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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 26
10/04/2012

 Palavras do Presidente
            No dia 04 de abril, tivemos a nossa Festa de Páscoa 
na Creche Bolha de Sabão, das 09 às 16 horas. 
Agradeço de coração a participação e presença dos 
companheiros e cônjuges que puderam comparecer, 
especialmente à Dalila (cônjuge do comp. Joel) e a 
companheira Emira pela coordenação e trabalho 
incansável neste dia e neste evento. A alegria das 
crianças foi marcante e, com certeza, elas gostaram 
muito deste dia. Neste boletim, encontram-se algumas 
fotos e uma matéria da Dalila sobre o evento.
     Hoje, teremos uma palestra imperdível do Dr. 
Roberto  Martins (Dr. Bactéria) sobre o tema “Cuidados 
que devemos ter com Alimentos”. Esperamos por você!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
no último dia 03 de abril, tivemos uma produtiva 
reunião de trabalho no clube (conselho e ordinária), 
onde discutimos vários assuntos pertinentes a gestão 
2011-12. Um dos assuntos foi a atualização do nosso 
Regimento Interno e Novo Estatuto Associativo, que foi 
demonstrado pelos nossos companheiros Luiz Bortoli e 
Celso Buzzoni. Este trabalho vem sido desenvolvido 
desde o início da gestão, por estes companheiros, e 
culminou na sua conclusão e apresentação aos 
companheiros. Após pequenas ressalvas, ambos foram 
aprovados para respectivos registros. Obrigado aos 
companheiros Bortoli e Buzzoni pelo trabalho desen-
volvido.

Festa de Páscoa na Creche Bolha de Sabão

Hoje – 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) 

Dias 19 a 22 de abril – 83 Conferência Distrital “Família Envolvida com a Humanidade” 
Hotel Monte Real Resort – Águas de Lindóia – SP

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

AGENDA DE ABRIL

         Como foi amplamente divulgado no último dia 04 de 
abril, o RCSP Pacaembu promoveu a festa da Páscoa, 
como o seu primeiro evento na creche Bolha de Sabão - 
oportunidade esta que o clube teve para conhecer as 
crianças, e se fazer conhecer. O objetivo da festa era 
surpreender, alegrar e oferecer um dia diferente para as 
crianças - com brincadeiras em cama elástica, piscina de 
bolinha, gangorra, escorregador e muito, muito sorvete.    
A certeza de que o objetivo foi alcançado com sucesso, 
estava estampado no rosto de cada criança que distribuía 
entusiasmo, descontração e sorrisos, mostrando a todos 
nós que com pequenas atitudes, união, companheirismo 
e comprometimento, podemos desenvolver atividades 
junto às comunidades, fazendo a nossa parte como 
cidadão e rotarianos.
       Obrigada ao Presidente Emerson, por ter se empe-
nhado na participação e organização do evento, 
obrigada a Companheira e futura Presidente Emira, pela 
sua incansável doação, dedicação e disponibilidade  de 
tempo.
   Obrigada a todas às cônjuges, que com sua 
contribuição mensal nos foi possível alugar todos estes 
brinquedos e a comprar os ovos de chocolate; e um 
agradecimento especial a família Acerbi, por ter doado o 
carrinho de sorvete.

Dalila Cristina G. Scholl
Cônjuge comp. Joel

Crianças brincando na gangorra

Crianças na piscina de bolinhas
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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

Festa de Páscoa na Creche Bolha de Sabão (cont.)

“Existe um segredo, é claro, para o notável sucesso do Rotary e eu não me importo em 
torná-lo público. Temos sido bem-sucedidos porque no Rotary o destaque de um 

indivíduo depende de seus feitos e não de seus credos e porque seus ideais conduzem 
ao mais brilhante e inspirador objetivo humano: a fraternidade entre os homens.”

                                  
Mensagem proferida no Rotary Club de Bu�alo

Nova York, EUA, em 1922Nova York, EUA, em 1922

Coluna Feminina

Aniversariantes
dA SEMANA

10 – Cecília, cônjuge do comp. Bortoli
13 – companheiro Abelardo

16 – Rachel, �lha do comp. Buzzoni

Fotos da Festa de Páscoa
Creche Bolha de Sabão

Dia 04 de abril

Presidente Emerson, Luciana Borges, comp. Emira,
Roseli Acerbi e Dalila Scholl

Os sorvetes estavam deliciosos!

O carrinho de sorvetes da empresa Rochinha fez sucesso

As crianças receberam um saco com o kit-presentes de páscoa

O kit continha um ovo de páscoa da Di Siena,
um coelho feito de garrafa pet,

uma folha para colorir e outros doces

Pula-pula: a alegria foi contagiante

Pula-pula: a alegria foi contagiante


