
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? 

Banco de Leite Humano da Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

     Após quase um ano de trabalho intenso, com 
muitas reuniões entre os RC de São Paulo Barra 
Funda, RC de São Paulo Pacaembu (Distrito 4610), RC 
de São Paulo Ipiranga, RC de São Paulo Sudeste 
(D.4420) e várias diretorias da Santa Casa, �nalmente 
chegamos a um acordo onde a Santa Casa cuidaria 
da reforma do local onde será instalado o Banco de 
Leite e o projeto entre os Rotary Clubes e a Fundação 
Rotária, seriam encarregados de equipar o Banco de 
Leite.
        Mediante este acordo precisávamos arrumar um 
parceiro internacional, missão não muito fácil, pois, 
os projetos precisavam estar concluídos no site até 
31 de Março.
   Com a ajuda da companheira Cidinha, fomos 
apresentados ao governador 2012-13 do Distrito 
4855 da Argentina, Marcelo Frangiosa, que aceitou 

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

ser nosso parceiro internacional, doando US$ 
27.086.
      Assim que tivemos esta con�rmação procuramos 
o Governador Reinaldo Franco que nos apoiou 
inteiramente, pois, parte do valor do projeto que é 
de US$ 104.000, será doado pelos distritos 4420 e 
4610 (US$ 27.086).
    Como é do conhecimento de todos, o Subsídio 
Global é feito pelo FDUC de um ou mais distritos, no 
nosso caso brasileiros, e, esta doação corresponde a 
25% do projeto, o distrito argentino doará os outros 
25%, também do seu FDUC e a Fundação Rotária 
doará 50% do valor.
    Estamos no aguardo da análise da comissão da 
Fundação Rotária do RI para podermos concluir este 
projeto de grande importância e que atenderá 3 
hospitais: a própria Santa Casa, o Hospital Municipal 
São Luiz Gonzaga e o Hospital Estadual Francisco 
Morato.

Emira Gazel
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Reunião de Hoje - 26/03/13

20h30 - Reunião Mista, conjunta com o RCSP Jardim 
das Bandeiras  e Palestra “A alfabetização no 
Brasil: situação atual e consequências”, 
ministrada pelo Dr. Luiz Gonzaga Bertelli

Próxima Reunião - 02/04/13

19h30 - Reunião do Conselho Diretor
20h30 - Reunião de Planejamento Estratégico

*Dólar Rotário para março de 2013 – R$ 1,97

AGENDA

HISTÓRIA DO ROTARY
O Rotary no Brasil

         O primeiro Rotary do Brasil foi fundado no Rio de 
Janeiro, no ano de 1922 com 16 sócios, sendo seus 
organizadores Heriberto Coates, rotariano de 
Montevidéu, o jornalista Herbert Moses e Henry 
Irchwart, secretário da ACM do Rio de Janeiro.

      Em fevereiro de 1924 é realizada a primeira reu-
nião do Rotary Club de São Paulo, tendo como seus 
organizadores Irving Henry Gallton, secretário da 
ACM de São Paulo, e Robert Shalders, que represen-
tava o Rotary Internacional.

EGD Marco Antonio Gazel

ÚLTIMA REUNIÃO
Dia 19 de março

“A História dos rotarianos que ajudaram e ajudam a fazer a História do 
Rotary no Brasil”, por Beatriz Helena Azevedo Castro

 

AVISO: Reunião de Companheirismo
No próximo dia 27 de Abril realizaremos reunião de companheirismo na chácara do companheiro Bispo e Márcia.
 



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

RCSP PACAEMBU PARTICIPA DO PETS - GOV. ELEITO 2013-14 - CLAUDIO MOYSES

          De 22 à 24 de março, o Distrito 4610 
realizou o PETS, em Indaiatuba – SP, coman-
dado pelo Governador Eleito 2013-14, 
Claudio Moyses, e sua esposa Sylvia Regina. 
Na condição de presidente eleito de nosso 
clube lá estive, junto com minha esposa 
Maria Helena.

         O seminário tratou de diversos assuntos, 
tais como: A importância do clube na 
estrutura do RI; atribuições e responsabili-
dades do presidente; importância da 

interação com o poder público; protocolo; harmonia no grupo etc. 
Além disso, foram discutidos temas relacionados às Avenidas de 
Serviços à Comunidade, Pro�ssionais e Novas Gerações, bem como ao 
Programa de Intercâmbio de Jovens, ao Desenvolvimento do Quadro 
Associativo – DQA e  à Fundação Rotária (captação de recursos, IGE, 
bolsas, subsídios distritais e globais).

