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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

JUNHO

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ PAULISTA 

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR -
SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

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

Aniversariantes da semana

Dia 01: aniversário do Carlos – �lho da 
companheira Maiby

Dia 02: casamento do companheiro 
Sérgio e Rosani

Dia 03: Karin, �lha do companheiro 
Sérgio

Club de São Paulo - Pacaembu
25 anos

Hoje, 02 de junho
20h: Posse do Presidente Joel R. Scholl
e do Conselho Diretor 2015-16
– Hotel Meliá Paulista Business and
Convention, localizado na
Av. Paulista, 2181 - São Paulo - SP

Próxima Reunião:  09 de junho
Transferida para a Convenção
Internacional de Rotary

Convenção Internacional

A Convenção de 2015 do Rotary 
International será em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

aniversário do Carlos – �lho da 

Mensagens ao Presidente 2015-16 Joel Scholl

Ano Rotário 2014-15
Edição Especial

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Novo Casal Presidente

  Caros amigos e 
companheiros Joel e Dalila,

  No próximo dia 1º 
de Julho 34.913 clubes de 
Rotary nos 5 continentes do 

mundo estarão renovando seus presidentes e 
paralelamente 532 governadores de Distrito 
também serão renovados.
 Cada ano rotário é um novo desa�o, 
cada clube terá a “cara do presidente”, e cabe a 
este, decidir como poderá tornar o seu clube 
mais  forte.  Aqui cabem algumas re�exões:

Como tornar o clube mais forte e participativo?

Como manter o companheirismo e fazer dessa 
ferramenta um instrumento de união e 
trabalho? 

Como fazer o clube promover os objetivos do 
Rotary?

Como integrar o clube na comunidade?

Como fazer o clube integrar-se de forma sólida 
no Distrito?

 Joel e Dalila, as questões acima vocês 
estão discutindo com soluções brilhantes, 
desde que foram escolhidos para presidir o 
RCSP Pacaembu no ano rotário 2015-16.
 O planejamento exposto e discutido 
com os associados do clube é prova da a�rma-
tiva acima. Vocês assumem o clube no 26º ano 
da sua fundação e com o espírito de liderança, 
carisma e capacidade de trabalho ,  com certeza  
escreverão mais uma vibrante  página da 
história do nosso clube.

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

 Companheiro, Amigo e Padrinho, 
Governador Gazel,
 Seguindo um dos princípios da 
origem do primeiro Rotary Club, chegou o 
momento de nossa roda rotária girar. Só 
podemos agradecer por seu trabalho e o de 
nossa companheira Emira. Nosso clube foi 
conduzido durante a gestão 2014/2015 com 
grande dinamismo e comprometimento. 
“Brilhante” é a melhor de�nição para o trabalho 
realizado, fazendo jus ao lema do ano que se 
encerra:  “Faça o Rotary brilhar”. 

 Um abraço afetuoso,

 Aproveito este pequeno espaço para 
agradecer pela oportunidade de estar à frente 
de nosso clube pelo próximo ano. Espero estar à 
altura de tamanha responsabilidade. Neste 
momento só posso garantir que minha 
disposição é a de oferecer o melhor de mim para 
que continuemos caminhando juntos, sempre 
engajados da ideia de servir.

Joel e Dalila

Joel Scholl
Presidente Eleito 2015-16
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Ano Rotário 2014-15
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Presidente
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Ronaldo José Bispo
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José Luiz Scatolini
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Celso de Lima Buzzoni
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Emira Maria Aranha Gazel
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Manoel Joaquim R. do V. Neto

e Renato Silva Martins

Oficial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo

Comissão do DQA
Abelardo Marcos Junior

Comissão de Imagem Pública
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Planejamento Estratégico
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Dólar Rotário para
Junho de 2015: R$ 3,06

