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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
      Doação de fraldas e absorventes para a FIC - 11 
de dezembro - foi realizada a entrega do material. Mais 
informações e fotos neste boletim.
   Doação de Livros ao Hospital A. C. Camargo 
(Câncer) - 12 de dezembro - foi realizada a entrega do 
material. Mais informações e fotos neste boletim.
       Na reunião de hoje, teremos a palestra do compa-
nheiro Sergio de Castro (RCSP Sumaré) sobre a Midia 
Rotária Brasileira.
       Concluindo estas palavras - estive presente nas 02 
doações que realizamos, onde aprendi uma grande 
lição, a maior delas como presidente até agora, que 
compartilho com vocês neste boletim.... mais adiante. 
Isso realmente torna o sentido de ser rotariano um 
ideal, que somente vivenciamos nestas oportunidades 
que a vida nos oferece... Após estas experiências, 
concluí que todo esforço realmente vale a pena...!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
esta semana foi para mim, até agora, uma das melhores 
nesta gestão. Digo isso porque 03 fatos aconteceram e 
me deixaram muito orgulhoso de ser rotariano:
    Festiva de Natal - 11 de dezembro - a todos que 
estiveram presentes (tivemos uma adesão de 36 
pessoas), muito obrigado pelos momentos agradáveis 
que passamos. Tudo estava perfeito - o companhei-
rismo (a alegria era nítida em todos os presentes), o 
delicioso almoço preparado pelo Bu�et Rofer, a 
decoração, a beleza e preparo do salão, en�m, tudo isso 
criou um ambiente harmonioso, amoroso e com um 
intenso espírito natalino. Foi uma linda confraterni-
zação, culminando com algumas palavras sobre Familia 
proferidas pelo pastor Reginaldo Camacho, da Igreja 
Fonte da Vida (Morumbi). Nosso agradecimento mais do 
que especial ao casal Roseli e comp. Geraldo Acerbi pelo 
preparo e amor dedicado a esta festiva tão linda.

Doação de Fraldas e Absorventes - FIC

Hoje - 20h30 - Reunião Ordinária - palestra "Breve Histórico da Midia Rotária Brasileira" e Apresentação do livro 
Síntese e Paradoxo - palestrante: comp. Sergio de Castro (RCSP Sumaré)

Dia 20 - 20h30 - Reunião de companheirismo - Pizzaria Paulino - Rua João Ramalho, 1033 - Perdizes - 
vallet gratuito para este evento. Custo do jantar será dividido pelo número de pessoas presentes

Dia 27 - Reunião cancelada - Natal

Dia 03/01 - Reunião cancelada - Ano Novo

Dia 10/01 - 19h30 - Reunião do Conselho Diretor - 20h30 - Reunião Ordinária

Agenda de DEZEMBRO e JANEIRO

         Parabéns aos Rotary Pacaembu, Memo-
rial da América Latina e Barra Funda pelo 
envolvimento e doação em espécie (R$ 
3.800,00) na compra de fraldas e absorventes 
para as crianças e jovens com paralisia cerebral 
da FIC (Fraternidade Irmã Clara). 
     Doamos no total 4.200 fraldas e 1.040 absor-
ventes nesta Ação. A entrega foi realizada no dia 
11 de dezembro, domingo, às 9h30. Maiores 
detalhes deste projeto já foram publicados no 
boletim anterior.

Ação de Natal - Clubes Irmãos
Sra Vilma (Presidente da FIC), Presidente Murilo (RCSP Barra Funda),

comp. Scatolini e, abaixo, Presidente Emerson (RCSP Pacaembu),
com algumas crianças da FIC

As árvores que plantamos podem ser meros gestos de boa 
vontade, mas elas são compreendidas pelos cidadãos de todos 

os países, independente da língua que falem.
Meu Caminho para Rotary 
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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

Festiva de Natal
Companheiros (as), cônjuges e visitantes participando desta linda festiva realizada no dia 11 de 

dezembro, domingo, no salão de festas da residência do casal Roseli e companheiro Geraldo Acerbi.

As delícias do almoço Da esq. para a dir.: companheiros Bortoli, Buzzoni,
Ricardo, Amorim (associado honorário) e Sérgio

Da esq. para a dir.: Roseli, companheiras Emira e
Elenita, Alix (cônjuge do Gov. Assistente Zantut)

Da esq. para a dir.: Alix, Marian e Cecília

Da esq. para a dir.: companheiros Bispo,
Cirino e Joel

Da esq. para a dir.: companheiro EGD Marco Gazel
e Governador Assistente Jorge Zantut

Da esq. para a dir.: companheiros Ivo, 
Ricardo e William

Da esq. para a dir.: Bernadete,
Beth e companheiro Ivo

Da esq. para a dir.: Luciana e convidados: Pastora Telca
e Pastor Reginaldo

Ao fundo:  Pastor Reginaldo e sua
mensagem de Natal



Festiva de Natal (continuação)

Da esq. para a dir.: Luciana e Marian, uma das 
sorteadas da festiva, recebendo um presente de Natal

Doação de Livros - Hospital A. C. Camargo
    Foi muito especial esta ação do RCSP Pacaembu. Teoricamente 
simples, foi de grande lição e aprendizado. Recebemos uma grande 
doação de livros em ótimo estado e de qualidade da Sra. Teresinha da 
Silva, por meio da Bernadete (cônjuge do Scatolini), que me entregou o 
material para esta doação. Decidimos doar para a ala de Pediatria 
Infantil do Hospital A. C Camargo (Hospital do Câncer), visto que já 
conhecíamos suas instalações e o que necessitavam para as crianças 
que �cam internadas em tratamento. 

