
 No mês do D.Q.A. (Desenvolvi-
mento do Quadro Associativo) e Expansão 
Distrital, realizamos um Fórum Interclubes 
na última reunião e participamos no úl-
timo sábado do Seminário de D.Q.A. do 
Distrito 4610. O que se observa é que a 
maioria dos apresentadores baseiam suas 
falas, diagnósticos e conclusões em dados 
estatísticos. Informações estas de relativa 
contestação devido serem levantadas sobre 
fatos.    
 Utilizando alguns números levan-
tados com base no atual Plano de Ativi-
dades do RCSP-Pacaembu, temos: 1) - dos 
23 companheiros constantes do Plano, 3 
são mulheres (13% do clube); 2) – 56,5% 
dos companheiros estão a mais de 10 anos 
associados ao Rotary, dos quais 10 com-
panheiros tem mais de 20 anos de fi liação; 
3) – 78% tem mais de 60 anos de idade; 
e 4) – compondo o clube por atividade 
econômica (classifi cações) 30,5% são em-
presários; 13% são autônomos; 22% são 
empregados e o restante aposentados. Ana-
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lisando esses números algumas situações 
identifi cam-se:
     • O clube tem um ponto forte o de 
retenção de associados. No entanto, de-
monstra que necessita renovar seu quadro 
associativo para que novos companheiros 
assimilem essa “experiência” que o clube 
acumula;
      • Não é um clube jovem. Normalmente 
o jovem é mais ativo, embora o clube não 

seja apático nas atividades distritais e ro-
tárias; e 
     • Considerando a atividade laboral de 
seus membros, a predominância é de pes-
soas estabilizadas economicamente.
 Embora outras conclusões são pos-
síveis, não há dúvida que um número maior 
de companheiros nunca é demais. Como 
mencionado pelo governador Marcio na 
última reunião, quanto mais companheiros 
melhor a distribuição de encargos, menos 
sobrecarga de trabalho e maior aproxi-
mação entre os membros. O governador 
e companheiro de clube Gazel, também 
frisou no último sábado quando foi mode-
rador do Seminário Distrital de DQA que 
um clube tem sempre que atuar em de-
senvolver seu quadro social, ressaltando a 
meta da atual governadoria exposta pelo 
Governador Hamilton: “o desenvolvimento 
do quadro associativo é uma estrada sem 
fi m é uma trilha permanente”. 

Agenda de agosto

 O companheiro Celso de Lima BUZZONI, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José BISPO, Presidente 2017/2018; no lugar 2: MARCIO 
Cavalca Medeiros,  Governador 2011/2012 do Distrito 4510; no Lugar 3: a compa-
nheira REGINA Michalski Ramos Pichioni , Presidente 2017/2018 do RCSP-Bom Retiro; 
no lugar 4: o companheiro VILSO Lobato, Presidente 2017/2018 do RCSP-Memorial 
da América Latina; no lugar 5: a companheira CÉLIA Maria Sant’Ana Lagreca Acerbi 
– Presidente 2017/2018 do RCSP-Barra Funda; no lugar 6: o companheiro José Luiz 
TORO da Silva, Governador 2003/2004 do Distrito 4430  , atual presidente 2017/2018 
de RC Guarulhos Vila Galvão e no lugar 7 o companheiro OSMAR Azevedo, Gover-
nador 2016/2017 do Distrito 4610. Anunciou a presença do companheiro do clube 
Marco Antonio Gazel, Governador 1999/2000 do Distrito 4610; do companheiro do 
RCSP- Bom Retiro Luiz Fernando Corrêa de Toledo - Governador Assistente 2017/2018 
do Grupo 4 – Distrito 4610; e dos seguintes convidados: pelo RCSP-Pacaembu Sr. Os-
car Malvesi; da Sra. Marcia Maria Minervino Bispo, esposa do Presidente, e do com-
panheiro Edward Pedro Acerbi do RCSP-Barra Funda. Mencionou a transferências das 
reuniões para este evento dos RCSP-Bom Retiro e Memorial da América Latina cada 

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso de Lima BUZZONI, protocolo, anunciou a composição 

Hoje 22/08: Reunião Ordinária – Assuntos
Administrativos

26/08: Atuação dos comp. no McDia Feliz 
Av. Deputado Emilio Carlos, 3371 - vila Nova 
Cachoeirinha. (há entrada também pela Av. Inajá 
de Souza - antes do Terminal de Ônibus da
Cachoeirinha)

29/08: Festiva do mês – reconhecimento de 
profi ssionais pelo clube; comemoração dos 
aniversariantes e homenagem aos pais.  

