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

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

SETEMBRO – Mês das Novas Gerações

    Todos os anos, milhares de pessoas de 12 a 30  
anos de idade vivem experiências incríveis em um 
dos programas de Novas Gerações do Rotary. 
      Como rotaractianos e interactianos, eles servem 
as comunidades locais e internacionais: pelo 
Intercâmbio de Jovens, exploram novas culturas; e 
como participantes do RYLA, desenvolvem habili-
dades de liderança. 
   As Novas Gerações são a Quinta Avenida de 
Serviços do Rotary.

Rotary Club de São Paulo Pacaembu - Ano Rotário 2012-13  “Paz Através do Servir”

       O RCSP Pacaembu, na gestão do Presidente Celso 
de Lima Buzzoni (1995-96) fundou o Rotaract São 
Paulo Pacaembu que após alguns anos foi desati-
vado e, nesta gestão, é uma das minhas metas 
refundar o Rotaract.
      Já estamos trabalhando para isto, unindo forças 
com os responsáveis por esta avenida. Tenho certeza 
que logo estaremos trabalhando ao lado destes 
jovens.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 04/09/12

20h30 – Reunião ordinária sob o comando do 
vice-presidente Celso de Lima Buzzoni / “Quem sou 
Eu” companheiro Bortoli

Próxima Reunião - 11/09/12
19h30 - Reunião do Conselho
20h30 – Reunião ordinária – Comentários sobre o 
Instituto Rotary

*Dólar Rotário para Setembro de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY
      A Fundação Rotária

    A recém criada fundação, já com personalidade 
jurídica, era administrada por cinco Curadores 
indicados pelo Presidente de RI para “zelar, investir, 
dirigir e administrar” seu acervo com a aprovação do 
Conselho Diretor do RI.:“Dispor de seu capital e dos 
rendimentos destes, como único fundo para atender 
os objetivos do Rotary”.
    Os primeiros Curadores da Fundação Rotária fo-
ram Rufus F. Chapin (Chicago) que também exerceu 
o cargo de Tesoureiro do RI de 1912 a 1945, Charles 
Rhodes (Auckland – Nova Zelândia), Harry H. Rogers 
de San Antonio Texas (Presidente do RI – 1926-27), 
L.G. Sloan (Londres – Inglaterra) e o idealizador da 
Fundação Arch Klumph (Cleveland – EUA).

   Arch Klumph dizia que: “Deveriam olhar a 
Fundação não como algo presente, mas sim pensar 
nas gerações futuras”. O Rotary é um movimento 
que durará séculos.
       A Fundação na época era um modesto empre-
endimento e a responsabilidade das suas decisões 
eram tratadas pelo Presidente dos Curadores em sua 
cidade natal, uma vez que os mesmos raramente se 
reuniam.
       Num primeiro momento, a maior parte dos tra-
balhos relacionados ao desenvolvimento da 
Fundação eram executados pelo Conselho Diretor 
do Rotary International.

Marco Antonio Gazel
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AGENDA

AGRADECIMENTO

Meus queridos amigos e amigas,
Não tenho palavras para expressar minha gratidão a tanta generosidade.
Os rotarianos e rotarianas do nosso distrito são exemplares em sua solidariedade. Foram tantas 
palavras de carinho, de estímulo e encorajamento, que me comoveram.

Sou eternamente grato a todos vocês. Peço a Deus que me permita servi-los ainda mais e, de alguma 
forma, retribuir-lhes o carinho que recebi nestes dias.
Estou renovado e fortalecido em minhas crenças e esperanças, tudo graças a vocês.
Um forte e caloroso abraço a todos.

Reinaldo Franco
Governador 2012-13     



QUER CONTRIBUIR PARA O BOLETIM STADIUM? Mande um e-mail para: boletim@rotarypacaembu.org.br / Editoração por Ana Carolina Scatolini
Para maiores informações, fotos e boletins passados sobre o Rotary Club de São Paulo Pacaembu, acesse: http://www.rotarypacaembu.org.br/album
 

Aniversariantes da semana

ÚLTIMA REUNIÃO

Dia 6 – Aniversário de casamento do 
companheiro Emerson com a Luciana.

NOTÍCIAS DO CLUBE E DO DISTRITO
Seminário Novas Gerações

Dia 15 de setembro de 2012 | Horário: 8:00 as 13:00
Local: Av. Higienópolis, 996 – 5º - Salão Nobre - Higienópolis 

São Paulo – SP

AGRADECIMENTO AOS ROTARIANOS
       Agradecemos aos Rotarianos brasileiros, pelo apoio 
dado à Fundação Rotária e também pela participação 
em seus programas, por meio dos subsídios equiva-
lentes, globais, distritais e demais programas no ano 
rotário de 2011-12. 
      Neste ano rotário, os distritos brasileiros doaram um 
total de US$ 5.381.801, e o Distrito 4610 doou US$ 
210.291.

COLUNA FEMININA
Canção do dia de sempre

Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...

Viver tão só de momentos
Como estas nuvens no céu...

E só ganhar, toda a vida,
Inexperiência... esperança...

E a rosa louca dos ventos
Presa à copa do chapéu.

Nunca dês um nome a um rio:
Sempre é outro rio a passar.

Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!

E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes perdidas,

Atiro a rosa do sonho
Nas tuas mãos distraídas...

Mario Quintana 
Colaboração de minha amiga Ana

“Existem dois dias do ano em que não podemos fazer nada: ONTEM e AMANHÃ. Portanto, o dia de fazer as coisas é HOJE.”
Dalai Lama

         Na última reunião, recebemos a visita do companheiro Marcus 
Vinicius B. de Almeida, Presidente do Rotary Club de São Paulo Barra 
Funda. Marcus divulgou 2 projetos do clube: 5 Horas pela Paz (Corrida 
pela Paz) e Corrente do Bem.

Erradicação da pólio passa a ter caráter emergencial 

        Uma vez alcançada a erradicação da pólio, o mundo econo-
mizará de US$40 a US$50 bilhões até 2035, em grande parte 
graças ao dinheiro economizado nos países mais pobres. Tal 
valor é calculado com base nos investimentos feitos desde o 
lançamento da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) e 
na economia com a redução dos custos de tratamento. 
       “Sabemos que a pólio pode ser erradicada e o sucesso na 
Índia é prova disto”, disse o presidente do RI, Kalyan Banerjee. 
“Trata-se agora de uma questão de vontade política e social. 
Temos duas opções: dar às gerações futuras um mundo livre da 
pólio ou deixar que 55 casos este ano se transformem em 
200.000 crianças permanentemente paralisadas todos os anos.” 
Plano global de ação de emergência
            O plano global de ação de emergência foi desenvolvido em 
coordenação com os novos planos nacionais de emergência. 
Com base no sucesso alcançado na Índia, o plano oferece várias 
estratégias e iniciativas novas, como: 

• Intensificar o enfoque nas áreas mais problemáticas da 
Nigéria, Paquistão e Afeganistão, visando aumentar a 
cobertura de vacinação até o final de 2012 e alcançar os 
níveis necessários para interromper a transmissão. 

• Criar abordagens específicas a cada país para enfrentar os 
desafios persistentes e melhorar o desempenho da 
campanha de vacinação contra a pólio. 

• Fortalecer o senso de responsabilidade, a coordenação e a 
supervisão para assegurar o sucesso em todos os níveis 
governamentais e em todas as agências e organizações 
parceiras. 

• Aumentar a assistência técnica e capacidade de mobili-
zação social. 

Fonte: www.rotary.org

Companheiro Marcus recebendo a �âmula do RCSP Pacaembu, pela Presidente Emira


