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Boletim Especial com mensagens dos companheiros 
do RCSP Pacaembu Bom Retiro para os Presidentes 

Gestão 2020-21 e 2021-22

Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2020-21

 Luiz Fernando, 

 Que sua gestão seja de muito sucesso, tra-

balho com muitas realizações.

 Conte sempre comigo, pois juntos faze-

mos a diferença!!!!

AGENDA DE JUNHO E JULHO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 29/06/2021 (terça-feira)
às 20h: Festiva Virtual - Transmissão de Posse do Conselho Diretor 2021-22 (neste boletim 
está o convite com o link para a festiva).

Dia 06/07/2021 (terça-feira)
às 20h: Reunião para aprovação de Contas Gestão 2020-21; Aprovação Orçamento da 
Gestão 2021-22 e Assembleia de Posse do Conselho Diretor 2021-22

Luiz Fernando C. de Toledo
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2021-22

 Presidente Silvia,

 Parabéns pela excelente gestão neste ano 

rotário 2020/2021 que se encerra. Foram inúmeras 

realizações, projetos signifi cativos para a comuni-

dade que o Rotary Club São Paulo Pacaembu Bom 

Retiro abraça. Com certeza o lema do ano “O Ro-

tary abre oportunidades“ foi aplicado com muito 

sucesso em sua gestão.

 Obrigado pela inspiração!



 Querida Silvia,

 Foi brilhante a sua gestão! Você nos trouxe muito co-
nhecimento e dinamismo com todas reuniões e palestras.

 Ao companheiro e amigo Luiz Fernando Toledo,
 
 Os meus sinceros votos para que sua gestão, junto com 
seu Conselho Diretor, seja coroada de êxito.
 Sei de seu valor e capacidade de realização, portanto só 
posso acreditar no sucesso !
 Parabéns! Feliz 2021-22 !

Eunice

 Parabéns à presidente Silvia, por uma excelente gestão 

em um momento tão desafiador, obrigado por nos inspirar.

 Ao Presidente Luiz Fernando, desejo muita sabedoria e 

sucesso nesta empreitada, conte conosco!

Leandro

 Companheira Silvia,

 Parabéns pela sua inovadora e brilhante gestão. Sob 

sua liderança e com seu dinamismo, e apesar de todas as di-

ficuldades impostas pela pandemia, o nosso clube cumpriu 

mais uma vez o seu importante papel junto à comunidade.

 Companheiro Luiz Fernando,

 Desejamos muito sucesso em sua gestão. Juntos, e com 

base no companheirismo que nos agrega, buscaremos realizar 

um bom trabalho e levar adiante os projetos e ações que mar-

cam o nosso clube.

Maria Helena e Abelardo

 Silvia,

 Sua gestão foi excelente gostei muito de participar 
das reuniões com palestras todas de qualidade parabéns 
Matone.

 Toledo,

 Seu antecedente no Rotary Bom Retiro garante 
que vc vai enfrentar o Pacaembú Bom Retiro seguindo as 
excelente das gestões do Pacaembú Boa sorte com confi-
ança.

Matone

 Silvia, 

 Parabéns pela maneira dinâmica e com muito senti-

mento de amor ao próximo e disponibilidade em servir com 

que conduziu o Rotary Clube Pacaembu Bom Retiro. 

 Luiz Fernando,

 Quando Deus coloca um desafio no nosso caminho, 

Êle sabe que teremos forças  para vencê-lo, e foi por isso que 

o desafio de conduzir o Rotary Clube Pacaembu Bom Retiro, 

foi colocado em suas mãos.

 Com as bênçãos de Deus  você vai conduzir o nosso 

Clube com maestria, levando-o ao sucesso.

 Parabéns!

Virgilio e Flora

 Silvia,

 Sonho realizado. 

 Sua gestão como líder de nosso clube é elogiável.

 Trabalho realizado com muito empenho e dedicação. 

O resultado não poderia ser outro: muitas realizações e muito 

sucesso.

 Importante destacar que as adversidades, que não foram 

poucas, não foram impedimentos para seus feitos, que essa ex-

periência lhe seja muito útil em seu caminho em Rotary, caminho 

este que com certeza será de muito triunfo.

 Parabéns.

 Luiz Fernando,

 Nosso governador assistente 17/18, reúne muita ex-

periência e com certeza fará uma boa gestão. Pela sua organi-

zação, pelo seu trato com as pessoas, a administração de nosso 

clube será muito bem conduzida.

 No que nos for possível colaborar conte conosco.

 Sucesso.

