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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 23: aniversário do companheiro 
William

Dia 27: aniversário de casamento do 
companheiro Manoel e Vera

Dia 28: aniversário de casamento do 
companheiro Acerbi e Roseli

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Agradecimentos de
A a W

  O mundo vive 
anos e décadas conturbadas. 
O numero de con�itos por 
guerras internas em países,  
principalmente no Oriente 

Médio, tem gerado um número expressivo  e 
crescente  de refugiados  vivendo em condições 
sub humanas. Em países em desenvolvimento, 
como o nosso, o que observamos é uma 
inexplicável violência urbana que aumenta sua 
frequência dia-a-dia, tirando a vida ou 
mutilando jovens cidadãos. Em países desen-
volvidos temos assistido jovens delinquentes, 
em ambientes onde se prega a Paz, como 
Igrejas, escolas e competições esportivas, 
ceifando a vida de gente de bem e cidadãos 
trabalhadores .
 Neste contexto, o mundo nunca 
precisou tanto de organizações como o Rotary, 
que prega a Paz e a aproximação entre os 

homens, independente da sua cor,  religião e 
sexo - fato que pudemos comprovar na recente 
Convenção Internacional realizada aqui na 
cidade de São Paulo, momento que recebemos  
perto de 15.000 rotarianos dos quatro cantos do 
mundo. Na Convenção foram apresentados 
projetos de rotarianos que foram destaque  em 
todo o mundo.
 Em nosso país , estamos passando por 
problemas políticos e sociais com  denúncias de 
corrupção e problemas éticos nos mais variados 
segmentos da nossa estrutura social, que 
afetará a perspectiva de nossas futuras 
gerações, e neste cenário, o Rotary com sua 
credibilidade, deve  sempre fazer tremular as 
bandeiras da Ética e da Honestidade em todos 
os locais em que estiver presente.
 Neste cenário desfavorável,  nosso 
clube  também passou por um ano difícil, mas 
jamais deixou de atuar com seu trabalho, respei-
tando os princípios  rotários  e cada associado 
fez sua parte...
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Hoje, 23 de junho
20h30: Reunião Ordinária

Próxima Reunião:  30 de junho
Transferida para a Posse do Conselho
Diretor e Presidente do
RCSP Jardim das Bandeiras

Próxima Reunião:  07 de julho
Transferida para a Posse do Conselho
Diretor e Presidente do
RCSP Memorial da América Latina

Próxima Reunião:  14 de julho
20h30:  Reunião Ordinária
transformada em Assembléia
para aprovação do Programa e
Orçamento para o ano rotário 2015-16

ABELARDO: Nosso representante de Santa 
Adélia  , fala suave  e educada , idéias brilhantes 
e com seu profundo conhecimento resolve 
todos nossos problemas em informática.

ANA PAULA: Sua ausência com certeza é 
provisória e cabe destacar sua capacidade 
pro�ssional e brilhante dedicação no desen-
volvimento do Planejamento Estratégico de 
Clube.
 
ANTONIO CARLOS:  Seu conhecimento em TI e   
idéias coerentes trarão  muita e�cácia ao clube. 
Seu mérito maior é ser pai do Lucas, único �lho 
de rotariano nascido desde nossa fundação.

BUZZONI:  Paizão ,  sempre coerente e trazendo 
uma palavra amiga mesmo em seus momentos 
mais difíceis.

EMIRA: Sócia agregadora e e�caz e tem o reco-
nhecimento de todos quando compilou de 
forma e�caz e brilhante a história dos 25 anos 
no clube.

GERALDO: Nosso eterno tesoureiro, sempre 
com uma piada pronta, e cuida das nossas 
�nanças com mão de ferro. Seria um grande 
Presidente do Banco Central.

IVO: Nosso guru. Paci�cador, o homem certo 
para os momentos difíceis. Tem sempre uma 
boa saída em situações con�itantes.

JAYME:  É o mais antigo dos rotarianos do clube 
e participa de todas nossas atividades em 
qualquer dia e hora. Sua energia é de causar 
admiração.

JOEL:  Engenheiro. Executivo de sucesso e por 
sua capacidade administrativa e gerencial 
certamente dará ao clube um impulso que o 
destacará em nosso Distrito .

