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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
Como temos valorosas e especiais mamães no nosso 
Pacaembu, a certeza é de mais um ótimo encontro. A 
reunião torna-se mais especial ainda pelo fato de receber-
mos mais uma grande pessoa como associada do nosso 
clube – Renato Silva Martins, com a classi�cação de 
Serviços - Medicina Fisiátrica. Renato está freqüentando o 
nosso clube assiduamente há um bom tempo, tem 
demonstrado interesse e participação pelos nossos 
assuntos e posso dizer que já o consideramos uma peça 
importante no nosso quadro e, principalmente, uma 
pessoa de grande caráter, simpático, responsável e 
atuante. Seu futuro no Rotary, devido a esses atributos e 
seu interesse voltados ao Servir, tende a ser brilhante. 
Renato e Wassila, amigos, sejam bem vindos à família 
Pacaembu! Aqui vocês serão felizes assim como eu e a 
Luciana somos neste amado clube, formado por grandes 
companheiros (as) e cônjuges.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

       Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
a nossa reunião mista do dia 24 de abril, onde tivemos a 
presença de companheiros e cônjuges do nosso clube 
a�lhado RCSP Memorial da América Latina e visitantes 
(tivemos um total de 40 presentes na reunião) foi 
agradável e especial. Tivemos a palestra da Sra. Luciana 
Borges sobre o tema “Chef de Cozinha e sua história”, 
sendo que no �nal, os presentes apreciaram algumas 
delícias feitas por ela. Tivemos a presença dos 02 jovens 
que estiveram no Projeto RYLA indicados pelo clube. 
Fizemos a apresentação do casal Renato (futuro compan-
heiro, que tomará posse neste próximo dia 15 de maio) e 
Wassila, en�m, foi uma bela e participativa reunião festiva. 
No dia 01 de maio, feriado, não tivemos a reunião. No dia 
08 de maio, uma boa reunião de trabalho, marca mensal 
do nosso clube e sempre pautada pelo envolvimento dos 
companheiros (as).
      Na reunião de hoje, temos mais uma festiva que 
promete fortes emoções – Homenagem ao Dia das Mães. 

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje - 20h30 - Reunião Mista Festiva - Homenagem Dia das Mães e Posse do novo companheiro Renato Silva 
Martins

22 de maio – 19h30 - Reunião Transferida e Conjunta com o RCSP Jardim das Bandeiras - Homenagem a 
Pro�ssionais e Palestra do J B Oliveira – (VEJA O CONVITE ABAIXO para maiores detalhes)

29 de maio - reunião cancelada

05 de junho – 20 horas - POSSE EMIRA GAZEL - Presidente 2012-13 mais Conselho Diretor e posse da nova 
companheira Maybi – Local: Hotel Caesar Business

12 de junho - 19h30 - Reunião Conselho Diretor - 20h30 - Reunião ordinária - balanço da gestão 2011-12 e prepara-
tivos da gestão 2012-13, além da votação companheiro do ano.

19 de junho - 20 horas – Reunião transferida para Posse RCSP Memorial da América Latina - Hotel Golden Tulip

26 de junho – domingo – 12 horas - reunião antecipada para o dia 24 de junho na residência dos companheiros 
Marco e Emira Gazel - Despedida Presidente e Homenagens da Gestão 2011-12. - Atenção - para este evento, 
precisamos de con�rmação - tel. 9341-3477 ou e-mail presidência@rotarypacaembu.org.br (Emerson) – 
Adesão R$ 50,00

AGENDA DE MAIO E JUNHO

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.
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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 24 de abril

Palestra – “Chef de Cozinha e sua história”
Sra. Luciana Borges

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

Casal PresidenteDa esq. para a dir.: Pres. Emerson, Luciana e
Pres. Juvenilson (Memorial)

Diplomas entregues do Projeto RYLA - Pres. Juvenilson,
Edineia, Artur e Pres. Emerson

Luciana e Bernadete Scatolini

Apresentação do futuro associado Renato
e sua cônjuge Wassila

Aniversariantes de abril: Laila, Marcia e
Ivan (Memorial), Abelardo e Luiz Cirino (Pacaembu)

Dia 08 de maio
Festiva na ASFAR (Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo)

Nosso clube foi um dos an�triões nesta reunião. Estiveram presentes a Cecília Lemes De Bortoli e o casal 
presidente. Cecília, o nosso muito obrigado pelo prestígio e colaboração.  A Presidente Maria de Lourdes, 

sempre atenciosa, presenteou nosso clube com uma placa e uma �âmula, além de um mimo para a Luciana.

Isabela Norcia (RCSP Barra Funda), Marisa Chuery
(RCSP Barra Funda), Cecília e Luciana (RCSP Pacaembu)

Ao centro (de vermelho) a Sra. Maria de Lourdes R. Schiavetti
(Pres. ASFAR) e ao lado Presidentes e suas respectivas cônjuges

dos clubes an�triões.

MÃE...
Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade 

era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o 
que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi “feliz”. Eles me disseram 
que eu não entendi a pergunta, e eu lhes disse que eles não entendiam 

a vida. (John Lennon)
UM FELIZ DIA DAS MÃES A TODAS ESSAS MARAVILHOSAS 

MULHERES!!!

RCSP Pacaembu


