
 A última reunião da gestão foi trans-
ferida. A realizaremos em conjunto com o 
nosso clube afi lhado RCSP-Memorial da Amé-
rica Latina, quando ocorrerá o seu evento de 
transmissão de posse. A nossa transferência de 
lideranças se dará na primeira reunião de julho 
quando inicia a próxima gestão, este ano por 
decisão da nova administração não haverá a 
costumeira festiva que marca o  evento (com 
música; convidados;...).
 Sendo este praticamente o último 
boletim, acredito que deveria ser voltado para 
os agradecimentos e os destaques da gestão. 
Quanto aos agradecimentos, foram feitos 
quando do aniversário do clube na primeira 
reunião do mês; e quanto aos feitos dedicamos 
os cinco boletins que antecederam a conferên-
cia no fi nal de maio a esse mister. O que resta 
é uma despedida.
 Quando iniciei a gestão, eu e a Mar-
cia entendíamos que tínhamos um débito para 
com o clube. Em função de intensas jornadas 
de trabalho que as minhas atividades profi ssio-
nais me impunham o tempo para me dedicar 

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium
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Aniversariantes de junho

Agenda de junho

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 Celso 
Lima Buzzoni, protocolo da re-
união, anunciou a composição 
da mesa dos trabalhos: lugar 1: 
Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: o Governa-
dor Assistente do Grupo 04, do 
qual o RCSP-Pacaembu faz parte, 
o companheiro do RCSP-Bom Re-
tiro Luiz Fernando Correa de Tole-
do; e no lugar n. 3 o companheiro 
Abelardo Marcos Junior, secretário desta reunião; anunciou a presença dos seguintes convidados: 
Luiza Rocha, intercambista do RCSP-Pacaembu; Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, mãe da Luiza; Eliel 
Gomes Martins e Kelly dos Santos Martins, jovens representantes do clube no Projeto RYLA do 
distrito 4610; Sr. Edmilson Martins, pai dos jovens e amigo pessoal do presidente; Sra. Tereza Mar-
tins, esposa do Sr. Edmilson e Marcia Maria Minervino Bispo, esposa do presidente. Continuando 
o protocolo, o companheiro Celso, pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a diferença”; a 
virtude do mês “Perdão”; as efemérides e os aniversariantes da semana. Em seguida o presidente 
anunciou a pauta da reunião em que o espaço foi dado aos jovens presentes, estranhando ausên-

cia dos interactianos do Rio Branco que manifestaram interesse em 
estar na reunião. A palavra foi dada ao Eliel e em seguida a sua irmã 
Kelly que fi zeram um depoimento de suas participações no RYLA (vide 
detalhes a seguir), em seguida foi a vez da Luiza que comentou sobre 
os preparativos para o intercâmbio que se aproxima (vide detalhes a 
seguir). Os jovens e seus pais foram agraciados com o Livro sobre a 
comemoração dos 25 anos do clube e com exemplares do Plano de 
Atividades da atual gestão, que embora apresente a maioria das ações 

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso 

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

Dia 03/07
às 20h30:  Reunião Festiva com os 
cônjuges - Despedida Presidente Bispo e 
Marcia - