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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
    2 – Temos a meta de entregar o clube para a gestão 
da nossa futura presidente, companheira Emira, com 
ações e entusiasmo que fazem parte do DNA do noso 
clube. Sabemos que a Emira será uma brilhante 
presidente e vamos motivá-la para o início da sua 
gestão. O RCSP Pacaembu deve isso ao casal que tanto 
fez e faz pelo nosso querido Pacaembu.
    Temos muitos projetos e ações pensadas para este 
segundo semestre. Vamos estudar para colocá-las em 
prática. Conto com todos vocês!
      Nas últimas reuniões de dezembro, tivemos momen-
tos agradáveis. No dia 13, o companheiro Sérgio de 
Castro (RCSP Sumaré) realizou brilhante palestra sobre 
a Mídia Rotária Brasileira. No dia 20, tivemos um 
agradável companheirismo na Pizzaria Paulino, 
fechando o ano de 2011 com muita alegria.
    

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
após o recesso, devido às festas de Natal e Ano Novo, 
iniciamos o segundo semestre do ano rotário 2011-12. A 
partir de hoje, temos mais 50% da atual gestão, mas 
100% de determinação e dedicação, não podem 
esperar.
      Lembro-me que o nosso companheiro e amigo Scato-
lini sempre me fala que o primeiro semestre da gestão 
temos que andar a “330” e o segundo semestre é bem 
mais devagar, devido ao processo natural do mundo 
rotário. Mas quero, que no �nal da gestão, discordar do 
meu amigo, pois desejo que o clube se empenhe como 
no primeiro semestre por 02 motivos:
  1 – O Servir não tem tempo nem é medido por 
qualquer dado técnico. O Servir precisa acontecer 
diariamente, independente de qualquer situação. 
Existem pessoas e oportunidades que não podem 
esperar pelo nosso empenho, pela dedicação dos 
companheiros e cônjuges do RCSP Pacaembu;

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje - 19h30 - Reunião do Conselho Diretor - 20h30 - Reunião Ordinária

Dia 17 – 20h30 – Reunião Ordinária

Dia 24 – 20h30 – Reunião Ordinária

Obs.: Devido ao planejamento e aprovação da agenda do segundo semestre de 2012, estaremos 
divulgando a agenda completa nos próximos boletins.

AGENDA DE JANEIRO

1- Janeiro – Mês da Conscientização Rotária
     Janeiro é o mês oportuno para uma re�exão sobre o 
que signi�ca ser rotariano, o que cada um está fazendo 
para fortalecer Rotary em sua comunidade.

2 - Conferência Distrital
       Será realizada em Águas de Lindóia, no Hotel Monte 
Real, de 19 a 22 de abril de 2012.
    Não existem mais vagas no Hotel Monte Real, mas 
existem outros hotéis conveniados, todos bem 
próximos da sede do evento.
    As reservas nestes hotéis podem ser feitas direta-
mente com os mesmos. Maiores informações, entrem 
em contato com a Secretaria do Distrito 4610 – 
Tel: (11) 3667-7479.
     Esta Conferência será uma excelente oportunidade 
de conhecer mais o Rotary, praticar companheirismo, 
assistir à palestras de convidados conceituados e 
desfrutar de momentos bem agradáveis com muitos 
amigos.

3 - Homenagem do Dia das Mulheres
    Em segunda edição, será realizada no dia 05 de março 
de 2012, das 14 às 17 horas, no Salão Nobre do Edifício 
Rotary, em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, homenagem dos clubes do Distrito 4610 a 
mulheres de destaque da comunidade, envolvidas com 
projetos humanitários. O evento será denominado 
“Mulheres Envolvidas com a Humanidade” e o troféu 
instituído em 2009, para esse evento, recebe o nome de 
Maria Thereza de Barros Pimentel, mulher exemplo e 
referência na nossa comunidade, pelo seu grande 
envolvimento com as causas humanitárias. Haverá 
sorteio de prêmios representativos. Não deixem de 
participar, dada a importância do evento. Colaborem 
para o sucesso e grandiosidade desta homenagem a 
mulheres ímpares, que �zeram e fazem a nossa história.
Logo teremos os convites à venda e daremos maiores 
informações.
     Cada clube indicará e homenageará uma mulher de 
destaque.
   Coordenação: Helenice Marino Medeiros Silva, esposa 
do Governador Amilton Medeiros Silva, do RCSP Lapa.
 

Um Feliz 2012 a todos nós! Que Deus nos ilumine, com muita paz, amor, saúde, sucesso e felicidades.
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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

Aconteceu no RSCP Pacaembu

Da esq. para a dir.: Comp. Sérgio
e pres. Emerson

“Amigo é como o Sol...

Pode não aparecer 

todos os dias...

Mas sabemos que ele existe!”

                                   Autor Desconhecido

Dia 13 de dezembro de 2011
Palestra “Breve Histórico da

Mídia Rotária Brasileira”
Companheiro Sérgio de Castro – RCSP Sumaré

Acima, da esq. para a dir.: assoc. honorário Amorim,Pres. Emerson.
Abaixo, da esq. para a dir.: comp. Abelardo, comp. Buzzoni

e comp. Jayme

Da esq. para a dir.: pres. Emerson e
companheiro Celso Buzzoni

Dia 20 de dezembro de 2011
Companheirismo na Pizzaria Paulino

Da esq. para a dir.: comp. Geraldo e comp. Bortoli

Da esq. para a dir.: comp. William, comp. Cirino, 
pres. Emerson, comp. Gazel e comp. Manoel

Da esq. para a dir.: pres. Emerson, 
garçom Amilton e maître Wagner

Companheirismo: associados e cônjuges

Casal presidente: Emerson e Luciana

O RCSP Pacaembu presenteia a equipe do 
Hotel Caesar Business como agradecimento

de �nal de ano

O companheiro Buzzoni recebe sua homenagem
pelos 19 anos de associado do RCSP Pacaembu

O companheiro Sérgio de Castro recebe
o diploma pela sua palestra proferida


