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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? 

          Nos dias 23, 24, 25 e 26 de Maio aconteceu em  
Atibaia a Conferência  do Distrito 4610.
       Muitas  palestras interessantes foram proferi-
das, atividades musicais com jovens das entidades 
mantidas pelos clubes davam início às atividades 
diárias. No encerramento da Conferência, vários 
clubes que se destacaram nas diferentes áreas 
determinadas pelo Governador Reináldo Franco 
foram agraciados com troféus pelo seu destaque.
         Na reunião dos delegados, ocorrida na sexta-
feira, contamos com a presença do companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, que retornou a Atibaia no 
sábado com nossa companheira Raquel e permane-
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ceram até o �nal dos trabalhos, compartilhando 
conosco o almoço de sábado.
      Contamos também com a presença da família 
Scatolini e cabe um destaque especial ao compa-
nheiro Scatolini, coordenador adjunto, que não 
poupou esforços para ajudar o companheiro 
Joaquim Flávio do RCSP Alto da Lapa, coordenador 
da Conferência.
          Esta edição do Boletim Stadium está destinada 
às atividades que �zeram parte do painel  do nosso 
clube, que foi exposto juntamente com os dos 
outros clubes.

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 42 - 28/05/13

stadium

Reunião de Hoje - 28/05/13

20h30 - Reunião Ordinária

Próxima Reunião - 04/05/13

20h00 – Transmissão de Posse do RCSP 
Pacaembu

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

AGENDA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Missão

"A Missão do RCSP Pacaembu é incentivar a 
liderança dos associados, motivando-os a servir à 

comunidade local e regional consolidando, por 
meio de boas ações, a promoção da paz, da saúde e 

da educação para a construção
de um mundo melhor"

Visão
"A Visão do RCSP Pacaembu é ser reconhecido 

como referência na prestação de serviços comuni-
tários de forma e�caz e e�ciente, por meio da 

integração de seus líderes, preservando a ética e
o companheirismo"

Valores
- Ética

- Pro�ssionalismo
- Companheirismo

- Equidade

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

     Projeto realizado pelos RCSP Barra Funda e RCSP 
Pacaembu do Distrito 4610, RCSP Ipiranga e RCSP 
Sudeste do Distrito 4420, Distrito 4855 da Argentina 
(Parceiro Internacional) e a Fundação Rotária com 
número 26.371 no valor de US$ 106.000.

Projeto Global

PLANO VISÃO DO FUTURO
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PLANO VISÃO DO FUTURO

Equipe da Santa Casa e dos
Distritos 4610 e 4420

Assinatura do Memorando de
Entendimento na Santa Casa

Projeto e Reforma do local reservado
ao Banco de Leite Humano

PROJETOS DO CLUBE
Trabalhos com a comunidade:
Fraternidade Irmã Clara (FIC)

        A Fraternidade Irmã Clara é uma instituição que  
abriga portadores de paralisia cerebral.
        No mês de outubro de 2012 foram doadas para 
a FIC fraldas geriátricas. 

Associação  Bene�cente da Comunidade de Jesus
        É uma entidade que complementa a educação formal de crianças e jovens, cujos pais 
trabalham na região. Trabalhos realizados com esta instituição:
 - Regularização do Estatuto da Associação através de escritório de advocacia 
especializado no Terceiro Setor.
 - Troca do piso térreo através do Projeto Distrital (em execução)

Rotaract
Formação do Rotaract Club de

São Paulo Pacaembu. 

Contribuição à Fundação Rotária
     Doação de 2 Títulos Paul Harris : Ana Paula Sanchez e Maiby Aranha Homsi Elias e 2 
sa�ras:  Abelardo Marcos Junior e Ivo Alexandre Junior. 



PROJETOS DO CLUBE (continuação)
Participação no Fórum pela Paz em São Paulo:

Paz Urbana através da Cidadania
       O Fórum ocorreu na Assembléia Legislativa no dia 25 de Fevereiro de 2013 sobre a 
coordenação do Diretor José Antonio Figueiredo Antiório.  

Projeto Talento Jovem
      A Fundação de Rotarianos de São Paulo, em 
parceria com o Rotary, está lançando o Projeto 
Talento Jovem. Um programa para concessão de 
bolsas de estudos, para as Faculdades Integradas Rio 
Branco. 
         O RCSP Pacaembu inscreveu 2 candidatas que 
foram aprovadas no exame vestibular.

Pro�ssionais do Ano
         O RCSP Pacaembu criou o troféu “Paz no Servir através de sua pro�ssão” e todos os 
pro�ssionais do RCSP Pacaembu foram homenageados no mês de outubro.

Projeto Rumo
        Realizado no  Colégio João Paulo I realizado no 
dia  24 de novembro de 2012.

