
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 A passagem do tempo representa uma conquista 
quando reconhecemos as realizações de que fomos capazes. O 
tempo passou e chego a esta nossa última conversa com a 
sensação de dever cumprido. E não digo isso 
por achar que sozinho eu tenha conquistado 
algo de relevante, mas porque olho para trás e 
vejo que conseguimos juntos imprimir marcas 
na gestão 2015-16, e que a dedicação e o 
comprometimento de cada um de vocês ao 
longo do ano possibilitaram que tudo acon-
tecesse.
 Ao �m simbólico de uma jornada 
como esta, é impossível não rememorar 
momentos marcantes. E eles foram muitos e 
estarão para sempre registrados em minha 
memória. Começamos a todo vapor, lá atrás, 
em agosto do ano passado, demonstrando 
nosso empenho na venda dos tíquetes e na 
promoção do McLanche Feliz. Agora, em 2016, 
estamos prestes a repetir o mesmo esforço e sucesso, uma vez 
que fomos convocados para tanto pelo Instituto Ronald
McDonald. 
 Vejo também, com os olhos da memória, nossas partici-
pações no Projeto Saúde e Cidadania, em conjunto com o RCSP 
Morumbi, para oferecer mais qualidade de vida a quem precisa. 
Relembro nossa dedicação ao Projeto Rumo, que tanta 
importância tem na vida dos jovens que ainda estão em 
processo de decisão sobre seu futuro. Revisito os fóruns
promovidos e que tanto acrescentaram a nossa maneira de ver 
e fazer as coisas. Lembro, ainda, da nossa união com outros 
Clubes (Jardim das Bandeiras, Bela Vista Bixiga, Bom Retiro,  

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

Barra Funda e Sumaré) para que conseguíssemos os subsídios 
para a ajuda tão importante ao Banco de Leite e à Creche da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

  Aí está aquilo que considero a marca 
mais importante desse ano rotário, aqui no 
RCSP Pacaembu: conseguimos instituir entre 
nós uma maior união, expandindo nossas 
parcerias para além do nosso Clube. É possível 
agora perceber concretamente os vínculos que 
se estabeleceram dentro de nosso Distrito para 
que os trabalhos que realizamos possam ser 
ainda mais signi�cativos.
  Hoje sinto-me verdadeiramente 
realizado ao “passar o bastão” ao companheiro 
Scatolini. O tempo passou e isso não é motivo 
de tristeza, mas de renovação. Tenho certeza 
de que continuaremos unidos, na mesma 
toada, e ainda com mais energia para que 
nosso Clube seja cada vez mais atuante na 

comunidade. Nós estamos aqui verdadeiramente a serviço de 
quem precisa e esse é o “presente” que podemos oferecer para 
o mundo. 
 O ciclo que se encerra deixou em mim essas marcas 
inesquecíveis. Tenho como certo, mais que nunca, que sozinho 
não posso muita coisa, mas unido a tanta gente boa, vamos 
longe! Só tenho a agradecer pela oportunidade e por tudo o 
que aprendi. E agora é a hora de, de�nitivamente, entregar 
também este espaço ao Scatolini. Que ele seja tão feliz, ou mais, 
quanto eu em sua gestão. 

Obrigado a todos novamente!
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Terça-feira, 28 de junho

20h30: Transferência para RCSP Jardim das Bandeiras - Reunião Festiva de Posse do
Companheiro Flavio Gonzalez - Ano Rotário 2016-17

Terça-feira, 21 de junho

20h30: Reunião Ordinária



Aniversariantes de junho
Dia 01: Carlos, �lho da companheira Maiby
Dia 02: casamento do companheiro Sergio e Rosani
Dia 03: Karin, �lha do companheiro Sergio
Dia 11: companheira Maiby
Dia 15: Vera Helena, esposa do companheiro Manoel
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RCSP Pacaembu esteve presente
no Arraial do Charles Miller
 No último domingo, dia 19 de junho, o 
RCSP Pacaembu participou do primeiro Arraial do 
Charles Miller, no Museu do Futebol, a convite da 
Daniela Alfonsi. O evento aconteceu no foyer em 
frente ao Museu do Futebol, no Estádio do 
Pacaembu. Houveram comidas e bebidas, brincadei-
ras juninas e banda de forró. O mais importante: 
estávamos lá para divulgar o trabalho magní�co que 
a nossa Associação faz ao redor do mundo, a �m de 
captar futuros associados para contribuir junto 
conosco a serviço da humanidade.
 Estiveram presentes o Scatolini e sua 
esposa Bernadete; Joel e sua esposa Dalila, com seus 
�lhos Mirela e Felipe (com sua namorada Andrea), 
Mané e Vera, Geraldo, Gazel, Eunice (RCSP Bom 
Retiro) com a Clarice (esposa do companheiro Rose-
baum - RCSP Jardim das Bandeiras), Amorim e Vera.

Dia 17: companheiro Jayme
Dia 19: Ingrid, �lha do companheiro Antonio Carlos
Dia 23: companheiro William
Dia 27: casamento do companheiro Manoel e Vera
Dia 28: casamento do companheiro Acerbi e Roseli



Joel Scholl (2015-16) e Scatolini (2016-17)

 Joel e Dalila,
 Como prenunciamos, a gestão de 
vocês foi marcante. 
 Joel, em sua primeira reunião, você 
participou ao clube o planejamento do que 
pretendia fazer, terminada a gestão 
constata-se que tudo aconteceu e o que é 
melhor superou as expectativas. Quem 
esteve na reunião do clube na última 
semana teve a oportunidade de conviver 
com uma pessoa, ou melhor, com uma 
família realizada. 
 O lema da gestão foi “seja um 
presente para o mundo”. O sentido de 
presente é algo que se ganha de alguém, 
algo que �ca na lembrança como algo 
PRESENTE por quem ofereceu. Assim, que 
entendemos que foi esta gestão, um 
presente que marca e digni�ca o RCSP – 
Pacaembu.
 Joel e Dalila, vocês realmente, 
�zeram do Pacaembu um presente para o 
mundo.

PARABÉNS. 

 Scatolini e Bernadete,
 O que dizer para um casal tão 
envolvido com Rotary?
 Vocês fazem o que gostam. A 
euforia do Scatolini e a energia do casal são 
contagiantes, é a certeza de uma boa gestão. 
 Somadas a estas constatações a 
experiência de já terem realizado uma 
gestão de muito sucesso em um passado 
não muito distante o resultado será a supe-
ração.

 Estimado Presidente Joel e esposa 
Dalila,
 Mesmo distante, pudemos acom-
panhar cada momento dessa Gestão 
dedicada e cheia de realizações.
 Vocês foram  Incansável e com o 
sorriso motivador, cumpriram uma bela 
missão que enobreceu nosso Rotary e nos 
dava orgulho ao mostrar as notícias de nosso 
glorioso Clube Pacaembu.
 Obrigado e que Deus os abençoe 
ricamente e mantenha sempre em vocês  
esse dom do "Dar de si,sem pensar em si".

 Companheiros José Luiz Scatolini e 
Bernadete,
 Para nossa alegria vocês que são 
uma  de nossas viga mestre do Clube darão 
continuidade com  a exemplar lideranca e 
organização  nesta gestão que se inicia.
 Orgulho de tê-los a frente na 
consolidação de inúmeros novos projetos 
voltados para a paz mundial e o bem estar 
do ser humano.
 Nossos votos de muita saude e 
sucesso nesta importante é orgulhosa 
jornada Rotária.

 Da terra da Gralha Azul e do Coxa 
(Curitiba F.C.) o Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu recebeu anos atrás um sócio que 
veio engrandecer suas �leiras. Mas demons-
trou sua grandiosidade neste último ano 
rotário, implementando novos desa�os ao 
clube, fortalecendo os laços entre os sócios, 
apoiando programas já vencedores, 
investindo na capacidade de cada sócio, 
gerenciando como bom executivo que é um 
clube vitorioso. A ele e sua esposa Dalila, 
nossos agradecimentos pelo desprendi-
mento e dedicação.
 A roda gira e o presidente  entrante 
que pela segunda vez comandará o clube já 
deu mostras de liderança e capacidade de 
trabalho. E como poucos conhece o Rotary. 
Vem com a esposa Bernadete, outra 
guerreira, dar sequncia e implementar novos 
e desa�antes projetos, manter os atuais, dar 
continuidade a sua vitoriosa carreira de 
rotariano. Que tenha sucesso, sempre 
contando com o nosso apoio.

