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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
passado ou no presente, tanto na sua área de atuação 
ou no Rotary. Ser pro�ssional, dedicado e compro-
metido, nos dias atuais, não é tarefa fácil, devido a 
competitividade, às vezes prejudicial àqueles que são 
corretos em sua conduta.
     Hoje teremos, também, uma palestra sobre "Auto 
Conhecimento", que será proferida pelo Sr. Lauro 
Henriques.
       Um abraço e uma ótima reunião! Será muito 
emocionante!

      Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
neste mês de outubro tivemos 03 reuniões dedicadas 
ao nosso clube - reuniões de trabalhos e de debates 
sobre nossas atividades no presente e no futuro.
    A última, dia 18, tivemos uma palestra do nosso 
grande companheiro Sérgio Ewbank Carneiro, sobre o 
tema "Serviços Pro�ssionais".  Obrigado Sérgio pelo seu 
envolvimento e iniciativa.
      A reunião de hoje, no meu ponto de vista, é uma das 
mais especiais deste semestre, pois é o dia em que 
reconhecemos pro�ssionalmente algumas pessoas, as 
quais merecem destaque, por serviços realizados no 

Notícias do Clube e do Distrito
1 -  XXVIII Superipa
    Os Rotary Clubs de São Paulo Sumaré e Perdizes, 
juntamente com o Rotary Club do Rio de Janeiro 
Ipanema realizaram no último �m de semana a XXVIII 
Superipa (Superipa é acrônimo de SUmaré, PERdizes e 
IPAnema), encontro de rotarianos dos três clubes e de 
outros clubes convidados.
       Neste ano, o encontro foi organizado pelo Ipanema 
e contou com a presença, também, de rotarianos dos 
Rotarys Urca, Copacabana e Meier, do Rio de Janeiro e 
Jardim das Bandeiras, Moema e Pacaembu, de São 
Paulo, todos reunidos na cidade histórica de Paraty.
       A chuva intensa atrapalhou os passeios programa-
dos, mas não diminuiu o brilho do encontro, que 
promoveu intenso companheirismo entre os presentes. 
Não faltaram a costumeira alegria e muita diversão, 
inclusive nas viagens de ida e volta de Paraty.
     Do nosso Pacaembu, participaram o Sérgio e a Rosani, 
Elenita, sua irmã Sandra e sobrinhos Carla e Eduardo, e 
Bortoli e Cecília. Também participaram nossos associa-
dos honorários Zacarias e Cida, Willy e Nora.
   Parabéns ao casal Ronaldo Lamarão, do Rotary Ipanema, 
organizador do evento.

Luiz Antonio de Bortoli
Secretário do RCSP Pacaembu

Agenda de OUTUBRO
Hoje - 20h30 - Reunião Mista - Palestra "Auto Conhecimento" - Sr. Lauro Henriques e Homenagens aos Pro�ssionais

Dia 01 - 19h30 - Reunião do Conselho Diretor - 20h30 - Reunião Ordinária - Preparação da Visita da Governadora

Dia 08 - 20h30 - Fórum de Fundação Rotária - comp. Cidinha (Maria Aparecida) - RC São Paulo

Dia 15 - Feriado - não haverá reunião

Dia 22 - VISITA OFICIAL DA GOVERNADORA LIGEIA STIVANIN

NOVEMBRO

2 - Agradecimento Especial
    Tivemos uma ajuda muito especial, a qual não posso 
deixar passar em branco, referente ao evento da Festa 
do Dia das Crianças - realizada no dia 24 de setembro.    
    As "meninas" da MA Gazel - equipe de funcionárias 
dos companheiros Marco e Emira Gazel - voluntari-
amente, �zeram com muita dedicação e carinho vários 
ítens de trabalhos manuais para a decoração da mesa 
de doces - todos com muita qualidade e capricho.
     O RCSP Pacaembu agradece a todas vocês por este 
servir tão apreciado pelas crianças que lá estiveram.

"A amizade é maravilhosa; ilumina o caminho da vida, 
espalha alegria e tem valor inestimável. A amizade 
prospera na atmosfera do Rotary, onde formalidades e 
artificialismos são deixados de lado; onde homens, 
independente de sua origem e posição social, 
encontram-se no mesmo plano. Perder a oportunidade 
de cultivar relações de amizade é mais tolo do que jogar 
diamantes no oceano". 