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

GAZEL E EMIRA:
 PARABÉNS. Vocês conduziram o 
clube, na última gestão e, de uma maneira 
tranquila, e o mantiveram na posição de 
liderança no distrito, do modo que sempre 
nos pautamos. Mantiveram o clube e�caz, 
atuando na comunidade, no distrito e 
cumprindo todos os compromissos com o 
Rotary Internacional.
 Aumentaram nosso quadro social, 
�zeram reuniões interessantes e participati-
vas, projetos  em parceria com outros clubes 
do distrito (rumo, saúde, etc.). Di�culdades 
houveram, mas vocês souberam ultrapassá-
las, a todas, com galhardia e espírito de luta, 
principalmente no ano da Convenção 
Internacional, que se aproxima. Depois, os 
louros da vitória e o descanso merecido.  

JOEL E DALILA: 
 Chegou  seu dia. É com  dedicação 
ao trabalho,  vontade de vencer,  atuação, 
simpatia, amizade e companheirismo de 
vocês, aliado aos valorosos companheiros do 
Rotary Club de São Paulo-Pacaembu, é que 
venceremos mais esta etapa de nossa cami-
nhada. Nós nos pomos à sua disposição para 
qualquer tarefa e incumbência, valorizando o 
clube e sua gestão. Para encerrar, gostaria de 
oferecer uma mensagem publicada na 
Revista Brasil Rotário de agosto de 1993, de 
autoria de Robson José Moreira Abrandes (RC 
Alto do Rio Doce-MG. Distrito 4.580:

SER PRESIDENTE.
“Ser presidente é se envaidecer com a 

escolha dos companheiros;
Ser presidente é fazer mil planos para 

melhorar cada vez mais o  clube;
Ser Presidente é convidar companheiros 

para sonharem juntos, sonhos de 
progresso e realizações;

Ser Presidente é �car ansioso  com a posse 
do conselho diretor;

Ser Presidente é sentir a satisfação na 
realização de seus primeiros  e altruísticos 

sonhos de servir;  

Ser Presidente é perceber, desapontado, 
que nem todos os companheiros partici-

pam de suas realizações;
Ser Presidente  é amar o clube acima de sua 

autoestima em horas difíceis;
Ser Presidente é procurar meios de agradar 

a todos;
Ser Presidente é trabalhar dobrado;

Ser Presidente é perceber que o clube 
cresceu muito e muito tem ainda a crescer;

Ser Presidente é valorizar, agradecer e 
reconhecer o trabalho dos companheiros, 

amigos de caminhada. É puxar muitas 
orelhas e dar muitos abraços. É sorrir e 

sonhar simultaneamente. É ver alem das 
aparências e enxergar novos horizontes. É 
saber que por detrás de nuvens escuras se 

encontram belas paisagens.”

 PARABÉNS E MUITO SUCESSO na 
gestão. São os votos de

Caros presidentes Gazel e Joel,
 Parabens ao presidente Gazel por 
mais este ano de dedicação ao clube...e que 
comece o novo ano rotario...Desejamos ao 
Joel que mantenha esta enorme força que 
vem demonstrando no planejamento do 
ano...e espero que todos possamos retribuir 
esta força a altura.
 Grande abraço do casal

Rosani e Sérgio  

Wassila e Renato Martins

Joel e Dalila,
 Que todo entusiasmo e alegria que 
são tão peculiares em vocês dois, possa fazer 
parte deste novo desa�o que vocês têm pela 
frente! 
 Boa sorte e contem comigo!

Rachel Buzzoni

Joel e Dalila,
 A palavra estirpe signi�ca na 
biologia e na genética um grupo de descen-
dentes com um ancestral comum que 
compartilham semelhanças morfológicas ou 
�siológicas. Na verdade também sign�ca o 
descendente que recebeu dos seus antepassa-
dos princípios de ética, honradez, esforço, 
dedicação e dignidade,  e que pratica tais 
qualidades no seu dia a dia. Estas são as 
marcas que vi e vejo no companheiro Joel 
desde o primeiro momento que eu o conheci.
 Ele e sua esposa Dalila representam 
jovialidade, empreendorismo, alegria, que 
contagia a todos. Tenho certeza que farão o 
nosso clube manter-se entre os primeiros do 
Distrito. Boa sorte e bons trabalhos a todos 
nós.
 Ao casal Gazel e Emira que deixa a 
presidência, pós graduados, mestres e 
doutores em Rotary, só nos resta o agradeci-
mento por um ano de novas experiências, 
aprendizado, grandes mensagens e exemplos 
de vida.

