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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
mensagens surpresa dos próprios �lhos e homenagem 
ao companheiro Scatolini por representar o nosso 
clube como Governador Assistente nesta gestão, além 
da sua eterna dedicação e serviços prestados a todo 
momento. Foram momentos de grande emoção.
     Hoje, na última reunião de agosto, tenho a certeza 
que a mesma será muito especial e quem comparecer 
será presenteado com uma palestra da companheira 
Anita Brito (RC de Aldeia da Serra - Presidente 2011-12) 
e seu �lho Nicolas. O tema - "Meu �lho ERA autista". 
Lembrando que a reunião é mista e comemoraremos 
também os aniversariantes do mês de agosto.
       Contamos com a participação de todos!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na reunião do dia 16, tivemos um Fórum de Desenvolvi-
mento do Rotary, ministrado pelo companheiro Claudio 
Moyses (RCSP Barra Funda) - Governador Indicado 
2013-14, o qual foi muito dinâmico e participativo. 
Agradecemos a visita e o brilhantismo de sempre do 
nosso palestrante.
       No dia 21, �zemos nossa reunião de companheirismo 
do Dia dos Pais no salão de festas do casal comp. Sérgio 
e Rosani. Agradeço ao casal pela recepção, pela ajuda e 
comprometimento. Tivemos 41 pessoas presentes, 
inclusive alguns casais presidentes 2011-12 e outros 
visitantes queridos. O almoço árabe estava delicioso.  
Tivemos, também, homenagem aos pais com leituras de 

Agenda: AGOSTO

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 -  Reunião Mista – Palestra – comp. Anita Brito (Presidente 2011-12 – RC de Aldeia da Serra) 
e Nicolas -  Tema “Meu �lho ERA autista”

1) Companheiro EGD Marco Gazel
     Participou no último sábado, dia 27, do Projeto RUMO 
do RCSP Jaguaré na Escola Paulista (Vila Mariana), como 
palestrante discorrendo sobre o curso de medicina e a 
pro�ssão de médico.

2) Seminário Distrital de Imagem Pública, Projetos 
Humanitários e O�cina de Protocolo
     Realizado no último sábado, dia 27, no colégio Albert 
Sabin, este importante evento do Distrito contou com 
as presenças dos seguintes companheiros do clube - 
Emerson, Emira, Silvia, Scatolini, Bortoli e Abelardo. A 
companheira Emira foi responsável, em conjunto com a 
equipe de protocolo distrital desta gestão, pelo novo 
Manual de Protocolo do D. 4610, além de ter desem-
penhado a função de mediadora e palestrante no 
Seminário. A companheira Silvia foi a responsável pela 
condução e organização do Seminário, como Coorde-
nadora de Eventos do Distrito. 
 O clube agradece pelo empenho e participação de todos!

“Rotary - Dar de Si, antes de pensar em si”. 

3) Release sobre o RCSP Bela Vista-Bixiga
     "Como resultado do trabalho da Comissão de Expan-
são Distrital, presidida pelo EGD Marco Antonio Gazel, 
a Governadora do Distrito 4.610, Ligéia Benícia de 
Almeida Stivanin, recebeu associados fundadores do 
Rotary Club de São Paulo Bela Vista - Bixiga e 
representantes dos clubes padrinhos Rotary Club de 
São Paulo - Pacaembu e Rotary Club de São Paulo - 
Pinheiros no dia 8 de agosto. Na ocasião, a governa-
dora Ligéia rati�cou o pedido de admissão do novo 
clube ao Rotary International."

Luiz Antonio De Bortoli
Companheiro do RCSP Pacaembu e 

Representante Especial da Governadora  para 
fundação do RCSP Bela Vista - Bixiga

SETEMBRO
Dia 06 - 19h30 - Reunião do Conselho Diretor - 20h30 - Reunião Ordinária - Informações Rotárias

Dia 13 - 20h30 - Reunião Ordinária - Fórum de Novas Gerações - companheiro Francisco Carneiro (RCSP) e
Governador Assistente - Obs. O RCSP Memorial da América Latina transferiu a sua reunião para a nossa

Dia 16 - 20 horas - Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga (a�lhado do RCSP Pacaembu e RCSP Pinheiros) e 
posse da Presidente e Conselho Diretor. Local - Hotel Caesar Business - Av. Paulista, 2.181

Dia 20 - Reunião transferida - antecipada para o dia 16-09 - Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga

Dia 24 - Evento Festa do Dia das Crianças com Câncer - RCSP Memorial da América Latina e RCSP Pacaembu

