
Edição nº 41 - Especial Mensagens aos Presidentes 2019-20 e 2020-21
30/06/2020 | Distrito 4563

Boletim Stadium

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

Pacaembu Bom Retiro

Boletim Especial com mensagens dos companheiros do RCSP Pacaembu Bom Retiro 
para os Presidentes Gestão 2019-20 e 2020-21 

Dia 30/06/2020 (terça-feira)
às 20h: Posse virtual da Presidente Silvia - Gestão 2020-21

AGENDA DE JUNHO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 07/07/2020 (terça-feira)
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor e Reunião Ordinária
- Assembleia de Posse da Presidente Silvia - Gestão 2020-21
- Aprovação de contas Gestão 2019-20
- Aprovação da Previsão Orçamentária Gestão 2020-21

AGENDA DE JULHO - REUNIÃO VIRTUAL

Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2019-20

Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2020-21

 Meu querido companheiro Kim,

 Nesse momento de transferência de tarefas 

na condução do nosso clube, agradeço todo aprendi-

zado adquirido.

 Espero ser tão motivadora, quão você foi em 

sua gestão.

 Querida Silvia,

 Com alegria passo a você a presidência de nosso 

querido RCSP Pacaembu Bom Retiro.

 Sua carreira rotária, e com o apoio do Diogo, tem sido

digna de nota, com a execução de inúmeros trabalhos

exemplares.

 Rogo a Deus que logo nos livremos dessa confusa 

pandemia. E para que nossos esforços sirvam para com

todos os brasileiros e recuperemos a confiança da grande 

nação que somos e dos caminhos do progresso e da ordem 

tão necessários.

 Conte conosco para tudo que for preciso.



Rotary International
Presidente Mark Daniel Maloney

Governadora Rotary Distrito 4563
Maria Lucia Giancoli Strazzeri
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Conselho Diretor 2019-20

 Presidente Manoel Joaquim Ribeiro do 
Valle Neto, querido Quim, pela segunda vez es-
tamos juntos, a primeira quando fui seu governa-
dor e neste ano como companheiro do clube que 
você dirigiu com maestria como era de se esperar, 
sempre com a sua peculiar simpatia, amizade,  
desprendimento e competência,  levou a  gestão  
2019-20, ano difícil para todos, com muita paz,  
harmonia e eficácia, atingiu todas as metas e re-
alizou um grande trabalho em prol das comuni-
dades necessitadas, P A R A B É N S!!!

 Presidente Silvia Mara Cabriotti, o RCSP 
Pacaembu – Bom Retiro acertou em cheio quando 
a elegeu presidente do clube para a gestão 2020-
21, um inegável reconhecimento a sua capaci-
dade de agregar,  liderar, trabalhar e de se dedicar 
a causa rotária temos certeza de que realizará um 
grande trabalho.
 Desejamos a você a ao Diogo muito e 
muito sucesso!

Vera e Renato Figueiredo

 Manoel,
 Os biênios na presidência do Rotary Club 
de São Paulo Pacaembu Bom Retiro sucedem-se, 
mas um biênio do coração, como foi o seu, per-
manece por meio dos atos e trabalhos por você 
efetuados.
 Neste momento acredito que recor-
dações do seu biênio, pairam em seu coração: 
felicidade, desafios, histórias, mas graças a Deus, 
surgem novos caminhos para trilhar: sabedoria, 
saúde, otimismo ao lado de sua querida família. 
Manoel seja feliz, com muitos amigos, bons mo-
mentos e lindas lembranças...

 Silvia,
 No início da sua presidência no RCSP 
Pacaembu Bom Retiro, biênio 2020-2021, o 
que mais desejo é que você tenha o equilíbrio 
necessário a cargo tão importante e desafiante. 
Seja uma pessoa inteira: respeitando, trabalhando, 
e por que não brincando...
 Silvia, que o biênio, sob sua responsa-
bilidade, seja pleno de realizações para você e 
alegria de todos associados.

Tia MaibyPresidente Manoel,

 Gostaria de prestar minha sincera hom-
enagem a você, por uma gestão honrada e por 
todo o trabalho desenvolvido com sucesso. A 
união dos companheiros aliada a um líder sábio, 
só traz resultados positivos.
 Parabéns pelo ótimo trabalho realizado!

