
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? 

     Caros (as) companheiros (as) e amigos (as),
     Na última terça-feira recebemos em nosso clube 3 
candidatos a reativação do Rotaract Club Pacaembu, 
que participaram do Fórum das Novas Gerações, 
conduzido pelo companheiro Daniel Pimenta 
Arroyo. Os interessados à reativação são: Ana 
Carolina Scatolini (ex-rotaractiana), o Artur (�lho do 
companheiro Abelardo) e a Vivian, convidada pela 
companheira Ana Paula. Todos se mostraram partici-
pativos, fazendo e respondendo perguntas. Recebe-
mos também, a visita do companheiro Marcos 
Massoni do RCSP Jardim São Paulo - Distrito 4430. 

 

     

       Na sexta-feira, assistimos a apresentação do gru-
po Acorda Vocal , com o show “Esse tal de Roquen-
rou”, no Teatro da Faculdade de Medicina da USP. 
Fomos convidados pela Annaluiza Buzzoni, que é 
uma das integrantes do grupo e pudemos apreciar 
ao lado da Roseli, Acerbi, Rosani, Buzzoni, Raquel 
(�lha), Marcelo (�lho) e Vanessa (nora) um 
espetáculo de qualidade. 

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

   Geralmente, no �nal de semana leio todos os 
e-mails com mensagens que recebo de várias 
pessoas e neste domingo, três e-mails chamaram 
muito minha atenção: 1 enviado pela Maria Tereza 
Federighi e os outros 2 enviados pela Bernadete 
Scatolini, pois, além da mensagem profunda eram 
acompanhados de música tranqüila que transmi-
tiam muita Paz, e que sempre nos fazem re�etir.
    O que mais chamou minha atenção, enquanto 
escrevia sobre estes três momentos da semana que 
passou, foi que conquistamos novos amigos, que 
tenho certeza serão grandes amigos e que estamos 
sempre recebendo o carinho dos antigos amigos, 
seja com pensamentos inspiradores, seja com 
convite para conhecermos uma nova fase de suas 
vidas.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 25/09/12

20h30 – Reunião Mista com Palestra sobre a 
Filoso�a da “Ikebana”, com a Professora Beatriz 
Maria Laudino dos Santos e comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Próxima Reunião - 02/10/12
19h30 - Reunião do Conselho Diretor
20h30 –  Reunião Mista - Comemoração da 
Primavera
*Dólar Rotário para Setembro de 2012 – R$ 2,06
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AGENDA

Companheiro Marcos Massoni recebendo uma
homenagem da Presidente Emira Gazel

Da esq. para a dir.: Artur, Ana Carolina, Vivian,
Companheiro Daniel Arroyo e Presidente Emira

Grupo Acorda Vocal

Companheiros do Rotary  Pacaembu prestigiando a querida Annaluiza



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
 

NOTÍCIAS DO ROTARY PELO MUNDO
Rotaractianos são instrutores em workshops

de mídias sociais para rotarianos

      Mais de 60 rotarianos do Texas foram a uma faculdade de Houston 
aprender como abrir contas no Facebook e Twitter, fazer upload de 
vídeos no YouTube colocando links em seus sites e baixar aplicativos, 
como o localizador de Rotary Clubs, nos seus smartphones. Estes 
workshops foram dados por rotaractianos e interactianos com o 
patrocínio do Distrito 5890. 
        "As mídias sociais e o mundo digital estão se expandindo muito, 
e para muitos rotarianos nem sempre é fácil �car em dia com as
estratégias e ferramentas disponíveis", a�rmou Tommie Buscemi, 
presidente da Comissão Distrital de Novas Gerações. 
       Nathalie Cras, do Rotaract Club de River Oaks e uma das instrutoras 
do workshop, revelou que as mídias sociais se tornaram o meio mais 
e�caz de se comunicar e recrutar possíveis associados. "O primeiro 
contato que o futuro associado tem conosco é por meio de websites ou 
do Facebook, então, é muito importante estar por dentro de todas as 
tecnologias para trazer os futuros rotarianos à organização." 