Annaluiza e Celso

Companheiro Joel,
 Na caminhada pela vida adquirimos 
diferentes identidades. Este ano você conquis-
tou mais uma: Presidente do Rotary Club de 
São Pacaembu. Com seu empreendedorismo, 
tenho absoluta certeza, que só engrandecerá 
nosso clube.
 Parabéns e seja feliz!

Maiby Aranha Homsi Elias

Queridos Joel e Dalila,
 Desejo a vocês todo o sucesso neste 
ano rotário. O sucesso de vocês será o nosso 
sucesso. Quero oferecer todo o meu apoio, e 
minha torcida incondicional.
 Que vocês possam mesmo se divertir 
um bocado, isso é muito importante.
 Um abraço cheio de energia 
positiva.

Maria Beatriz



 Companheiro Joel e esposa Dalila 
Scholl, neste ano em que o Rotary nos acena 
com a possibilidade de sermos um presente 
para o Mundo, na minha opinião, fomos 
agraciados com vossa nomeação como 
presidente, pois a liderança e carinho expres-
sado por ambos nos possibilitarão almejar 
com bastante alegria os ideais de servir do 
nosso querido RCSP Pacaembu, ao compa-
nheiro  Gazel e esposa Emira nosso profundo 
agradecimento por tudo que realizaram 
neste ano de nosso vigésimo quinto 
aniversário (especialmente a nossa memória 
rotária perpetualizada no lindo livro dos 25 
anos do Clube).

Ivo Alexandre Junior e família

Joel e Dalíla ,
 Agradecemos a vocês terem aceito a 
incumbência de conduzir os destinos de nosso 
clube para este ano rotário. Pela convivência 
destes últimos anos pelo entusiasmo pelas 
iniciativas e pelos preparativos que demons-
tram é certeza que farão uma gestão 
marcante. SUCESSO.
 Ao casal Emira e Gazel mais uma vez 
nosso muito obrigado. Quando se pensa que 
tudo já foi feito eis que vocês inovam. 
Destaques a festa dos 25 anos , o livro do 
clube (um registro das realizações do 
Pacaembu, apontando as participações dos 
companheiros e os resultados para a comuni-
dade), o aproveitamento dos talentos do 
clube na condução das reuniões em �m 
legados e modelos que �carão na história do 
clube e na grandeza da instituição Rotary.  
 Gratos,

Márcia e Bispo

PRES. JOEL - Pelo seu planejamento  e  
motivação,certamente  fará uma  gestão 
brilhante,e�caz e com muita competência. 
Nós todos  do  clube  iremos  ajudá-lo nesta  
jornada.  Acredito que  você  vivenciará  
ROTARY  com  maior itensidade e  novos 
conhecimentos.

PRES. GAZEL -  Parabéns pela sua gestão, foi  
o  ano  que  o RCSP PACAEMBU completou  25 
anos, com uma festa fantástica e um livro 
que  já está  na memória do clube, você  
conduziu  o clube com muita  competência e  
alegria.
 
Um forte abraço em ambos! 

