
Distrito
4610

Lema 2011-12

Rotary Club de São Paulo PACAEMBU
Boletim Informativo Semanal - Impresso e Eletrônico

Ano Rotário 2011-12  -  Conheça a Si Mesmo para Envolver a Humanidade

s
t
a
d
i
u
m
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 Palavras do Presidente
clube. Aos nossos novos companheiros – parabéns e 
sucesso. Estaremos presentes. A festiva contou com 
aproximadamente 140 pessoas, no Caesar Business. 
À Eugênia, Presidente e a�lhada, boa sorte.
     Quero chamar a atenção de todos, companheiros e 
voluntários, para o nosso evento de companheirismo 
do dia 24 de setembro, em conjunto com o RCSP 
Memorial – Festa do Dia das Crianças 2011 (para 
100 crianças com câncer de entidades assistidas e 
acompanhantes). Além de ser uma oportunidade 
para quem recebe, igualmente é uma oportunidade 
para quem ajuda. Estamos focados neste evento, muito 
importante para estas crianças. Quero a participação 
dos nossos companheiros (as) e cônjuges nesta causa 
tão nobre. Mais detalhes neste boletim.
    Lembrete - no dia 20 de setembro não teremos 
reunião, a mesma foi transferida / antecipada para o 
dia 16 de setembro (Festiva de Fundação do RCSP Bela 
Vista-Bixiga)

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
setembro está sendo um mês bem movimentado, tanto 
nas nossas reuniões como nos nossos projetos e demais 
atividades:
- Na reunião do dia 06 de setembro, tivemos a presença 
do companheiro Roberto Cesar David, Presidente do 
RCSP Pinheiros. Nesta oportunidade, discorremos sobre 
o nosso clube a�lhado, RCSP Bela Vista-Bixiga e demais 
assuntos;
- Na reunião do dia 13 de setembro, o companheiro 
Francisco Carneiro (RCSP) e Governador Assistente 
2011-12, realizou um brilhante Fórum de Novas 
Gerações. O RCSP Memorial da América Latina gentil-
mente transferiu a reunião para o nosso clube. Foi uma 
reunião agradável com o nosso clube a�lhado, intensi�-
cando cada vez mais uma relação de união entre nós, 
uma meta planejada pelos dois Presidentes nesta 
gestão;
- No dia 16 de setembro, uma noite de alegria – a Festiva 
de Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga, nosso novo 
clube a�lhado. Agradecemos o empenho do RCSP 
Pinheiros, nosso co-irmão e também padrinho do novo 

Notícias do Clube e do Distrito

Agenda de SETEMBRO
Hoje - Reunião transferida - antecipada para o dia 16-09 - Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga

Dia 24 - Evento Festa do Dia das Crianças com Câncer - RCSP Memorial da América Latina e RCSP Pacaembu

Dia 27 - 20h30 - Reunião Ordinária - Fórum Imagem Pública de Rotary - companheiro EGD Carlos Gueiros (RCSP) 
e coordenador de Capacitação Distrital
 

Dia 04 – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor – 20h30 – Reunião Ordinária – Palestra “Intercâmbio de Jovens” – 
companheiro EGD Raul Casanova Jr. (RCSP Av. Paulista) – associado honorário do RCSP Pacaembu

OUTUBRO

1) Visita do Presidente de RI - Kalyan Banerjee
     

     No dia 12 de setembro, ocorreu um jantar oferecido 
pelos 03 Distritos (4420, 4430 e 4610) para o Presidente de 
RI Kalyan Banerjee e sua cônjuge Binota. Kalyan proferiu 
um discurso muito simpático, demonstrando profundo 
conhecimento em Rotary.   
   Estiveram presentes pelo nosso clube: Presidente 
Emerson e Luciana, companheiros Marco Gazel, Emira, 

Scatolini, Bernadete (cônjuge), Silvia e William. O compa-
nheiro Scatolini foi o responsável pela organização dos 
rotarianos e cônjuges na sessão de fotos com o Presidente 
Kalyan.
    Kalyan, na sua visita, mencionou as 3 ênfases dessa 
gestão:
       “Conheça a Si mesmo para Envolver a Comunidade. Nossa 
1ª ênfase será a família (boas famílias, boa sociedade). A 2ª 
ênfase é a continuidade das nossas ações. E a 3ª ênfase é a 
grande mudança dentro de nós mesmos.”

     
  O Presidente de RI 
também explicou a sauda-
ção que vem da sua cultura: 
NAMASTÊ. Que pode ser 
dito com as mãos juntas em 
frente ao tórax, com uma 
ligeira curvatura. Namastê 
signi�ca “O Deus que habita 
em mim saúda o Deus que 
há em ti”. 

