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O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)
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 Palavras do Presidente
      As cônjuges abrilhantaram a nossa reunião passada, 
assim como nossos visitantes e o local da reunião 
estava muito bonito, com belas �ores e alegria contagi-
ante. Obrigado pela presença de todos!
   Para quem não assistiu a alguma palestra desta 
gestão, os materiais encontram-se no nosso site: 
www.rotarypacaembu.org.br/palestras
      Na reunião de hoje – dia 02 – Reunião do Conselho 
Diretor e Reunião Ordinária, com informações rotárias 
e o companheiro Bortoli vai informar sobre a funcio-
nalidade do nosso novo site e e-mails.
      Emerson Borges

Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na última terça-feira, dia 26, a companheira Juliana 
Martins (presidente 2011-12 do RC de Embu) realizou 
uma palestra sobre “Nova Liderança do Rotary”. Ela 
abordou sobre a sua tragetória em Rotary, desde seu 
pimeiro contato com este maravilhoso universo, sua 
passagem pelo Rotaract, experiências diversas e agora 
rotariana e Presidente. E como ela concluiu, eu apoio: “A 
Juventude é parte de nosso presente, mas 100% parte 
do nosso futuro” (Antonio Hallage). Juliana, obrigado.

Agenda: AGOSTO

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor / 20h30 – Reunião Ordinária – Informação Rotária e Funcionalidade da 
web / e-mail (RCSP Pacaembu) – comp. Luiz Antonio De Bortoli

Dia 09 – 20h30 – Reunião Ordinária - Palestra - Sr. Sérgio Chnee – tema “Educational Coaching”

Dia 16 – 20h30 – Reunião Ordinária - Fórum Desenvolvimento do Rotary – DQA – comp. Claudio Moyses (RCSP Barra 
Funda) – Governador Indicado 2013-14

Dia 23 – Reunião transferida para o dia 21 (domingo) – 13 horas – Companheirismo – Dia dos Pais – 
Local:  Rua Cel. Melo de Oliveira, 95 – salão de festas (residência do comp. Sérgio e Rosani)

Dia 30 – Reunião Mista – Palestra – comp. Anita Brito (Presidente 2011-12 – RC de Aldeia da Serra) e Nicolas -  Tema 
“Meu �lho ERA altista”

1) Ex-companheiro Evilasio Terracini
   “Estou me recuperando, mas ainda falta um pouco. 
Comecei agora a ensaiar para dirigir. Já estou engajado 
nos projetos do Rotary deste ano, mas ainda não tenho 
ido as reuniões regulares. Participei de 2 festivas onde fui 
homenageado, e reuniões sobre os projetos. 
       Um grande e saudoso abraço.” 

Evilasio 
 E-mail enviado ao companheiro Buzzoni

       Amigo Evilasio, o clube torce por sua completa recupe-
ração e estamos com saudades! Um abraço de todos os 
companheiros do RCSP Pacaembu e cônjuges.

2) RCSP Bela Vista – Bixiga
     “Querido Emerson, a reunião de hoje foi muito provei-
tosa e todos gostaram. Contamos com o comp. Manoel 
Ribeiro do Valle, que muito nos honrou com sua presença 
e poderá transmitir aos demais companheiros do 
Pacaembu a sua impressão do Bela Vista... Estamos felizes 
com o amparo de  vocês... Grata pela gentileza e apoio”.

Eugênia Maria 
Futura Presidente 2011-12 

 E-mail enviado ao RCSP Pacaembu – futuro clube padrinho 
- sobre a reunião do dia 26 do futuro RCSP Bela Vista-Bixiga

3) RCSP Pacaembu presente nas posses 2011-12
  Nosso clube, como em todos os anos, marcou 
presença e incentivou nossos co-irmãos do Distrito nas 
suas respectivas posses. Devido ao grande número de 
visitas, listamos abaixo os companheiros que 
representaram o clube pelo número de posses que 
compareceram.
Observações:
* O RCSP Pacaembu transferiu uma das reuniões para a 
posse do a�lhado RCSP Memorial da América Latina;
** Posse da Governadora – o clube foi representado 
por 16 pessoas entre companheiros e cônjuges.
*** O Presidente Emerson e Luciana estiveram na 
posse da ASFAR

Companheiros / cônjuges que estiveram em mais de 
02 posses:
-  Emerson (14) – Luciana (13)
-  José Scatolini (9) – Bernadete (8)
-  Silvia (5)
-  Emira (6)
-  Marco Gazel (8)
-  Luiz Bortoli (3) – Cecíla (2)
-  Joel (4) – Dalila (2)
-  William (2)

Da esq. para a dir.: 
Comp. Maria Lucia Strazzeri, 
futura Presidente Eugênia Maria
 e comp. Manoel J. R. V. Neto.
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Para Refletir...

Dia 26 de julho de 2011
Palestra da companheira Juliana Martins (presidente 2011-12 do RC de Embu)

“Nova Liderança do Rotary”

Última Reunião e outros acontecimentos

Da esq. para a dir.: Luciana (esposa do Presidente),
comp. Juliana (RC de Embu) e Presidente Emerson.