Desenvolvimento do Quadro Associativo
Foram empossados, até o momento, 3 novos companheiros.

Rachel de Rosso Buzzoni – foi empossada nodia 6 de Novembro
de 2012, durante a visita do governador Reinaldo Franco.

Maria Beatriz Garcia Russo foi empossada
no dia 29 de Janeiro de 2013.

Giovanni Salatin empossado em 10 de Maio de 2013.

Visita ao Instituto Pro�ssionalizante Paulista (IPP)
      Foi realizada reunião conjunta com os RCSP Avenida 
Paulista, Memorial da América Latina e Pacaembu nas 
dependências do IPP para que houvesse melhor integração 
entre os clubes que fazem parte do IPP com os trabalhos 
realizados.
      O RCSP Pacaembu colabora com o IPP oferecendo estágio 
aos aprendizes e em muitos casos efetivando os jovens.

Boletim Semanal



PROJETOS DO CLUBE (continuação)

Algumas Palestras  Realizadas
DQA – Francisco de Souza Ferreira Filho

Novas Gerações: Daniel Pimenta Arroyo com participação dos jovens que integrarão o Rotaract

Instituto Zero a Seis – Dr. João Augusto Figueiró Alfabetização e situação da educação
no Brasil – Dr. Luiz Gonzaga Bertelli 

Presidente do CIEE)

Palestra de Beatriz Helena Azevedo Castro
A História dos rotarianos que ajudaram e

ajudam a fazer a História do Rotary no Brasil

Reunião Domiciliar Reunião de Companheirismo com
plantio de árvore (Pera D’Agua)
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"TU DIVENTI RESPONSABILE DI CIÒ CHE 
SEMPRE PRIGIONIERO”

Antoine de Saint-Exupéry
(Tradução: Google)

Antoine de Saint-Exupéry



NOTÍCIAS DO RCSP PACAEMBU

Na Conferência da Paz foi escolhido o Melhor Boletim de Clube do Distrito 4610 e o Rotary Club de São 
Paulo Pacaembu foi  contemplado com o prêmio.

Agradeço à todas as minhas amigas que colaboraram com artigos para a Coluna Feminina, ao Gazel que 
em todas as semanas escreveu sobre a História do Rotary e a jovem Ana Carolina Scatolini pelo 

pro�ssionalismo e dedicação na edição de cada número do boletim.
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COLUNA FEMININA

Escolhas de uma vida 

A certa altura do �lme Crimes e Pecados, o personagem interpretado por 
Woody Allen diz: "Nós somos a soma das nossas decisões".

Essa frase acomodou-se na minha massa cinzenta e de lá nunca mais saiu. 
Compartilho do ceticismo de Allen: a gente é o que a gente escolhe ser, o 
destino pouco tem a ver com isso.

Desde pequenos aprendemos que, ao fazer uma opção,estamos 
descartando outra, e de opção em opção vamos tecendo essa teia que se 
convencionou chamar "minha vida". 

Não é tarefa fácil. No momento em que se escolhe ser médico, se está abrindo 
mão de ser piloto de avião. Ao optar pela vida de atriz, será quase impossível 
conciliar com a arquitetura. No amor, a mesma coisa: namora-se um, outro, 
e mais outro, num excitante vaivém de romances. Até que chega um 
momento em que é preciso decidir entre passar o resto da vida sem compro-
misso formal com alguém, apenas vivenciando amores e deixando-os ir 
embora quando se �ndam, ou casar, e através do casamento fundar uma 
microempresa, com direito a casa própria, orçamento doméstico e responsa-
bilidades.

As duas opções têm seus prós e contras: viver sem laços e viver com laços...

Escolha: beber até cair ou virar vegetariano e budista? Todas as alternativas 
são válidas, mas há um preço a pagar por elas.

Quem dera pudéssemos ser uma pessoa diferente a cada 6 meses, ser 
casados de segunda a sexta e solteiros nos �nais de semana, ter �lhos 
quando se está bem-disposto e não tê-los quando se está cansado. Por isso é 
tão importante o auto conhecimento. Por isso é necessário ler muito, ouvir os 
outros, estagiar em várias tribos, prestar atenção ao que acontece em volta e 
não cultivar preconceitos. Nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas, 
elas têm que re�etir o que a gente é. Lógico que se deve reavaliar decisões e 
trocar de caminho: Ninguém é o mesmo para sempre.

Mas que essas mudanças de rota venham para acrescentar, e não para 
anular a vivência do caminho anteriormente percorrido. A estrada é longa e 
o tempo é curto.Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabili-
dade e maturidade para arcar com as conseqüências destas ações.

Lembrem-se: suas escolhas têm 50% de chance de darem certo, mas também 
50% de chance de darem errado. A escolha é sua...!

Pedro Bial


