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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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Plantio da Árvore
da Amizade

Prêmio Instrumento de
Mudança 2011-12

Local – praça em frente ao Hotel
Frente: Coordenador Scatolini e Governadora Ligeia

Momentos de
Companheirismo

Da esq. para a dir.: Companheiros William, Ivo e Abelardo

   O RCSP Pacaembu recebeu, por meio do Presidente 
Emerson, este prêmio que reconheceu o nosso clube (na 
categoria “menos de 25 associados”) como causador de 
impacto extraordinário em 2011-12, por meio de seus 
trabalhos nas Avenidas de Serviços. Completamos 
várias atividades em cada Avenida, entre julho de 2011 
a março de 2012. O Rotary International apurou e 
reconheceu o nosso trabalho, enviando um certi�cado 
para a Governadora Ligeia, que entregou ao Presidente 
em uma das Plenárias da Conferência.

       No sábado à tarde, uma grande festa foi articulada 
pela futura equipe distrital e presidentes 2012-13, 
juntamente com seus cônjuges, apresentando-se ao 
Distrito como os futuros líderes 2012-13. O carnaval foi 
enorme, com buzinas, serpentinas, confetes, bexigas e 
principalmente, a energia contagiante de todos no 
local. O casal Presidente 2012-13 do RCSP Pacaembu – 
Emira e Marco Gazel (primeira foto) e o casal Governa-
dores Assistentes 2012-13 – Emerson e Luciana Borges 
(segunda foto) – estiveram presentes e ajudaram nos 
bastidores e preparativos.

Entrada Festiva da
Gestão 2012-13

Da dir. para a esq.: Presidente Emerson, 
Governadora Ligeia e cônjuge Valter



Companheiro Joel e Dalila
Um dos casais mais animados do salão...

Emerson e Luciana
Casal Presidente 2011-12

Baile da Governadora – Anos 50
          Tivemos na noite de sábado um excelente baile, com uma banda sensacional, que conseguiu envolver os nossos companheiros e cônjuges em uma 
performance de “tirar o chapéu”. Vejamos:

Companheiro Manoel e Vera
Entraram na folia, mas um pouco

mais comportados...

Companheira Emira e Luciana
Supercomportadas...

Companheiro Scatolini e Joel
Foi o momento clímax, fecha a conta...

Companheiro Scatolini, Bernadete
e Presidente Emerson

Grandes amigos – casal companheiro
Borcato e Izilda (RCSP Morumbi) com a Luciana

Borcato de Elvis e Izilda de Marylin estavam o máximo!

Companheiros e cônjuges do RCSP Pacaembu
Companheirismo e União!

Projetos do RCSP Pacaembu
        Apresentamos um banner, 
com fotos de muitas atividades e 
projetos do clube de Julho de 
2011 a Abril de 2012. Este banner 
�cou exposto junto com os 
demais dos clubes co-irmãos. 
     Tivemos, também, um dos 
nossos projetos exposto na sala 
de Projetos Humanitários , que foi 
a Campanha Pró-Aleitamento 
Materno.

Premiações merecidas

    Companheira Emira e 
Marco Gazel – equipe de 
coordenação, coordena-
dores do baile e do almoço 
com des�le de modas.
     A companheira Emira, 
ajudou muito a Governa-
dora nos bastidores desta 
Conferência.

  Companheiro Scatolini – 
coordenador desta maravilhosa 
Conferência, sucesso em todos os 
sentidos
      Nosso incansável compa-
nheiro Scatolini, trabalhou muito 
na realização deste evento desde 
setembro de 2011, articulando e 
direcionando todas as etapas e 
processos. Parabéns Scatolini!
       A você, o nosso respeito e 
nossa admiração.

Da esq. para a dir.: Valter, Ligeia, Emira,
Marco Gazel e o casal Alceu e Tânia
(representantes do Pres RI 2011-12)

 

Representante Alceu, Gov. Ligeia
e  Coordenador Scatolini

A todos vocês do RCSP Pacaembu, que parti-
ciparam desta Conferência e nos ajudaram nestes 
momentos tão importantes e inesquecíveis, 
também o nosso imenso respeito, gratidão e 
admiração.

A força do clube esteve presente! Obrigado!

Doações e Sorteios
       A Bernadete (esposa do comp. Scatolini) coordenou muito bem 
os trabalhos de separação dos kits de higiene, limpeza e outros 
doados pelos clubes para o Lar São Camilo de Lelis (Águas de 
Lindóia), assim como os presentes sorteados no decorrer das 
plenárias. A Lelé e a Ana (família Scatolini) ajudaram neste 
trabalho, assim como os nossos companheiros e cônjuges 
presentes. Registramos, também, a grande ajuda operacional do 
Jaza (Jazeías) em toda a Conferência. O Jazeías é funcionário do 
comp. Scatolini que prestou seus serviços com grande dedicação.

Da esq. para a dir.(atrás): 
casal de amigos da
Sra. Vanda, 
Representante Alceu e
sua esposa Tânia,
Alessandra
(RC de Águas de Lindóia),
comp. Scatolini e
sua esposa Bernadete.
Abaixo, da esq. para a dir.:
Gov. Ligeia e Sra. Vanda
do Lar São Camilo de Lelis 