PAUL P. HARRIS

Mulheres presentes no encontro

Da esq. para a dir: comp. Sérgio, Zacarias, Willy e Bortoli
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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

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

4 - 83ª Conferência Distrital
Data: 19 a 22 de abril de 2012 - Hotel Monte 
Real - Águas de Lindóia - SP
    Coordenador - comp. José Luiz Scatolini (RCSP 
Pacaembu)
  *As �chas de inscrição encontram-se com o 
presidente Emerson Borges. Vamos desde já 
adquirir e realizar as inscrições para prestigiar 
este grande evento.
  A Governadora está pedindo aos clubes, 
doações de latas de leite em pó e kits de higiene e 
limpeza contendo: pasta de dente, escova de 
dente, sabonete, hastes �exíveis, pente, xampu, 
desodorante e fraldas geriátricas. Quem puder 
doar, favor trazer para o Hotel Caesar Business, 
nos dias das reuniões do clube, que guardaremos 
na nossa sala até o dia da entrega.
     Todos estes materiais serão revertidos para as 
Entidades Assistenciais de Águas de Lindóia.

3 - Próximas etapas dos nossos projetos em 
andamento
- Aleitamento Materno - 02 de novembro - 10 
horas - estaremos fazendo uma triagem e 
separação dos vidros arrecadados na campanha. 
Endereço: Rua Catão, 1082 - Lapa.   
  Quem puder colaborar, está convidado!

- Aleitamento Materno - data a ser de�nida - 
estaremos levando as caixas com os vidros 
separados para entrega nos postos / bancos de 
leite.

- Doação de livros - data a ser de�nida - estare-
mos realizando uma doação de livros e 
arrumando o armário nas respectivas salas dos 
locais que receberão a doação: Hospital do 
Câncer - sala da pediatria infantil e Creche Bolhas 
de Sabão.

Última reunião e outros acontecimentos
Dia 27 de setembro

Palestra "Intercâmbio de Jovens"
EGD Raul Casanova Junior (RCSP Av. Paulista) e 

associado honorário RCSP Pacaembu

Dia 18 de outubro
Palestra "Serviços Pro�ssionais"

comp. Sérgio Ewbank (RCSP Pacaembu)

Companheirismo RCSP Pinheiros
Representaram o RCSP Pacaembu neste agradável companheirismo do RCSP Pinheiros, no dia 

25 de setembro, os casais Luciana e pres. Emerson, Cecília e comp. Bortoli

Coluna Feminina

Primeiro plano - pres. Eugênia (RCSP Bela Vista-Bixiga),
Luciana e pres. Emerson 

Casal comp. Bortoli e Cecília

O PARADOXO
    O  paradoxo do nosso tempo na história é que nós 
construimos prédios cada vez mais altos e pavios 
cada vez mais curtos; estradas mais largas, mas 
opiniões mais estreitas; gastamos mais, mas temos 
menos; compramos mais, mas aproveitamos menos.
    Temos casas maiores e famílias menores; mais 
comodidades, mas menos tempo; mais diplomas, 
mas menos bom senso; mais conhecimento, mas 
menos juízo; mais especialistas, mas mais proble-
mas; mais medicina, mas menos saúde. Multiplica-
mos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. 
Falamos demais, amamos raramente demais e 
odiamos freqüentemente demais.
     Aprendemos como ganhar a vida, mas não a viver 
a vida. Acrescentamos anos a vida, mas não vida aos 
anos.Vamos e voltamos da lua, mas temos proble-
mas em atravessar a rua e abraçar o vizinho. 
Conquistamos o espaço exterior, mas não a paz 
interior. 

    Pregamos a despoluição do ar, mas poluímos a 
alma. Rompemos o átomo, mas não os nossos 
preconceitos.Temos salários mais altos e moral 
mais baixa; progredimos em quantidade, mas não 
em qualidade. Vivemos o tempo de homens de alta 
estatura, mas de pouco caráter; de lucros elevados 
e relações rasas. Apregoamos a paz do mundo, 
mas fazemos as guerras domésticas; temos mais 
lazer, mas menos alegria; mais tipos de comida, 
mas menos nutrição. Estes são os tempos de duas 
rendas familiares, mas de mais divórcios; temos 
casas mais elegantes, mas mais lares destruídos.
      E um tempo onde se mostra muito na vitrine, 
mas nada na dispensa; muito por fora, pouco por 
dentro. E um tempo onde a tecnologia pode trazer 
esta carta até você, e um tempo onde você pode 
escolher fazer a diferença ou simplesmente apertar 
a tecla deletar...

Autor desconhecido
Colaboração - comp. Emira Gazel


