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MENSAGENS DOS PRESIDENTES

Boletim Stadium

AGENDA DE JUNHO
Dia 07/06/22 (terça-feira)
às 20h30: Transmissão de Cargo e Posse Conselho Diretor do RCSP Pacaembu Bom Retiro - Presidente Silvia 2022-23 
Também será comemorado o aniversário do clube, além de algumas homenagens e agradecimentos.

Dia 14/06/22 (terça-feira) - Virtual
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h: Reunião Ordinária - Planejamento Gestão 2022-23

Dia 21/06/22 (terça-feira) - Virtual
às 20h: Reunião Ordinária - Planejamento Gestão 2022-23

Dia 28/06/22 (terça-feira) - Presencial
às 20h30: Festiva de encerramento da Gestão 2021-22, 
com agradecimentos e homenagens

Boletim Especial
Mensagens dos companheiros do RCSP Pacaembu Bom Retiro 

para os Presidentes Gestão 2020-21 e 2021-22

Silvia Cabriotti e Diogo M.
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2022-23

Luiz Fernando e Marilda Toledo
Casal Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2021-22

 Mensagem especial para a Presidente Silvia:

 Silvia, desejamos que sua gestão seja um grande suces-

so, mantendo o grande prestígio que o Rotary Club São Paulo 

Pacaembu Bom Retiro tem no Distrito 4563. Conte sempre com 

o nosso apoio!

 Mensagem especial para o Presidente Luiz:

 Luiz, sua gestão passou, mas, tenha certeza que durou 

o tempo necessário para, transformar vidas, realizar sonhos e 

aproximar pessoas.

 Muito obrigada!
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Conselho Diretor 2021-22

 Ao companheiro presidente Luiz 

Fernando C. de Toledo,

 Que nos mostrou como podemos servir 
e transformar nossa existência mais feliz, nosso 
eterno agradecimento pelo carinho e empenho 
neste ano rotário que se encerra. 

 À nossa querida companheira e agora 
também presidente Silvia Cabriotti,

 Nossos votos de sucesso e realizações 
neste novo ciclo, pois competência, garra e 
vontade para ajudar sabemos que você tem e 
muito!

Saudações Rotárias,

Elizabeth e Ivo

 Presidente Luiz Fernando,

 Acompanhei de perto a sua gestão, 
sempre com muita competência, serenidade e 
muito empenho. Parabéns!

 Presidente Silvia,

 Esta será a sua segunda presidência, 
com mais experiência e também de modo pre-
sencial em boa parte das reuniões. Sei da sua 
competência e conhecimento rotário, fará uma 
grande gestão.

Um forte abraço,

Bernadete e Scatolini

 Presidente Luiz Fernando,

 Sua gestão à frente do Rotary Club de 
São Paulo Pacaembu Bom Retiro conclui-se em 
07.06.2022 com brilhantismo. Você contou 
com a colaboração e apoio irrestrito de todos 
os membros do Clube ao longo do ano rotário. 
Doravante, na condição de rotariano exemplar 
que é, passará a prestar apoio à sua sucessora 
Silvia Mastrorocco, dando o melhor de si para 
concretizar o ideal de servir em benefício da co-
munidade. 

 Presidente Silvia,

 Apresentando-se como uma legítima 
rotariana pelo trabalho a que tem se dedicado 
incansavelmente para realizar as atividades pre-
conizadas pelo Rotary, teremos a felicidade de 
vê-la dando continuidade à profícua gestão de 
seu antecessor, ao longo do ano rotário 2022-
23. Contará, sem dúvida, com a colaboração de 
todos os membros do Clube.

Abraços,

Paulo Grimaldi

 Presidente Luiz Fernando,

 Parabéns por sua gestão e pelo ótimo 
trabalho realizado durante o seu mandato no 
Rotary Clube Pacaembu Bom Retiro, todos 
sabemos dos desafios que teve neste período de 
transição com adoção do modelo híbrido de re-
uniões on line e presenciais.

 

 Presidente Silvia,

 Desejo que seu novo mandato como 
presidente do Rotary Clube Pacaembu Bom Re-
tiro seja de sucesso e realizações, assim como 
foi o primeiro no qual demonstrou todo seu co-
nhecimento, comprometimento e obteve  reco-
nhecimento dos associados/companheiros.

