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Agenda de junho
13/06   
20h30   Reunião Ordinária - Presidente Bispo - 2017-18 

20/06   
20h00   Transferência para a Posse do RCSP Memorial da
 América Latina, em 26/06 (segunda-feira), no
 Hotel Meliã, Av. Paulista, 2181

27/06   
20h30   Reunião Festiva Mista - última reunião 2016-17
 Prestação de contas, entrega de Paul Harris/Safi ras e  
 Despedida do Presidente Scatolini e Bernadete

José Luiz Scatolini e Bernadete Scatolini
Casal Presidente 2016-17

Ronaldo José Bispo e Marcia Bispo
Casal Presidente 2017-18

Aniversariantes de junho
07 - Gabriel, neto do companheiro Virgílio

11- companheira Maiby

15- Vera Helena, esposa do companheiro Manoel

17- companheiro Jayme

18 - Luiz Eduardo, neto do companheiro Virgílio

19- Ingrid, fi lha do companheiro Antonio Carlos

22 - Ana Flora, esposa do companheiro Virgílio

23 - companheiro William

25 - Felipe, fi lho da Ana Flora

27- casamento do companheiro Manoel e Vera

28- casamento do companheiro Acerbi e Roseli

 Hotel Meliã, Av. Paulista, 2181

Aniversariantes de junho
07 - Gabriel, neto do companheiro Virgílio
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Conselho Diretor
Companheiro Bispo, que você possa
conduzir a próxima gestão com muita 

sabedoria e muita alegria,
pois ROTARY é COMPANHEIRISMO.

Desejamos muito sucesso a frente
de nosso clube.

Roberson de Medeiros

Caro casal Bispo,
Que este ano na presidência seja muito 

iluminado e guiado pela beneficencia e o 
servir. Contem com nosso apoio.

Wassila e Renato Martins

Companheiro Bispo, sucesso na sua gestão, 
competência você tem e muito , tem nossa 

simpatia e carinho. Presidente Scatolini, 
grato por tudo que você fez neste ano

Rotário, PARABÉNS!!

Ivo Alexandre Jr

Companheiros Márcia e Bispo,
Tenho certeza que com a determinação, 

dinamismo e carisma de vocês, o Pacaembu 
e os companheiros ganharão muito com a 

gestão 2017-18.

Emira 

Parabéns por fazer a diferença.
Desejo muito sucesso nessa nova etapa. 

Conte comigo!!

Leandro Montez

Bispo e Marcia,
Confiamos que, sob vossa liderança, o nosso 

clube terá um ano brilhante, com novas 
realizações e conquistas.

Desejamos muito sucesso a vocês e uma ex-
periência com muita harmonia e satisfação. 

Contem com nosso apoio.
Que Deus os ilumine e os conduza!

 Scatolini e Bernadete,
Parabéns por sua gestão e pelo exemplo de 

trabalho, dedicação e perseverança.
Muito obrigado! Um forte abraço e

vamos em frente!

Maria Helena e Abelardo M. Jr.

Ao Casal que passa a liderança:
Queridos Bernadete e Scatolini, 

Vocês nos deixam um legado de boas reali-
zações e um caminho aberto para novos tra-
balhos em nosso amado Rotary Pacaembu. 
A Bernadete que, com seu especial carinho 
em todos os mimos que distribuiu entre nós, 

levou seu carinho e amor dentro
de nossos lares. O Scato nem se fala, um 
verdadeiro trator passando por cima das 
dificuldades e tornando nosso Clube uma 

referência para todo Distrito e também 
outro que nos conheceram.

Muito obrigado a toda família Scatolini.

Ao casal que Assume:
Queridos Marcia e Bispo,

Nosso clube estava mesmo precisando
de vocês. A organização o empenho e a 
alegria que vocês conseguem transmitir é 
contagiante. Que vocês possam realizar 

tudo o que está planejado e você tem nos 
revelado é o meu desejo.

Que Deus ilumine nossos caminhos.

