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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
         Agosto é o mês do Desenvolvimento do Rotary – 
Quadro Associativo. Na minha visão, um clube forte em 
adesão de associados precisa ter companheirismo, 
união e projetos voltados à comunidade.
      Hoje, contamos com a presença maciça dos 
companheiros do Pacaembu, pois o companheiro 
Claudio Moyses (RCSP Barra Funda e Governador 
Indicado 2013-14), realizará o Fórum de DQA no nosso 
clube. Será uma grande oportunidade de aprendizado.

      Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na nossa última reunião, dia 09, tivemos uma ótima 
palestra sobre “Educational Coaching”, proferida pelo Sr. 
Sergio Chnee. Apesar de ser um tema ainda pouco 
conhecido e abordado, é bem rico e interessante, que 
pode fazer toda a diferença no nosso dia a dia. O 
material da palestra, para quem quiser entender um 
pouco mais, encontra-se no link:
http : / /w w w.rotar ypacaembu.org.br/palestras
     Ainda na reunião passada, foi anunciado que a nova 
Presidente do RCSP Pacaembu (2012-13) será a 
companheira Emira Gazel. Emira, conte conosco! 
Sucesso nos seus planejamentos!

Agenda: AGOSTO

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 – Reunião Ordinária - Fórum Desenvolvimento do Rotary – DQA – companheiro 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.
     A campanha tem duração até 10 de outubro.

   Veja abaixo a relação dos postos de recebimento/ 
doações e também participações:

Caixas de coletas:

- SuperVille Supermercado
Rua Coriolano, 1071 - Vila Romana

- Centro Empresarial do Aço (04 postos)
Av. do  Café,  277 - pisos P1 e P2 - Jabaquara

- Wall Mart – Barra Funda
Rua James Holland, 668 – Barra Funda

- Clube Paineiras do Morumby (03 postos)
Av. Dr. Alberto Penteado, 605 – Morumbi

- Gallego Restaurante
Av. Cerro Corá, 1.308 – Alto da Lapa 

- Bondinho – Supermecado do Confeiteiro 
Av. Pompéia, 1.795 – Vila Pompéia

- Futurama Supermercado
Rua General Jardim, 384 - Vila Buarque

- Centro Comercial do Bom Retiro
R. Jose Paulino, 226 – Bom Retiro

- Condominio Veredas Paraiso
Rua Martiniano de Carvalho, 836 - Bela Vista

Participações:

- SINICESP - Sind. da Ind. da Construção Pesada
(apoio nas doações de compras de kits)

- RCSP Avenida Paulista
(doações enviadas periódicamente)

2) Intercambista
    O casal presidente, Emerson e Luciana, receberam e 
acompanharam em um jantar, a intercambista alemã 
Jasmin Kirchho�.  Jasmim veio através do RC Friedberg 
in Bayer – D 1840 – Alemanhã para o RC de Piraquara – 
Curitiba – D 4730 – Paraná.  Está hospedada na residên-
cia de Francisco e Roseane, primos da Luciana, em 
Curitiba. Ao retornar a São Paulo, novamente, neste 
período de 01 ano aqui no Brasil, a intercambista está 
convidada a visitar o RCSP Pacaembu. E se assim 
desejar, passar conosco um �nal de semana para 
conhecer a cidade.

Da esq. para a dir.: Presidente Emerson, Jasmin e Luciana.
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Para Refletir...

Dia 09 de agosto
Palestra - Sr. Sergio Chnee
“Educational Coaching”

