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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
rotárias sobre o Manual de Procedimentos e apresen-
tação da creche Bolhas de Sabão.
   Nossos projetos estão sendo iniciados. Muitas 
atividades de companheirismo também. Serão 
momentos de muita alegria, comprometimento, 
voluntariado e solidariedade.
      Na reunião de hoje – dia 09 - teremos a Palestra  do 
Sr. Sergio Chnee – Tema “Educational Coaching”

      Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
o mês de julho terminou e com ele a nossa meta de 
aprendermos sobre o tema Novas Lideranças em Rotary 
foi plenamente atingida. Nossos palestrantes, no decor-
rer das reuniões, foram sensacionais!
    Na última terça-feira, dia 02, tivemos uma reunião 
muito participativa. Nossos companheiros Luiz Bortoli, 
Marco Gazel e Joel conduziram assuntos, respectiva-
mente, sobre o funcionamento do nosso site e demais 
instrumentos virtuais (companheiro Bortoli, parabéns 
pelo site e pela sua dedicação); informações  

Agenda: AGOSTO

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 – Reunião Ordinária - Palestra - Sr. Sérgio Chnee – tema “Educational Coaching”

Dia 16 – 20h30 – Reunião Ordinária - Fórum Desenvolvimento do Rotary – DQA – comp. Claudio Moyses (RCSP Barra 
Funda) – Governador Indicado 2013-14

Dia 23 – Reunião transferida - antecipada para o dia 21 (domingo) – 13 horas – Companheirismo de Dia dos 
Pais – Local:  Rua Cel. Melo de Oliveira, 95 – salão de festas (residência do comp. Sérgio e Rosani)

Dia 30 – Reunião Mista – Palestra – comp. Anita Brito (Presidente 2011-12 – RC de Aldeia da Serra) e Nicolas -  Tema 
“Meu �lho ERA autista”

1) Campanha Pró-Aleitamento Materno
   Iniciada no dia 01 de agosto, vários kits para recebi-
mento de doações de vidros com tampas encontram-se 
espalhados pela Capital. Os clubes envolvidos (RCSP 
Pacaembu, Barra Funda, Memorial da América Latina e 
Bom Retiro) estão solidários e participativos, distribuindo 
folhetos, contatando locais para receber kits, en�m, 
ajudando nesta causa tão importante. Saúde materno-
-infantil é uma das metas do RI neste ano rotário.
    Os postos de recebimento / doações encontram-se no 
site: http://www.rotarypacaembu.org.br/projetos
     A campanha vai até o dia 10 de outubro.
     Veja alguns exemplos de participação:

a) Apoio do Sindicato da Indústria da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo – SINICESP

  Em seu site, publicaram que darão apoio total a 
Campanha. Aproveitamos este espaço para agradecer 
aos responsáveis pelo ato de grande voluntariado. 
Acessem http://www.sinicesp.org.br/aleitamento.htm
   Acompanhe abaixo o texto enviado pelo presidente  
e diretor-executivo do Sindicato, por e-mail aos mais 
de 600 associados / empresas �liadas ao Sindicato:
   “O SINICESP está oferecendo amplo apoio aos Rotarys 
Clubs Pacaembu, Barra Funda, Bom Retiro e Memorial da 
América Latina na meritória campanha de conscienti-
zação sobre a importância do aleitamento materno. 
Também desenvolve ação no sentido de sensibilizar as 
empresas associadas para que participem dessa cruzada 
do bem, inclusive doando frascos para armazenamento 
do leite materno. O presidente do Sindicato da Indústria 

da Construção Pesada, engenheiro Silvio Ciampaglia, e 
o diretor-executivo, advogado Marco Túllio Bottino, 
demostraram entusiasmo com a iniciativa. Os Bancos de 
Leite Humano, criados em 1998, por iniciativa conjunta 
do Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz, 
coletam, processam e distribuem o produto, além de 
prestarem assistência às mães que estão amamentando.
    O objetivo da campanha é arrecadar frascos de boca 
larga e com tampa de plástico para armazenar o leite 
materno doado.
    Frascos mais indicados:
         130ml – caixa com 50 un = R$ 88,00
         300ml – caixa com 50un = R$ 117,00
    Onde adquirir: 
       Cantinho da Mamãe
        Contato - Thais (tel.11 2348-4444)
        contato@cantinhodamamae.com.br
    Local de entrega dos frascos: 
       Rua Catão, 1082 – Lapa – São Paulo – SP”

  Agradecemos, também, ao estimado companheiro 
Joel Scholl (RCSP Pacaembu) pela iniciativa de 
apresentar o projeto ao SINICESP.
  Isso é Rotary – uma pequena ação de quem se 
preocupa com o  próximo, não demanda muito esforço 
e faz toda a diferença! Pequenos esforços, de muitos, 
pode mudar uma comunidade!

b) Kit exposto no Supermercado 
Bondinho
    Na foto ao lado, a proprietária 
Alessandra Heilberg junto 
com o banner da campanha.

Nos próximos boletins, 
estaremos divulgando mais 
participações!
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Dia 02 de agosto de 2011
Companheiro Luiz Antonio De Bortoli

“Funcionamento do site do RCSP Pacaembu e outras ferramentas virtuais”

Última Reunião e outros acontecimentos

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

Companheiro Luiz Bortoli ministrando a palestra.

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

HOJE É DIA

Hoje é dia de limpar a casa emocional...
É dia de abrir as caixas e decidir:

Essas lembranças eu quero guardar,
Essas alegrias irei retribuir,
Essas mágoas jogarei fora.

Hoje é dia de esvaziar as gavetas,
Desfazer-se dos entulhos das lamentações,

Dos apegos a tudo aquilo que não volta mais,
Das tristezas acerca do que deixou de ser.
Hoje é dia de abrir os armários e �ltrar os 

sentimentos,
De sorrir diante dos objetos que marcaram 

momentos únicos e indescritíveis,
De se emocionar com as fotos que registraram 

as nossas existências sendo bem vividas,

De vibrar com os bilhetes de amizade e de amor 
que felizmente guardamos.

Hoje é dia de colorir a casa com �ores,
De ouvir as nossas músicas preferidas e as 

novas músicas que nos encantam,
De dançar e sorrir no meio da sala embalados 

pelas lembranças e pelos sonhos,
De sentir o amor invadir o coração e a paz 

invadir o lar.
Hoje é dia de limpar, organizar e relembrar.

Hoje é dia de decidir o que permanece e o que 
vai embora.

Hoje é dia de escolher com qual parte de nós 
desejamos �car.

Hoje é dia de comemorarmos o que já fomos, o 
que somos e o que ainda seremos!

Alguns companheiros do RCSP Pacaembu (da esq. para a dir.):
Ricardo, Buzzoni, Sergio e Abelardo.

Aniversário da Governadora Ligeia Stivanin

Texto enviado para publicação por:
companheira Helen de Montille Ferreira

RCSP República

    No último dia 31, domingo, foi comemorado o aniversário da Governadora Ligeia, no Clube Painei-
ras do Morumby. Com aproximadamente 60 pessoas, a comemoração foi muito agradável, com 
rodízio de pizzas e grande companheirismo. A Governadora foi presenteada com uma belíssima joia, 
pelos participantes desta comemoração.

Da esq. para a dir.: Luciana (esposa do Pres. Emerson), 
Gov. Ligeia, Presidente Emerson e Valter (esposo da Gov.).

Da esq. para a dir.: Governadora Ligeia
e sua neta na hora do Parabéns

Parabéns, Governadora!