Dia 27 - 20h30 - Reunião Mista - Fórum Imagem Pública de Rotary - companheiro EGD Carlos Gueiros (RCSP) 
e coordenador de Capacitação Distrital 
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Notícias do Clube e do Distrito (continuação)

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

Festa do Dia das Crianças com Câncer
     No mês de setembro nosso companheirismo 
será cativante e com certeza um presente para 
todos nós. Todos os companheiros (as), rotari-
anos, cônjuges e visitantes estão convidados. 
Não haverá custo.
        Dia 24 de setembro, sábado, participaremos em 
conjunto com o RCSP Memorial da América Latina 
de um evento chamado Festa do Dia das Crianças - 
sítio em Jundiaí. Faremos uma bela festa para 100 
crianças com câncer (de variadas entidades) mais 
100 mães / acompanhantes e aproximadamente 
50 a 70 voluntários. A grande parte dos recursos 
nós já conseguimos através de doações. 

   Abaixo, a relação do que conseguimos até o 
momento:

RCSP Pacaembu:

 - 01 ônibus da Lekker conseguimos como doação.
- R$ 800,00 em doação para carnes e derivados - 
Corn Products Brasil
- Doces / sobremesas:
brigadeiros sortidos / beijinhos / etc
cupcakes para crianças
guloseimas para as canecas
- Dupla musical para entreter as crianças com um 
mini show
- Maquiagem divertida no rosto e nas mãos das 
crianças
- 100 Mini livros de histórias para crianças
- Doação de R$ 858,00 proveniente do compa-
nheirismo realizado em 21 de agosto

RCSP Memorial:

- Sítio / local para festa
- Duas tendas de 8x8 metros, para a cobertura da 
área do teatro e de uma área de recreação, além da 
doação de 300 camisetas alusivas ao evento
- Recursos provenientes de doações de rotarianos, 
pela circular transmitida a todos no Distrito
- 200 frascos de leite achocolatado (tipo todinho)
- 200 pães
- 1 kg de margarina
- 100 canecas de acrílico colorido para colocar 
guloseimas
- Refrigerantes: 100 litros de guaraná Kuat, 50 litros 
de Soda limonada.

    Necessitamos de recursos ou indicações de 
doações para mais compra da carne, locação de 
mais 03 ônibus, locação dos aparelhos de 
recreação, descartáveis, alimentos (arroz, 
feijão, macarrão, etc), material de higiene e de 
limpeza.

     Quem quiser ou puder contribuir, pode entrar 
em contato comigo pelo telefone 11 7867-0493.

        Mais informações nos próximos boletins.

    Marquem este dia na agenda para participar 
deste evento. Repito: o presente é para todos nós! 

Emerson Borges
Presidente 2011-12

RCSP Pacaembu

4) Fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga
  O RCSP Pacaembu e RCSP Pinheiros são os 
padrinhos do novo clube, que está fundado no RI 
desde 10 de agosto de 2011. A festa de posse e 
apresentação do RCSP Bela Vista-Bixiga será no 
dia 16 de setembro, sexta-feira, no Caesar 
Business. Na semana passada, estivemos 
(Emerson, Scatolini e Bortoli) junto com os 
companheiros do RCSP Bela Vista-Bixiga 
(presidente Eugênia, Ivone e Rafael) no Caesar 
Business para as tratativas e detalhes da festiva 
de posse.
   Em nome do RCSP Pacaembu, como presidente, 
externo meu contentamento neste processo 
com a condução, cuidado e participação da 
presidente Eugênia e os demais companheiros 
do novo clube e também do co-irmão RCSP 
Pinheiros, nos trabalhos e presenças do 
presidente Roberto e Henrique Misawa - futuro 
GA do RCSP Bela Vista-Bixiga.
   Agradeço também a colaboração e empenho 
dos companheiros Luiz Bortoli (Representante 
Especial da Governadora para fundação do RCSP 
Bela Vista - Bixiga) e EGD Marco Antonio Gazel 
(Presidente da Comissão de Expansão Distrital 
desta gestão).
   Os companheiros Roberto, Misawa, Bortoli e 
Gazel estão constantemente visitando o RCSP 
Bela Vista-Bixiga, acompanhando e dando o 
suporte necessário neste início de vida rotária.

Emerson Borges
Presidente 2011-12

RCSP Pacaembu

5) Chá com Bingo Bene�cente da FIC

    No dia 27 de setembro, às 15h30, 
haverá o Chá com Bingo Bene�cente 
da Fraternidade Irmã Clara (FIC).

