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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
 Gazel, foi uma reunião de despedida minha e da 
Luciana da Presidência e também de homenagens a 
companheiros e companheiras que ajudaram nesta 
gestão. Aliás, o clube todo está de parabéns por mais 
uma gestão em altíssimo nível, como o nosso 
Pacaembu merece.
   Finalizo estas palavras com toda minha gratidão a 
todos os companheiros e companheiras, aos cônjuges 
e visitantes, amigos e companheiros de outros clubes 
que �zemos nesta gestão. Tivemos um grande apoio e 
incentivo de muitas pessoas e as amizades que �zemos 
foram os frutos mais lindos que colhemos em todo esse 
trabalho na Presidência. Conhecemos realmente o que 
é Rotary além dos limites do clube e isso só é propor-
cionado quando estamos Presidentes. Isso valeu por 
tudo.
  Emira, uma feliz gestão e sucesso! Estou à sua 
disposição no que você precisar, minha Presidente.

Emerson Borges
Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
este é o último boletim desta gestão 2011-12. Com o 
boletim especial da Conferência Distrital, publicamos 35 
edições do Stadium e con�rmamos o histórico de 
sucesso do clube com seu boletim sempre com 
qualidade e muito informativo, na minha opinião nada 
modesta, um dos melhores boletins de Rotary no Brasil. 
Agradeço à Ana Carolina Scatolini pelo pro�ssionalismo 
e trabalho semanal sempre dedicado na execução deste 
nosso querido boletim.
  Nossas 03 últimas reuniões da gestão foram 
agradáveis, com trabalho e festividades. A reunião do 
dia 12 de junho foi de trabalho, onde discutimos assun-
tos do clube em reunião do Conselho Diretor e eleição 
do companheiro do ano, além de balanço da gestão 
atual e planejamento da gestão futura. No dia 19 de 
junho, transferimos a reunião para a Transmissão e 
Posse no nosso clube a�lhado, RCSP Memorial da 
América Latina. Foi uma noite agradável.
    No dia 24 de junho, domingo, �zemos nossa reunião 
festiva na residência dos companheiros Emira e Marco 

Notícias do Clube e do Distrito

2) Chá Bene�cente – RCSP Pacaembu e Memorial
   No dia 16 de julho, segunda-feira, das 
15h30 às 17h30, estaremos realizando 
no Terraço Itália (Av. Ipiranga, 344) um 
Chá Bene�cente com Bingo. O convite 
tem um custo de R$ 70,00, com direito 
ao chá completo e uma cartela grátis. A 
renda será revertida para as casas de 

apoio atendidas pelos clubes. Para adquirir os convites, 
entrar em contato com a companheira Emira Gazel:
E-mail: emira@magazel.com.br
Telefone: 11 3825-0552

1) Projeto de Subsidio Distrital
    Realizamos a entrega dos equipamentos e utensílios 
para a cozinha industrial da CEI Bolha de Sabão e Núcleo 
Educativo no último dia 23 de junho. Finalizamos este 
projeto de Subsidio Distrital em conjunto com os clubes 
parceiros RCSP Barra Funda e Memorial da América 
Latina, que aliás, aproveito esta oportunidade para 
agradecer este ano de grandes projetos e eventos em 
conjunto com estes clubes amigos. Rotary é mais forte 
quando clubes se unem em prol do bem comum.
     Concluímos o projeto entregando o relatório �nal na 
Governadoria. Tudo aprovado dentro do exigido.

02 Refrigeradores - Freezers

Legenda: Entrega dos equipamentos e utensílios
Da esq. para a dir.: Comp. Alberto (RCSP Memorial), Fernando,
Marcia e Sandra (creche),Luciana e Emerson (Casal Presidente

RCSP Pacaembu), Murilo (Presidente RCSP Barra Funda) e comp. Joel
(RCSP Pacaembu, responsável pela adequação do projeto)

Reunião de Hoje - 03/07/12

Local: Sala Paulista 1 
20h30 - Conselho Diretor e Assembleia para 
aprovação do Orçamento do Clube.