Presidente Silvia,

 É com muito carinho que a recebemos 
nessa nova fase! Desejamos que tenha um cami-
nho cheio de conquistas, nunca se esquecendo 
que juntos somos mais fortes! Conte conosco e 
que Deus nos ilumine em cada passo dessa jor-
nada!

Leandro

 Presidente Manoel,

 Caro Presidente Manoel, parabéns pela 
excelente gestão a frente do nosso clube. Tivemos 
ótimas reuniões sob a sua condução, tanto presen-
cial quanto virtualmente. Sua forma de conduzir o 
clube, sempre elegante e ponderada, manteve os 
companheiros altamente motivados a servir com 
entusiasmo e culminou com excelentes projetos e 
reuniões agradabilíssimas. Sua gestão ficará como 
um grande exemplo para os que o sucederão. 

 Cara Presidente Silvia, 
 Pela sua dedicação aos projetos do nosso 
clube, temos a plena certeza de que fará uma ex-
celente gestão no ano rotário 2020/2021. 
 Desejamos sucesso!
 Conte conosco sempre!

Luiz e Marilda Toledo
 Ao presidente Manoel, o nosso agra-
decimento e o reconhecimento de seu empenho 
à frente de um clube renovado, mais forte e vi-
brante, com novos e destacados projetos, com 
novas ideias e realizações, reforçado pelo com-
panheirismo sempre presente. Parabéns, compa-
nheiro Manoel!
 
 À presidente Silvia, que hoje inaugura a 
sua gestão, vão aqui os nossos melhores votos de 
sucesso. Sempre muito engajada com os projetos 
do clube, atuante e dedicada às ações desenvolvi-
das em prol de nossa comunidade, a companhei-
ra Silvia será a líder de uma equipe sempre pronta 
para abrir oportunidades e colocar os projetos em 
prática.

Maria Helena e Abelardo

 Presidente Manoel, que manteve e es-
timulou o crescimento do clube, provocando os 
companheiros para grandes projetos e realizações  
neste dificil ano. O Presidente que venceu o co-
rona e superou as fraturas. O clube te enaltece e 
agradece.

 Presidente Silvia, acreditamos no seu po-
tencial de guerreira, desafiadora das dificuldades, 
preparada para as realizaçoes que o Rotary es-
pera de nosso clube. Os companheiros estão com 
você.

Matone



 Presidente Manoel, passei a conhecê-lo melhor a 

partir do PETS quando estivemos juntos nesse importante 

evento de treinamento destinado à sua capacitação para 

exercer a Presidencia do RCSP Pacaembu Bom Retiro. Tive 

a grata satisfação de comparecer às reuniões do Clube ao 

longo do ano rotário, as últimas virtuais devido às restrições 

impostas pela quarentena, constatando seu excelente desem-

penho e liderança. O destaque foi a implementação do proje-

to Missão Belém destinado ao acolhimento de moradores de 

rua em um sítio que era de sua propriedade até ser doado à 

Igreja Nossa Senhora do Brasil. Nesse local eles recuperaram 

a autoestima através de trabalho manual agrícola e aumento 

do relacionamento social e afetivo nas visitas feitas. Minha 

satisfação pessoal com sua gestão foi a doação de Macas 

ao Instituto da Criança, projeto que iniciei ainda na gestão

anterior da companheira Emira quando migrei do RCSP Me-

morial da América Latina para o RCSP Pacaembu. Você deixará 

uma valorosa herança rotária à Presidente Eleita Silvia Mara

Cabriotti. Parabéns e um afetuoso abraço do Paulo Grimaldi.

