
 Companheiros e amigos,
 No calendário rotário, fevereiro é o 
mês cuja área de enfoque é a Paz e a Pre-
venção/Resolução de Confl itos.
 Deixamos aqui, uma mensagem do 
Papa Francisco:

Trecho da Mensagem do Papa Francisco 
para 50º Dia Mundial da Paz

(1º de janeiro de 2017)

 “No início deste novo ano, formulo 
sinceros votos de paz aos povos e nações do 
mundo inteiro, aos chefes de Estado e de governo, bem como 
aos responsáveis das Comunidades Religiosas e das várias 
expressões da sociedade civil. Almejo paz a todo o homem, 
mulher, menino e menina, e rezo para que a imagem e seme-
lhança de Deus em cada pessoa nos permitam reconhecer-
nos mutuamente como dons sagrados com uma dignidade 
imensa. Sobretudo nas situações de confl ito, respeitemos esta 
«dignidade mais profunda»[1] e façamos da não-violência 
ativa o nosso estilo de vida.
 Esta é a Mensagem para o 50º Dia Mundial da Paz. Na 
primeira, o Beato Papa Paulo VI dirigiu-se a todos os povos – e 
não só aos católicos – com palavras inequívocas: «Finalmente 
resulta, de forma claríssima, que a paz é a única e verdadeira 
linha do progresso humano (não as tensões de nacionalismos 
ambiciosos, nem as conquistas violentas, nem as repressões 
geradoras duma falsa ordem civil)». Advertia contra o «perigo 

de crer que as controvérsias internacionais não 
se possam resolver pelas vias da razão, isto é, 
das negociações baseadas no direito, na justiça, 
na equidade, mas apenas pelas vias dissuasivas 
e devastadoras». Ao contrário, citando a Pacem 
in terris do seu antecessor São João XXIII, exal-
tava «o sentido e o amor da paz baseada na ver-
dade, na justiça, na liberdade, no amor».[2] É 
impressionante a atualidade destas palavras, não 
menos importantes e prementes hoje do que há 
cinquenta anos.
 Nesta ocasião, desejo deter-me na não-
violência como estilo duma política de paz, e 

peço a Deus que nos ajude, a todos nós, a inspirar na não-
violência as profundezas dos nossos sentimentos e valores 
pessoais. Sejam a caridade e a não-violência a guiar o modo 
como nos tratamos uns aos outros nas relações interpessoais, 
sociais e internacionais. Quando sabem resistir à tentação da 
vingança, as vítimas da violência podem ser os protagonis-
tas mais credíveis de processos não-violentos de construção 
da paz. Desde o nível local e diário até ao nível da ordem 
mundial, possa a não-violência tornar-se o estilo caraterístico 
das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, das nossas 
ações, da política em todas as suas formas.(...)”

Fonte: http://w2.vatican.va/

MUITO OBRIGADO!
Um forte abraço e vamos em frente!

Palavras do Presidente

Agenda de fevereiro

07/02  
19h30   Reunião do Conselho Diretor
20h30   Reunião Ordinária

14/02 
20h30   Reunião Festiva Mista
  Palestra “Paz e Prevenção - Resolução 
de Confl itos”
  Palestrante: Padre Juarez de Castro

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 

Boletim Stadium
Edição nº 23 | 07/02/17

Distrito 4610

- Protocolo anunciou a composição da mesa: Lugar n. 1 Presi-
dente; Lugar n. 2 Dr. Wilson Roberto Sandyk, palestrante da 
noite; Lugar n. 3 Secretário.  Anunciou, também, a presença 

Assuntos tratados na última reunião
de convidados, esposas dos companheiros e  as efemérides do 
período.
- Secretaria comunicou a posição junto ao facebook do perfi l 

José Luiz Scatolini
Presidente do RCSP Pacaembu

21/02 - não haverá reunião

 Transferência para dia 23/02 (quinta-feira)

 Waldis Dellamanha

 Às 20h no Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis, 996

 Palestrante: Presidente do RI 2016-17, John F. Germ

 Tema: Paz e Compreensão Mundial

28/02 - não haverá reunião - Carnaval
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Conselho Diretor

Aconteceu na última reunião

Presidente Scatolini dando posse ao companheiro Leandro.
Família do Leandro: esposa Fernanda filhos Gabriel e Lorena e sua mãe Bety. 