Para acessar todas as fotos da reunião, 
entre outras fotos, visite: 

www.rotarypacaembu.org.br/album

Quem desejar contribuir com o Boletim 
Stadium, favor enviar matérias até as 

sextas-feiras no e-mail:

Ana Carolina Scatolini
boletim@rotarypacaembu.org.br

   Assim como o Rotary, que preocupa-se com a 
Juventude Mundial e com as Novas Gerações, a 
ACM faz o mesmo trabalho. Parabéns!
 

ACM é escolhida para discursar durante 
Assembléia Geral da ONU em representação 

à juventude mundial
 
    A ACM foi indicada pelo presidente de 65ª. 
Assembléia Geral das Nações Unidas para discursar 
em nome dos jovens do mundo durante a 
cerimônia de abertura da Reunião de Alto Nível 
para temas de juventude dia 25 de julho, em Nova 
York, Estados Unidos. Essa importante reunião 
marca o encerramento do Ano Internacional da 
Juventude.
      A ACM Mundial tem grande foco na juventude. 
Em sua sede mundial na cidade de Genebra, Suíça, 
a organização contratou um Executivo para 
Empoderamento Juvenil, Romulo Dantas, 29, 
Brasileiro que será o responsável por fazer o 
discurso na próxima Segunda-Feira.
       “Quanto eu fui contratado para esta função, meu 
sonho era falar para o mundo sobre os temas 
importantes ligados à juventude e agora eu tenho 
a chance de falar da tribuna das Nações Unidas”, diz 
Romulo.
    De uma das áreas mais violentas e pobres da 
cidade de São Paulo na década de 90, Romulo 
investiu 14 anos trabalhando como voluntário e 
empregado da ACM. Trata-se de um exemplo de 

alguém que poderia ter se envolvido com criminali-
dade, drogas ou até estar morto como alguns de 
seus amigos de infância.
    Romulo vai dividir a tribuna com Ban Ki-moon, 
Secretário Geral das Nações Unidade e Josepf 
Deiss, ex- presidente da Suíça e atual Presidente da 
Assembléia Geral da ONU.
    “A ACM me ensinou que eu podia fazer coisas 
incríveis. Eu aprendi como ser um líder e um 
cidadão atuante nos programas de acampamento, 
de esporte, mas principalmente, pelo trabalho 
voluntário na minha comunidade”.
    “Eu não tinha auto-estima tão pouco autocon�-
ança antes de entrar na ACM. Mesmo com uma 
excelente família, precisamos de outras referências 
na vida. A ACM foi a minha”.
    Chefes de Estado, Ministros e jovens líderes de 
todo o mundo são esperados para esse importante 
evento. A resolução �nal da reunião deverá ser base 
para políticas públicas e programas para jovens em 
todos os países.
      Juntamente com outras organizações Interna-
cionais, estivemos trabalhando para incluir na 
resolução �nal do evento as reais necessidades da 
população jovem do mundo. Os resultados 
começam a aparecer, diz Johan Vilhelm Eltvik, 
Secretário Geral da Aliança Mundial das ACMs. 
“Muita gente conhece a ACM pela música, mas 
nossa grande mensagem é sobre empoderamento 
da juventude”

Da esq. para a dir.: Roberta (ex-rotaractiana), Juliana, 
comp. Ely Ana (RCSP Butantã) e Presidente Emerson.

Texto enviado para publicação por:
Annaluiza Buzzoni

Esposa do comp. Celso Buzzoni - RCSP Pacaembu

caçamos a felicidade, mais ela foge do nosso 
alcance. Buscar a felicidade é inútil.
     Vejam bem, não há nada de errado em querer ser 
feliz: errada é a nossa insistência, aquela idéia �xa 
de que temos que ser felizes, temos o direito de ser 
felizes, o direito de ser poupados das di�culdades e 
das desilusões. Quem disse que temos que ser 
felizes?
    Muita gente acredita que a felicidade resulta da 
ausência de sofrimento, e que uma pessoa feliz é 
aquela que não tem problemas. Isto simplesmente 
não é verdade! Somente os mortos não têm proble-
mas. A vida machuca a todos nós: perdemos entes 
queridos, sofremos mágoas em nossos relaciona-
mentos, fracassamos em nossos objetivos pro�ssio-

nais. A ausência de dor não é uma condição 
necessária para a felicidade. Se fosse, todos nós 
sonharíamos em ser vegetais, pois os vegetais não 
sentem dor, ou quase não sentem!  
      Quedas acontecem na vida de qualquer um. 
Feliz não é aquele que nunca leva um tombo; feliz 
é aquele que levanta, sacode a poeira e dá a volta 
por cima.
     É preciso ter fé e coragem para ser feliz.
     Uma boa semana para vocês. 

Rabino SOBEL

Amigos: o que podemos fazer 
para tornar nossa vida feliz?

    Primeiro, parar de correr atrás da felicidade. O 
grande paradoxo da felicidade é que a encontra-
mos quando não a procuramos. Quanto mais  

Coluna Feminina
   Quando me foi solicitada a colaboração para a 
Coluna Feminina do Boletim desta semana, 
pensei  “tudo bem, mas sobre o que escrever? Deve 
ser algo interessante para todos ou para quase 
todos que lerem a mensagem.”  Eis que, me 
deparo com este artigo do Rabino Sobel e é ele 
que transcrevo com muito carinho para cada um 
de vocês.  Boa leitura e boa re�exão.

Texto enviado para publicação por:
Jayme Araujo

Companheiro do RCSP Pacaembu