 Cara companheira Silvia, sua gestão como Presiden-

te do RCSP Pacaembu Bom Retiro no ano rotário 2020-21 

está fadada ao sucesso. Submetendo seu Plano de Atividades 

à avaliação do Clube, aceitando ajustes e o tendo aprovado 

antecipadamente, revela postura de legítima liderança pre-

conizada pelo Rotary. Quis o destino que você não assumisse 

a Presidência do RCSP Memorial da América Latina, Clube 

que se tornou administrado fora dos padrões usuais, levando 

ao desligamento voluntário de membros inconformados com 

aquela situação, como você e eu ficamos. Felizmente, sua 

disposição para o servir será praticada no RCSP Pacaembu 

Bom Retiro, conforme o Plano de Atividades proposto e apro-

vado. Sendo estimada por todos os membros do Clube que 

irão lhe dedicar irrestrito suporte, reafirmo minha convicção 

de que você dará continuidade aos trabalhos rotários de alto 

nível. Parabéns e um grande abraço,

Paulo Grimaldi

 Presidente Manoel,

 Você está concluindo mais uma missão na sua bri-

lhante caminhada Rotariana, chegando ao final da gestão 

2019/20 como Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro, 

cargo que você exerceu com amor, dedicação e maestria, 

conduzindo com sua liderança as ações do clube, exortando 

sempre os companheiros a cumprirem o lema rotário de Ser-

vir a comunidade.

 Agradeço a oportunidade de ter trabalhado ao seu 

lado durante esta gestão, e desejo a você muito sucesso em 

sua vida pessoal, profissional e rotariana.

 Presidente Silvia,

 Desejo a você muito sucesso, na gestão 2020/21 do 

RCSP Pacaembu Bom Retiro.

 Tenho certeza que com seu dinamismo, bom senso 

e vontade de servir à comunidade, você fará uma excelente 

gestão conduzindo o RCSP Pacaembu Bom Retiro com 

sabedoria e dinamismo, e levando nosso clube a ser um dos 

mais destacados do novo Distrito 4563.

Virgilio

 Mané,

 Essa foi a sua terceira presidência em Rotary, a 

primeira do RCSP Pacaembu Bom Retiro e não poderia ser 

melhor. A sua experiência, o seu carisma e sua simpatia levou 

o nosso clube a momentos inusitados de companheirismo 

e de trabalho. Missão cumprida com louvor. Nosso muito 

obrigado, e continue sendo esse companheiro que nos faz 

sentir todos muito próximos.

 Silvia,

 Pelo seu desempenho e envolvimento, que vem 

demonstrando nesse período que é nossa companheira no 

nosso RCSP Pacaembu Bom Retiro, é certeza que teremos 

uma presidência de muito trabalho e de muitas realizações. 

O seu plano de ação prenuncia essa tendência e nos traz 

uma expectativa muito positiva e que deverá manter o nosso 

clube na vanguarda que já nos destacamos no novo distrito. 

Neste momento de pandemia, as formas de atuar devem ser 

repensadas, as imprevisões são a tônica, mas acreditamos 

que você e o Diogo, que formam um casal muito ativo e 

dinâmico, conseguirão encontrar caminhos que nos levam 

a resultados satisfatórios. Marcia e eu atuaremos no sentido 

de apoiá-la e colaborar para que a sua gestão seja marcante. 

SUCESSO.

Marcia e Bispo    

 Presidente Manoel (Kim),

 Quero agradecer por ter me recebido tão bem no 

Rotary Club Pacaembu Bom Retiro, e pela confiança deposi-

tada em mim para me tornar um associado durante o seu 

mandato, foi um grande privilégio. Parabenizo pelo trabalho 

realizado como presidente do Rotary Club Pacaembu Bom 

Retiro.

 Silvia, tenho certeza que você realizará um ótimo 

trabalho durante o seu mandato como presidente do Rotary 

Club Pacaembu Bom Retiro. Todos sabemos dos desafios que 

terás neste período e eu, como novo associado, estou a dis-

posição de apoiá-la neste processo. 

Ricardo Zobaran



 Companheiro Presidente Manoel,

 Foi um imenso prazer ter você como presidente 

neste ano rotário 2019-2020, onde tivemos palestras memo-

ráveis e várias comemorações.

 Apesar do covid-19 e várias dificuldades, continu-

amos todos juntos. Obrigado mais uma vez por um ano tão 

frutífero. Abraços!

 À companheira Silvia,

 Desejo um ano de presidência cheio de boas reali-

zações, com muito calor humano e muito sucesso em todas 

as programações.

