
 Concluindo os feitos do clube 
por Comissão gestão 2017/2018, abor-
daremos nesta edição a da Administração, 
liderada pelo nosso companheiro Luiz 
Antônio de Bortoli. Entre suas atribuições 
e responsabilidades estão realizar tarefas 
de logísticas para que os encontros do 
clube (reuniões; eventos; atividades; etc) 
ocorram de forma a proporcionar aos as-
sociados e participantes os melhores re-
sultados esperados, contribuindo para um 
efetivo engajamento e um companhei-
rismo de qualidade.
 Nessa comissão tivemos a partici-
pação efetiva de todos os companheiros 
designados, enumeremos as várias atu-
ações:

 • Na Secretaria os companheiros 
Abelardo e Leandro, em nenhuma das re-
uniões deixaram a secretaria sem repre-
sentação na mesa dos trabalhos;

 • Na informação rotária o com-
panheiro Virgílio foi brilhante, pes-

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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Aniversariantes de maio

Agenda de maio
Dia 29/05
às 20h30: Reunião Ordinária com 
presença dos jovens participantes pelo 
Pacaembu no RYLA

quisando e apresentando, a cada mês, as 
defi nições e conceitos das Virtudes ins-
tituídas pelo Governador Chico, princi-
palmente relacionando-as as atividades de 
Rotary e sempre que apropriado exempli-
fi cando com a prática do nosso Pacaembu;

 • Na frequência e no compa-
nheirismo não poderíamos ter pessoa 
melhor, a Tia Maiby.  Na frequência zelou 
para que as nossas listas de presença fos-
sem sempre assinadas pelos participantes 
e no companheirismo esteve presente em 
praticamente todos os eventos do Pacaem-
bu dando um exemplo de engajamento e 
envolvimento com os feitos do clube;

 • Na tesouraria a dupla tradi-
cional Acerbi e Cirino cuidou dos recursos 
monetários do clube, honrando seus com-

promissos e cuidando das suas receitas, 
mantendo o resultado fi nanceiro equili-
brado;

 • No protocolo o companheiro 
Buzzoni esteve presente em mais de 90% 
dos eventos, sempre tendo na retaguarda 
o 2º protocolo o Bortoli, as apresentações; 
as defi nições das mesas de trabalho e o 
cumprimento das formalidades de Ro-
tary foram impecáveis fortalecendo e en-
riquecendo a qualidade dos eventos; e

 • Nos Assuntos Legais e Fiscais o 
trabalho do Buzzoni e do Bortoli foi mo-
tivo de elogio do Governador quando da 
sua visita pela regularidade e atualização 
apresentada. 

 O Bortoli, nas vésperas da visita 
do governador ao clube, em novembro, 
como presidente da comissão, realizou 
um Fórum, o que além de cumprir a meta 
de um fórum por comissão, possibilitou 
ao clube se preparar para a citada visita 
e reavivar aos companheiros as principais 
formalidades de um clube de Rotary.
 Como se demonstra esta comis-
são fortalece e apoia o clube, permite 
que associados de diferentes experiências
levem inovação e mudança para a gestão; 
é o uso de seus talentos e de suas opiniões 
para um clube melhor.

28 – Carolina, neta do comp. Manoel
29 – Vitor, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
30 – Rafael, fi lho do comp. Acerbi
31 – Camila, neta da companheira Maiby

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, 
nosso protocolo, anunciou a 
composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, pre-
sidente 2017/2018; no lugar 
2: o companheiro William 
César Santos, o apresenta-
dor da noite; e no lugar n. 
3 o companheiro Abelardo 
Marcos Jr., secretário; pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a diferença”; a vir-
tude do mês “Sabedoria”; as efemérides e os aniversariantes da semana. Em seguida, 

Assuntos tratados na última reunião

Agenda de junho
Dia 05/06
às 20h30: Reunião Festiva do Mês: ani-
versário do clube