SCATOLINI: Se pudermos fazer uma analogia é 
um verdadeiro ¨Trator Esteira¨ por sua energia,  
capacidade de trabalho , não só para o clube 
mas também para o Distrito e se destaca pela 
competência  e e�cácia e tem o reconhecimento 
de todos.

BORTOLI: Como poucos tem pleno conheci-
mento do aspecto legal e contábil de 
associações do terceiro setor. É dedicado e 
reconhecido no Distrito, como fazer parte de um 
casal paradigma em protocolo rotário.

CIRINO:  É o parceiro ideal e melhor opção  para 
a vice tesouraria e seria também um grande  
Vice Presidente do Banco Central. Seu mérito 
maior é ser um grande Corinthiano.
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Faça o Rotary Brilhar!

MANOEL: Médico radiologista. Amigo,   
também muito  agregador  e otimista. É a quem 
devo o meu ingresso como sócio fundador do 
nossso clube .

MAIBY:  ̈ TIA MAIBY¨ para nós,  é paradigma para 
todos e é incansável em repetir  que deveria ser 
associada há  mais tempo,  o que para nós seria 
um maior aprendizado aproveitando  sua 
grande experiência  como educadora.

MARIA BEATRIZ (BIA):  Nossa eterna represen-
tante do Rotaract e da geração ¨Y¨ e está nos 
devendo muito para retribuir  o que conseguiu 
como representante distrital do Rotaract.

RACHEL: Pequena no tamanho e enorme no 
trabalho. Sempre com idéias inovadoras e como 
jornalista foi, para nós, uma vitória ser escolhida 
para dar aulas de jornalismo na Faculdade Rio 
Branco.

RENATO: Médico e batalhador, sempre 
procurando o melhor caminho pro�ssional e já 
deu amostras da sua capacidade pro�ssional  e 
está se tornando cada dia mais rotariano .

RICARDINHO: Pequeno grande homem. 
Querido por todos em seu regresso ao clube, 
contribuindo em nossos projetos, este é  um 
desejo de seus companheiros.

BISPO: Quieto e discreto mostrou um conheci-
mento fantástico de economia com palestras no 
clube e  antevendo com grande antecedência o 
cenário econômico que estamos passando no 
momento .

SERGIÃO: Temos muita saudades dos tempos 
de Elvis. Sempre amigo e participante em todos 
projetos e eventos.

WILLIAM: Mesmo morando em Floripa,  é  
sempre lembrado em nossas reuniões  pelo seu 
otimismo e integração  em nosso trabalho do 
dia-a-dia (um dos primeiros a responder nossas 
mensagens a qualquer hora). Como  ninguém é 
perfeito assim como o Geraldo é “palestrino”.

ANINHA: Você faz parte dessa equipe e sua 
competência tem ajudado e muito a divulgar os 
feitos do nosso clube.

A TODOS VOCÊS, TENHO UMA ÚNICA PALAVRA DE AGRADECIMENTO:
MUITO OBRIGADO POR SEREM MEUS AMIGOS.

NOTÍCIAS DO RCSP PACAEMBU

 O Distrito 4.610 conferiu à Bernadete A. S. Scatolini, o Prêmio “Cônjuge/Parceiro de Rotari-
ano” em Cerimônia Solene, na Festiva de Encerramento da Gestão do Governador Ivo Nascimento e 
sra. Zilpha, realizada no Colégio Rio Branco (São Paulo), no dia 19 de junho de 2015.
 Este prêmio é um agradecimento por toda a prestação de serviço a qual Bernadete vem 
desempenhando nos últimos anos. O Governador Ivo reconheceu nela, todo seu desempenho 
durante sua Gestão, principalmente no PETS e na Conferência Distrital. Diversas pessoas foram 
agraciadas por reconhecimentos, entretanto apenas a Bernadete foi agraciada como 
Cônjuge/Parceiro de Rotariano. 
 A Festiva de ˜Reconhecimentos˜, foi muito bonita, com um agradável coquetel e contou 
com aproximadamente 200 pessoas.

“Enquanto o mundo se agita com incompreensões e lutas entre irmãos,
nós continuamos lutando pela PAZ, pelo AMOR, pela VIDA e pela AMIZADE

de todos aqueles a quem queremos bem!”


