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Ano Rotário 2011-12  -  Conheça a Si Mesmo para Envolver a Humanidade
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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)
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 Palavras do Presidente
dade de abrir nosso clube a uma valorosa futura 
companheira que já demonstrou, acima de tudo, 
amizade, dedicação e amor ao nosso Pacaembu e ao 
Rotary. A Ana Paula Sanches foi rotariana em Foz do 
Iguaçu – PR e devido a mudança pro�ssional, veio para 
São Paulo, conheceu nosso clube e agora temos a 
honra de recebê-la. Parabéns Ana, bem vinda e 
sucesso. O Pacaembu te acolhe nesta nossa família e 
sempre que precisar estamos à disposição em 
qualquer situação. Nos próximos boletins, falaremos 
um pouco mais sobre nossa nova associada!
            Esta semana continua com a Conferência Distrital 
da Família Envolvida com a Humanidade, em Águas de 
Lindóia. Será, com toda certeza, uma linda Conferência. 
Estaremos apoiando nossa Governadora Ligeia e 
equipe.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

       Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na última reunião do dia 10 de abril tivemos uma 
excelente palestra muito informativa e ao mesmo 
tempo divertida com o Dr. Bactéria (Dr. Roberto 
Martins). Recomendo para clubes de Rotary e outros 
eventos.
        O Dr. Bactéria explicou o quanto estamos expostos 
a bactérias e todos os cuidados que devemos ter com 
nossos hábitos e alimentação, além de locais onde 
freqüentamos e outros detalhes. Agradeço ao Dr. 
Roberto, pela palestra e também pelo carisma e sua 
simpatia.
     Esta semana teremos o que julgo ser uma das 
reuniões mais importantes da gestão: posse de uma 
associada. Sinceramente, não porque estamos aumen-
tando DQA, mas sim porque estamos tendo a oportuni-

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 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 dos jovens Edineia Hummer e Artur Nepomuceno sobre o 
Projeto RYLA– o RCSP Memorial transferiu sua reunião para o RCSP Pacaembu 

Dia 01 – Feriado – Reunião cancelada

Dia 08 – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor – 20h30 – Reunião Ordinária

AGENDA DE ABRIL E MAIO

1- 83a Conferência Distrital “Família Envolvida com 
a Humanidade”
      A Conferência será dos dias 19 (quinta-feira) ao dia 
22 (domingo). A programação completa já foi 
divulgada pelo Distrito, mas caso alguém não tenha 
recebido, pode me solicitar por e-mail – 
presidência@rotarypacaembu.org.br
   Na semana passada, entreguei na Governadoria, 
conforme solicitado, um presente no valor de R$ 100,00 
(um belo jogo completo de toalhas de banho) e uma 
caixa, confeccionada pela Bernadete (cônjuge do 
comp. Scatolini), contendo vários kits de higiene 
pessoal e latas de leite em pó doados pelos compa-
nheiros e cônjuges do clube. Agradeço pelas doações 
recebidas, que serão destinadas às Entidades Assisten-
ciais de Águas de Lindóia. Os presentes que estão 
sendo doados pelos clubes, serão sorteados no decor-
rer da Conferência para as pessoas.

Aniversariantes
dA SEMANA

17 – casamento dos companheiros
Emira e Marco Gazel

        Abaixo, fotos dos kits e do presente.
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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

“A amizade é maravilhosa; ilumina o 
caminho da vida, espalha alegria e 
tem valor inestimável. A amizade 
prospera na atmosfera do Rotary, 
onde formalidades e artificialismos 
são deixados de lado; onde homens, 
independente de sua origem e 
posição social, encontram-se no 
mesmo plano. Perder a oportunidade 
de cultivar relações de amizade é 
mais tolo do que jogar diamantes no 
oceano.”

Paul Harris

Última reunião e outros acontecimentos

Mais uma flor no nosso jardim... 

    Companheiros (as) e amigos (as),

     Quando estamos presidentes, temos diversas tarefas e 
metas a serem cumpridas. Sabemos o quanto é traba-
lhoso o ano de presidência, mas na mesma intensidade é 
dignificante e prazeroso.
     Independente de ser uma meta, o aumento no DQA 
sempre estimula tanto nós que pertencemos ao clube, 
como ao novo (a)companheiro (a) que está ingressando.
    Ao conhecer a nossa nova companheira que está 
tomando posse hoje, senti que era uma pessoa adorável, 

disposta e amiga. Os olhos demonstravam o verdadeiro sentido de uma pessoa que dá 
de si antes de pensar em si. Mesmo já sendo uma ex-rotariana em Foz do Iguaçu, a 
Ana Paula tem essa determinação de servir implícita na sua personalidade.
    Ana Paula participou de diversas reuniões nossas, sempre solidária e participativa. 
Todos nós do clube e os cônjuges nos cativamos com seu jeito e seu carisma. Ao 
solicitar a entrada no nosso clube como associada, além da nossa alegria, a resposta 
não poderia ser diferente que um sim (com s maiúsculo).
    Ana, seja muito bem vinda na nossa família Pacaembu. Você é a nossa vigésima flor 
neste nosso jardim repleto de flores especiais e perfumadas. Que esta posse seja 
marcante para você e conte conosco sempre.
    Concluindo, gostaria que todos soubessem que este momento na gestão para mim 
é um dos mais importantes, não por aumentar DQA pois sinceramente o fato de 
aumentar por aumentar em número em nada engrandece, é insignificante para o servir 
em Rotary com eficiência, mas o aumentar com qualidade e principalmente por 
estarmos “ganhando” no nosso convívio uma pessoa com as qualidades da Ana Paula 
é um sucesso total, inquestionável e absoluto. Ana, sucesso! 

Dia 10 de abril
Palestra “Cuidado que devemos ter com Alimentos”

Dr. Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria)

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

Dr. Bactéria palestrando Companheiros assistindo a palestra

Presidente Emerson e Dr. Roberto recebendo o diploma

Emerson e Luciana
Casal Presidente 2011-12

RCSP Pacaembu