Próxima Reunião - 10/07/12

20h30 – Discussão do Plano de Ação do clube

*Dólar Rotário para Julho de 2012 – R$ 2,06

AGENDA DE JULHO



Rotary Internacional
Kalyan Banerjee

Presidente 2011-12

Distrito 4610
Ligeia Benícia de A. Stivanin

Governadora 2011-12

RCSP Pacaembu
Conselho Diretor 2011-2012

Presidente
Emerson Crivellaro Borges

Vice-Presidente (Presidente Eleita)
Emira M. A. Gazel

1º Secretário
Luiz Antonio De Bortoli

2º Secretário
Ricardo H. Alves Almança
1ª Diretora do Protocolo

Emira M. A. Gazel
2º Diretor do Protocolo
Abelardo Marcos Junior

1º Tesoureiro
Geraldo Silvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
Luiz Antonio De Bortoli

Comissão de Projetos Humanitários
(Prestação de Serviços)

Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto
Serviços Profissionais

Sérgio Ewbank Carneiro
Serviços à Comunidade

Emira Gazel
Serviços Internacionais

Ivo Alexandre Junior
Comissão da Fundação Rotária

Marco Antonio Gazel
Comissão de Desenvolvimento 

do Rotary (DQA)
Joel Roberto Scholl

Comissão de Imagem Pública do Rotary
Celso de Lima Buzzoni

Frequência
Abelardo Marcos Junior

Conselheiros do Presidente
José Luiz Scatolini e Emira Gazel

Coordenação Feminina
Luciana Borges

___________________________________________________

Editoração do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

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

Últimas reuniões e outras festivas

Casal Presidente e Casal Governador

Festiva de Transmissão e Posse do RCSP 
Memorial da América Latina

Dia 19 de junho de 2012
Reunião transferida

Mesa Diretora

Reunião festiva de despedida e homenagens
Dia 24 de junho de 2012

Residência companheiros Emira e Marco Gazel

Da esq. para a dir.: Scatolini, Emerson, Emira Gazel,
Marco Gazel e Manoel

O EGD Nadir Zacarias entregou ao EGD Marco Gazel
uma camisa do Corinthians, autografada pelo Ronaldo

O escolhido pelo clube foi o companheiro Scatolini,
pelos trabalhos desenvolvidos no clube e na Governadoria

Companheiro Renato e Wassila e casal presidente

Casal Presidente e casal Scatolini e Bernadete
 

Tivemos a presença da Governadora Ligeia e 
Valter, que ganharam um mimo e agradecimentos 

do casal presidente

Companheiros 100% Frequência – gestão 2011-12

Homenagem ao companheiro Gazel

Companheiro do Ano

Menção Internacional – Avenidas de Serviços – 
agraciado comp. José Luiz Scatolini

    Esta menção cabia ao presidente do clube indicar um 
companheiro que atuando no clube atingisse 
meritórias nas avenidas de serviço de Rotary. Foi 
apresentado o nome do comp. Scatolini em uma 
reunião de Conselho e aprovado pelo clube. O próximo 
passo foi o presidente preencher um relatório sobre as 
atividades desenvolvidas pelo companheiro e assim foi 
feito. O relatório teve ainda alguns adicionais de 
trabalhos desenvolvidos pelo companheiro nos últimos 
03 anos do clube e também por trabalhos desenvolvi-
dos na Governadoria este ano. Foi aprovado pela 
Governadoria e posteriormente enviado e aprovado 
pelo RI, que assim enviou a menção ao presidente 
Emerson. Mais uma vez, nosso clube foi premiado nesta 
gestão, onde já havia ganho em abril a menção 
internacional clube Instrumento de Mudança 2011-12. 
Parabéns Scatolini que, segundo nossa Governadora, foi 
um dos 02 agraciados do Distrito com este prêmio.

 Mimos e agradecimentos a todos os casais e 
companheiros (as) do clube

    A todos os nossos amigos companheiros (as) e 
cônjuges, nosso agradecimento com um mimo. 
Registramos aqui a foto do casal mais novo do clube

Missão cumprida. Agradecemos e reverenciamos a todos
vocês, queridos e queridas do Pacaembu.

Estamos aqui sempre que precisarem.
Sucesso e vamos girar a Roda Rotária novamente!

                                                             Emerson e Luciana Borges


