
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? 

         O mês de Abril é dedicado às Revistas Rotárias e 
assim como no Brasil temos “O Brasil Rotário”, outras 
30 revistas são produzidas em 24 idiomas e distribuí-
das em 154 países e regiões geográ�cas, que signi�-
cam cerca de 1,2 milhão de exemplares mensais, 
divulgando os ideais e ações da nossa organização. 
(fonte Revista Brasil Rotário  - Abril 2013)
     Em menor escala de informações e de distri-
buição estão os boletins dos clubes.

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

    O RCSP Pacaembu edita semanalmente seu 
boletim divulgando seus trabalhos, participações 
em trabalhos comunitários, eventos distritais e 
informação rotária, que retratam �elmente a história 
do clube.
        Falamos tanto em memória dos clubes e tenho 
certeza que durante estes 23 anos de existência do 
nosso clube, estes boletins representam um arquivo 
riquíssimo dos momentos vividos pelo RCSP 
Pacaembu.

Emira Gazel

PALAVRAS DA PRESIDENTE

Rotary International
Presidente: Sakuji Tanaka

Diretor 2011-13: 
José Antonio Figueiredo Antiório

Governador D. 4610:
Reinaldo Franco

RCSP Pacaembu
Conselho Diretor 2012-2013

Presidente
Emira Maria Aranha Gazel

Vice-Presidente
Celso de Lima Buzzoni

Presidente Eleito 2013-14
Abelardo Marcos Junior

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretária
Ana Paula Sanches

1ª Diretor do Protocolo
Luiz Antonio De Bortoli
2º Diretor do Protocolo

Ivo Alexandre Junior
1º Tesoureiro

Geraldo Silvio Acerbi
2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
José Luiz Scatolini

Frequência
Elenita Marmo Vanzetta Costa

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

Comissão de Projetos Humanitários
(Prestação de Serviços)
Marco Antonio Gazel
Serviços Profissionais

Celso de Lima Buzzoni
Serviços à Comunidade

Joel Roberto Scholl
Serviços Internacionais
Sérgio Ewbank Carneiro

Serviços às Novas Gerações
Ana Paula Sanches

Comissão da Fundação Rotária
Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto

Renato Silva Martins
Comissão de Desenvolvimento 

do Rotary (DQA)
William César dos Santos

José Luiz Scatolini
Comissão de Imagem Pública do Rotary

Ricardo H. Alves Almança
Conselheiro Pessoal e Instrutor Rotário

Marco Antonio Gazel
Conselho Fiscal

Jayme José de Araújo
Ronaldo José Bispo

Coordenação dos Cônjuges
Dalila Cristina Gonçalves Scholl

Stadium Edição 36 - 16/04/13

stadium

Reunião de Hoje - 16/04/13

Transferida para o RCSP Memorial da América Latina 
em comemoração ao 19º aniversário do nosso clube 
a�lhado.

Próxima Reunião - 23/04/13

20h30 - Planejamento estratégico

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

AGENDA

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

Aniversariantes da Semana
Dia 16 - companheira Rachel

Dia 16 – aniversário de casamento
do companheiro Renato e Wassila

Dia 17 – aniversário de casamento dos
companheiros Gazel e Emira

Notícias do Distrito
Dia 16 - 19º aniversário do RCSP Memorial da 
América Latina
Dia 25  - Aniversário de 25 anos do RCSP 
Jabaquara – no Restaurante Mister Tango – 
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 185 – Jardim 
Aeroporto às 20h30.

A companheira Maria Beatriz Garcia Russo esteve em férias na 
Argentina e visitou o Rotary Club de Buenos Aires, trazendo 

mais uma �âmula para nosso acervo.

ÚLTIMA REUNIÃO



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
 

FALTA POUCO!!
         Com certeza você já passou pela situação de faltar 
muito pouco para realizar algo, certo? Poucos dias para 
chegar a data do seu casamento, poucas semanas para 
você fazer uma viagem esperada e às vezes poucos 
minutos para se tornar avô pela primeira vez.  É difícil 
medir a expectativa, mas são nessas horas que você 
pensa: “falta apenas isso para eu conseguir”.  
      Foi pensando neste “falta só isto”que o Rotary iniciou a campanha 
internacional “this close”, a qual convida pessoas do mundo todo para 
ajudarem com a erradicação da poliomielite, doença deformadora e, às 
vezes, fatal.
      Os casos de paralisia infantil diminuíram rapidamente desde 1985, 
mas a luta ainda não acabou. Por apenas US$0,60 uma criança pode ser 
protegida do vírus por toda sua vida. Se não erradicarmos a pólio agora, 
mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos poderiam �car 
paralisadas pela doença nos próximos 40 anos.

