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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
      Fechamos o mês de janeiro também com chave de 
ouro. No dia 31, o companheiro Aonio (RCSP Barra 
Funda) proferiu a palestra “Sorria com Saúde”. O tema 
foi muito bem didático e nossa casa estava cheia, o que 
muito nos alegra e mostra a força e comprometimento 
dos nossos companheiros, cônjuges e amigos.
   O Pacaembu, clube que orgulha a todos nós. 
Continue com este foco que sempre lhe norteia,  isso é 
contagiante!

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
Fevereiro é o Mês da Compreensão Mundial e 
Aniversário do Rotary. Já tivemos uma reunião de 
trabalho, no último dia 07, e um Companheirismo 
maravilhoso no último sábado, dia 11, na casa do 
companheiro Manoel e sua esposa Vera, em Itu. Foi um 
dia muito gostoso, onde plantamos uma muda de 
paineira simbolizando a gestão 2011-12 e tivemos um 
delicioso churrasco num clima de alegria e amizade 
próprios do nosso Pacaembu. Neste boletim, estaremos 
contando mais detalhes sobre este evento.

Notícias do Clube e do Distrito

Hoje – 20h30 – Reunião Ordinária – Palestra “Desa�os e Caminhos Pro�ssionais: o construir de um sonho!" -
Sra. Ana Paula Sanches

Dia 21 – reunião transferida para dia 29-02 (quarta-feira)

Dia 28 – 20h30 - Reunião Mista (transferida para o RCSP Memorial da América Latina) – Palestra sobre Auto 
Maquiagem (Mulheres) e Dicas de Estética (Homens) – Palestrante – Sr. Marcelo Lemos
Obs.: Haverá sorteio de brindes

Dia 29 – 20h30 – 34º Reunião Interclubes “Waldis Dellamanha” – Edifício Rotary – Palestrante Sr. John Hewko 
(Secretário Geral do Rotary International)

AGENDA DE FEVEREIRO

1 - Projeto RYLA do Distrito 4610
      Será realizado nos dias 30, 31 de março e 01 de abril 
de 2012.
   Este projeto é um seminário de treinamento de 
liderança para jovens universitários de 18 a 26 anos. As 
inscrições devem ser feitas até o dia 17 de fevereiro 
(enviar a �cha de inscrição para o Presidente do clube).
    Todo material (regras de participação e �chas de 
inscrição) já foram enviados por e-mail aos companhei-
ros (as).

2- Prêmio Maria Thereza Ferraz de Barros Pimentel 
(Homenagem Dia Internacional da Mulher)
     Será realizado no dia 12 de março, segunda-feira, às 
14 horas, no Salão Nobre do Colégio Rio Branco – 
Higienópolis
      A homenageada indicada pelo RCSP Pacaembu será 
a Sra. Wilma Clarice Morlin (Presidente da FIC - Fraterni-
dade Irmã Clara).
     Custo do convite – R$ 55,00 - Esse convite dará direito 
ao serviço de chá, show artístico e também ao sorteio 
de vários prêmios, tais como: televisão de LCD, Tablet , 
jóia em ouro e um lindo vestido de festa da Maison 
Terana.
     Quem desejar adquirir convite pode procurar o casal 
presidente do clube.

Aniversatriantes
de Fevereiro

15 – companheiro Sérgio
16 – companheiro Acerbi

21 – Adriana, �lha do comp. Bortoli
22 – casamento do comp. Scatolini e Bernadete
26 – Maria Helena, esposa do comp. Abelardo

Conheça o Lema Rotário
da próxima gestão 2012-13:
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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

Última reunião e outros acontecimentos
Dia 17 de janeiro de 2012

Palestra – “Caminho de Santiago de 
Compostela”

Companheiro Manoel Joaquim R. do Valle Neto

Presidente Emerson, EGD Nadir Zacarias e
família Scholl – Joel, Felipe e Dalila

Dia 31 de janeiro de 2012
Palestra – “Sorria com Saúde”

Dr. Aonio Genicolo Vieira (RCSP Barra Funda)

Dia 31 de janeiro de 2012
Homenagem

    O EGD 2003-04 e nosso associado honorário, 
Nadir Zacarias, presenteou o Felipe, �lho do comp. 
Joel, com uma camisa autografada pelos jogadores 
do Coritiba (clube de futebol paranaense). Mais 
uma demonstração de grande afeto e carinho do 
nosso amigo Zacarias para com o RCSP Pacaembu. 

Obrigado, Governador.

Dia 31 de janeiro de 2012
Aniversário da Luciana

   As cônjuges do clube presentearam a Luciana 
(esposa do Presidente) com um presente maravi-
lhoso, pelo seu aniversário. Luciana agradece o 
carinho de todas as suas �éis e dedicadas amigas.

Dia 31 de janeiro de 2012
Homenagem à comp. Elenita

A companheira Elenita recebe seu diploma de 18 
anos de associada do RCSP Pacaembu.

Parabéns à nossa valorosa companheira!

