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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
   Encerramos mais um mês da gestão atual, com 
muitos projetos em andamento e um clube muito 
unido. Tivemos palestras excelentes e uma bela 
reunião de companheirismo. O mês de setembro 
promete muito mais, principalmente com a nossa 
Festa do Dia das Crianças, a ser realizada em 24 de 
setembro em conjunto com o RCSP Memorial.
      Teremos, também, no dia 16 de setembro a soleni-
dade de fundação do RCSP Bela Vista-Bixiga, nosso 
clube a�lhado.
    Hoje, teremos a reunião do Conselho Diretor e, em 
seguida, a nossa reunião Ordinária, com Informações 
Rotárias como tema principal.
      Emerson Borges

Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na reunião mista do dia 30 de agosto, tivemos uma 
palestra muito rica sobre o tema "Autismo", com a 
companheira Anita Brito (RC de Aldeia da Serra - 
Presidente 2011-12) e seu �lho Nicolas Brito. 
       Anita apresentou as características do autista: os seus 
anseios, o que gosta e não gosta, como é a doença 
tecnicamente, en�m, um assunto muito bem exposto. 
Nicolas, também fez sua exposição, falando sobre seus 
gostos, o que pensa, como é sua vida etc. Ao �nal da 
palestra, os presentes se emocionaram e tiveram uma 
verdadeira demonstração de experiência de vida. 
Parabéns à família Brito e muitíssimo obrigado pela 
visita!

Agenda de SETEMBRO

Notícias do Clube e do Distrito
1) Visita do Presidente de RI - Kalyan Banerjee
   No dia 12 de setembro, 20h30, no Salão Nobre do 
Colégio Rio Branco, acontecerá um jantar para o 
Presidente de RI Kalyan Banerjee e sua cônjuge, que 
estarão visitando o Brasil. Os convites estão sendo 
vendidos para a Equipe Distrital, Governadores Assistentes 
e Presidentes.

2) Notícias da Campanha Pró-Aleitamento Materno
   No dia 01 de setembro, o Presidente Emerson Borges 
(RCSP Pacaembu) e a Dra. Sandra Henriques (Médica 
pediatra, neonatologista e cardiopediatra, coordenadora 
da UTI da cardiopediatria do Hospital Bene�cência 
Portuguesa de São Paulo), concederam entrevista no 
Programa "A Tarde é Show" - apresentado por Nani Venân-
cio. A entrevista foi sobre a importância do aleitamento 
materno e a Campanha Pró-Aleitamento Materno que está 
sendo realizada pelos clubes RCSP Pacaembu, Barra Funda, 
Bom Retiro e Memorial da América Latina, além de 
divulgação sobre o Rotary.

 

*Oportunamente, divulgaremos o link do programa para as 
pessoas que não puderam acompanhar a entrevista ao vivo.
     

   O RCSP Memorial da América Latina está participando 
ativamente da campanha, arrecadando materiais em seus 
postos de coleta e também no clube, entre companheiros, 
amigos e familiares.     
    Abaixo, seguem fotos ilustrativas:

Hoje - 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 2011-12 - 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 

Da esq. para a dir.: 
Pres. Murilo (Barra Funda),
Nani Venâncio e 
Presidente Emerson.

Posto Shell Gigante da Imigrantes
Av. Abraão de Morais, 1180 - Saúde.

Parte do material que está sendo recolhido e doado 
pelos companheiros (as) do RCSP Memorial da América Latina
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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

Coluna Feminina

Texto enviado para publicação por:
Luciana Borges

esposa do Presidente

3) Doações Cadeiras de Rodas e Donativos - 
RC de Registro
     O RCSP Pacaembu �cou muito feliz em 
participar desta campanha de ação social e 
humanitária, doando 02 cadeiras de rodas. 
Abaixo, texto enviado pela Presidente Romilda:
     "É com imensa satisfação que dou por encerrada 
essa maravilhosa Campanha que foi o SOS 
Registro. Estivemos domingo passado (25 de 
agosto) em Registro e não tenho palavras para 
dizer o quanto fomos bem recebidos por todos, foi 
uma FESTIVA, eles são MARAVILHOSOS, todos 
empenhados em ajudar a descarregar o caminhão 
e o projeto foi tão bem aceito e abençoado, que até 
DEUS nos presenteou com um belíssimo dia. Após 
descarregarmos todo o material fomos brindados 
com uma maravilhosa feijoada e tivemos até um 
passeio de helicóptero, onde sobrevoamos as 
áreas atingidas pelas enchentes e  nosso Compan-
heiro Jessé �cou por alguns minutos no comando 
da aeronave. Quero agradecer todo Distrito 4610 
por ter se empenhado em mais uma vez ajudar, ao 
RCSP Pacaembu e D. Tereza Pimentel que se 
pronti�caram em doar 2 cadeiras de rodas cada 
um. Creio que conseguimos cumpri uma de nossas 
metas que é Dar de Si Antes de Pensar em Si. Mais 
uma vez, muito obrigada e podem contar com o 
RCSP Vila Nova Conceição que estaremos sempre 
dispostos a ajudar a quem precisa."
t

Romilda Pinheiro de Castro
Presidente 2011-12 - RCSP Vila Nova Conceição

Presidente Romilda e os donativos enviados.

Uma das cadeiras de rodas doadas 
para a campanha.

Dia 30 de agosto
Palestra "Meu Filho ERA Autista"

Companheira Anita (RC Aldeia da Serra - Presidente 2011-12) e Nicolas

Luciana (esposa do Presidente) e Nicolas, com o Mario Bros
(personagem de um jogo infantil)

Da esq. para a dir.: Nicolas, Presidente Emerson
e Anita, nas homenagens.

E quando puxo uma ponta o que é que 
acontece?
Vai escorregando...
Devagarinho...
Desmancha...
desfaz o abraço.
Solta o presente, o cabelo...
E na fita que curioso, não faltou nenhum 
pedaço.
Ah! Então é assim o amor, a amizade.
Tudo o que é sentimento?
Como um pedaço de fita?
Enrosca, segura um pouquinho mas pode 
desfazer a qualquer hora, deixando livre as 
duas pontas do laço.

    

Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de 
amizade...
E quando alguém briga, então se diz:
romperam-se os laços.
E saem as duas partes, igual a dois pedaços de 
fita, sem perder nenhum pedaço.
Assim é o amor...
Não prende, não escraviza, não aperta,não 
sufoca. Porque quando vira NÓ já deixou de 
ser LAÇO.

Elis Grossi

Laço e Abraço

Eu nunca tinha reparado....
Pronto: está dado o laço.
Como é curioso um laço....
Uma fita dando voltas que se enroscam...
Mas não se embolam.
Vira, revira, circula e....
Assim como um abraço: coração com coração.
Tudo isso cercado de muito abraço.
É assim que é o laço.
Um abraço no presente...
No cabelo...
No vestido...
Em qualquer coisa que faço.