         Como falta muito pouco para que esta doença seja 
totalmente erradicada, o Rotary elaborou a campanha 
mundial que conta com apoio de várias personali-
dades, entre os quais �guram nomes como Bill Gates, 
Jackie Chan, Ziggy Marley, Amanda Peet e muitos 
outros. 

       Esta conscientização de que “falta só isto” para vencermos a pólio 
pode ser feita de várias maneiras. As doações dão apoio a campanhas de 
vacinação em países onde a pólio continua endêmica, pois enquanto o 
vírus representar uma ameaça para uma única criança, todas as outras 
permanecerão em risco. 
          Para saber mais sobre como colaborar com a causa, basta acessar o 
site http://www.endpolio.org/pt O portal disponibiliza uma série de 
informações sobre como a campanha está sendo desenvolvida e você 
ainda pode compartilhar tudo nas suas redes sociais – seja pelo Twitter 
ou pelo Facebook.

Rachel de Rosso Buzzoni

HISTÓRIA DO ROTARY

Sua Missão

          Se a visão é o destino aonde você quer chegar, a missão é a estrada para chegar lá. As metas são as paradas na beira da estrada. Como as paradas 
para banheiro, lanche e alongamentos na beira da estrada de uma grande viagem. Sua missão é sua regra de ouro. Em cada área chave de resultados de 
sua vida você deve construir uma sólida regra de ouro. E uma para sua vida global.
          Qual a sua missão na vida? Boa essa pergunta? A palavra missão vem da raiz miss que quer dizer enviar. A palavra ganhou signi�cado próprio ao 
longo do tempo e hoje tem como sentido razão de ser. Porque você foi enviado? Um percentual muito signi�cativo da população passa pela vida sem saber 
sua missão. Como descobrir sua missão?
          Existe um exercício muito interessante que o ajudará a encontrar a sua missão. Sente-se em um lugar tranqüilo, relaxe, feche os olhos e visualize a 
sua lápide. Seu epitá�o. Qual frase você vê escrita abaixo do seu nome? Se conseguir ver claramente a frase de seu epitá�o, você terá  encontrado sua 
missão na vida. Pois viverá sua vida de acordo com essa frase. É um exercício profundo! Estará construindo sua regra de ouro. Se este exercício o assusta, 
trabalhe seu medo da morte.
          Uma vida sem uma regra de ouro é presa fácil dos desvios que surgem no caminho. A missão faz com que o universo conspire a seu favor, pois sua 
vida se organiza para isso.

Fonte: A lei do triunfo para o século 21 – Jamil Albuquerque, Marcio Abbud e Walter Kaltenbach

Instituto Rotary

      Criado com o nome de Instituto Rotário é um evento que reúne 
governadores de distrito (os que já exerceram a função, os que exercem 
e os que exercerão) e outros administradores do Rotary International, 
que compõem uma zona, área ou região.
     O objetivo básico do Instituto é proporcionar aos participantes 
informações mais atualizadas sobre recentes programas e �loso�a do 
Rotary, além de companheirismo e motivação.
      O Instituto permite aos administradores atuais e futuros adquirir
mais conhecimento sobre suas responsabilidades, oportunidade criativa 
para sua liderança e é uma fonte de idéias para fortalecer o movimento 

rotário em cada região ou distrito. 
       A escolha do local de sua realização é de competência do Diretor 
responsável pela zona ou região, de comum acordo com os líderes locais 
e a duração do mesmo é de 2 a 3 dias.
       O Rotary International  na maioria das vezes é representado pelo 
próprio Presidente e a Fundação Rotária pelo seu Chairman.
            Além da dinâmica atuação e divulgação dos temas rotários, o ponto 
alto dos institutos é o reencontro de cada governador de distrito com 
seus pares do mesmo ano em que serviram como governador do 
Distrito.

EGD Marco Antonio Gazel

COLUNA FEMININA