Abraços,

Ricardo Zobaran

 Eu e a Edna queremos levar ao compa-
nheiro Luiz, as nossas felicitações pela gestão 
que ora termina. Gestão essa realizada com 
muita competência e dedicação.
Parabéns.
 Para nossa companheira Silvia, deseja-
mos que tenha uma gestão gloriosa, pois com-
petência e dedicação não lhe falta. Muito suces-
so na nova empreitada companheira Silvia.

Amilcar e Edna Salve presidente Silvia!
 Que alegria tê-la de volta à presidência 
do clube. Como rotariana dedicada que é, pela 
atenção que tem aos companheiros e com a aju-
da de todos, sua gestão está certamente fadada 
ao sucesso.

 Ao presidente Luiz Fernando,
 O nosso agradecimento pela dedicação 
e os nossos cumprimentos pelo trabalho de su-
cesso à frente de nosso clube.

Abelardo

 Meu amigo e companheiro Luiz Toledo, 
tenho muito a te agradecer pelo seu apoio pes-
soal e institucional na minha caminhada em 
busca da governadoria distrital. Parabéns por 
sua gestão.

 Minha presidente Silvia, como me sinto 
honrado em poder novamente participar de sua 
gestão, conte comigo para o que precisar.

Diogo



 Ayrton Senna certa vez disse que era parte de uma 
equipe e que, quando vencia, não era apenas ele que vencia. 
De uma certa forma, ele terminava um trabalho de um grupo 
enorme de pessoas.

 Assim é a Presidência de um Rotary Club. O Presi-
dente é a face que ilustra o trabalho de todo um clube.

 Luiz, você foi magnificamente competente na sua 
função de liderar este que é um dos mais importantes clubes 
do Distrito 4563. A satisfação de dever cumprido e a felici-
dade por ajudar aqueles que mais precisam são as maiores 
recompensas que podem vir ao final de uma gestão - e você 
pode ter certeza que fez por merecer. Parabéns!

 À Silvia desejo força e perseverança para nos guiar 
brilhantemente no próximo ano rotário. Que suas metas se-
jam alcançadas e que, em um ano, você possa sorrir e se 
sentir feliz pelo trabalho bem feito. Uma nova trajetória em 
sua vida está prestes a começar e estou certo que será uma 
experiência única e recompensadora. 

Boa sorte e conte comigo!

Delmar

 Parabéns amigo e companheiro Luiz Fernando,

 Pela brilhante jornada como presidente 2021-2022 do 
Rotary Club SP Pacaembú Bom Retiro. Quero também cumpri-
mentar seu Conselho Diretor, que esteve a seu lado, com um 
firme apoio a todos os objetivos, que foram satisfatoriamente 
alcançados.

 A Sílvia Cabriotti Mastrorocco os meus votos de suces-
so e apoio, para a nova gestão 2022-2023 que se inicia. 

 E como  “imaginamos “ seja um sucesso em reali-
zações, mobilizadas pelo engajamento de seu Conselho Dire-
tor e com as diretrizes de Rotary “Servir Sempre “.

Parabéns!

Eunice

 Luiz Fernando e Marilda,

 Parabéns pela excelente gestão! Vocês atingiram todas 
as metas propostas, servindo e transformando vidas!

 Silvia,

 Estamos felizes que mais uma vez Você estará à frente 
de nosso Clube. Desejamos que tenha uma profícua gestão. 
Sucesso! Conte conosco! 

Geraldo e Roseli

 Ao casal Presidente 2021/2022 Luiz Fernando

e Marilda,

 Agradecemos e parabenizamos pela gestão, pelo en-
tusiasmo e pelas realizações em um momento em que ainda 
estamos passando por transições mundiais.

Vocês são vitoriosos. Parabéns.

 Silvia e Diogo,

 A roda girou novamente, e pela segunda vez você 
companheira Silvia, comandará o clube onde já mostrou for-
ça, liderança, capacidade, e vontade de muito trabalho para 
desenvolver novos e desafiantes projetos.

 Desejamos a você muito sucesso e contando sempre 
com o nosso apoio.