Marcia e Bispo    

 Silvia,

 Parabéns por sua excelente gestão!!! O trabalho 

realizado e os resultados alcançados são retrato da sua 

presidência, que neste período teve que trabalhar sob uma 

nova realidade e formato, que não permitiu a proximidade 

dos associados, mas o sentimento foi de que não havia dis-

tanciamento.

 Luiz Fernando,

 

 Desejo sucesso na sua gestão como Presidente do 

Rotary Club SP Pacaembu Bom Retiro!!! Fico feliz em poder 

participar da sua gestão e espero poder contribuir bastante 

para alcançar os resultados e superar os desafios na sua 

gestão.

Ricardo Zobaran



 Silvia, 

 Meus parabéns pela belíssima gestào. Mesmo com a 

pandemia e tudo mais, foi um aprendizado. Foram reuniões 

maravilhosas, belíssimos palestrantes, meus parabéns! Faz 

muito tempo que não temos uma gestão tão boa. Meus para-

béns!

 Luiz Fernando,

 Seja bem-vindo à presidência! Eu te desejo muita 

sorte, tudo de bom pra você! Eu e a Henia estamos te rece-

bendo de braços abertos! 

 Um abraço,

Nelson Kahn e Henia

 Silvia,

 Parabéns! Você fez uma gestão com muitos projetos 

e dedicação. Concluiu com sucesso todas as metas e obje-

tivos! Um forte abraço!

 Luiz Fernando,

 Novo ano rotário, novos desejos e responsabilidades. 

Estaremos juntos para ajudá-los sempre que necessário. 

 Um forte abraço e vamos em frente!

Bernadete e Scatolini

 Agradecemos à presidente Silvia pela maravilhosa 

jornada neste ano rotário que se encerra.

 Companheiro Luiz Fernando, desejamos sucesso 

nesta nova gestão do nosso clube.

Beth e Ivo

 Querida Silvia,

 Parabéns pela excelente gestão! 

 Você com toda dedicação, organização e plane-

jamento, se superou neste ano atípico, atingindo todas as 

metas propostas brilhantemente e também “Abrindo Opor-

tunidades”. 

 Ao casal Luiz Fernando e Marilda, 

 Desejamos uma gestão profícua e de muito sucesso 

em todas as ações e metas propostas neste ano rotário 21/22.

Que Vocês realmente, possam : “Servir e Tranformar Vidas”.

 Contem conosco!

Roseli e Acerbi

 Aos companheiros Silvia e Luiz,

 O meu reconhecimento pela vontade e abnegação 

por continuarem a prestigiar o Rotary, isto para aquela que 

sai da presidência e aquele que assume, o meu mais alto res-

peito a ambos!

 Abraços!

Kurt

 Presidente Sílvia, tivemos mais um ano repleto de 

realizações do nosso clube, desta vez com o seu tempero es-

pecial, o que nos deixa muito felizes por pertencer ao Rotary 

Pacaembu Bom Retiro. Parabéns para você, parabéns para 

o Diogo e para toda a equipe por tudo. Desejamos sucesso 

também em suas novas funções na governadoria, como sabe-

mos que terá.

 Damos as boas-vindas à presidência ao Luiz Fernan-

do e à Marilda, desejando também pleno sucesso, juntando-

nos à sua equipe para trilhamos mais um ano de bom tra-

balho para o engrandecimento do nosso clube.

Luiz e Cecília Bortoli

 Meu amigo e presidente Luiz Fernando,

 Desejo a você sucesso e serenidade na condução 

dos desígnios do nosso clube.

 Pode contar comigo em  tudo que lhe convier.

Diogo Mastrorocco

 Queridos amigos Silvia e Diogo,

 A gestão do ano rotário 2020-21 foi muito difícil e atípi-
co, mas vocês com maestria, perseverança, amor e profissiona-
lismo desempenharam extraordinariamente bem.
 Parabéns pela dedicação e comprometimento ao Ro-
tary. Obrigado pelo trabalho e realizações.
 
 Luiz e Marilda,

 Desejo-lhes uma gestão de muitas realizações e con-
quistas!

Vera e Renato Figueiredo



 À nossa estimada presidente Silvia,

 Em um ano atípico, o casal presidente com muita ha-

bilidade e amor, conjuntamente com sua equipe, dirigiu-nos 

com maestria e nos levou a aprender nesta gestão, coisas no-

vas, de forma incansável, manteve nossa união, os inúmeros 

projetos, as informações através de várias palestras e princi-

palmente o espírito de solidariedade.

