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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
signi�cativo, e contando com a ajuda da Cidinha em  
todos os processos e etapas que geram dúvidas.
    Ainda neste mês, no próximo dia 29, o RCSP 
Pacaembu foi escolhido pela Associação Brasileira das 
Forças da Paz (Entidade reconhecida pelo Centro de 
Informações da Organização das Nações Unidas) para 
homenagear e outorgar uma medalha do título 
"Soldado da Paz" ao DRI José Antonio Figueiredo 
Antiório - que a receberá em nome do Rotary Club em 
âmbito nacional, pelos serviços prestados pelo Rotary 
à causa da paz mundial. Contamos com a presença de 
quem puder prestigiar este momento importante.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
hoje é um dia muito importante para o nosso clube, 
nesta gestão. Estamos recebendo a Visita O�cial da 
nossa Governadora Ligeia Stivanin e seu cônjuge Valter. 
Sejam muito bem vindos ao nosso clube!
     Neste mês, tivemos uma reunião de trabalho nos dias 
01 e  08 - um Fórum de Fundação Rotária moderado 
pela companheira Cidinha, do RCSP. Cidinha, mais uma 
vez foi muito atenciosa e prestativa com o nosso clube, 
con�rmando sua capacidade e domínio quando se trata 
do assunto Fundação Rotária e, principalmente, o 
tópico Subsídios Globais.
       Estamos em desenvolvimento de um projeto bem

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje - VISITA OFICIAL DA GOVERNADORA LIGEIA STIVANIN

Dia 29 - 20h30 - Reunião Ordinária - Homenagem e outorga - medalha do título "Soldado da Paz" ao DRI José 
Antonio Figueiredo Antiório - que a receberá em nome do Rotary Club em âmbito nacional, pelos serviços 
prestados pelo Rotary à causa da paz mundial. O RCSP Pacaembu foi escolhido pela Associação Brasileira das 
Forças da Paz (Entidade reconhecida pelo Centro de Informações da Organização das Nações Unidas) para 
prestar esta homenagem

Dia 06 - 19h30 - Reunião do Conselho Diretor - 20h30 - Reunião Ordinária e Assembléia para eleição e escolha 
do Presidente 2013-14 e do Conselho Diretor da gestão 2012-13

Dia 11 - DOMINGO - 13 horas - Festiva de Natal - salão de festas da residência do casal comp. Geraldo Acerbi e 
Roseli - maiores informações nos próximos boletins

Agenda de NOVEMBRO e DEZEMBRO

1- Próximas etapas dos nossos projetos em 
andamento
- Aleitamento Materno - foi realizada toda separação 
dos vidros arrecadados na campanha. A entrega será 
realizada nos postos de bancos de leite de hospitais 
que estão com necessidade entre 05 e 10 de dezembro.

- Doação de Livros infantis arrecadados - também 
será realizada entre 05 e 10 de dezembro em 02 locais: 
Hospital AC Camargo - setor de pediatria infantil e 
Creche Bolhas de Sabão.

- Doação de fraldas e absorventes especiais para a 
FIC (Fraternidade Irmã Clara) - estamos recebendo 
doações em espécie para compra destes materiais tão 
necessários a estas crianças, portadoras de paralisia 
cerebral, como forma de "presente de Natal". Estes 
materiais são de suma importância no dia a dia delas, 
conforme solicitado pela própria FIC.
     A compra será efetuada até 06 de dezembro e a 
entrega será feita até dia 10 de dezembro.

       Obs: No �nal de todas estas campanhas, faremos um 
relatório e publicaremos textos e fotos com todos os 
detalhes.