Dalila e Joel

 Luiz Fernando, Marilda,

 Estamos concluindo mais um ciclo rotário muito re-
alizador e muito agradável sob a sua liderança competente 
e tranquila, e como resultado sentimo-nos mais próximos de 
todos, embora ainda meio distantes por força da pandemia, 
mas com a sensação de sermos cada vez mais rotarianos. 

 E a expectativa é grande pela volta da Silvia com o 
Diogo, para mais um turno de sua liderança, que também já 
experimentamos com grande alegria.

 Somos um clube premiado, mas mais premiado pela 
união, competência e colaboração decisiva de grandes com-
panheiros.

 Muito obrigados a todos e Feliz Ano Novo Rotário!

Cecília e Bortoli

 Parabéns ao nosso Presidente Luiz Fernando, pela 
magnífica  gestão a frente de  nosso  clube  e que está se encer-
rando. 

 Desejar também à companheira Silvia, uma gestão  
muito  feliz como nossa Presidente no próximo  exercício, pois  
sabemos que competência e dedicação não lhe faltam.

 De Parabéns também está o Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu Bom Retiro por ter entre seus Sócios Abnegados  
Rotarianos.

Luiz Cirino

 Meus parabéns ao companheiro Presidente Luiz
Fernando e Marilda, por conduzirem com maestria nosso 
Clube, com amor e dedicação. 

 Aproveito para desejar a companheira Silvia que a 
nova gestão continue exemplar como a primeira. 

 Obrigado a todos pela generosidade comigo que
tenho participado praticamente a distância mas com muito 
amor ao nosso Rotary Pacaembu Bom Retiro!!

Manoel



 Presidente Silvia,

 Desejo que sua gestão seja de muitas realizações e 
que consiga através da paz, do servir e do companheirismo 
realizar todas suas metas e que continue a motivá-la como 
Rotariana, temos certeza que você terá uma brilhante gestão, 
com o lema Imagine o Rotary, irá te oferecer e te inspirar 
em executar ações transformadoras para um mundo melhor, 
como a Jennifer Jones pediu em transformar sonhos em reali-
dade vivendo um mundo aonde não haja mais guerra e todos 
vivendo em paz, que esta seja uma realidade e não somente 
um sonho!!!

 Presidente Luiz Fernando,

 Você está de parabéns pelo trabalho desenvolvido 
este ano, realizando e incentivando a todos a se envolve-
rem nos projetos do clube cumprindo sua missão de servir 
e cuidar do próximo com galhardia conquistando a todos, 
que você continue assim servindo e cuidando do próximo, 
pois como o Presidente Shekhar Mehta disse, esta é a melhor 
maneira de viver transformando vidas sempre!!!

Marisa e Osmar

 Luiz Fernando,

 Nosso sempre governador assistente 17/18, como 
não poderia deixar de ser uma gestão de muitas realizações 
e, o principal todas, com sucesso. Manteve o nosso clube 
atuante, organizado e vibrante, mesmo em época de pan-
demia. Os resultados estão aí para conferir e reafi rmar o que 
estamos registrando. Obrigado pelo trabalho realizado, que 
continue sendo sempre essa pessoa agradável, realizadora e 
agregadora. GRATIDÃO.

 Silvia,

 Mais uma vez e em tão pouco tempo retoma o leme 
de nosso clube. Agora mais experiente, tanto pelo trabalho 
que realiza no clube, como no distrito, e nas demais enti-
dades que é vinculada. Temos certeza que será mais uma 
gestão de muitos resultados e que enaltecerão e elevarão o 
nome do nosso Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom 
Retiro. No que nos for possível colaborar conte conosco.

 Sucesso!

Márcia e Bispo

 Luiz Fernando, parabéns por sua gestão! Foi muito in-
teressante e com ótimos palestrantes. Muito Obrigada!

 Silvia, sei que sua gestão será maravilhosa por seu di-
namismo e competência. Sucesso!

Rosa

 Companheiro Luiz Fernando,

 Parabéns pela excelente gestão 2021/2022. Forte 
abraço!

 Companheira Silvia,

 Desejo muito sucesso e muitas realizações na sua 
presidência na gestão 2022/2023. Abraço!

