
 Pelas orientações do presidente de 
Rotary Internacional, Ian Riseley, a Comis-
são que deve liderar o clube é a de Proje-
tos Humanitários seguida pela Comissão de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo 
- DQA, portanto a focaremos na sequência 
dos feitos desta gestão.
 Das dez ações previstas para a Co-
missão de DQA destacamos:

 • a realização do “Presidente por 
um dia”. Dos 23 associados do clube, 11 
nunca foram presidentes. A esses 11 foi dada 
a oportunidade, durante a gestão, de sentar 
na mesa dos trabalhos e conduzir uma das 
reuniões. Foram cinco os companheiros que 
aceitaram o desafi o e realizaram reuniões 
marcantes;

 • outra ação a destacar foi o fórum 
realizado sobre “O Desenvolvimento do 
Quadro Associativo”, brilhantemente con-
duzido pelo governador do distrito 4510, o 
companheiro Marcio Medeiros. O evento 
foi muito prestigiado, tivemos a presença de 
todos os presidentes do Grupo 04 da atual 

Mensagem do Presidente
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Aniversariantes de maio

Agenda de maio

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 08/05
às 20h30: Festiva do mês: antecipada para 
comemoração ao Dia das Mães

Dia 15/05
às 20h30: Fórum de Serviços à Juventude 
(Grupo 04 – RCSP Bom Retiro; Memorial da 
América Latina e Pacaembu)

Dia 22/05
às 20h30: Evento em referência às Teleco-
municações no Brasil (a confi rmar)

Dia 29/05
às 20h30: Reunião Ordinária (reunião do 
Conselho Diretor)

03 – Marina, neta da comp. Maiby
04 – Maria Luiza, neta da comp. Maiby
05 – Matheus, fi lho do comp. Roberson
07 – Mariana, neta do comp. Sérgio
20 - casamento do companheiro
Cirino e Marian

gestão e evidentemente a do Governador 
Assistente Luiz Fernando. Dois clubes (o 
Bom Retiro e o Memorial da América Latina) 
transferiram suas reuniões para a do Pacaem-
bu e tivemos a presença de mais de quarenta 
pessoas, entre convidados e companheiros.

 • Nesta linha de divulgação do 
DQA tivemos a palestra do companheiro 
Rui, do Rotary Club Parque Continental, e o 
atual responsável pela Comissão de DQA do 

Distrito 4610, que ilustrou sua apresentação 
de como seu clube conseguiu em uma úni-
ca gestão aumentar signifi cativamente seu 
quadro associativo;

 • as metas do Pacaembu para au-
mento do quadro social continuam sendo 
perseguidas. Tivemos a aproximação de no 
mínimo cinco profi ssionais todos de reco-
nhecimento em suas áreas de atuação, que 
prometem se associar ao clube. Destaque ao 
companheiro Gazel responsável pela maio-
ria dos convites e presidente da comissão de 
DQA do Distrito.

 Estas realizações demonstram a pre-
ocupação do clube de manter e de ampliar 
seu quadro de associados, mas não abrindo 
mão de que todo novo sócio deve ter o per-
fi l do clube, qual seja rotarianos engajados 
com os princípios e metas de Rotary.

 A reunião de 24/04 foi transferida para o dia 23/04/18, para ser realizada em 
conjunto com o RCSP-Barra Funda, nosso clube padrinho, que nesse dia comemorou 
o seu jubileu de ouro, 50 anos de atuação. Compareceram ao evento os companheiros 
Scatolini e Acerbi, este acompanhado de sua esposa Roseli. Infelizmente por motivo de 
luto em família (vide anúncio mais adiante) o companheiro e presidente 2017/2018, 
Bispo e sua esposa Marcia não puderam estar presentes (primeira ausência do presi-
dente durante a gestão). O evento foi realizado no Terraço Itália, bastante prestigiado, 
contando com a presença do governador Chico e sua esposa Magda; do governador 
2018/2019 – Edson Borcato e esposa Izilda; do GA companheiro Luiz Fernando e es-
posa Marilda e pela transferência do RCSP - Bom Retiro.
 Parabéns à Célia, presidente 2017/2018, e a todos companheiros do RCSP-
Barra Funda.

Assuntos tratados na última reunião

22 – Vanessa, esposa do companheiro 
Roberson
22 – Felipe, neto do companheiro 
Manoel
24 – Marta Cristina, fi lha do comp. 
Virgílio

28 – Carolina, neta do comp. Manoel
29 – Vitor, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
30 – Rafael, fi lho do companheiro Acerbi
31 – Camila, neta da companheira Maiby
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Dólar Rotário abril R$ 3,31

Conselho Diretor 2017-18

 Em 24/04 p.p. aconteceu o Prêmio 
Bandeirantes promovido anualmente pelo RCSP-
Jardim das Bandeiras. Entre os homenageados 
tivemos o Ex-Ministro do STF, o eminente jurista 
Sydney Sanches, Presidente do Supremo na época 
do primeiro impeachment de um presidente bra-
sileiro.
 O evento aconteceu nos salões do Colé-
gio Rio Branco (no bairro de Higienópolis), com 
a presença de mais de uma centena de partici-
pantes. Pelo Pacaembu tivemos as presenças dos 
companheiros Bispo, Gazel e Scatolini. 