Última Reunião e outros acontecimentos

No próximo boletim, 
detalhes sobre a 

Festa das Crianças 
(100 crianças com 

câncer) em conjunto 
com o RCSP Memorial 

da América Latina 

Sr. Sergio Chnee e o Presidente Emerson

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

O que é ser pai?
    Para muitos, nada além de gerar um �lho.
    Ora, gerar um ser com as próprias características 
físicas — em um processo biológico determinado 
pela natureza — não faz um Pai. Faz, no máximo, 
um genitor, um gerador.
    Nesse sentido, todo ser vivo de sexo masculino 
que dá origem a outro está no mesmo pé de 
igualdade.
   Ser Pai, entretanto, é algo muito mais intenso, 
profundo e maravilhoso. É um apanágio do 
Homem, uma vez que só ele pode obter essa 
bênção! Dentre todas as criaturas de Deus, 
somente ele detém o dom mágico e extraordinário 
de transmitir, não apenas os genes da parecença 
física, mas — muito mais — de plasmar um ser à 
sua similitude espiritual, moral e ética, 
infundindo-lhe seu caráter e seus valores; seus 
ideais e seus anseios; suas aspirações, suas lutas, 
suas idéias e seus sonhos.

     Criado, ele próprio, à imagem e semelhança do 
Grande Arquiteto do Universo, é nesse preciso 
momento que o Homem mais se identi�ca com 
Deus. Aqui também ele é Criador, também ele cria 
um ser à sua “imagem e semelhança!”.
   Porém, a maior, a mais marcante diferença entre 
o genitor e o Pai é que para ser o primeiro bastam 
alguns momentos de ação. Para ser o segundo, 
entretanto, é mister toda uma vida de exempli�-
cação.
     Tão transcendental e nobre é a paternidade que 
Cristo, para �gurar Deus e seu imenso amor por 
nós, comparou-o a um Pai e, assim, transmitiu a 
comovente Parábola do Filho Pródigo e a suave 
Oração do Pai-Nosso.
    A�nal, o que é ser pai?
   Ser Pai é ser galardoado por Deus com a mais 
sublime bênção a que o Homem pode aspirar: a 
bênção de ter um �lho!

Texto enviado para publicação por:
companheiro José Luiz Scatolini

RCSP Pacaembu - GA 2011-2012
Retirado do Livro: “Iluminação Interior - Mensagens e Temas para Meditar” - J.B. Oliveira

Homenagens a companheiros associados - 
aniversários de associação ao RCSP Pacaembu

Dia 13 de agosto
Companheirismo do RCSP Alto da Lapa

      O casal presidente, Emerson e Luciana, estiveram 
representando o clube na reunião de companhei-
rismo do RCSP Alto da Lapa, na residência do 
simpático casal - companheiro Joaquim (Juca) e 
Pérsia. Foi comemorado o Dia dos Pais, com um 
interessante momento de descontração com os 
�lhos homenageando os próprios pais.
  Parabéns ao casal amigo, companheiro César 
(Presidente) e Cleide, pelo excelente ambiente do 
Alto da Lapa - um clube vibrante, coeso e dinâmico.

Companheiro Ivo
18 anos de clube

Companheiro Bispo
17 anos de clube

Pres. Emerson, companheiros e
 cônjuges do RCSP Alto da Lapa

Lembrete
Coluna Feminina

    O gesto de doar leite materno é uma generosi-
dade que pode salvar muitas vidas. Além de ser um 
ato de amor entre mães e �lhos, a amamentação é 
fundamental à saúde dos bebês, pois protege 
contra alergias, infecções e ainda possui todos os 
nutrientes necessários para os seis primeiros 
meses de vida.
     Para quem não sabe, o Banco de Leite Humano
(BLH), oferece palestras sobre a importância do 
aleitamento materno às usuárias que estão prestes 
a receber alta da maternidade. As aulas ocorrem de 
segunda a sexta feira, às 10h e 15h. Aos �nais 
de semana somente às 10h. O processo de 
doação é bem simples. Basta ligar para o número 
(11) 4009-4909 e se cadastrar e sanar qualquer 
dúvida.

    Além disso, o Banco de Leite, vinculado à mater-
nidade do estado, precisa também constante-
mente de frascos (vidros) para armazenar o      
leite que é doado.

      Nós, do RCSP Pacaembu, Barra Funda, Memorial 
da América Latina e Bom Retiro, estamos juntos 
nessa campanha. Participe você também!

Texto enviado para publicação por:
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esposa do GA José Luiz Scatolini