Vera e Manoel Joaquim R. do V. Neto
Estimado companheiro Ronaldo Bispo,

Fiquei muito feliz por ter tido a oportuni-
dade de conhecê-lo quando ingressei no 

Rotary Clube do Pacaembu.
Com a nossa convivência nesse Clube
comecei a conhecer sua personalidade 
altruísta e amiga estando sempre pronto 
a ajudar e a incentivar as pessoas ao seu 

redor, mostrando seu coração Rotariano e 
servindo de exemplo para todos.

Quero parabenizá-lo neste momento em 
que você é empossado no cargo de Presi-

dente do Rotary Clube do Pacaembu e dese-
jar a você uma gestão cheia de realizações

e de grandes sucessos.
Um grande abraço .

Virgílio F. C. Filho

Scatolini e Bernadete:
Como já era esperado, vocês conduziram o 

nosso clube pela segunda vez, com
muita dedicação, liderança, amizade e 

companheirismo. PARABÉNS por mais uma 
brilhante gestão.

Bispo e Marcia:
O RCSP Pacaembu está em festa. Pela
segunda vez teremos a frente do nosso
clube este querido casal. Pelo plano de 

atividades apresentado, temos a certeza que 
será mais uma brilhante gestão.

Contem sempre conosco.

Dalila e Joel Scholl
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Companheiro Bispo,
Comemoramos com alegria e entusiasmo a 
sua eleição para presidir o clube que tanto 
prezamos, o nosso Pacaembu.  Recebemos 
você e Márcia sabedores de que teremos 

pela frente mais um ano de sucesso e estare-
mos de prontidão para auxiliá-los.

Parabenizamos os companheiros Scatolini e 
Bernadete, que, mais uma vez, dedicaram-
se a conduzir o nosso clube e realizaram 
com maestria o projeto rotário, elevando 
ainda mais a excelente imagem que nosso 

clube possui no âmbito rotário e
na comunidade.

Parabéns para vocês!

Cecília e Luiz Bortoli

Nesta data, o Presidente Scatolini e sua es-
posa Bernadete estão exaustos, mas alegres 
pelo dever cumprido de mais uma gestão 
plenamente realizada, alcançando sucesso 

como em todos os projetos que enca-
beçaram para gáudio do nosso Rotary Club 

S.Paulo-Pacaembu e do Distrito 4610.

A roda gira, e o Presidente Ronaldo Bispo 
e sua esposa Marcia estão sentindo uma 

enorme emoção. Ao assumirem pela segun-
da vez a direção do nosso RCSP- Pacaembu, 

bem sabem da responsabilidade de tenta-
rem melhorar ainda mais o que até aqui já 

foi construído pelo clube, fortalecendo, prin-
cipalmente, os significativos laços de com-
panheirismo e irmandade que une nosso 

clube. Com certeza, no decorrer deste novo 
ano rotário, com a experiência adquirida 

ao longo de anos, possam eles, com nossa 
ajuda, concretizar projetos que mais uma 

vez enalteçam as diretrizes do clube
e de Rotary.

Acreditamos que, ao administrar nossos sen-
timentos rotários com harmonia e concórdia 

e de dar si, sem pensar em si, um expres-
sivo fluxo de realizações com certeza será 

concretizado.

Annaluiza e Celso Buzzoni

Companheiros,
Mais um ano rotário se finda e mais uma 

linda página da história do nosso clube foi 
escrita .Temos muito que agradecer ao Casal 
Bernadete e Scatolini pelo ano de harmonia, 

trabalho e companheirismo desenvolvido 
dentro e fora do clube. Ao casal,

muito obrigado.
Para o casal Márcia e Bispo, que ao longo de 
longo tempo de convivência primaram pela 

ética e coerência em todos os seus atos, 
tenho plena certeza que darão continuidade 

ao trabalho de todos os seus antecessores 
fazendo que o RCSP Pacaembu permaneça 
em destaque como clube eficaz no Distrito 

4610 e em todo o mundo rotário.

Gazel

Marcia e Bispo,
Tenho a certeza de que vocês farão uma ótima gestão, pois vi o quanto
vocês se prepararam. Boa sorte! Nós, do Pacaembu, sempre estaremos

disponíveis para ajudá-los no que for necessário!

