá a chance de causar impacto 
localmente, formar parcerias, despertar o interesse do público 
pelo Rotary e projetar a imagem da nossa organização”, afi r-
mou Barry.
 Qualquer clube, não importa o quão grande ou peque-
no, é capaz de organizar um Rotary Day. Clubes vizinhos po-
dem se unir e fazer um evento conjunto. Para os mais ambici-
osos, o Rotary Day pode ter âmbito distrital, com a participação 
de vários clubes. 

Emira M. Aranha Gazel
Presidente do RCSP Pacaembu Gestão 2018-19

 Os Rotary Days ressaltam nosso compromisso com a 
comunidade, demonstram um pouco do nosso trabalho, pro-
movem a organização e inspiram as pessoas à ação. Eles podem 
ter qualquer formato, desde que sejam divertidos, envolvam 
os jovens e estejam abertos a toda a comunidade. Aproveite a 
oportunidade para colocar em prática idéias inovadoras e en-
volver o seu público.
 Está sendo planejado por alguns clubes do Distrito, 
divulgação e participação na Campanha de Vacinação con-
tra a Poliomielite e o Sarampo, no mês de Agosto e o RCSP
Pacaembu é um dos clubes participantes.
 Esta Campanha de Vacinação que visa combater a 
proliferação destas doenças, envolverá crianças e adultos e 
proporcionará a estes clubes um excelente Rotary Day, como 
sugere o Presidente de Rotary Internacional Barry Rassin.

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

Dia 31/07
Reunião transferida para o dia 04/08, onde participaremos 
de um companheirismo na casa do companheiro Joel e
Dalila em comemoração ao Dia dos Pais.

AGENDA DE JULHO

ASSUNTOS TRATADOS NA ÚLTIMA REUNIÃO

 O companheiro  Luiz Antonio de Bortoli , no  proto-
colo, anunciou a composição da mesa diretora: ao centro a 
Presidente Gestão 2018/19. Emira Maria Aranha Gazel, à sua 
direita, o palestrante convidado  Dr. Marco Aurélio  Lipay e à 
sua esquerda o companheiro  Virgilio Cação, secretário.
 Anunciada a mesa, a Presidente fez a abertura e deu  
inicio aos trabalhos, passando  a palavra ao Dr. Marco Aurélio.
 O Dr. Marco Aurélio fez uma  brilhante apresentação 
sobre “ A SAÚDE DO HOMEM”, discorrendo de uma maneira 
descontraída e didática, sobre os problemas  urológicos que 
podem afetar o homem, fazendo comentários a cerca dos de-

Dia 07/08
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 14/08
às 20h30: Palestra “Mediação e Arbitragem”, com o
advogado Dr. Edmir de Freitas Garcez

AGENDA DE AGOSTO
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A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO
 Há cerca de 20 anos atrás, o Sarampo 
foi considerado como doença erradicada e a Po-
liomielite estava no limite da sua erradicação no 
mundo, chegando a serem notificados menos de 
10 casos em 2015.
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e UNICEF vem mostrando grande preocupação 
com o ressurgimento do Sarampo e outras doen-
ças e publicou o número de casos notificados em 
2017:

Sarampo: 173.330 casos
Poliomielite: 96 casos
Difteria: 16.000 casos
Rubéola Congênita: 830 casos

 Todas essas doenças podem ser preve-
nidas aplicando a vacina de forma correta na 
primeira fase da vida.
 Em todo o mundo está ocorrendo negli-
gencia , principalmente dos responsáveis (pais), 
fato que exacerbou de forma marcante o número 
de casos.
 A missão dos rotarianos é fazer da nossa 
liderança e capacidade de organização divulgan-
do a importância da vacinação em toda a socie-
dade para banir as doenças em todo o mundo.

18 - Fabiana, filha do companheiro Manoel

18 - Diego filho do companheiro Abelardo

20 - Marcio Adriano, filho do companheiro Virgílio

20 - Manoela, bisneta da companheira Maiby

23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi

26 - Daniela, filha do companheiro William
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Marco Antonio Gazel
Governador 1999-2000

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

mais cuidados que devemos tomar com relação a 
prevenção de problemas cardíacos e gastrointesti-
nais.
 A fala do Dr, Marco Aurélio despertou 
a atenção de todos e ao  final da apresentação  
foram dirigidas várias perguntas, que foram tam-
bém respondidas de maneira  objetiva e com-
preensível.
 Ao final da apresentação nossa Presi-
dente Emira, entregou  uma flamula do Clube ao 
palestrante, agradecendo a participação.
 Destacamos também a presença  da Dra. 
Maria Augusta  Junqueira Alves  médica diarista 
da UTI Pediátrica e da emergência da Santa 
Casa.
 Nada mais havendo assunto a tratar, a 
reunião foi encerrada.