Dia 12/06
às 20h30: Festiva do Dia dos Namorados

Dia 19/06
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 26/06
às 20h30: Reunião transferida para 
RCSP-Memorial da América Latina (posse 
gestão 2018/2019)
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Conselho Diretor 2017-18
o presidente Bispo trocou de lugar com o compa-
nheiro William e solicitou que assumisse a re-
união, para realização do programa “Presidente 
por um Dia” (vide detalhes abaixo). Após a bri-
lhante apresentação do William, o presidente 
informou a programação do clube para as próxi-
mas reuniões, inclusive reforçando o convite para 
que os associados do clube participassem da 89ª. 
Conferência do Distrito que aconteceu na última 
6ª. feira em Atibaia. Terminando a Reunião cum-
primentou mais uma vez o companheiro William 

pelo seu desempenho na reunião e nada mais a 
tratar as bandeiras hasteadas foram saudadas e a 
reunião encerrada às 22h25.  
 Obs: Recebida durante a reunião uma 
postagem via whatsapp de uma foto mostrando a 
consulta que o Renato realizava naquele momento 
ao companheiro Bortoli, justifi cando a ausência 
dos dois. O companheiro Scatolini informou ao 
presidente e este divulgou ao clube o falecimento 
de seu sobrinho Lucas Emanuel Santos Fortes Brit-
to, registrando-se as condolências à família.

Presidente por um dia

 Atendendo ao convite do presidente 
Bispo, o companheiro William colaborou para o 
programa da gestão “Presidente por um Dia” (con-
tribuição dos companheiros que ainda não tive-
ram oportunidade de conduzir o clube, de prepa-
rar e apresentar uma das reuniões do clube).
 A sua fala pode ser dividida em duas 
partes, a primeira relacionada a evolução das Tele-
comunicações no Brasil por seu ramo de atividade 
profi ssional, e a segunda a sua vivência em Rotary.
 Sobre as Telecomunicações, iniciou com 
um fi lme de pouco mais de cinco minutos, sobre a 
evolução das comunicações - desde o telégrafo até 
os dias atuais, pelo smartphone -, contemplando 
a regulamentação do setor, destacando a criação 
da ANATEL – Agência Nacional de Telecomuni-
cações. Além do fi lme, ilustrou o assunto por de-
poimento de sua experiencia e evolução de sua 
carreira profi ssional. Abriu espaço para pergun-
tas dos presentes, o que enriqueceu ainda mais a 
apresentação, oferecendo condições de entender 

a situação atual do setor e quanto o país evolui no 
segmento.
 Sobre a sua entrada em Rotary, deu-se 
pela aproximação dos companheiros Ivo e Scato-
lini, quando ainda eram funcionários da empresa 
Corn Products Brasil, destacando que ainda hoje 
a referida organização continua como um de seus 
melhores clientes. Por convite deles, participou 
do início dos Clubes Imigrantes e Vila Nova Con-
ceição (quando foi presidente por mais de uma 
vez), hoje não mais em atuação - razão de ter 
aceito o convite para se associar ao Pacaembu -, 
por se identifi car com os princípios de Rotary.  
 Finalizando, agradeceu a acolhida do 
Pacaembu e aceitação de sua forma de continuar 
como sócio do clube e evidentemente desta re-
união em que teve condições de explanar sobre 
suas experiências. 
 Como forma de agradecimento e registro 
lhe foi entregue um certifi cado pelo seu enga-
jamento ao Projeto “Presidente por um dia”.

Aconteceu na semana

• Em 22/05/18 – aconteceu no Terraço Itália o 
Chá Benefi cente promovido pelo Distrito 4610,. 
Bastante concorrido, todos os 160 convites foram 
vendidos; os clubes participaram doando prendas 
tanto para o bingo como para sorteios.

• Em 21/05/18 – Entregamos no Distrito, no es-
critório do Intercâmbio de Jovens, toda a docu-

mentação referente ao clube para o intercâmbio, 
em processo. 

• De 25 a 27/05/18 – Aconteceu a 89ª. Conferên-
cia do Distrito 4610, do Governador Franscisco e 
esposa Magda, no Bourbon Atibaia – Convention 
& Spa Resort.


