
Distrito
4610

Lema 2011-12

Rotary Club de São Paulo PACAEMBU
Boletim Informativo Semanal - Impresso e Eletrônico

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
especial sobre o evento e algumas informações nesta 
página, abaixo.
     Hoje, na nossa reunião mista, a Sra. Luciana Borges 
proferirá uma palestra sobre “Chef de Cozinha e sua 
história”. Garanto que será uma palestra bem descon-
traída e informativa, imperdível! Digo, não porque a Lu 
é minha esposa, mas porque conheço seu trabalho e 
principalmente sua dedicação e pro�ssionalismo na 
sua área de atuação. O nosso clube a�lhado, RCSP 
Memorial da América Latina, que sugeriu esta 
palestra, transferiu sua reunião para a nossa. Bem 
vindos, amigos e amigas do Memorial!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

       Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
a nossa reunião festiva passada foi linda e emocionante, 
com a posse da nossa nova companheira Ana Paula 
Sanches. Ana teve uma posse à sua altura – sensacional 
e envolvente. Seu discurso foi emocionante e tivemos a 
real sensação do seu comprometimento e amor ao 
Rotary e ao nosso clube. Junto com seus pais que 
vieram do interior para a sua posse e uma amiga, Ana 
sentiu o acolhimento de todos nós. Parabéns Ana Paula, 
sucesso no nosso Pacaembu!
      Tivemos neste último �nal de semana a Conferência 
Distrital, que foi muito rica e dinâmica. O RCSP 
Pacaembu participou com 17 pessoas (10 companhei-
ros e 07 cônjuges – familiares). Teremos um boletim

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 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

Dia 15 – 20h30 – Reunião Mista – Posse do Novo Associado Renato Silva Martins e Festiva do “Dia das Mães”

Dia 22 – 20h30 – Reunião Transferida para o RCSP Jardim das Bandeiras (programação a ser divulgada
nos próximos boletins)

AGENDA DE ABRIL E MAIO

1- 83a Conferência Distrital “Família Envolvida com 
a Humanidade”
    Gostaríamos de agradecer a participação e envolvi-
mento dos 17 participantes do nosso clube nesta 
Conferência Distrital, que foi muito alegre e bem 
sucedida na sua organização e programação.
      O companheiro Scatolini, foi impecável na conduta 
e liderança do evento todo, como Coordenador Geral 
da Conferência. Fazendo parte da sua equipe, a Berna-
dete (cônjuge), Ana (�lha) e Lelé (cunhada), traba-
lhando nos bastidores e, principalmente, na separação 
dos kits doados para as Entidades e na composição e 
separação dos presentes entregues pelos clubes e 
sorteados no decorrer da Conferência.
      A companheira Emira, além de trabalhar na equipe 
de coordenação, também foi a Coordenadora do baile 
e do almoço com des�le de modas. Tanto o baile como 
o des�le foram um sucesso. O baile em especial foi 
excepcional, com uma grande animação proporcio-
nada pela banda e por toda a platéia, jamais vista em 
um evento rotário!
    O companheiro Gazel, Presidente da Comissão de 
Expansão Distrital, apresentou em uma das plenárias o 
novo clube em fundação – RC de Cotia Mulheres 
Empreendedoras e o RCSP Bela Vista – Bixiga,  clube
fundado no semestre passado, a�lhado do nosso clube

 RCSP Pacaembu e RCSP Pinheiros. Foi também exposi-
tor de Expansão Distrital em uma das salas de trabalho.
     O companheiro Bortoli foi secretário da Reunião dos 
Delegados, onde o representante do nosso clube foi o 
companheiro Ivo, que esteve presente desde o 
primeiro dia da Conferência (quinta-feira).
    O companheiro Joel e sua cônjuge Dalila, ajudaram, 
também, a Bernadete nas separações dos kits e nos 
presentes sorteados, além do ativo envolvimento e 
carisma durante as atividades, juntamente com o casal 
comp. Manoel e sua cônjuge Vera, da Cecília (cônjuge 
do comp. Bortoli) e dos companheiros Abelardo e 
William, presentes também desde quinta feira no 
evento.
  Faremos um boletim especial com fotos e fatos 
marcantes desta Conferência.
    En�m, foi uma grande festa e momentos gostosos de 
convivência, trabalho, descontração e união. Obrigado 
de coração a todos vocês, que demonstraram mais uma 
vez o sentido do servir e o prestígio ao clube em um 
evento tão importante como este no Distrito. O nosso 
Pacaembu foi muito bem representado.

A nossa gratidão e eterna lembrança por estes 
momentos inesquecíveis.

Emerson Borges e Luciana
Casal Presidente
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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

Última reunião e outros acontecimentos
Dia 17 de abril

Posse da nova Associada Ana Paula Sanches
A Ana Paula associou-se com a classi�cação Serviço Público, Fonoaudióloga

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

Casal comp. Marco e Emira Gazel, comp. Ana Paula,
casal presidente Luciana e Emerson

Presidente Emerson dando boas vindas a Ana
e lendo o termo de associação

Momento da colocação do distintivo rotário

Boas vindas dos companheiros (na foto comp. Buzzoni
e ao fundo comp. Abelardo)

Ana discursando, ao fundo seus pais Ana e o casal presidente

Ana e o casal padrinho: Emira e Marco Gazel Comemoração do aniversário de casamento
dos companheiros Emira e Marco Gazel