Marcia e Bispo

William e Fátima

Annaluiza e Celso Buzzoni

 Queridos Joel e Dalila,
 É com grande satisfação e orgulho 
que escrevo esta mensagem. Vocês foram 
um presente maravilhoso para nosso clube e 
resgataram o espírito de companheirismo 
entre todos. 
 Scato e Bernadete, teremos muito 
trabalho pela frente, mas juntos conseguire-
mos alcançar grandes realizações. Sejam 
bem vindos e contem comigo.

 Ao companheiro Joel Roberto 
Scholl, presidente 2015-16, do RCSP-
Pacaembu, nosso agradecimento pela 
e�ciente condução do nosso clube neste 
ano rotário, de lema "SEJA UM PRESENTE 
PARA O MUNDO",  você de fato foi nosso 
grande presente, pois nos deu alegria de 
eternos  aniversariantes, nos presenteando 
semanalmente com ações e ensinamentos 
dos grandes mestres e  lideres.
 Ao nosso querido companheiro José 
Luiz Scatolini, presidente 2016-17, nosso 
total apoio e votos de sucesso na sua gestão, 
que seu lema "ROTARY A SERVIÇO DA 
HUMANIDADE", seja a semente de um 
mundo de Paz e Harmonia.

Rachel Buzzoni

Ivo Alexandre Jr.

 Presidente Joel, caríssima Dalila,
 O nosso agradecimento por tudo 
nesta gestão, que foi ótimamente conduzida 
por vocês dois. Sempre engajados e dispos-
tos a trabalhar, muito obrigado! Contem 
sempre comigo! E vamos em frente!

 Dalila, querida,
 Não sei como agradecer todo o 
carinho e dedicação. Você sempre dócil e 
gentil, muito obrigada por tudo, por todo o 
trabalho executado nesta gestão!

José Luiz Scatolini

Bernadete Scatolini

Mensagens dos companheiros do RCSP Pacaembu
para os Presidentes:



 Ao casal presidente 2015-16, Joel e 
Dalila,
 Os nossos agradecimentos e 
cumprimentos pela brilhante gestão, pelo 
empenho na realização das ações e 
atividades do clube e pelo carinho e atenção 
dispensado a todos nós. Parabéns pelo 
sucesso alcançado!
            Ao casal presidente 2016-17, Scatolini 
e Bernadete,
 Estamos certos de que, com todo 
seu conhecimento, vigor e vontade de 
realizar, o nosso clube terá uma excelente 
gestão, envolvendo todos os companheiros 
nos projetos e ações que serão desenvolvi-
dos, com harmonia, e�ciência e e�cácia. 
Contem conosco (e, certamente, com a 
Aninha também) e desfrutem cada 
momento ao longo deste próximo ano 
rotário.

Maria Helena e Abelardo

 Queridos Joel e Dalila,
 Muito obrigado a vocês que sem 
medir esforços dirigiram com garra e amor 
esse nosso querido Rotay Pacaembu . Tenho 
certeza que vocês saem com o sentimento 
de " combati um bom combate " .
 O Joel com seu sentido de fazer o 
bem a todos e muito organizado com suas 
reuniões préviamente preparadas deu 
continuidade aos projetos, incluindo novos 
em nossas metas rotárias saiu-se muito bem. 
Parabéns !
 Grande Scatolini e doce Bernadete,
 Em suas mãos vamos seguir em 
frente com nosso Clube , crescendo e 
aprimorando nossa missão. Com a sua força 
e determinação cercado de conhecimento 
organizacional e rotário. Zé, estamos num 
rumo de sucesso fortalecendo e sem dúvidas 
atraindo mais gente para nossa messe. As 
habilidades e o grande carinho da Bernadete 
irão nos dar a singela alegria de �carmos 
juntos nesse companheirismo tão 
necessário em Rotary.
 Que Deus abençoe a todos..
 Salve 2016/17 !!!

Kim e Vera

 Meninas,
 O tempo voa. Chegou a hora de 
agradecer, mais uma vez, a cada uma de 
vocês pela dedicação, solicitude e partici-
pação nas atividades e eventos do clube 
neste ano. Foi muito bom poder contar com 
vocês. Principalmente, agradeço pelo 
carinho que sempre me ofereceram, não só 
nesses momentos em que estive “agitando” 
vocês com meus telefonemas, WhatsApp e 
mensagens, mas desde que começamos a 
fazer parte desta família. Adorei poder 
contribuir de alguma forma para que nossas 
reuniões mistas sempre fossem alegres e 
interessantes. Espero ter sempre agido de 
maneira positiva e quero continuar colabo-
rando para que a próxima gestão seja um 
grande sucesso!
 Um abração em cada uma de vocês!