     Estamos, também, com um projeto  em andamento com eles, através do 
Subsídio Distrital.
    Ontem, dia 12 de dezembro, fui fazer a entrega dos livros e também 
ajudar a arrumá-los em um armário que estava a espera dos mesmos. Fui 
recebido pelas professoras e médicas da ala da Pediatria (Rosemary, Eliane 
e Andrea). Na sala, crianças em tratamento fazem diversas atividades de 
artes, leituras, jogos, desenhos, en�m, é um entretenimento para elas 
nestes momentos difíceis.

Arrumação dos livros Trabalho concluído - Presidente Emerson e equipe do Hospital A C Camargo

     Agradecemos a Sra. Teresinha pela excelente doação destes livros (infantis, fábulas, artes, história, conhecimentos gerais) e a querida Bernadete pelo 
trabalho voluntário e dedicação nesta ação.
     Ao �nal da minha visita, veio a minha mais valiosa lição, neste meu ano de presidente, o que me fez realmente re�etir e absorver o uma das razões do 
porque vivemos em Rotary e o porque da importância de impulsionar estas ações que valem muito.
      Fui presenteado com um livro editado por um familiar de um dos pacientes que é destinado às crianças no tratamento. Nele, conta-se a estória de uma 
criança que vive o dia a dia do Hospital, que tem a oportunidade de sonhar e viver uma vida normal. O que mais me chamou atenção estando lá, é o que 
estas crianças aprendem e quero compartilhar com vocês uma parte deste livro que tocou-me profundamente e me faz abraçar mais causas como esta, 
que engrandecem a todos que participam e se entregam, e que nos faz entender o verdadeiro signi�cado da vida. Vale como uma re�exão: 

Vida e Morte
     Se muito além desse sono que vovó está dormindo não existe nada 
mais - como muita gente crê - não existe despertar, nem porto, 
destino ou luz; se tudo acabou de vez - acabou completamente - 
pode ter certeza Nina, a Vovó está em paz; não sabe nem saberá que 
está dormindo pra sempre. Aí você pode, Nina, ir dormir o seu 
soninho e sonhar um sonho bom, pois Vovó não está sofrendo. Como 
não vai acordar - seja aqui do nosso lado, seja em outro lugar - ela 
está sonhando, Nina (como sonha toda noite, quem dorme um sono 
profundo). E então, Vovó vai ver sua netinha crescer nos sonhos de 
vocês duas. Pode parar de chorar... 

   Se, porém depois desse sono imenso, Vovó despertar num outro 
mundo, feito de luz e de estrelas, veja, Nina que barato!!! Que lindo 
virar um anjo. Que lindo voar no espaço! E aí, se acreditamos que é 
desse jeito que as coisas acontecem, depois que a vida na Terra 
termina, pode ter certeza, Nina: vovó está vendo você. E então, quando 
você for dormir, dê um adeuzinho pra ela, mesmo que você não possa 
ver a vovó (é que o céu é muito longe). E de lá onde ela está, Vovó vai 
ver você crescer do jeito que ela sonhava.
     Portanto, não chore mais e vá dormir, minha querida.
     Dos dois jeitos desse adeus é que a gente inventa a vida.

Extraído do livro "Menina Nina - duas razões para não chorar"
Autor - Ziraldo

    As crianças em tratamento aprendem este signi�cado de vida e morte para entender e caminhar, sem mentiras, sem piedade, provavelmente com ou 
sem esperanças devido ao amanhã de cada uma, mas com muita verdade e sabedoria que muitos adultos sãos não possuem e nem dão valor...

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

    O mundo é uma grande orquestra na qual cada um de nós tem um pequeno e 
insigni�cante papel. O sucesso de seu instrumento, e do meu, não depende do 
nível de ruído que eles produzem, mas de quão perfeitamente eles se harmonizam 
com os instrumentos daqueles ao nosso redor; e aquele que, voltado para si mesmo 
insiste em tocar o trompete do seu jeito, com pompa e estardalhaço, tornar-se-á 
não somente um elemento de discórdia mas também indesejável para todo o resto 
da banda. Se o Rotary puder incutir em nós a consciência de que não somos músi-
cos solistas, mas sim pequenas partes de um todo grandioso, nossas vidas 
harmonizar-se-ão melhor com as vidas daqueles ao nosso redor, tornando mais 
fácil e recompensador nosso convívio com o próximo. 

The National Rotarian, março de 1912