José Luiz Scatolini e família

Joel e Dalila ,
 O Rotary Pacaembu teve muita 
sorte de encontrar vocês dois. 
 Presidir esse Clube foi para mim 
uma grande honra e o fato de você presidir 
nesta gestão teremos um impulso maior pois 
vejo com bons olhos o seu empenho.
 Você como empresário de sucesso 
seu vigor e sua capacidade teremos só a 
lucrar. Que Deus abençoe todas suas iniciati-
vas e conjunto todos nós faremos o clube 
crescer. 
 Abraço, 
 Manoel e família

Dalila e Joel,
 O Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu está em festa e comemora, além 
de seu 26º aniversário, a posse desse belo 
casal-presidente, a quem saudamos e deseja-
mos muitas realizações e muito sucesso. Com 
sua disposição e entusiasmo, estamos certos 
de que, juntos, atingiremos o nosso objetivo 
de servir mais e melhor. Contem sempre 
conosco.
 Um abraço,

Maria Helena e Abelardo

 Companheiro Joel e Dalila, 
parabéns por aceitarem este grande desa�o! 
Que Deus os iluminem!
 Desejamos toda luz e discernimento 
para que a gestão seja guiada pela sabedoria, 
bom-senso, inteligência e humildade, 
fazendo dela, uma gestão de sucesso e 
realização com muita amizade, união, 
trabalho, divertimento e aprendizado!
 Grande abraço!

Antonio Carlos, Renata e Lucas

Presidente Joel,
 O lema rotário para o ano 2015-16 é 
“Seja um Presente para o Mundo”.
 Também, como um presente para o 
Rotary Club de São Paulo – Pacaembu, 
estamos recebendo nosso vigésimo sétimo 
Presidente, para o ano rotário 2015-16, o 
companheiro Joel Roberto Scholl, acompa-
nhado da sua querida esposa Dalila.
 Temos certeza que com sua 
dedicação, entusiasmo, conhecimento, 
interesse e amor, distribuiremos muitos 
“presentes” para nossa comunidade, exata-
mente como todos nós desejamos e trabalha-
mos por um “Mundo” melhor.
 Abraços,

Jayme José de Araujo e
Sydney Silva Araujo

Caros Companheiros Joel e Dalila,
 Desejamos que a presidência do 
Rotary Pacaembu represente mais um ano de 
realizações para o nosso clube, e que, ao �nal, 
sintam-se felizes e realizados.
 Ao casal Gazel e Emira, somos 
gratos pela notável dedicação, que sempre 
eleva a grandeza do nosso Rotary Pacaembu 
e do Rotary Internacional.

Luiz e Cecília Bortoli

Joel e Dalila,
 Saber que vocês dirigirão o RCSP 
Pacaembu durante o ano rotário 2015-16 é 
motivo de júbilo para mim.
 Con�o plenamente na sua capaci-
dade de trabalho e tenho con�ança que 
muito realizaremos nesta gestão.
 Cara amiga Dalila você é determi-
nada, disposta para o trabalho, consciente 
de suas responsabilidades e tenho certeza 
que quem lucrará com isso será a nossa 
comunidade.
 Boa sorte!!!!

Emira Gazel

Meus Presidentes
Joel e Dalila, 
 Passados esses anos de intensa 
dedicação e fantásticos envolvimentos de 
vocês com a  comunidades rotária e, através 
dela, e também de terem trazido a nós 
inúmeros conhecimentos e motivações, é 
chegada a hora do Dever sublime de dirigir 
um importante Clube de servir como nosso 
honrado Rotary Pacaembu.
 Quero expressar aqui, minha alegria 
por esse dia tão importante de vocês, dias que 
passarão a dedicar mais tempo do que de 
costume para as causas humanitárias. 
 Que sua Gestão seja coroada de 
êxito e que seja brilhante como vocês, queri-
dos e amados por todos os companheiros.
Sucesso "Meu Líder".
 Quero aproveitar para agradecer ao 
Nosso estimado Casal Gazel e Emira ,que 
transfere agora essa importante Missão, pelo 
carinho e impecável gestão de nosso Clube e 
também pelo apoio pessoal  e extrema 
paciência com  minhas ausências em virtudes 
dos inúmeros compromissos pro�ssionais.
 Que Deus os abençoe ricamente.

Companheiro William e Fatima


