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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)

Edição 19
17/01/2012

 Palavras do Presidente
    Estive com os companheiros presidentes dos RCSP 
Barra Funda, Memorial da América Latina e Bom Retiro, 
nossos parceiros neste grande projeto. No verso deste 
boletim constam mais informações e fotos sobre toda 
esta ação.
      Hoje, dia 17, o companheiro Manoel Joaquim R. do 
Valle Neto proferirá uma palestra sobre suas experiên-
cias em Santiago de Compostela. Com certeza será 
muito interessante, com fotos e fatos marcantes.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
a reunião passada – a primeira deste segundo semestre 
rotário – foi muito produtiva. Realizamos uma reunião 
de trabalho, onde assuntos pertinentes ao clube foram 
discutidos e, também, a agenda deste segundo semes-
tre, do ano rotário 2011-12. O clube está coeso, 
envolvido com seus assuntos e seus projetos, o que 
muito nos motiva a trabalhar cada vez mais.
   Neste último sábado – dia 14 – realizamos uma 
entrega com parte dos vidros arrecadados da nossa 
Campanha Pró-Aleitamento Materno no Banco de Leite 
do Hospital Ipiranga (Estadual).

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 – Reunião Ordinária – Palestra “Santiago de Compostela” – comp. Manoel Joaquim R. do Valle Neto 
(RCSP Pacaembu)

Dia 24 – 20h30 – Reunião Ordinária

Dia 31 – 20h30 – Reunião Mista – Palestra “Sorria com Saúde” – comp. Dr. Aonio Genicolo Vieira
(RCSP Barra Funda)

AGENDA DE JANEIRO

“A força do empenho conjunto, como escreveu Paul Harris, não conhece limites. 
Quando trabalhamos juntos, o impossível se torna possível.”

Kalyan Banerjee
Presidente RI 2011-12 (Brasil Rotário - Jan/2012)

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.
 

Kalyan Banerjee
Presidente RI 2011-12 (Brasil Rotário - Jan/2012)
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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

Campanha Pró Aleitamento Materno

“A força do empenho conjunto, como escreveu Paul Harris, não conhece limites. 
Quando trabalhamos juntos, o impossível se torna possível.”

                                  
Kalyan Banerjee

Presidente RI 2011-12 (Brasil Rotário - Jan/2012)

Da esq. para a dir.: Presidentes Juvenilson (RCSP Memorial), Murilo (RCSP Barra Funda), Sergio (RCSP Bom Retiro)
e Emerson (RCSP Pacaembu). Ao centro – Enfermeira Iraci Ribeiro da Silva – BLH Hospital Ipiranga

*Obs.: O Hospital Regional Sul recebe os vidros com 
tampa de metal e substitui os vidros para tampas 
plásticas (pois tem como fazer este procedimento) e 
distribui para os hospitais da Zona Sul conforme 
necessidade.
      Total arrecadado nesta campanha – 3.690 frascos 
de vidros – aproximadamente 7.200 toneladas.
    Tipos de frascos – café solúvel, maionese, geleias, 
palmitos próprios comprados em empresas 
especializadas e doados para a campanha etc. 
Tamanhos diversos, mas todos aproveitados tanto 
para coletas de leite materno como para coleta de 
análises de leite
   Estes frascos recebidos pelos Bancos de Leite, 
passam por um processo de lavagem e secagem, 
são esterelizados e embalados para entrega nas 
casas das doadoras de leite. As mesmas doam o 
leite e o hospital recolhe este material, que passa 
por um processo de análise e armazenamento em 
potes especiais que são congelados para uso 
dentro das necessidades do hospital. O leite conge-
lado dura até 06 meses. Então, o frasco, novamente, 
passa pelo processo de lavagem, secagem etc. O 
ciclo então se repete continuamente.
     A importância da constante doação destes vidros 
é que, muitos quebram por falta de cuidado e 
muitos se perdem devido a não devolução por 
parte das doadoras.
     Abaixo, foto tirada em 14 de janeiro de 2012, no 
Banco de Leite do Hospital do Ipiranga, momento 
da entrega da doação.

    Este projeto, realizado pelos RCSP Pacaembu, 
Barra Funda, Memorial da América Latina e Bom 
Retiro, iniciou-se em agosto de 2011, com o 
propósito de arrecadação de frascos de vidros em 
locais como: supermercados, empresas, comércios 
etc. Elaboramos um banner sobre o projeto com a 
imagem do Rotary, juntamente com uma caixa de 
papelão para depósito das doações e folhetos 
explicativos sobre a importância do aleitamento 
para as mães e bebês, do nosso projeto e sobre 
Rotary. Cada kit foi distribuido e tivemos muitas 
adesões em diversos pontos da Capital/SP. Muitas 
foram as doações. Agradecemos a todos aqueles 
que contribuiram e abraçaram esta causa. Em 
outubro, recolhemos todos estes kits, em novem-
bro �zemos uma triagem de todo material e em 
dezembro �zemos uma contagem do mesmo. 
Agora, em janeiro de 2012, entramos em contato 
com os bancos de leite dos hospitais públicos da 
Capital e consultamos aqueles que tinham uma 
maior carência em recebimento de doações. Assim, 
�nalizamos no dia 16 de janeiro a distribuição de 
todo material arrecadado da seguinte maneira:

- 200 frascos com tampa plástica para o Banco de 
Leite Humano do Hospital do Servidor Público 
Estadual (Vila Mariana)

- 250 frascos com tampa plástica para o Banco de 
Leite Humano do Hospital do Ipiranga (Estadual)
- 3.240 frascos com tampa de metal para o Banco de 
Leite Humano do Hospital Regional Sul (Santo 
Amaro)*

Um dos equipamentos onde os frascos de leite,
após doados e analisados,são acondicionados

em recipientes próprios no Banco de Leite
 

Enfermeira utilizando e medindo na estufa do
Banco de Leite a dose diária de leite, que será aplicado

nos bebês internados na UTI do Hospital

Mais um projeto que �nalizamos. Agradecemos a todos pelo apoio e comprometimento.
Este servir sem medida, nos orgulha em Rotary.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12