Assuntos tratados na última reunião (continuação)

do clube;
- Comp. Virgilio, nas gotas rotárias, discorreu 
sobe as áreas de enfoque preconizadas pelo Ro-
tary durante o ano;
- Presidente comentou sobre a agenda de feve-
reiro. Foram canceladas as duas últimas re-
uniões em razão da transferência para a Reunião 
Waldis Dellamanha  do RCSP Sumare e a outra 
em razão do carnaval. Convidou todos para a 
reunião do dia 14/2 com a presença do Padre 
Juarez de Castro;
- Na sequencia, após a leitura dos currículos 
pelo Comp. Bispo, protocolo, foi procedida a 

cerimônia de posse dos novos companheiros 
Leandro e Roberson, que fizeram a leitura do 
Termo de Posse, recebendo cada o pin rotário e 
material de estudos do Rotary. Todos os compa-
nheiros do clube cumprimentaram os novos só-
cios, em especial a Comp. Maby, representante 
da área de companheirismo do clube.
- O Protocolo leu o currículo do palestrante da 
noite, Dr. Wilson Roberto Sandyk,  que nos brin-
dou com uma excelente palestra sobre mitos e 
verdades sobre implantes dentários. Ao final, foi 
agraciado com uma flâmula do clube entregue 
pelo Presidente.

Presidente Scatolini e Dr. Wilson Sendy,
Palestrante da noite.

Presidente Scatolini dando posse ao companheiro Roberson.
Companheiro Roberson e sua esposa Vanessa.

Presença das queridas esposas



Aniversariantes de fevereiro
03- Sydney, esposa do companheiro Jayme

07 - Sofi a, neta dos companheiros Emira e Gazel

09 – Marcelo, fi lho do companheiro Jayme

12 – Roberta, fi lha do companheiro Acerbi

15- companheiro Sérgio

15 - Larissa, neta do companheiro Bispo

16- companheiro Acerbi

18 - Fernanda, esposa do companheiro Leandro

21 – Adriana, fi lha do companheiro Bortoli

22 – casamento do companheiro Scatolini e

Bernadete

26- Maria Helena, esposa do companheiro Abelardo

Aniversariantes de fevereiro
03- Sydney, esposa do companheiro Jayme

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 

PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

ATUAÇÃO EM CASOS DE CONFLITOS:

O número de refugiados ou desabrigados, em decorrên-
cia de confl itos armados, perseguição politica  ou outros 
fatores locais é muito grande, chegando a mais de 50 mi-
lhões de pessoas.

ENTRE EM AÇÃO:

- Identifi que a raiz ou os fatores agravantes do confl ito e 
procure abrandá-los. Ajude crianças órfãs ou traumatiza-
das por confl itos.
- Ofereça ajuda àqueles que tiveram que deixar suas ca-
sas, suas  comunidades  ou suas cidades por causa de 
confl itos, ou outra causas.
- Dê apoio a grupos marginalizados que correm risco de 
se tornar vítimas de violência e perseguição.

**Entre as vítimas dos confl itos armados, 90% são civis, 
dos quais pelo menos a metade são crianças.

DICAS:

- Planeje projetos para engajar todos os moradores da co-
munidade, incluindo mulheres e crianças  marginaliza-
das e as partes envolvidas no confl ito.

- Entenda e respeite as leis e costumes de todas as comu-
nidades com as quais trabalha. 

Áreas de enfoque do Rotary: mês de fevereiro

- Ensine crianças e jovens a lidar com confl itos através de 
encenações e esportes.

- Ensine líderes comunitários a usar estratégias para pre-
venir e mediar confl itos, tais como facilitação de diálogos 
na comunidade e uso de resoluções alternativas para dis-
putas.

- Forme parcerias com  Bolsistas Rotary pela Paz, e outras 
organizações  especialistas em prevenção de confl itos. 

PREVENÇÃO DE CONFLITOS/PROMOÇÃO DA PAZ

ENTRE EM AÇÃO :

- Integre estratégias de mediação e resolução de confl itos 
em projetos que envolvam escolas, orfanatos, locais de 
trabalho e centros comunitários.

- Recrute candidatos às Bolsas Rotary pela Paz. Até 100 
bolsistas do mundo todo são selecionados anualmente 
para estudar nos Centros Rotary pela Paz. 

- Realize projetos que abordem as raízes dos confl itos, 
como pobreza, desigualdade, tensões entre grupos étni-
cos, falta de acesso à educação e escassez de recursos.

- Participe de atividades humanitárias e de companhei-
rismo com Rotary Clubes  de outras partes do mundo para 
promover a compreensão e a paz. 

Colaboração: companheiro Virgílio