Fotos retiradas do site do 
Rotary Internacional
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Para acessar todas as fotos da reunião, 
entre outras fotos, visite: 

http://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

Última reunião e outros acontecimentos
Reunião ordinária do dia 06 de setembro 

Presença do companheiro Roberto César David 
(Presidente do RCSP Pinheiros)

    Eu e o Gazel, coordenamos o Jantar do Reencontro 
- um evento que reúne os governadores de cada 
ano rotário no mesmo horário em locais distintos e 
pré agendados .
    O Instituto contou com 1051 participantes.

Emira Gazel
Companheira do RCSP Pacaembu

3) Nascimento
   ”Queridos parentes e amigos,
     Comunico, com muita alegria, o nascimento da 
minha neta Alice, no último dia 12, na Materni-
dade Pró-Matre.

      Alice é �lha do Fernando e da Fabiana (minha 
�lha). Bem vinda, minha sétima neta!”

Comp. Manoel e Vera
RCSP Pacaembu

2) Instituto Rotary
    O Instituto Rotary é um encontro anual que reúne 
ex-governadores, governadores atuais e futuros 
governadores do Rotary, e este ano ocorreu de 4 a 
11 de setembro na cidade de Goiânia.
  De 4 a 7 de setembro (Pré-Instituto) houve 
treinamento para os governadores eleitos, 
governadores indicados e governadores assisten-
tes, e a partir do dia 7 à noite, houve a reunião dos 
governadores e ex-governadores dos 38 distritos 
brasileiros. O Gazel, no Pré-Instituto, falou sobre a 
Conferência Distrital para os governadores eleitos e 
indicados, e para os governadores assistentes sobre 
Apoio aos Clubes. A minha participação foi com as 
esposas dos governadores eleitos, esclarecendo 
sobre o papel do cônjuge do Governador. Estive-
mos sempre junto à Ana Lúcia nos demais 
treinamentos, inclusive na preparação para a 
Assembléia Internacional de San Diego.
    No Instituto propriamente dito, várias palestras 
foram de suma importância para atualização do 
mundo rotário onde estavam presentes o 
Presidente de RI Kalyan e Binota, o Presidente dos  
Curadores Bill Boyd e Lorna, o ex-Presidente de RI 
Luís Vicente Giay e Celia, o colégio de diretores do 
Brasil e suas esposas e ex-diretor Carlos Enrique 
Speroni. 

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

Visita do Presidente de RI - Kalyan Banerjee e Binota
Dia 12 de setembro no Salão Nobre do Edifício Rio Branco

Da esq. para a dir.: Presidente Roberto, Presidente Emerson,
 Fátima (esposa do Presidente Roberto), Luciana (esposa do Presidente Emerson)

À frente, da esq. para a dir.: Binota, Kalyan e comp. Antiório, Diretor de RI
Atrás, da esq. para a dir.: casal comp. Murilo e Isabela (pres. RCSP Barra Funda), 

Luciana (esposa pres. Emerson), comp. Sueli (pres. RC Santana Parnaíba Centro Histórico) e pres. Emerson



Última Reunião e outros acontecimentos (continuação)

Reunião ordinaria do dia 13 de setembro em conjunto 
com o RCSP Memorial da América Latina

Fórum de Novas Gerações do companheiro Francisco Carneiro - RCSP

Festiva de Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga 
(nosso clube a�lhado) - Dia 16 de setembro

À frente, da esq. para a dir.: Binota, Kalyan e comp. Antiório, Diretor de RI
Atrás, da esq. para a dir.: Bernadete (esposa comp. Scatolini), 

comp. Marisa Chuery (RCSP Barra Funda), comp. William, comp. Scatolini, 
gov. Ligeia e Valter Stivanin (comp. do RCSP Itaim e cônjuge da gov. Ligeia)

 

Companheiros do RCSP Pacaembu, RCSP Barra Funda e cônjuges

Da esq. para a dir.: comp. Laila (Presidente 2012-13 do RCSP Memorial), 
comp. Francisco e pres. Emerson

Companheiros interagindo no Fórum Companheiro Diogo explanando sobre 
a Festa do Dia das Crianças

Mesa Diretora dos Trabalhos



Última Reunião e outros acontecimentos (continuação)

Da esq. para a dir.: Cônjuges Dalila, Cecília, Luciana, 
comp. Bortoli e Paula Falcão (Pres. RCSP Imigrantes)

Da esq. para a dir.: Governadora Ligeia, comp. Bortoli (Representante 
da Gov. Ligéia para a Fundação do Clube) e comp. Eugênia 

(Pres. do RCSP Bela Vista-Bixiga)

Presidente Emerson, recebendo da Presidente Eugênia, 
sua a�lhada, o pin "sponsor" - responsável

Presidentes Emerson e Roberto apadrinhando 
a Presidente Eugênia e os demais companheiros do clube

