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O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Edição 25
03/04/2012

 Palavras do Presidente
      O mês de abril em Rotary é o mês da Revista Rotária. 
Se existe uma tarefa que não deixamos de cumprir 
nesta gestão, foi divulgar nossos projetos, companhei-
rismo e acontecimentos no clube, que graças a todos,  
foram muitos e com sucesso. Nosso boletim Stadium, 
desde 1989, é um dos melhores veículos de comuni-
cação neste Distrito e também fora dele.
     Teremos também, como destaque, a posse da nossa 
futura companheira Ana Paula e a Conferência Distrital, 
que tem como coordenador nosso companheiro 
Scatolini.
     Que este mês de abril venha e com ele mais trabalho 
e sucesso para todos nós!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
mais um mês desta gestão se passou. Março foi um mês 
bem corrido, com várias atividades no clube.
    Tivemos o início dos trabalhos do nosso clube na 
creche Bolha de Sabão, com os companheiros Joel, 
Marco e Emira Gazel, mais a cônjuge Dalila. Foram 
realizados acompanhamentos médicos nas crianças e a 
preparação da festa de Páscoa, que será nesta quarta-
feira, dia 04. A companheira Emira reuniu as cônjuges 
em sua residência para planejar esta festa, que temos 
certeza que será inesquecível.
       Na nossa última reunião (mista), tivemos a palestra 
da Dra. Lea Michaan, sobre o tema “Relacionamento de 
Casais”.

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor – 20h30 – Reunião Ordinária

Dia 04 – Festa de Páscoa (dia todo) – Creche Bolha de Sabão – aproximadamente 110 crianças 
(detalhes da festa a ser divulgado no próximo boletim)

Dia 10 – 20h30 – Reunião Ordinária – Palestra “Cuidados que devemos ter com Alimentos” – 
Dr. Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria)

Dia 17 – 20h30 – Reunião Ordinária – Posse da Sra. Ana Paula Sanches (futura companheira) e 
Depoimentos sobre o Projeto RYLA (Artur e Edineia)

Dia 24 – 20h30 – Reunião Mista – Palestra “Chef de Cozinha e sua história” – Sra. Luciana Borges
(cônjuge do Pres. Emerson) – o RCSP Memorial transferiu sua reunião para o RCSP Pacaembu

AGENDA DE ABRIL

1 – Festa de Páscoa na Creche Bola de Sabão
     No próximo dia 04 de abril, será realizada a festa de 
Páscoa na Creche Bolha de Sabão. O evento terá início às 
09 horas e terminará às 16 horas, havendo algumas 
pausas dentro deste horário.
    Nossa colaboração ao evento foi aluguel de uma 
piscina de bolinhas e uma cama pula-pula, pelos quais a 
“caixinha” dos cônjuges pagou o valor de R$ 280,00. 
Neste pacote eles levarão mais 02 brinquedos graciosa-
mente.
       Foram comprados, também, 110 ovos de páscoa (valor 
R$1.155,00) que serão distribuídos às crianças que 
também foram ofertadas pelo caixa dos cônjuges.
      Iremos, ainda, oferecer no horário do lanche em cada 
período, sorvetes do Rochinha que estarão acondiciona-
dos em um carrinho de sorvete e que será servido por 
nós. O gasto do sorvete foi de R$ 784,00 e foi ofertado 
pelo caixa do clube.

       O casal Bernadete e comp. Scatolini, 
fez uma doação de 110 coelhos, feitos 
com garrafa pet pela Bernadete, onde 
foi colocada uma cenoura de papel 
crepom com guloseimas em cada um, 
para as crianças, mais uma folha de 
com um desenho para pintar.

      

Aniversariantes
dA SEMANA

04 – companheiro Luiz Cirino

      Neste dia, teremos a colaboração dos cônjuges, dentro 
da disponibilidade de cada um. O convite é extensivo aos 
rotarianos e amigos (as) que quiserem participar, pois 
será um magní�co evento!

2 – PETS – Treinamento de Presidentes e Secretários 
2012-13
    Nos dias 23 a 25 de março foi realizado, no Hotel 
Vitória (Indaiatuba-SP), o PETS 2012-13. Foi um evento 
intenso e bem elaborado pelos coordenadores e 
responsáveis, principalmente pelo comp. Reinaldo 
Franco – Governador eleito 2012-13, que demonstrou 
muito carinho por todos. Sucesso ao futuro Governa-
dor e sua equipe, contem com o RCSP Pacaembu.    
     Estiveram presentes pelo clube: comp. Emira Gazel 
(Presidente 2012-13) e seu cônjuge comp. Marco Gazel, 
comp. Abelardo (Secretário 2012-13) e sua cônjuge 
Maria Helena, comp. Emerson (GA 2012-13) e sua 
cônjuge Luciana.

Companheira Emira Gazel
Serviços à Comunidade

Coelho feito pela Bernadete,
esposa do comp. Scatolini
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Para acessar todas as fotos da reunião, 
entre outras fotos, visite: 

http://www.rotarypacaembu.org.br/album

Quem desejar contribuir com o Boletim 
Stadium, favor enviar matérias até as 

sextas-feiras no e-mail:

Ana Carolina Scatolini
boletim@rotarypacaembu.org.br

1. É a VERDADE? 

2. É JUSTO para todos
 os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e 
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para 
todos os interessados? 

Prova Quádrupla

Notícias do Clube e do Distrito (continuação)

Dia 27 de março
Palestra – “Relacionamento de Casais”

Dra. Lea Michaan

3) Presentes de Páscoa para crianças da FIC
      No dia 01 de abril, domingo, o casal Bernadete, comp. Scatolini e eu, estivemos na FIC (Fraternidade 
Irmã Clara) entregando 41 kits de Páscoa para as crianças com paralisia cerebral, que lá residem. A 
Bernadete produziu e montou estes kits, que continham uma garrafa pet recortada e caracterizada de 
coelho, um babador atoalhado especial, um achocolatado (pois as crianças só ingerem comidas 
pastosas-líquidas) e uma folha para colorir. O RCSP Pacaembu mais uma vez agradece a generosidade 
e dedicação da Bernadete - grande colaboradora com um enorme coração.

Última reunião e outros acontecimentos

Crianças recebendo os presentes. Não precisamos dizer se o Danilo gostou ou não do coelhinho (foto da direita)

Kit, o qual cada criança foi presenteada Voluntárias com as crianças

Dra. Lea e Presidente Emerson Companheiro Cirino – 18 anos de associado

Companheiro Scatolini – 09 anos de associado Companheiro Abelardo – 01 ano de associado


