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Rotary Brás vive Tailândia em jantar

Em homenagem à Convenção Internaci
onal de Rotary em Bangkok de 3 a 9 de
maio, o Rotary Club São Paulo Brás,

através do Distrito 4430, realizou, na noite de
21 de abril último, um exótico Jantar Tailan-
dês, em alegre clima de confraternização na
residência da presidente Dóris Pestana.

Os convivas ali presentes puderam degus-
tar a apimentada sopa tailandesa Tom Yum
Khon, composta por cebola roxa (chalota),
molho de peixe (namplá), folhas de capim-san-
to, frango e outros acepipes, e o macarrão Pad
Thai, feito de arroz, juntamente de óleo, alho,
chalota, namplá, pasta de tamarindo, amendo-
im, broto de feijão limão, pimenta e açúcar.
Na sobremesa, foram servidos banana da ter-
ra frita com gergelim, e os doces de abóbora e
abacaxi picado. Os pratos foram preparados
pelos experientes “chefs de cozinha” Akira
Pinto Medeiros, Rafael Secco e Helder, ex-
intercambistas do Rotary, além do também ex-
pert Ivan Pedro Julio Schiffer, todos vivencia-
dos na Tailândia.

Que bela foto. Foi logo a seguir de nossa chegada à elegante
residência de Dóris Pestana e Mozart Gaia Jr. Aqui ainda a querida

Flora Mina e Alan Wilson

Mozart deve ser, pelo que se vê, o maior colecionador de cachaça
do Brasil, com mais de 5.000 marcas. Sua grande adega tem pinga

cujos nomes jamais se pensaria existir

Aqui, o momento das boas vindas proferidas pela
anfitriã Dóris Pestana ao lado do marido

Mozart e Jane Hatanaka

Que tal um Chá tailandês?
Os cozinheiros preparam também no jantar o

delicioso Chá Tailandês, chamado de “Cha-yen”,
cujos ingredientes são folha de tamarindo e leite

condensado.
Na Tailândia, é servido gelado, disse Akira, devido
ao calor que costuma fazer por lá. Também pode

ser servido quente. Ele é vendido em pó.
Coloca-se o pó no coador de papel com água

quente. Akira disse também que a coloração do
chá é escura, ficando clara em seguida ao

adicionar o leite condensado.

Flora Mina
exibe fotos

da Tailândia,
da época de
sua vivência
naquele país

Dois intercambistas da Tailândia, a menina
I-Suree Srirotok e o jovem Noppanut

Ruangwanitchayakul, ambos de 18 anos,
são amigos e mostraram-se felizes em participar

do Jantar Tailandês. Sentiram-se em casa ao
degustarem os pratos e ao observarem a
decoração típica daquele país asiático,
 criada especialmente para a ocasião.

I-Suree disse que ainda o arroz faz produção
principal da Tailândia.

Titanilla Gazsik é da Hungria, também
intercambista presente no jantar

Eis uma melhor amostra.
Todos os clubes do Brasil

Essa virou até
polêmica, porque
foi o seu próprio
Dondinho (pai de
Pelé) quem criou.
Talvez não exista
outra garrafa em
lugar nenhum

Jane Hatanaka pertence ao Rotary Club São
Paulo Norte. Ocupa o cargo de Tia Person de

Intercâmbio Internacional de Jovens do Distrito
4430 e presidente da Expro Brasil, através dos

Distritos 4610, 4430 e 4590. Na foto com o
governador Ennio Caramella

Isabela é filha
do futuro
presidente Luis
e a colega
Beatriz, ambas
de 15 anos

Suzana, a baiana Sennessy, professora
Ana e uma amiga

Noppanut e I-Suree, a melodia tailandesa

Regina Guido é diretora do Colégio Bom Jesus,
situado na rua Hannemann, onde estudam 400

alunos e ministram as aulas cerca de
35 professores. Ela contou que o colégio

particular franciscano, que completará 95 anos,
tem uma proposta pedagógica e não apenas

religiosa. Ela esteve presente no jantar ao lado
da sobrinha Lígia, por sua vez, acompanhada

do namorado Alexandre.

Ferrara, a esposa Silvia e o filho Thiago

Curiosidades da Tailândia
O paulista Ivan Pedro Julio Schiffer nascido na
ProMater da av. Paulista, disse, em entrevista ao
Jornal do Brás, que viveu os últimos 12 anos na

Tailândia, passando ainda pelo Camboja,
Birmânia, Malásia e China.

Ele contou curiosidades daquele país.
Disse que lá prevalece a poligamia. “Todo homem

tem sua segunda ou terceira mulher”.
Ivan falou ainda que na Tailândia o dinheiro

é um símbolo muito honroso.
Lembrou inclusive que é um país cheio de

superstições e que há uma predileção pelos
números ímpares. “O número nove tem um

significado muito forte na Tailândia. Durante um
leilão de placas de carros, a placa 9999 é a mais
cobiçada. Paga-se uma fortuna por ela”, disse
Ivan. O tailandês é animista, acredita somente
no mundo dos espíritos e na reencarnação,
e é adepto da numerologia, acrescentou ele.

Quanto aos casamentos, têm uma longa e farta
festa, sendo no templo com a duração

de dois dias e duas noites.
Os casais são presenteados com dinheiro.

Ivan disse ainda que o Grand Palace é o templo
mais famoso da Tailândia e o regime de governo é
a monarquia parlamentarista, cujo rei, Bhumibol

Adulyadej, é o mais antigo do mundo, com 62
anos de reinado – ele é filho do Rama V, informou

Ivan, encerrando a entrevista.

Rotex: Antigos
intercambistas

O paulistano Akira
Pinto Medeiros perten-
ce ao Rotex, grupo de
ex-intercambistas do
Rotary Club que se

reúne para dar suporte
aos novos intercambis-

tas.
Akira contou que a

data de fundação do
Rotex é 21 de dezem-

bro de 2001, e foi formado por brasileiros que
voltaram do intercâmbio, ao participarem da

Expro Brasil, que integra o Intercâmbio Internaci-
onal do Rotary.

O Rotex integra três Distritos – 2 na Capital (4610
e 4430), e um no Interior, o Distrito 4590 de

Campinas.

Tailandeses e húngara na festiva

Ambos estão há 10 meses no Brasil.
Ele mora em Embu das Artes e ela em Amparo.

A jovem Titanilla Gazsik-Doricsak, (à esquerda),
outra intercambista presente no jantar, é da
Hungria e tem 17 anos. Ela é de Táborfalva,

cidade próxima de Budapeste, e mora em Embu
das Artes há 9 meses. Estuda aqui no Brasil.

Na foto com eles, os cozinheiros Akira,
Helder, Ivan e Rafael.