 Seja feliz.

Nelson Kahn

 Presidente Manoel,

 Apesar de todas as dificuldades que tivemos, você 

não se abalou, tratou-as com tranquilidade, segurança e se-

renidade.

 Da minha parte, procurei ajudar em tudo o que me 

foi possível e auxiliando nos assuntos rotários. Você fez uma 

excelente gestão. Parabéns, forte abraço e vamos em frente.

 Presidente Silvia,

 Estamos vivendo novas formas de administrar e lide-

rar e você tem plena condições de fazer isto.

 Estaremos juntos para ajudar e colaborar na sua 

gestão, que tenho certeza que vai ser muito brilhante e reali-

zadora. Parabéns, forte abraço e vamos e frente.

Bernadete e Scatolini

 Presidente Manoel,

 O nosso agradecimento pela sua terceira gestão 

junto ao nosso clube, como sempre eficiente e harmoniosa 

condução, fazendo com que todos os companheiros se sen-

tissem sempre acolhidos e conectados em todos projetos, no 

ano em que o lema da gestão foi mais do que nunca opor-

tuno: ‘’O Rotary Conecta o Mundo’’.

 Obrigado presidente Kim, que Deus te proteja e 

abençoe sempre, mantendo-o como exemplo de liderança.

 Companheira Silvia,

 Mais uma vez um clube de Rotary conta com a força 

e o dinamismo de uma mulher para a presidência. A nossa 

certeza de que a gestão 2020/21 do RC São Paulo Pacaembu 

Bom Retiro será cheia de sucesso, novidades e grandes reali-

zações. Desejamos a você um ano rotário maravilhoso, forte 

e dinâmico.

 Conte sempre conosco.

Dalila e Joel

 Companheira Silvia, desejamos sucesso na sua 

gestão do nosso clube! Garra, dinamismo, alegria e determi-

nação são suas qualidades naturais!!! E já agradecemos pela 

oportunidade de tê-la como nossa presidente.

 Ao nosso querido companheiro e sempre presidente 

Manoel, nossos agradecimentos pela sábia liderança neste 

ano rotário que ora se encerra.

Beth e Ivo

 Querido Presidente Manoel,

 Nossos agradecimentos pelo empenho, carinho e 

dedicação com que conduziu o clube, neste ano Rotário, 

ano este, atípico, em que tivemos que nos adaptar à nova re-

alidade, realizando reuniões virtuais, bem alinhado ao lema: 

“O Rotary Conecta o Mundo”! Parabéns, e nosso grande 

abraço!

 Silvia,

 Hoje é um dia especial em que Você toma posse 

como Presidente de nosso RCSP Pacaembu Bom Retiro. Que 

Você obtenha por meio de seu trabalho e liderança, um ano 

profícuo de grandes projetos e companheirismo, abrindo 

oportunidades! Conte conosco! Parabéns, e nosso grande 

abraço!

Roseli e Acerbi

 Agradeço o brilhante trabalho do nosso presidente.  

 Quanto a futura presidenta Silvia, só posso desejar 

muito sucesso e que seja tão feliz quanto eu, no percurso das 

minhas presidências no Rotary Bom Retiro. Um abraço,

Kurt

 Silvia e Diogo,

 Desejamos muito sucesso em sua gestão na presidên-

cia do nosso clube. Temos também a certeza de que a ex-

periência que vocês trazem do Memorial contribua para que 

alcancemos novos horizontes.

 Ao Manoel, o nosso agradecimento pela condução 

alegre, serena e altamente realizadora do nosso clube. Nossa 

admiração e carinho por você são ainda maiores.

Luiz e Cecília Bortoli



 Em meio às repentinas turbulências que envolveu 

todo nosso planeta e que levou os maiores desafios a todos 

os gestores, você fez a diferença, e manteve o clube unido, 

participativo além da constante evolução de todos os proje-

tos .

 Parabéns Presidente Manoel Joaquim, que Deus lhe 

dê muita força para manter essa índole de servir, que eno-

brece nosso clube de Rotary e muito nos orgulha.

 Da mesma forma, companheira Presidente Silvia, de  

nada adiantaria a aplicação da alta tecnologia se não hou-

vesse Visão, empreendedorismo e liderança, e isso você já 

nos mostra a tempo.