Presidentes Emerson e Roberto entregam o sino
e malhete do novo clube para a Presidente Eugênia

Protocolos: companheira Emira Gazel e companheiro Luiz Antonio de Bortoli

Presidente Eugênia e seu Conselho Diretor, recebendo a "chupeta" como clube mais novo do Distrito 4610



EVENTO - Festa do Dia das Crianças 2011
     Quem quiser apoiar doando um valor 
mínimo de R$ 25,00 (custo de adoção de 01 
criança para esta festa), pode fazê-lo depo-
sitando no:

Banco Itaú - ag. 3750 - c/c 20068-9 - RCSP 
Memorial da América Latina

Atenção: mais do que doações ou valores 
recebidos para este evento, gostaríamos de 
convidá-los a participarem conosco neste dia.
 
Abaixo as informações:

Local: Chácara Aiello
Endereço: Rua Décio Geraldo Langenbach, 
200 - Jd. Copacabana - Jundiaí - SP 
(Via Anhanguera, km 55)
Horário - das 8 horas às 16h30
Não tem custo de adesão

Programação:
- 8h às 9h - chegada dos ônibus
- 9h às 10h - lanche da manhã
- 10h às 12h - recreação
- 12h às 14h - almoço / churrasco
- 14h às 15h30 - recreação
- 15h30 às 16h30 - bolo e lembranças
- 16h30 - saída dos ônibus

Será uma grande alegria recebê-los!!!!

Favor con�rmarem presença para o e-mail: 
presidencia@rotarypacaembu.org.br

Presidentes Envolvidos com a Humanidade:  

Emerson Borges
RCSP Pacaembu

Juvenilson Kuninari
RCSP Memorial da América Latina

Ele vira à direita e percebe, então, que 
estava errado.
Embora com dificuldade, admite que 
insistiu no caminho errado, enquanto faz 
o retorno. 
Ela sorri e diz que não há nenhum 
problema se chegarem alguns minutos 
atrasados. 
Mas ele ainda quer saber: 
- Se tinha tanta certeza de que eu estava 
indo pelo caminho errado, devia ter 
insistido um pouco mais... 
E ela diz: 
- Entre ter razão e ser feliz, 
prefiro ser feliz. 
Estávamos à beira de uma discussão, 
se eu insistisse mais, 
teríamos estragado a noite!

Para reflexão...

Oito da noite, numa avenida 
movimentada. 
O casal já está atrasado para jantar na 
casa de uns amigos. 
O endereço é novo e ela consultou no 
mapa antes de sair. 
Ele conduz o carro. 
Ela orienta e pede para que vire, na 
próxima rua, à esquerda. 
Ele tem certeza de que é à direita. 
Discutem. 
Percebendo que além de atrasados, 
poderiam ficar mal-humorados, ela deixa 
que ele decida. 
 

 Moral da história: 

  Esse fato foi contado por uma 
empresária, durante uma palestra sobre 
simplicidade no trabalho. 
     Ela usou a cena para ilustrar quanta 
energia nós gastamos apenas para demon-
strar que temos razão, independente-
mente, de tê-la ou não. 

        Diante disso me pergunto: 
        'Quero ser feliz ou ter razão?' 

     E lembrei de um outro pensamento 
parecido, diz o seguinte: 

      “Nunca se justifique. Os amigos 
não precisam e os inimigos não 
acreditam."

Texto enviado para publicação por:
Luciana Borges

esposa do Presidente

          Amigos (as),
 
   No dia 24 de setembro, estaremos 
realizando (RCSP Memorial da América Latina 
e RCSP Pacaembu) uma linda Festa para 
Crianças Portadoras de Câncer ou Necessi-
dades Especiais e seus acompanhantes.
    Este evento tem por objetivo realizar 
atividades recreativas que irão estimular a 
recuperação destas crianças, além de 
proporcioná-las um dia que elas tanto 
esperam.
     Os dois clubes estarão realizando seus 
respectivos companheirismos neste dia, uma 
forma também de estimular a participação 
dos companheiros dos clubes e seus 
cônjuges / familiares nesta ação tão grati�-
cante para quem recebe e quem ajuda.

Coluna Feminina

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Última Reunião e outros acontecimentos (continuação)

Caixas, com os livros, para a doação Da esq. para a dir.: Scatolini (Gov. Assistente), Bernadete (esposa do Scatolini), 
comp. Valdir (Presidente do RC de Cotia) e comp. Horácio (Presidente de RC de Cotia Granja Viana)

Doação de Livros Infantis e de Conhecimentos Gerais
para a Casa de Recuperação “Novo Amanhecer” (Cotia/SP)

RCSP Pacaembu e RC de Cotia
Dia 18 de setembro

“Ser feliz ou ter razão?”