 Querida amiga Bernadete,
 Você sabe o quanto admiro sua 
disposição, criatividade e espírito de 
liderança. Tanto é assim que costumo lhe 
chamar de “minha chefa”. Tenho certeza de 
que a nova gestão será cheia de sucesso, 
novidades e grandes realizações. Desejo a 
você e ao Scatolini um novo ano rotário 
iluminado! E contem sempre comigo!
 Um forte abraço,

 JOEL E DALILA, 
 Quando há um ano atrás nós os 
saudamos, pois iria iniciar mais um período 
no cargo mais importante do clube, sabía-
mos que vocês estavam imbuídos de toda a 
boa vontade e dedicação que sempre pauta-
ram aos nossos presidentes. Mas, vocês 
foram além. Foram magní�cos, nota 10, com 
louvor. Vocês formaram um casal 
harmônico, mavioso, atingindo todas as 
metas comprometidas com a Governadoria, 
participando e liderando o Clube em todos 
os Projetos e Realizações, com o apoio do 
outro, e ambos com a ajuda dos nossos 
companheiros de Clube que, fruto da delica-
deza, dedicação e pulso forte do Presidente ,
conhecimento e vivência rotária dos 
companheiros.
 De uma coisa vocês podem ter 
certeza a gestão 2015/2016 �cará sempre 
marcada como uma ótima gestão do RC de 
São Paulo- Pacaembu. 

 SCATOLINI E BERNADETE,
 Todos os companheiros já 
conhecem seu potencial, sua dedicação, sua 
força de vontade, seu temperamento 
realizador e, principalmente, seu conheci-
mento de Rotary. Já participaram de quase 
todos eventos rotários, Assembleia Distrital, 
Conferência Distrital, PETS, etc, tendo 
atuado ativamente em todos os projetos, 
realizações e participações do Clube, desde 
seu ingresso e se dedicaram a todos eles 
com a�nco e profundidade. POR ISSO TUDO, 
o Clube os elegeram Presidente e Primeira 
Dama, com a certeza que vocês farão uma 
gestão primorosa, com o apoio incondi-
cional de todos os companheiros do RC de 
São Paulo Pacaembu.

 Joel e Dalila,
 Tomados por uma forte emoção e 
profundo sentimento de afeto familiar 
durante este ano assistimos a posse do casal 
como presidentes do clube.
 O espírito familiar associado ao 
espírito de organização de um engenheiro 
bem sucedido foi a tônica maior em todas as 
reuniões e atividades do clube.
 Os trabalhos executados e a aproxi-
mação com demais clubes deixou um 
legado de um grande ano rotário e vocês 
ajudaram a escrever uma linda página na 
história do clube e vocês tem a nossa 
gratidão.
 Scatolini e Bernadete, a partir do 
próximo dia 1º de Julho vocês vão liderar 
mais uma vez o nosso clube.
 O amor e profundo conhecimento 
do Rotary associados a um invejável curricu-
lum de serviços prestados pelo casal ao 
nosso clube e ao Distrito é certeza de uma 
gestão brilhante.
 Parabéns a todos.
 ET: Que felicidade foi termos o ano 
rotário comemorando os 80 anos do 
companheiro Jayme.

Dalila Scholl

Rosani e Serjão

Emira e Gazel

 Joel,
 Parabéns pelo belo trabalho desen-
volvido neste ano rotário!
 Você, com toda organização e 
planejamento, conseguiu atingir brilhante-
mente , todas as metas propostas!
 Dalila,
 Parabéns à você também, sempre 
tão presente e companheira! Missão 
cumprida!

 Scatolini,
 Que com o seu poder de liderança, 
organização e entusiasmo, nosso clube 
Pacaembu, possa crescer ainda mais, em 
nosso Distrito!
 Bernadete,
 Que você tenha um ano rico em 
companheirismo e realizações!
 Contem conosco, para o que 
precisarem!
 Um grande abraço,

Roseli e Acerbi

 Presidente Joel, caríssima Dalila,
Fui muito feliz em poder cooperar, fazendo 
os boletins desta gestão, para que vocês 
pudessem expressar a satisfação de estar 
Presidente e 1a Dama neste Ano Rotário.
Muito obrigada!

Ana Carolina Scatolini