H.8.– Prêmio Bandeirantes

H.8.– Subsídio Distrital 

 Na manhã do dia 02/05 realizou-se nas 
dependências do BLH-Banco de Leite Humano da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo, o fechamento do Projeto “Manutenção do 
BLH” realizado pelo Pacaembu em parceria com 
os RCSP-Barra Funda; Bom Retiro e Memorial da 
América Latina, patrocinado com verba do Sub-
sídio Distrital, liberado pela Fundação Rotária - 
Distrito 4610. O Governador Chico estabeleceu 
uma verba de R$ 6.000,00 para cada um dos dez 
grupos em que foi estruturada a sua Gestão, sendo 
que os clubes de cada grupo, por consenso, deve-
riam desenvolver um projeto ou apoiar algum 
apresentado por um dos clubes participantes. 
Neste caso, o Pacaembu apresentou o projeto 
mencionado e que foi aceito pelos demais.
 O Banco de Leite Humano da Santa Casa 
foi instalado por atuação do Rotary Barra Funda 
em 2014 que teve como parceiro o Pacaembu. De 
lá até hoje o Rotary tem acompanhado a atuação 
e o desenvolvimento do referido banco. Neste ano 
o Pacaembu identifi cou algumas necessidades que 
se não atendidas poderiam não só afetar a ope-
ração do órgão como também a sua interdição por 
órgãos públicos de fi scalização.
 Estiveram presentes ao evento, pela Santa 
Casa BLH, a Sra. Ana Lúcia T. Gradinar; e a nutri-
cionista Miriam P. Tavares e o Sr. Eder Barbosa da 
Captação de Recursos; pelo Rotary o GA do Grupo 
04 Luiz Fernando; os presidentes Célia e Bispo e 
os companheiros Edward e Scatolini, respectiva-
mente dos RCSP- Barra Funda e Pacaembu. O ato 
consistiu:

 • na entrega dos últimos materiais que 
completaram o rol de necessidades do BLH, ga-
rantindo o seu funcionamento pelo mínimo mais 
um ano;
 
 • na afi xação de uma placa divulgando a 
imagem pública do Rotary pela atuação dos qua-
tro clubes; e

 • na assinatura do “Termo de Doação” do 
Rotary para a Santa Casa em que se formalizou a 
entrega dos fi ltros e demais materiais no valor de 
R$ 6.189,00 (seis mil, cento e oitenta e nove reais).
 
 Em seguida, a Sra. Miriam acompanhou 
os presentes em breve visita as instalações do 
BLH demonstrando as substituições dos fi ltros 
dos equipamentos utilizados para a pasteurização 
do leite humano, as manutenções realizadas no 
maquinário do setor e os produtos comprados para 
essa pasteurização enfatizando a importância des-
sas ações para a não paralização das atividades e 
uso do leite coletado.
 Como enfatizou o presidente Bispo, a ver-
ba utilizada talvez pudesse ser direcionada para 
outras prioridades da Santa Casa mas se não fosse 
aplicada no BLH certamente o atendimento das 
crianças dependentes de seus serviços seria em 
muito prejudicado, quiças até suspenso, mais uma 
vez o Rotary fazendo a diferença (principalmente 
os RCSP-Barra Funda; Bom Retiro; Memorial da 
América Latina e Pacaembu).



Imagem Pública

 O RCSP-Pacaembu foi notícia 
em vários jornais da região do municí-
pio de Jarinu (Atibaia, Campo Limpo 
Paulista, Jundiaí e Várzea Paulista) que 
divulgaram a doação e plantio de 45 
mudas de árvores, no “Gazeta Regional” 
e no “A Verdade Regional”.  Nas man-
chetes, o nome do ROTARY, em especial 
o do Pacaembu, é o destaque e a notícia 
divulga as preocupações do Rotary com 
o meio ambiente enfatizando a meta do 
plantio pela atual gestão de RI (Rotary 
Internacional) em plantar mais de um 
milhão de árvores ao redor do mundo.
 Mais uma vez, registramos os 
agradecimentos pela oportunidade dada 
pela Prefeitura de Jarinu de possibilitar 
o plantio das árvores. À Exma. Prefeita 
do Município, Sra. Eliane Lorencini; ao 
Vice-Prefeito, Sr. Claudio Catroque; e ao 
Secretário Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Sr. José Carvalho Pinto 
da Silva, o nosso muito obrigado.  



 A família Bispo agradece todas as mensagens de carinho enviadas pelo falecimento 
de Dna. Alda, mãe da Marcia cônjuge do presidente Bispo, acontecido no último dia 23/04. 
As manifestações, tanto no velório como na missa de sétimo dia, trouxeram muito conforto 
por tão sentida perda. 
 Somos muito gratos à família RCSP-Pacaembu (expressão muito apropriada regis-
trada na coroa de fl ores objeto da homenagem recebida pela família em luto).

Agradecimentos

Participe você também!!Participe!