Dr Aonio proferindo sua palestra

Dr Aonio e pres. Emerson

Companheira Emira e Luciana

“Entre para aprender...
Saia para servir”

Kendrick Guernsey
Ex-Presidente do RI



Coluna Feminina
UMA GRANDE LIÇÃO

  “Um fato real, dois irmãozinhos 
maltrapilhos provenientes da favela - um 
deles de cinco anos e o outro de dez, iam 
pedindo um pouco de comida pelas casas 
da rua que beira o morro”. 
Estavam famintos: “vai trabalhar e não 
amole”, ouvia-se detrás das portas; “aqui 
não há nada moleque...”, dizia outro... As 
múltiplas tentativas frustradas entristeciam 
as crianças... Por fim, uma senhora muito 
atenta disse-lhes: 'Vou ver se tenho alguma 
coisa para vocês... coitadinhos!' 
       E voltou com uma latinha de leite. Que 
festa! Ambos se sentaram na calçada. O 
menorzinho disse para o de dez anos 
“você é mais velho, tome primeiro...” e 
olhava para ele com seus dentes brancos, a 
boca semi-aberta, mexendo a ponta da 
língua.
    Eu, como um tolo, contemplava a 
cena... Se vocês vissem o mais velho 
olhando de lado para o pequenino! 

Companheirismo “Amigos do Pacaembu”

    No último dia 11 de fevereiro, sábado, tivemos um dia muito 
especial de Companheirismo do RCSP Pacaembu.
    O companheiro Manoel e Vera gentilmente cederam sua casa 
em Itu para este nosso encontro, além de planejarem e execu-
tarem todos os detalhes que cercaram o evento. Foi um sucesso, 
tivemos participação quase completa do clube (companheiros, 
cônjuges e visitantes).

Os pontos que destacamos neste companheirismo:

 Amor e dedicação do casal an�trião (Manoel e Vera) – nosso 
muito obrigado!

 Churrasco e demais quitutes deliciosos com a colaboração de 
todas as mulheres

 Festival de caipirinhas preparadas pelo nosso companheiro Joel 
(tivemos distribuição de senhas, devido ao grande sucesso...)

 Plantio de árvore (muda de paineira) simbolizando nosso 
evento e a gestão

 Alegria, comprometimento e harmonia de todos os presentes, 
desde a chegada até a partida. Isso nos deixa convictos da grande 
união do RCSP Pacaembu, nos mantém na certeza de que o 
caminho percorrido está correto!

    Concluindo, gostaria de proferir as palavras do companheiro 
Ivo: “o companheirismo nos leva ao servir com alegria, com 
vontade, com amor.... Isso é o RCSP Pacaembu”

Emerson e Luciana
Casal Presidente

Momentos de confraternização Momento do plantio da muda de paineira

Levou a lata à boca e, fazendo gesto de 
beber, apertou fortemente os lábios para 
que por eles não penetrassem uma só gota 
de leite. Depois, estendendo a lata, diz ao 
irmão: “Agora é sua vez. Só um pouco.” E 
o irmãozinho, dando um grande gole 
exclama: “como está gostoso!” “Agora 
eu”, diz o mais velho. E levando a latinha, 
já meio vazia, à boca, não bebe nada. 
“Agora você”, “Agora eu”, “Agora você”, 
“Agora eu”... E, depois de três, quatro, 
cinco ou seis goles, o menorzinho, de 
cabelo encaracolado, barrigudinho, com a 
camisa de fora, esgota o leite todo... ele 
sozinho. Esse “agora você”, “agora eu” 
encheram-me os olhos de lágrimas...
E então, aconteceu algo que me pareceu 
extraordinário. O mais velho começou a 
cantar, a sambar, a jogar futebol com a lata 
de leite. Estava radiante, o estômago vazio, 
mas o coração transbordante de alegria.
Pulava com a naturalidade de quem não 
fez nada de extraordinário, ou melhor,   

com a naturalidade de quem está habitu-
ado a fazer coisas extraordinárias sem 
dar-lhes maior importância. 
     Daquele moleque nós podemos apren-
der a grande lição, “quem dá é mais feliz 
do que quem  recebe.”
  É assim que nós temos de amar. 
Sacrificando-nos com tal naturalidade, 
com tal elegância, com tal discrição, que 
os outros nem sequer possam agradecer-
nos o serviço que nós lhe prestamos.
 Você já encontrou meninos como estes 
acima? Como você reagiu? Na próxima 
vez que encontrar uma criança carente 
pergunte-lhe o seu nome e ofereça algo 
mais do que uma lata de leite - ofereça um 
pouco da sua atenção! Como você poderia 
hoje encontrar um pouco desta "felici-
dade" fazendo a vida de alguém melhor, 
mais "gostosa de ser vivida"? Vamos lá, 
levante-se e faça o que for necessário!

Autor Desconhecido
Texto enviado para publicação

pela Comp. Emira 

De coração - muito obrigado a todos e até a próxima!