Um forte abraço!
Bernadete e Scatolini

Bispo e Marcia,
É motivo de muito orgulho e otimismo

contarmos com vocês como próximo casal
a representar a presidência e gestão do 

nosso clube. Boa sorte!

Scatolini e Bernadete,
A famosa frase “vamos em frente” que o 
Scato sempre diz ao terminar uma men-
sagem ou uma conversa nunca fez tanto 
sentido. Nosso clube avançou em muitos 

projetos devido a garra e competência 
de vocês. Obrigada por toda dedicação e 
espírito de equipe que desempenhamos 

juntos.

Rachel Buzzoni

Querido companheiro Bispo,
Desejamos todo o sucesso do mundo na sua 
gestão, com a certeza de que será excelente, 

pois você tem  competência e experiência 
de sobra.

Antonio Carlos Guimarães
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Companheiros Ronaldo Bispo
e Márcia Maria, 

Saibam de nossa imensa alegria em tê-los
a frente de nosso Clube na Gestão 

2017/2018. Temos certeza que será um 
ano cativante de continuidade, com muito 
ânimo e recheado de inovações, além da 

serenidade que vocês sempre nos transmiti-
ram. Desejamos uma gestão vitoriosa onde 
todos estaremos ao seu lado nessa impor-

tante missão do servir.

Ao nosso querido Scatolini e Bernadete, que 
Deus os abençoem ricamente pelo trabalho 
e dedicação na gestão que se finda de nosso 

Pacaembu “ um clube sempre avante”.

Fatima Abreu e William Cesar 

SCATOLINI E BERNADETE,
Quando há um ano atrás nós os saudamos, 
pois iria iniciar mais um  período no cargo 
mais importante do clube, sabíamos que 

vocês estavam imbuídos de toda a boa von-
tade e dedicação que sempre pautaram aos 
nossos presidentes. Mas, vocês foram além. 

Foram magníficos, nota 10, com louvor. 
Vocês formaram um casal harmônico,

atingindo todas as metas comprometidas 
com a Governadoria, participando e lideran-

do o Clube em todos os Projetos e  Reali-
zações, um com o apoio do outro e, ambos 
com a ajuda dos nossos companheiros de 

Clube que, fruto da delicadeza,  dedicação 
e pulso forte do Presidente , com a colabo-
ração, conhecimento e vivência rotária dos

companheiros. 

BISPO E MARCIA,
Todos os companheiros  já conhecem seu 

potencial, sua dedicação, sua força de 
vontade, seu temperamento realizador e, 
principalmente, seu conhecimento de Ro-

tary. Já participaram de quase todos eventos 
rotários, Assembleia Distrital, Conferência 
Distrital, PETS, etc,,  tendo atuado ativa-

mente em todos  os projetos, realizações e 
participações do Clube, desde seu ingresso 
e se dedicaram a todos eles com afinco e 
profundidade. POR ISSO TUDO, o Clube 
os elegeram  Presidente e Primeira Dama, 

novamente,  com a certeza que vocês farão 
uma gestão primorosa, com o apoio in-

condicional de todos os companheiros do 
RC de São Paulo Pacaembu.

Muito sucesso, são os nossos votos.

Rosani e Serjão

Márcia e Bispo,
Sabemos que será uma gestão exemplar, 
como sempre foi sua postura: Discreta; 

Distinta e Ética! Desejo que tenham uma 
Produtiva e Excelente Gestão!!! Felicidades 

e que Deus Abençoe a Todos!!!
Abraços!!!

Ricardo

Companheiro Bispo,
Estou lhe desejando uma excelente Gestão 

à frente deste clube reconhecido por muitos 
como de excelência.

Conte com a nossa participação nessa
empreitada.

Cirino

Bispo,
O sucesso nas várias etapas da vida,

depende do preparo para ela e
do sincero empenho na execução das

tarefas necessárias. 
Estas qualidades sobram em você.

O Rotary Club Pacaembu sente-se honrado 
e só terá a ganhar com a sua

presidência 2017-18.
Parabéns!!

Tia Maiby