 É chegado o momento de todos nós companheiros 

estarmos sendo dirigidos por alguém dedicada e compro-

metida com o servir, parabéns, e nossos votos e empenho 

para uma gestão diferente porém coroada de êxito e de 

muitos pontos positivos para esse nosso glorioso Rotary

PACAEMBU BOM RETIRO.

 “Que Deus abençoe nossos ideais”.

William César e Fatima Abreu

 Meus cumprimentos ao Presidente Manoel pela 

brilhante gestão 2019/2020. Se dificuldades aconteceram, 

foram com muita competência dirimidas. PARABÉNS! 

 Querida Silvia Mara Cabriotti, desejo a você uma 

gestão 2020/2021 profícua,  espero estar a seu lado para po-

dermos fazer junto com seu Conselho Diretor uma conexão 

brilhante no Distrito 4563, enfatizando os objetivos, o com-

panheirismo e o trabalho de solidariedade junto à comuni-

dade . 

 Sucesso sempre!

Eunice

 Devemos homenagear com muito carinho o presi-

dente Manoel pela sua excelente gestão.

 Foi um ano muito agradável e proveitoso. Sob a sua 

batuta o clube fez grandes projetos, o que fez com que o 

nosso clube mantivesse destaque entre os maiores do Dis-

trito.

 Obrigado presidente pelo seu trabalho e dedicação.

 Bem-vinda companheira Silvia.

 Só podemos lhe desejar uma gestão cheia de reali-

zações e novos projetos. Com seu grande conhecimento Ro-

tário e sua grande dedicação, tenho a certeza de uma grande 

e proveitosa gestão.

 Eu terei o prazer de fazer parte de sua equipe e 

ajudá-la no que for preciso. Lhe desejo boa sorte na sua nova 

missão e conte com todos seus companheiros.

 Juntos seremos mais fortes. Que venha 2020/2021

Amilcar

 Caro presidente Manoel, em primeiro lugar gostaria 

de agradecer pela excelente acolhida aos companheiros do 

Bom Retiro. As boas vindas e a qualidade de todas as ativi-

dades tem sido muito inspiradoras e de acordo com nossos 

lemas “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e “Mais Se Beneficia 

Quem Melhor Serve”.

 À querida companheira Silvia, gostaria de desejar 

muita sorte em sua gestão, em um momento tão importante. 

Conte com meu apoio!

Rosa

 Primeiramente, agradecer ao companheiro Manoel  

Joaquim  Ribeiro do Vale Neto, pela excelente  gestão  na 

presidência de nosso clube no exercício que se encerra. E 

desejar a companheira  Silvia Mara Cabriotti uma muito  boa 

gestão nesse próximo exercício, pois sabemos que competên-

cia não lhe falta, e que pode contar também  sempre  que 

necessário  com  nossa colaboração. 

 Parabéns  aos companheiros Manoel  e Silvia.

 Que o símbolodo Rotary Club de São Paulo

Pacaembu  Bom Retiro  continue  brilhando.

Cirino

 Presidente KIM,

 Parabenizo-o por tão brilhante gestão. Sua con-

dução foi perfeita tanto na transição como durante o ano 

Rotário. Sem crítica nenhuma. Tão perfeita, que conseguiu 

manter uma ótima frequência mesmo nas reuniões virtuais. 

Agradeço por fazer parte desse grupo.

 Presidente Silvia,

 A escolha para a Gestão 2020-2021 não poderia ter 

sido melhor. Você saberá conduzir os trabalhos feitos pela 

atual gestão e pelas anteriores, com incomparável Maestria. 

Não preciso de cargos pré-determindados para declarar meu 

total apoio para o sucesso dessa gestão. Conte comigo, onde 

e quando precisar.