Local : Terraço Itália 
Av. Ipiranga, 344 - 41 andar
Estacionamento Gratuito
Maiores informações, contatar Emilia
Fone: 3393-7680 (ramal 605) ou 9907-2044

6) Campanha Pró-Aleitamento Materno

 Continuando com a divulgação dos nossos 
parceiros nesta campanha tão especial, abaixo, 

uma foto do cartaz �xado 
no elevador do Clube 
Paineiras do Morumby. 
Estes cartazes estão 
espalhados em todo 
clube, sem contar com 03 
banners e caixas de 
coletas em pontos 
estratégicos.
  Os cartazes foram elabo-
rados pelo departamento 
de Marketing do Paineiras, 

o que nos pegou de surpresa pela iniciativa e 
boa vontade nesta causa tão importante.

Clube Paineiras, muito obrigado!

RCSP Pacaembu

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

Da esq. para a dir.: Claudio Moyses e Presidente Emerson

Dia 16 de agosto
Fórum de Desenvolvimento de Rotary - D.Q.A.

Ministrada pelo companheiro Claudio Moyses

Dia 21 de agosto
Companheirismo - Festiva Dia dos Pais

Realizado no salão de festas do casal comp. Sérgio e Rosani
41 pessoas e lucro revertido para a Festa do Dia das 

Crianças com Câncer (24 de setembro)

Da esq. para a dir.: Claudio Moyses e companheiro Sérgio

Da esq. para a dir.: Presidentes Emerson, Mario (RCSP Sumaré)
 e Murilo (RCSP Parra Funda)

Da esq. para a dir.: Associado Honorário EGD Willy (RCSP Sumaré), 
comp. Buzzoni, Mário, Gazel, Bispo e William.

Da esq. para a dir.: Presidente César (RCSP Alto da Lapa), 
Eduardo Amorim (Associado Honorário) e comp. Buzzoni

Companheiro Zantut (nosso Governador Assistente) e 
Luciana (esposa do Presidente Emerson)

Luciana e ex-associado Ari S. Araújo Cônjuges e visitantes assistindo as homenagens



Coluna Feminina

Última Reunião e outros acontecimentos (continuação)

Comp. Sérgio e Rosani, no momento da homenagem aos pais Comp. Buzzoni e Annaluiza, no momento da 
homenagem aos pais

Comp. Joel e Dalila, no momento da homenagem aos pais Comp. Scatolini e pres. Emerson, no momento 
da homenagem aos pais  e homenagem do clube

pelo cargo de Governador Assistente  nesta gestão, 
quando recebeu uma linda camisa personalizada do Rotary.

Temos muitas fotos do evento e devido ao espaço, infelizmente 
não temos como publicá-las. Para visualizar todas, acesse:

http://www.rotarypacaembu.org.br/fotos

   Você está prestes a embarcar em 
uma viagem “autista”, porque este é o 
momento em que você se fecha em seu 
mundo para ler um livro. Não importa 
a gritaria que está agora à sua volta no 
transporte público, na faculdade, na 
vizinhança. Você tem que prestar 
atenção. Mas, se alguém te inter-
rompe com algo que te interesse mais 
que o livro, você não desliga ao menos 
um pouco da história?
   Talvez você sinta que este seja um 
blog de auto-ajuda, um romance ou 
ainda um blog religioso ou alguma 
coisa assim. Talvez você se identifique 
com um dos personagens ou sinta-se 

Introdução do blog de Anita Brito - RC de Aldeia da Serra - Presidente 2011-12 
e palestrante de hoje - 30 de agosto - na reunião do RCSP Pacaembu

Para saber e acompanhar mais da história, acesse 
http://meu�lhoeraautista.blogspot.com

"Ser autista? Ter mundo próprio? totalmente o oposto de todo e 
qualquer personagem.
   Esta é a história de um menino que 
nasceu mais de uma vez porque sua 
família acreditou que fosse possível. 
Algumas pessoas chamam de milagre, 
outras de ressurreição, coincidência, 
loucura. Não importa no que você 
acredite, você está prestes a encarar 
um milagre. Para ser honesta, eu 
também não acreditaria se isso tudo 
não tivesse acontecido a mim, ao meu 
filho e à minha família e amigos que 
cruzaram esta jornada conosco. Uma 
história dentro de uma história que 
mudou tantas vidas..."

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Nicolas, �lho da Presidente Anita Brito 
(RC de Aldeira da Serra) e nosso, também,

“palestrante” dessa noite.