Fonte: rotary.org

COLUNA FEMININA
   A Flor de Lótus

       A �or de Lótus é venerada na Índia e no 
Japão, e Oráculo disse que essa era a �or 
símbolo da espiritualidade; a mais admirada de 
todas, do "lado de lá", por suas qualidades. A 
semente de Lótus pode, por exemplo, �car mais 
5.000 anos sem água, somente esperando a 

condição ideal de umidade pra germinar. Ela nasce na lama e só se abre 
quando atinge a superfície, onde só então mostra suas luminosas e 
imaculadas pétalas, que são auto-limpantes, isto é, têm a propriedade 
de repelir microrganismos e poeiras. É também a única planta que 
regula seu calor interno, mantendo-o por volta de 35º, a mesma 
temperatura do corpo humano. O botão da �or tem a forma de um 
coração, e suas pétalas não caem quando a �or morre, apenas secam.

        Assim, para os Chineses, o passado, o presente e o futuro estão 
simbolizados, respectivamente, pela �or seca, pela �or aberta e pela 
semente que irá germinar.   Nas gravuras indianas, deuses costumam 
aparecer em pé ou sentado sobre a �or. A tradição budista nos relata 
que quando Siddartha (que mais tarde se tornaria o Buda) tocou o solo 
e fez seus primeiros sete passos, sete �ores de lótus cresceram. Repre-
senta, assim, que cada passo do Bodhisattva é um ato de expansão 
espiritual. Tanto que o conhecimento espiritual supremo é comparado 
ao �orescimento do Lótus de mil pétalas no topo da cabeça, como é 
chamada a expansão do chakra coronário, e seria o equivalente à 
aureola dos santos da Igreja Católica.

Colaboração: Annaluiza Buzzoni

Aniversariantes da semana

Dia 27 – aniversário de casamento do companheiro 
Ivo e Elizabeth

Dia 30 – aniversário de casamento do companheiro 
Jayme e Sydney

Força coletiva e altruísmo contra desa�os globais

       Na plenária de encerramento do Simpósio Rotary sobre Paz, a Nobel 
da Paz Leymah Gbowee recomendou aos Bolsistas Rotary pela Paz, 
ex-participantes de programas da Fundação e rotarianos que usem sua 
força e altruísmo coletivamente para vencer os desa�os do mundo de 
hoje. 
      Gbowee falou do sofrimento que passou por causa da guerra até se 
tornar defensora da paz. “Estou aqui para levar inspiração a quem 
deixou de acreditar, incentivo onde há desesperança e energia onde 
reina a complacência”, disse ela. 
      Em 2003, Gbowee mobilizou mulheres de diferentes etnias e cren-
ças para por um �m à longa e sangrenta guerra de seu país, a Libéria. 
Fundadora do Women for Peace, ela conclamou as mulheres em um 
mercado de peixes a cantar e fazer preces em sinal de protesto, e fez 
um apelo às esposas dos líderes das facções envolvidas no con�ito a se 
negar a dormir com seus maridos até que eles terminassem o 
confronto. 
      A campanha culminou com a eleição de Ellen Johnson Sirleaf para a 
presidência da Libéria, a primeira mulher eleita pelo voto popular 
como chefe de estado na África.  

Fonte: rotary.org

A HISTÓRIA DO ROTARY
       Como vimos anteriormente, em junho de 1948, a Fundação Rotária 
tinha um acúmulo de arrecadação de 1 milhão de dólares e, por 
decisão do Conselho Diretor de RI e dos Curadores da Fundação 
Rotária, parte destes recursos seriam destinados a um projeto educa-
cional. O escolhido foi a criação de Bolsas Educacionais de 
pós-graduação, como meio de promover a Paz e a Compreensão 
Mundial.
     Como projeto piloto, em 1948 foi selecionado um grupo altamente 
quali�cado de 18 jovens provenientes de 18 países, que seriam os 
primeiros bene�ciados da Fundação para Estudos Superiores.
   A partir de 1966, o programa diversi�cou-se e, paralelamente à 
concessão de Bolsas Educacionais de pós-graduação, foram

instituídas Bolsas Educacionais de Formação Pro�ssional, anterior-
mente conhecida como Bolsa de Treinamento Técnico. Dois anos mais 
tarde, foram criadas as primeiras Bolsas Educacionais de 
Pré-Graduação.
      Em 1973, foram instituídas as Bolsas Educacionais para professores 
de excepcionais. Quatro anos após, foram criadas as Bolsas Educacio-
nais de Jornalismo e, em 1986-87, foram estabelecidas as Bolsas 
Pró-Nutrição.
     Felizmente, o idealizador da Fundação Rotária (Arch Klumph), que 
trabalhou incansavelmente para seu desenvolvimento, viveu para ver 
sua obra ganhar asas e alcançar vôo mundo afora...

Marco Antonio Gazel