Paliares

 Luiz Fernando,

 Como meu afi lhado em Rotary, não podia esperar 
outro resultado, senão uma gestão limpa, honesta e reple-
ta de competência. Parabéns pela Gestão e condução dos 
caminhos de nosso clube, nesse ano 2022/2023.

 Silvia,

 O RCSP Pacaembu Bom Retiro terá oportunidade, 
mais uma vez, de contemplar sua competência e Lealdade 
aos princípios do Servir. Na sua primeira Gestão, conseguiu 
de forma brilhante inovar (forçosamente) nossas reuniões, 
pois vivíamos o começo de uma pandemia, e optamos por re-
uniões virtuais, e vc as manteve sempre repleta de novidades. 
Vamos para um novo desafi o, 2022-2023, conte comigo em 
todas as horas. SUCESSO!

Mauri e Sérgio Brandão

 Ao estimado casal Presidente Luiz Toleto e Marilia, 
nossos eternos agradecimentos pelo empenho e dedicação 
nesta Gestão tão harmoniosa e cheia de realizações, que 
Deus continue iluminando essa linda família dedicada ao ser-
vir.

 Aos novos é muito esperado Casal Presidente, Silvia 
e Diogo, que essa nova gestão que se inicia, seja novamente 
coroada de muito sucesso e realizações que são a marca de 
vocês, dedicados ao extremos as causas rotarias.

 E a todos os nossos Companheiros que tornam esse 
clube um exemplo de união com muita compreensão, har-
monia e amor fraternal, continuemos sendo o exemplo de 
dedicação na busca incansável da paz e do servir sempre!

Maria de Fátima e William

 Caros Luiz Fernando e Marilda, vocês foram um su-

cesso!!!

 Souberam com competência driblar todas as adver-

sidades do ano difícil para todos,  fi zeram uma gestão bril-

hante, parabéns!!!

 Silvia, mais uma vez, com a sua habitual dedicação e 

competência, junto do Governador indicado, estará à frente 

do nosso querido Pacaembú Bom Retiro.

 Unidos, desejamos  ao casal um sucesso ainda maior. 

Avante, futura primeira dama do Distrito.

Vera e Renato



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 cadeiras de rodas

• 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

ANIVERSARIANTES DE JUNHO

04 - companheiro Luiz Matone
07 - Tiago, neto da companheira Rosa
11 - associada honorária Maiby
11 - Carolina, neta do companheiro Edmondo
12 - companheiro Diogo
12 - Gabriela, neta da companheira Rosa
14 - casamento companheiro Diogo e Silvia

04 - companheiro Luiz Matone

Caro Matone,
Felicitações pelo seu dia!!

Muita saúde e muitas alegrias!

15 - Helena, neta do companheiro Diogo
16 - casamento comp. Sérgio Brandão e Mauricea
23 - companheiro William
26 - Juliana, esposa do comp. Ricardo Zobaran
28 - casamento do comp. Acerbi e Roseli
28 - Julia, fi lha do comp. Sérgio Brandão

>>

NOVO LOGO GESTÃO 2022-23 - ÁREAS DE ENFOQUE

 Querido Presidente Luiz Fernando e querida Marilda, esse ano rotário foi um ano de 
muitos desafi os e incertezas.

 A pandemia obrigou a promovermos reuniões virtuais e mesmo com distanciamento 
físico vocês mantiveram o clube coeso, amigo e harmonioso e cumpriram todas as metas 
propostas no inicio da gestão.

 O Presidente uni presente em todas as ocasiões sempre agradeceu a participação dos 
associados e seu reconhecimento foi sempre resumido na palavra “GRATIDÃO”.

 Vocês tem todo nosso eterno agradecimento e muito obrigado pela dedicação do 
casal.

 Queridos Silva e Diogo, vocês vão assumir o clube em uma fase de transição pós-
pandemia e todos conhecemos o potencial do casal em manter a união entre os associados e 
realizações de projetos junto a nossa comunidade.

 Tenho plena certeza do sucesso, mas o desafi o maior será a consolidação do clube 
como futuro clube da governadoria, missão essa que obrigatoriamente deverá contar com 
cada um de nós.

 Sucesso é o que desejamos.

Emira e Gazel


