
 Realizaremos a penúltima re-
união desta gestão, e a pauta não poderia 
ser melhor, os assuntos estão relacionados 
as atividades rotarianas direcionadas aos 
jovens. Teremos as presenças da nossa in-
tercambista que deverá estar embarcando 
no próximo mês para Taiwan, dos jovens 
que participaram pelo clube do projeto 
Ryla e dos jovens do Rotaract do Colégio 
Rio Branco que exporão as atividades que 
estão desenvolvendo.
 Esse envolvimento com a juven-
tude além de ser muito gratifi cante e re-
alizador, é uma colaboração para que se 

Mensagem do Presidente
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Aniversariantes de junho

Agenda de junho

11 - companheira Maiby
15 - Vera Helena, esposa do comp. Manoel
17 - companheiro Jayme
18 – Luiz Eduardo neto do comp. Virgilio
19 - Ingrid, fi lha do comp. Antonio Carlos
22 – Ana Flora esposa do comp. Virgílio
23 - companheiro William
25 – Felipe fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgílio
27 - casamento do comp. Manoel e Vera
28 - casamento do comp. Acerbi e Roseli

Ronaldo José Bispo e Marcia
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O companheiro Luiz 
Antônio De Bortoli, proto-
colo da reunião, anunciou a 
composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, presi-
dente 2017/2018; no lugar 
2: o tesoureiro do clube o 
companheiro Geraldo Sil-
vio Arcebi; e no lugar n. 3 o 
companheiro Leandro de Oliveira Montez, secretário desta reunião; pronunciou o lema 
da gestão “O Rotary faz a diferença”; a virtude do mês “Perdão”; as efemérides e os 
aniversariantes da semana. O presidente anunciou a pauta da próxima reunião em que 
estão convidados vários jovens, a saber: a Luiza e a mãe Fabiana, a nossa intercam-
bista; os jovens do Rotaract do Colégio Rio Branco e os participantes do projeto RYLA 
pelo Pacaembu o Eliel, confi rmado e a Kelly a confi rmar. Em seguida cumprindo a pauta 
a mesa dos trabalhos foi desfeita e aproveitando uma mesa redonda os nove partici-
pantes realizaram a reunião do conselho, cuja ata será distribuída oportunamente, ainda 
nesta gestão. Nada mais a tratar as bandeiras hasteadas foram saudadas e a reunião 
encerrada às 22h45.  
 Obs: Os companheiros Manoel e Virgílio, por motivo de saúde em família, não 
puderam comparecer; a Tia Maiby em recuperação de acidente sofrido no último sába-

do esteve ausente (nossa torcida pelo seu pronto reestabelecimento); 
o companheiro Buzzoni por motivo de saúde justifi cou a sua falta; os 
companheiros Abelardo e Cirino também justifi caram as suas ausências.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Luiz 

Dia 19/06
às 20h30: Reunião Ordinária com convi-
dados: os participantes do RYLA 2018

Dia 26/06
às 20h30: Reunião transferida para 
RCSP-Memorial da América Latina
(posse da gestão 2018/2019)

destaquem em suas funções e produzam 
resultados em suas atividades que bene-
fi ciem o próximo e as comunidades em 
que estão inseridos. É uma contribuição 
à formação desses futuros profi ssionais, 
para que tenham em seus alicerces morais 
e éticos os princípios rotarianos, a prática 
de nossa prova quadrupla; a certeza que a 
divulgação e assimilação desses princípios 
sirvam para garantir a paz entre os homens 
e resultar em um mundo cada vez melhor. 
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Dólar Rotário junho R$ 3,64

Conselho Diretor 2017-18

Intercâmbio

 Praticamente concluí-
do o processo para recepção 
da intercambista de Taiwan - a 
jovem Betty, que deverá che-
gar ao Brasil no próximo mês 
de Julho. 

Agradecimentos pela 
Doação do Pacaembu 
à Casa de David

 Recebido em 
13/06/2018, o ofício 
da Casa de David – 
Atibaia pelas doações 
feitas pelo RCSP - Paca-

embu de material de higiene e de leite em pó, na 
89ª Conferência do Distrito 4610, que aconteceu 
de 25 a 27/05/18.

Alianças – Distrito 4610 – Erradicação da Pólio 

 Em 14 de novembro p. p. quando da visita 
do governador, foi entregue ao clube, um pacote 
contendo 30 (trinta) alianças com a orientação 
de serem presenteadas a quem contribuísse com 
R$200,00 (duzentos reais) para a campanha da 
erradicação da Pólio promovida pelo Rotary no 
mundo todo. No PACAEMBU feita a divulgação 5 
(cinco) alianças foram presenteadas, o valor cor-
respondente de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi de-
positado na conta indicada pelo Distrito no Banco 

Itaú em 22/12/17. Concluindo, o saldo foi devolvi-
do na governadoria esta semana. Registramos nos-
sos agradecimentos aos seguintes companheiros 
que contribuíram na campanha:

• Emira Maria Aranha Gazel
• Geraldo Silvio Acerbi
• José Luiz Scatolini
• Marco Antônio Gazel
• Ronaldo José Bispo

Doação de Enxovais para recém-nascidos

 Nesta semana foi entregue em nome do RCSP-
Pacaembu à Pastoral da Criança da Paróquia de 
Santa Luzia – Comunidade de Nossa Senhora de 
Aparecida quatro enxovais para recém nascidos, 
com 25 itens cada um, totalizando 100 peças. 
Agradecimentos aos casais Luciana e Ricardo 
Bispo e Christiane e Rafael Bispo, bem como 
as Sras. Dalma Camargo Paoli e Maria Holanda 
Romualdo pela disponibilização; confecção e pre-
paro dos enxovais. 



Participe!
Dia 23/06 a partir das 12h
Almoço no Terraço Itália

Evento do RCSP-Barra Funda:

Entrega do título “Embaixadores da Paz”.  Entre os
agraciados teremos o governador Chico com
sua esposa Magda e a Bernadete cônjuge do

companheiro Scatolini

Dia 30/06 às 19h30 - Espaço Immensità
Festiva de Posse Distrital - D. 4610

Ano Rotário 2018-19

Posse do Governador do Distrito 4610
Companheiro Borcato e esposa Izilda.

Acompanhamento -  Projeto Adequação UTI 
da Pediatria da Santa Casa

 Esta semana continuaram os pagamentos dos equipa-
mentos comprados para o Projeto de Adequação da UTI Pediátri-
ca da Santa Casa. O cronograma fi nanceiro atingiu a 20% da 
utilização dos recursos; as compras dos equipamentos cor-

Participação do Pacaembu na
Transmissão de Posse do RCSP-Sumaré 

 Na última 5ª. feira, dia 14/06/2018, aconte-
ceu a transmissão de posse dos presidentes 2017/2018 
e 2018/2019, respectivamente Alexandre M. Barrot e 
Carla B. Lungov. O evento foi bastante prestigiado com 
a presença de vários governadores; governadores as-
sistentes e presidentes dos dois anos rotários além de 
autoridades; companheiros e familiares. Ao Alexan-
dre, nosso parceiro de projetos neste ano, parabéns e à
Carla cumprimentos pela posse e sucesso nesta
empreitada.

respondem a 60% do previsto e as instalações e entregas dos 
aparelhos comprados já estão se processando, acredita-se que 
antes do fi nal do ano tenhamos a conclusão do projeto.

	  