2 - 83ª Conferência Distrital
Data: 19 a 22 de abril de 2012 - Hotel Monte Real - 
Águas de Lindóia - SP
    Coordenador - comp. José Luiz Scatolini (RCSP 
Pacaembu)
  *As �chas de inscrição encontram-se com o presidente 
Emerson Borges. Vamos desde já adquirir e realizar as 
inscrições para prestigiar este grande evento.
  A Governadora está pedindo aos clubes, doações de 
latas de leite em pó e kits de higiene e limpeza 
contendo: pasta de dente, escova de dente, sabonete, 
hastes �exíveis, pente, xampu, desodorante e fraldas 
geriátricas. Quem puder doar, favor trazer para o Hotel 
Caesar Business, nos dias das reuniões do clube, que 
guardaremos na nossa sala até o dia da entrega.
     Todos estes materiais serão revertidos para as 
Entidades Assistenciais de Águas de Lindóia.
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O verdadeiro espírito de servir
é capaz de salvar o mundo.
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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

Coluna Feminina

Passados mais de 40 anos, eis o que aprendi:
O Tempo passa.
A vida acontece.
A distância separa.
As crianças crescem.
Os empregos vão e vêem.
O amor fica mais frouxo.
As pessoas não fazem 
o que deveriam fazer.
O coração se rompe.
Os pais morrem.
Os colegas esquecem os favores.
As carreiras terminam.

   Mas..... os verdadeiros amigos estão lá, não 
importa quanto tempo e quantos quilômetros 
estejam entre vocês.
    Um amigo nunca está mais distante do que 
o alcance de uma necessidade, torcendo por 
você, intervindo a seu favor e esperando você 
de braços abertos; abençoando sua vida!
    Todos nós, quando iniciamos esta aventura 
chamada vida, não sabíamos das incríveis 
alegrias ou tristezas que estavam adiante, nem
sabíamos o quanto precisaríamos uns dos 
outros.
     Moral da história: A amizade não se resume 
só em horas  boas, alegrias e festas. Amigo é 
para todas as horas, boas ou ruins, tristes ou 
alegres.

Texto enviado para publicação por:
companheira Roseli Acerbi
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3 - Governador Assistente 2012-13

      Em meados de setembro, recebi uma ligação do companheiro Reinaldo Franco (Governador Eleito 
do D.4610 2012-13) e Sueli, convidando a mim e Luciana para integrar a sua Equipe Distrital na condição 
de Governador Assistente. Aceitei prontamente, devido a verdadeira paixão que tenho pelo Rotary e 
pela grande estima e amizade que possuimos por este maravilhoso casal. Sentimo-nos honrados e 
felizes. Esperamos corresponder a altura da con�ança depositada e não mediremos esforços pelo bem 
da futura gestão, assim como fazemos nesta atual, na presidência do RCSP Pacaembu.
     Na semana passada recebi o�cialmente a carta endereçada ao RCSP Pacaembu e a mim o�cializando 
o convite, assim como toda a programação das futuras reuniões preparatórias e eventos agendados.
       Companheiro Reinaldo e Sueli, obrigado por esta oportunidade. Nós, RCSP Pacaembu, Emerson e 
Luciana - estamos a sua disposição sempre que precisar.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

Última reunião e 
outros acontecimentos

Dia 08 de novembro
Fórum de Fundação Rotária

Moderadora - Companheira Maria Aparecida 
(Cidinha) - Rotary Club São Paulo

Nosso clube está em festa, 
pois recebemos hoje a Visita O�cial da 

nossa Governadora Ligeia.

Este ano tem sido muito especial  para nós, 
pois ter a oportunidade de poder liderar 
um clube como o RCSP-Pacaembu nos 

proporciona um grande aprendizado, pois 
um clube como este, possui grandes 

rotarianos, os quais são exemplos que 
devemos sempre seguir.

A minha parte �ca mais prazerosa, pois as 
esposas têm colaborado, participado, 

dando opiniões e enriquecendo os 
detalhes, tornando nossas reuniões e as de 

companheirismo muito emocionantes, 
pois o toque feminino faz

toda a diferença.
Querida Ligeia, seja bem vinda, nos 

sentimos honrados e felizes em poder 
apresentar os trabalhos deste clube que 
está a todo vapor, tornando realidade e 
colocando em prática o nosso ideal de 
servir, de uma forma especial, pois uma 

líder como você, tem feito a diferença, pois 
trabalha com a máxima competência e 
olha com a sensibilidade que só uma 

mulher consegue ter.

Luciana Borges
Esposa do Presidente


