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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
para este mês, que será de grandes acontecimentos e 
reuniões importantes e agradáveis. Chamo a atenção 
para o nosso companheirismo no dia 11 de fevereiro – 
na residência do comp. Manoel e Vera – será um dia 
muito especial.
      Na reunião de hoje – mista – teremos a presença do 
companheiro Aonio Vieira (RCSP Barra Funda) que 
proferirá a palestra “Sorria com Saúde”. Após, comemo-
raremos os aniversariantes de janeiro.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na reunião passada tivemos uma apresentação da Sra. 
Rute Cardoso sobre o tema “Brasil Livre de Usinas Nucle-
ares”. Neste boletim consta maiores informações sobre 
esta apresentação e os contatos para quem se interessar 
em aderir ao assunto.
      Janeiro chegou ao seu �nal. Fevereiro começa e com 
ele o tema Compreensão Mundial e o 107° Aniversário 
do Rotary. Peço a todos que observem a nossa agenda 

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 – Reunião Mista – Palestra “Sorria com Saúde” – comp. Dr. Aonio Genicolo Vieira
(RCSP Barra Funda)

Dia 07/02 – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor / 20h30 – Reunião Ordinária

Dia 11/02 (sábado) – 10 horas – Companheirismo no Condomínio Fazenda Vila Real de ITU – residência do 
companheiro Manoel e Vera

Dia 14/02 – reunião transferida para dia 16/02 (quinta-feira)

Dia 16/02 – 20h30 – 34º Reunião Interclubes “Waldis Dellamanha” – Edifício Rotary – Palestrante – Sra. Maria Lucia 
Guimarães Ribeiro Alckmin

Dia 21/02 – Reunião cancelada – Carnaval

Dia 28/02 – 20h30 - Reunião Mista (transferida para o RCSP Memorial da América Latina) – Palestra sobre Auto 
Maquiagem (Mulheres) e Dicas de Estética (Homens) – Palestrante – Sr. Marcelo Lemos
Obs.: Haverá sorteio de brindes

AGENDA DE JANEIRO E FEVEREIRO

3 - Lançamento do Livro e Entrevista
          Companheiros (as), amigos (as),
      No dia 30 de agosto de 2011, estiveram em nosso 
clube para uma palestra, o Nicolas e a sua mãe Anita 
(presidente do RC de Aldeia da Serra), sobre o tema “Meu 
Filho ERA Autista”. Recebemos agora uma excelente 
notícia do lançamento do livro sobre o mesmo tema, com 
a Anita contando todas as suas experiências.  O custo do 
livro é R$ 40,00. Quem desejar saber maiores detalhes, 
pode entrar em contato no e-mail:

 meu�lhoeraautista@yahoo.com.br

         Segue também, o link da entrevista do Nicolas e da 
Anita sobre o livro, veiculada na TV Alphaville – vale a 
pena assistir:
http://www.youtube.com/watch?v=1o4BXqV7PPQ&feat
ure=g-upl&context=G2072c1fAUAAAAAAADAA

Sucesso e parabéns para os queridos Nicolas e Anita!

1 - Mês da Compreensão Mundial
    A compreensão e a boa vontade são elementos 
essenciais para a paz mundial. Convide um bolsista ou 
estudante do programa Intercâmbio de Jovens do 
Rotary para falar em seu clube, discutir sobre temas 
internacionais ou apresentar um evento cultural de 
outro país para comemorar o Mês da Compreensão 
Mundial em fevereiro. 

2- Parabéns, Rotary!
   Em 23 de fevereiro o Rotary 
comemorará seu 107° aniversário. 
O dia também marca o 
aniversário da primeira vacinação 
em massa contra a poliomielite, 
que começou em Pittsburgh, 
Pensilvânia, e se expandiu por 
todo os Estados Unidos.

Aniversariantes da semana
Dia 03 de Fevereiro

Sydney, esposa do comp. Jayme
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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

Última reunião e outros acontecimentos
Dia 24 de janeiro de 2012

Apresentação – “Brasil Livre de Usinas Nucleares”
Sra. Rute Cardoso

Companheiro Buzzoni e Annaluiza (cônjuge)
ao lado da sua convidada, Sra. Rute

Sra. Rute, presidente Emerson e secretário Bortoli

Coluna Feminina

   “Depois de ser recebida amigavelmente e a Palestra 
de Conscientização sobre a Proposta da Coalizão 
“Brasil Livre de Usinas Nucleares”, acenderam-se os 
ânimos entre os presentes, deu-se o start do Rotary 
na arrecadação de assinaturas, pela Emenda 
Constitucional; “Vedar a construção, instalação e o 
funcionamento de usinas que operem com reatores 
nucleares para a produção de energia elétrica em 
qualquer ponto do território brasileiro. Desativar 
imediatamente as usinas nucleares de Angra I, II, e, 
desativadas e desmanteladas no prazo de vinte 
anos, e, as obras de Angra III deverão ser imediata-
mente interrompidas e desmanteladas no prazo de 
10 anos.  E que a violação do disposto neste artigo 

constitui crime de improbidade administrativa 
imprescritível.” 

Para arrecadar assinaturas entre no site: 
www.brasilcontrausinanuclear.com.br

 
Rute Cardoso

Tardö Ling - Centro de Desenvolvimento 
Humano Cultural e Filosó�co
Blog: http://centrotardoling.blogspot.com
E-mail: centrotardoling@rute.cardoso.nom.br
Fones: 11-3812.4801 - 9705.0030 e 2539.0970

Sra. Rute recebendo a �âmula do RCSP Pacaembu

Aniversário da Luciana (cônjuge do presidente)

O PARADOXO
   O  paradoxo do nosso tempo na história é 
que nos construímos prédios cada vez mais 
altos e pavios cada vez mais curtos; estradas 
mais largas, mas opiniões mais estreitas; gasta-
mos 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 problemas; mais 
medicina, mas menos saúde. Multiplicamos 
nossas posses, mas reduzimos nossos valores. 
Falamos demais, amamos raramente demais e 
odiamos frequentemente 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 
problemas em atravessar a rua e abraçar o
vizinho. Conquistamos o espaço exterior, mas  

não a paz interior. Pregamos a despoluição do 
ar, mas poluimos 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...
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