Mauricea e Sérgio Brandão



 Prezado Presidente Manoel, minhas palavras são de 

agradecimento pelo seu esforço e pelo trabalho fantástico 

realizado durante sua gestão, com todas dificuldades que 

tivemos durante a gestão por conta do covid-19, você con-

seguiu cumprir as metas e objetivos propostos com um grupo 

extraordinário dando todo o suporte, com as conquistas to-

dos saíram ganhando. É nas dificuldades que conseguimos 

crescer mais, pois todos têm que se superar e você condu-

ziu o grupo de forma ímpar. Foi muito bom estar ao lado de 

pessoas tão maravilhosas, companheiras e generosas, foi um 

privilégio fazer parte desta família, com uma ótima equipe de 

trabalho, conectando a todos nós.

 Para você Presidente Silvia, desejo uma gestão muito 

profícua e motivadora, você reuniu pessoas com propósitos e 

desejo que seus objetivos e alvos sejam alcançados e que ao 

final possamos comemorar os resultados. Tenho certeza de 

seu entusiasmo e tudo que você tem de bom dentro de você 

para colocar para fora e nos inspirar a todos para mais um 

ano de realizações abrindo oportunidades.

“Liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade.” 

(Warren Bennis)

Osmar e Marisa

 Querido Presidente Manoel,

 Parabéns por esse Ano Rotário bem conduzido por 

você. Apesar de passarmos por uma grande pandemia, foi 

um ano com grandes realizações no nosso clube e você se 

esforçou para levar a ideia de Rotary à todos.

 Foi um ano de crescimento, unidos pelo compa-

nheirismo e prestação de serviços.

Obrigada!!!

 Seja Bem-vinda Silvia!!!!

 Tenho certeza que será um ano que você conseguirá 

realizar uma grande gestão. E nós estamos comprometidos 

com você de levar o trabalho do Rotary sempre para a frente.

 Será um ano em que você usará todo o seu espírito 

de liderança para cumprir todas as metas estabelecidas.

 Estamos juntos para realizar um belo Ano Rotário .

 Abraços.

Edna

 Caros Presidentes Manoel e Silvia,

 O ano rotário 2019-20 foi atípico para todos nós, 

pois, ao nível de Distrito tivemos a fusão dos Distritos 4430 e 

4610 formando o Distrito 4563 e coube à governadora Maria 

Lúcia com seu carisma, unir rotarianos dos diferentes clubes 

que compunham os antigos distritos.

 No ambiente do clube foi a consolidação da fusão 

do RCSP Pacaembu com o RCSP Bom Retiro e a vinda de 

companheiros do antigo RCSP Memorial da América Latina.

 Presidente Manoel, coube a você com seu carisma, 

liderança e desprendimento fazer a integração de forma na-

tural de todos os companheiros, respeitando o modo de pen-

sar de cada um e dando oportunidade a todos.

 À você nosso muito obrigado.

 Presidente Silvia, em pouco tempo de convívio, que-

ro expressar minha admiração por sua dedicação aos pro-

gramas do clube junto a nossa comunidade, seu espírito de 

liderança, sabendo ouvir todos, tomando decisões coerentes.

 Tenho plena certeza que você contribuirá para man-

ter nosso clube em destaque, como clube eficaz, em nosso 

distrito.

Gazel

 Presidente Manoel,

 Parabéns por sua disposição em aceitar ser presi-

dente do clube pela terceira vez num momento muito difícil 

da sua vida. Suas realizações mostraram o seu empenho em 

trabalhar pelo bem do próximo.

 Presidente Silvia,

 Logo que você transferiu-se para nosso clube percebi 

que você é guerreira, trabalhadora e decidida. Você aceita to-

dos os desafios e está sempre a frente dos trabalhos sugeridos 

mostrando toda sua energia para auxiliar os mais carentes.

 Conte comigo. Feliz gestão que com certeza será 

cheia de realizações.

Emira

 Meu prezado presidente Joaquim, quero manifestar 

meu apreço e respeito a você pela maneira elegante e parci-

moniosa que conduziu o nosso clube em sua gestão, saiba 

que tem em mim um amigo.

 Minha adorável e querida presidente Silvia, meus vo-

tos é que sua gestão seja recoberta de sucessos e que alcance 

todos as metas propostas, conte comigo.

Diogo Mastrorocco



https://us02web.zoom.us/j/81328726092?pwd=TGZmNGk4dU5MZzVxYnhnR294OUFBdz09