Boleti m feito por: Ana Scatolini: boleti m@rotarypacaembu.org.br |

Aniversariantes de agosto

29 - Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do
companheiro Cirino

Coluna dos Cônjuges
 A Marcia, esposa do presidente 
Bispo, relembra aos cônjuges, a home-
nagem a ser realizada para os pais, no 
próximo dia 29/08/17.

Marcia M. Minervino Bispo
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Conselho Diretor 2017-18
um representado em média por dez participantes 
entre companheiros e convidados de cada clube. O 
Protocolo pronunciou o lema da gestão “Rotary faz 
a diferença” e a virtude do mês: “Fé e Esperança”, 
bem como as efemérides da semana e os aniversa-
riantes do mês. Anunciou também as justifi cativas 
das faltas apresentadas pelos companheiros Lean-
dro de Oliveira Montez, por motivos profi ssionais; 
Luiz Antonio De Bortoli e Roberson Medeiros, por 
motivos de saúde. Em seguida a pedido do presi-
dente, passou a leitura do currículo do palestrante. 

A condução da reunião foi então passada ao Gov. 
Márcio que apresentou uma marcante palestra so-
bre o tema da noite “D.Q.A. – Desenvolvimento 
do Quadro Associativo” (ver detalhes abaixo). Ter-
minando os trabalhos o presidente informou que 
a próxima reunião do dia 22/08 será preparatória 
para a atividade do clube no evento McDia Feliz e 
para outros assuntos administrativos; agradeceu a 
presença de todos encerrando a reunião as 22.55h 
com a referência as bandeiras hasteadas.

Fórum de DQA
(Desenvolvimento do Quadro Associativo)

 Esta semana 
tivemos a mar-
cante apresentação 
do Governador 
2011/2012 Mar-
cio C. Medeiros do 
Distrito 4510, con-
duzindo o Forum 
Interclubes de DQA 
– Desenvolvimento 
do Quadro Associa-
tivo. (Transferiram 

reunião para o Pacaembu, os RCSP-Bom Retiro e 
RCSP-Memorial da América Latina, além das pre-
senças de vários companheiros e autoridades de 
Rotary e convidados).
 A condução do fórum obriga a várias 
refl exões: - o que é ser rotariano e o que de im-
portante os clubes devem considerar na admissão 
de novos associados. Os rotarianos devem ter em 
mente que não somos um clube de benemerências, 
Rotary é “uma reunião de líderes, para trocarem 
ideias e proporem ações” para situações identifi ca-

das nas comunidades em que estão inseridos, seja 
em seus territórios, seja em sua cidade, seja no seu 
país, seja no mundo. A busca de novos rotarianos 
não pode deixar de ter como premissa a admissão 
de líderes. Foi defi nido como líder aquele profi s-
sional que se engaja, que contribui com o que sabe 
fazer de melhor, suas habilidades profi ssionais. O 
líder é conhecedor de seus deveres não precisa ser 
cobrado, tem qualifi cações sufi cientes para atuar 
profi ssionalmente e colaborar com Rotary, visando 
uma vida melhor para todos em sua comunidade.
 O crescimento é a melhor forma de forta-
lecer um clube e consequentemente o Rotary. Entre 
as ações que os clubes podem realizar para crescer, 
tem-se:

• Pesquisar a satisfação entre os seus membros e 
agir sobre os pontos identifi cados;

• Melhorar a divulgação dos feitos do clube nas mí-
dias sociais;

• Buscar relacionamento com a imprensa; e sempre 

• Procurar pessoas que colaborem com as ativi-
dades do clube.

Aconteceu na semana 
     • Em 19/08/17 
– Comparece-
mos, Tia Maiby; 
Gazel; Scato-
lini e Bispo, ao 
“Seminário Dis-
trital sobre De-
senvolvimento 
do Quadro Asso-
ciativo” que teve 
entre os apre-

sentadores o Governador Fernando Dias Sobrinho 
– Coordenador Regional do Desenvolvimento do 

Rotary – Zonas 22 e 23 A com a palestra “Campo 
dos Sonhos”. O nosso companheiro e Governador 
1999/2000 – Marco Antonio Gazel, atualmente 
Conselheiro do DQA do Distrito 4610, foi modera-
dor do evento e como palestrante apresentou “Meu 
Clube é 20”.

 • Cadastrado no RI o projeto Subsídios 
Globais do RCSP-Pacaembu - “Santa Casa de São 
Paulo – UTI da Pediatria”, que tem como coordena-
dor o companheiro José Luiz Scatolini, identifi cado 
como: “GG 1861646 – Santa Casa de São Paulo – 
Pediatric Intensive Therapy Unit”.