 Parabéns pelo legado que nos deixa, seremos grato 

eternamente por suas dedicação, mesmo nos dias difíceis.

 Agora que nossa engrenagem da mais um passo, 

desejamos ao Companheiro Luiz que ao colocar em prática 

a sua magnífica visão de gestão, nos ajude a continuar re-

alizando ações de impacto desse nosso glorioso Pacaembu 

Bom Retiro.

William César e Fatima Abreu

 Querida companheira presidente, Silvia!

 Com todas as dificuldades de uma pandemia você 

junto aos nobres companheiros do Conselho Diretor fazer 

uma gestão profícua e gratificante tanto para o Rotary como 

para a comunidade. Parabéns á gestão 2020/21!

Eunice

 Silvia,

 Passamos por um ano atípico e difícil para todos, 

porém, mesmo com muitas dificuldades e novos desafios 

você conseguiu cumprir sua gestão com maestria. 

 Parabéns pelo ano, parabéns pelas conquistas e por 

toda a sua dedicação!

 Luiz Fernando,

 Desejamos a você muita sabedoria, amor e dedi-

cação para que cumpra com  sucesso sua jornada.

 Conte conosco!

Edna e Amilcar

 Querida Silvia, sua gestão foi brilhante! Totalmente 

digital mas com um aproveitamento excepcional. Realização 

de eventos admiráveis e com perspectiva de mais realizações 

futuras. A sua indicação para a ASFAR vem em boa hora e 

tenho certeza que também lá fará um bom trabalho. Obriga-

do por tudo. 

 Ao companheiro Luiz Fernando desejo que con-

siga realizar todos os seus projetos, nos quais nós todos do 

clube temos grande responsabilidade. Foi muito claro na sua 

exposição durante a reunião de transmissão de posse e se 

mostra o líder que nós rotarianos temos que ser. Amizade 

companheirismo e trabalho devem reger nossas ações e 

tenho certeza que vamos continuar importantes no mundo 

rotário tanto brasileiro como internacional. 

 Fraternal amplexo do companheiro,

Manoel Kim R do Valle

 Parabenizar e Agradecer a companheira Silvia, pela 

excelência no comando de nosso clube nessa gestão atípica, 

e comandada com excelência e grandes realizações. 

 E ao companheiro Luiz Fernando, de quem conhece-

mos a competência, sucesso na sua  gestão. 

 

 E sempre  nos  colocando  a disposição.

Cirino

 Desejamos a Presidente Silvia muita saúde para dar 

sequência a excelente Gestão 2020-2021, agora um pouco 

mais abrangente, pois estará a serviço de nosso Distrito. Esse 

ano foi um tempo de aprendizado para todos, e, você Silvia, 

soube conduzir de forma brilhante. Gratidão sempre.

 Ao Presidente entrante, meu afilhado Luiz Fernando, 

desejo todo sucesso nessa gestão, capacidade e competência 

é seu Lema, já demonstrado por duas gestões no Bom Retiro 

e ratificada com a indicação para Governador Assistente.

 Contem conosco sempre!

Mauri e Sérgio Brandão

 Silvia,

 Você concluiu mais uma etapa de sua vida rotária. 

 Gostaria de agradecer pelas ótimas reuniões com 

maravilhosos palestrantes. Muito obrigada.

 

 Luiz Fernando,

 Desejo que o ano rotário que se inicia tenhamos 

muitos projetos e ótimas reuniões. Sucesso!

Rosa



 Presidente Silvia,

 Parabéns por sua gestão! Você, já em seu discurso de 

posse, falou o que encontrou no Rotary: que através da Paz, 

do Servir e do Companheirismo, que eram o que te motivava 

em ser Rotariana, você e sua equipe realizaram e muito, e 

somos todos testemunhas do seu maravilhoso trabalho o qual 

inspirou a todos mesmo neste momento difícil que vivemos. 

Só temos a dizer muito obrigado, você Abriu Oportunidades 

a todos!!!

 Presidente Luiz Fernando,

 Desejo a você que sua gestão seja de muitas reali-

zações e que consiga realizar todas suas metas, sendo o ins-

pirador para os trabalhos do clube, como o presidente She-

khar Mehta disse,  servir e cuidar do próximo são a melhor 

maneira de viver, pois, ao transformar a vida de outra pessoa 

você também transforma a sua, que estas palavras sejam a 

sua inspiração para que contagie a todos e que possamos 

continuar a Transformando Vidas!!!