       Em sessão restrita aos Presidentes Eleitos, foram tratados temas 
como o planejamento do ano (calendário), fóruns, mês temático, 
tesouraria, planejamento estratégico e menção presidencial.

      No domingo, tivemos palestras sobre Clube Forte: Filoso�a do 
Rotary, Grande Prêmio Distrital (conjunto de metas a serem cumpridas 
pelos clubes) e uma interessante palestra sobre Saúde: Comportamen-
tos de liderança para motivar a prática de exercícios físicos.

            Nas palavras do Diretor de RI, José Antônio de Figueiredo Antiório, 
o principal projeto dos clubes do Distrito 4610 para o momento é o 
DQA, uma vez que estamos correndo um grave risco de redistrita-
mento, devido ao número atual de associados estar abaixo daquele 

preconizado pelo RI para manutenção de um Distrito. Pediu a todos, um 
grande esforço para aumentar o quadro associativo, mas sem abrir mão 
dos princípios rotários que norteiam a admissão de um novo associado. 
Também enfatizou que o Rotary não nasceu para atuar no “varejo”, mas 
sim para realizar projetos de grande impacto que trazem ganhos para a 
comunidade e para a imagem pública do Rotary.

       O Governador Eleito, Claudio Moyses, assim como outras autori-
dades rotárias, também destacou a importância dos clubes atuarem 
dentro de seus territórios, com trabalhos desenvolvidos para suas 
comunidades, envolvendo para isso as entidades e pessoas representa-
tivas daquela área, tais como: subprefeitura, escolas, creches, igrejas, 
polícias civil e militar, associações etc. Também solicitou empenho dos 
clubes na realização de projetos, estimulando inclusive a parceria entre 
clubes, quando for o caso, para o desenvolvimento de projetos de 
maior vulto e de atuação fora de seu território.

      Na ocasião, pudemos conhecer o nosso Governador Assistente: 
Gilberto Almeida, do RCSP Parque Continental. Ele atuará também 
junto aos seguintes clubes: RCSP Sumaré, RCSP Bom Retiro, RCSP 
Avenida Paulista e RCSP Vila Nova Conceição.

         Por �m, destaco a brilhante participação de nossos companheiros 
nesse PETS. A coordenação geral (perfeita) foi feita pelo nosso compa-
nheiro José Luiz Scatolini, que contou com a inestimável ajuda de sua 
esposa Bernadete e de sua �lha Ana Carolina. Além disso, o irreparável 
Protocolo e a brilhante palestra sobre esse mesmo tema estiveram a 
cargo de nosso companheiro Luiz Antonio De Bortoli, que estava acom-
panhado de sua esposa Cecília.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente Eleito 2013-14

RCSP Pacaembu

O que é o PETS?
Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos

(President-Elect Training Seminar)
   

   O Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos de Clube (PETS) prepara os 
presidentes de mais de 32.000 Rotary Clubs para o exercício de seus cargos. Os 
presidentes entrantes não só aprendem seu papel e responsabilidades, como têm a 
oportunidade de estabelecer contato com o governador entrante e os governadores 
assistentes.

Quem participa: Presidentes eleitos de clube

Periodicidade recomendada: Anualmente em março

Fonte: Website do Rotary International (rotary.org)

COLUNA FEMININA
De�nição de Avô

Redação de uma menina de 8 anos, publicada no Jornal do Cartaxo, em Florianópolis - SC

          Um avô é um homem que não tem �lhos, por isso gosta dos �lhos dos outros. Os avôs não têm nada para fazer, 
a não ser estarem ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam nas �ores bonitas nem nas lagartas. 
Nunca dizem: Some daqui!, Vai dormir!, Agora não!, Vai pro quarto pensar! Normalmente são gordos, mas 

mesmo assim conseguem abotoar os nossos sapatos. Sabem sempre o que a 
gente quer. Só eles sabem como ninguém a comida que a gente quer comer. Os 
avôs usam óculos e, às vezes, até conseguem tirar os dentes. Os avôs não 
precisam ir ao cabeleireiro, pois são carecas ou  estão sempre com os cabelos 
arrumadinhos. Quando nos contam histórias nunca pulam partes e não se 
importam de contar a mesma história várias vezes. Os avôs são as únicas 
pessoas grandes que sempre têm tempo para nós. Não são tão fracos como 
dizem, apesar de morrerem mais vezes do que  nós. Todas as pessoas devem 
fazer o possível para ter um avô, ainda mais se não tiverem televisão.

Colaboração: Roseli Acerbi Imagens: reprodução da internet

“Devemos �orir onde Deus nos plantar.” Claudio Moyses