Osmar e Marisa

 Presidente, Silvia

 Se comparamos, simbolicamente, o ritmo da exe-

cução do programa planejado para nosso clube no presente 

ano rotário com uma corrida olímpica de 10 mil metros, veri-

ficamos que iniciamos em um ritmo acelerado desde a lar-

gada, ritmo esse que foi se acentuando com o desenrolar da 

corrida (mês a mês) e no final veio a vitória com recebimento 

de uma medalha, representada pelo reconhecimento de RC 

SP Sumaré, elegendo o nosso clube como o destaque em 

relação ao servir a comunidade em todo o nosso distrito.

 Querida Silvia, queremos expressar nosso reconheci-

mento e agradecimento por sua liderança que como poucos 

souberam dar ênfase a dois pilares básicos de sustentação do 

Rotary: O companheirismo e a melhoria da nossa comuni-

dade, através dos nossos programas, colocando nosso clube 

em destaque não só em nosso distrito, mas também em todo 

o mundo rotário.

 Presidente, Luiz,

 Temos a certeza que com seu espirito de liderança, 

tranquilidade, capacidade de organização e de aglutinação 

irá contribuir sobremaneira para elevar o conceito do clube 

e irá se destacar ainda mais no mundo rotário e estaremos 

juntos nessa empreitada.

Emira e Gazel

 Silvia e Diogo,

“A persistência é o caminho do êxito.”

Charles Chapin

 Sua gestão corrobora muito com a frase acima. 

 Neste momento atípico de pandemia, sua liderança, 

idealismo, dedicação, força e amor pela causa defendida 

pelo Rotary: “dar de si antes de pensar em si”, ficou muito 

evidente em sua gestão. 

 Parabéns e obrigado companheira Silvia e Diogo, 

pela forma como vocês conduziram o clube em nossas re-

uniões virtuais mantendo sempre todos os companheiros 

motivados e engajados nos projeto idealizados.

 Grande abraço. 

 Luiz Fernando e Marilda,

 Parabéns por terem aceitado este grande desafio de 

comandar o nosso clube.

 Desejamos a você Luiz que sua gestão seja repleta 

de realizações, pois, confiamos plenamente em sua capaci-

dade de trabalho, dedicação, dinamismo, conhecimento, e 

que através dos nossos projetos, certamente a nossa comuni-

dade estará bem atendida.

 Sorte e sucesso.

Dalila e Joel

 Presidente Silvia,

 Sua Presidência do Clube no ano rotário 2020-21 

foi marcada por relevantes serviços prestados à comunidade 

conforme os objetivos do RI, superando todas as dificuldades 

encontradas. O registro das realizações dos RCSP Bom Reti-

ro, Pacaembu e Memorial da América Latina, através do Pro-

jeto Memória, permitiu que a história das correspondentes 

atividades fosse assegurada. Graças a sua eficaz gestão, o 

Clube consolidou imagem destacada no Distrito 4563.

 Presidente Luiz Fernando,

 Temos absoluta certeza de que sua gestão como 

Presidente do Clube será um grande sucesso, haja vista suas 

experiências anteriores no RCSP Bom Retiro e destacada co-

laboração prestada na gestão de sua antecessora Silvia. Con-

tará com pleno apoio dos membros do RCSP Pacaembu Bom 

Retiro, seguindo sua liderança profissional inconteste.

 Abraços!

Paulo Grimaldi



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria

• Banco de Leite Humano (BLH)

• Associação dos Voluntários do
   Hospital das Clínicas (AVOHC)

• Instituto da Criança (ICr do HC)

• Fraternidade Irmã Clara (FIC)

• Escola Estadual Pedro II
• Escola Ecológica Minha Montanha

   (ECOMIMO) - Projeto Missão Belém

• Lacres do Bem
   Arrecadação de lacres de latinhas

   de alumínio para próteses

• Instituto Brasileiro de Transformação
   pela Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante
   Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h pelo link do Google Meet - https://meet.google.com/att-qtrf-keh
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - PROJETOS EM ANDAMENTO

CONVITE - TRANSMISSÃO DE POSSE 2021-22

O Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro tem a honra 
de convidá-lo (a) para a Festiva de Transmissão de Cargo e Posse de 

Presidente e Conselho Diretor - Gestão 2021-22, a realizar-se
virtualmente no dia 29 de junho de 2021, terça-feira, às 20 horas, 

pelo link do Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84333678714

Silvia M. Cabriotti
Presidente

Gestão2020-21

Luiz Fernando Corrêa de Toledo
Presidente

Gestão 2021-22

FESTIVA DE POSSE

29 de junho 2021 (terça-feira) | às 20h | Zoom ID: 84333678714 


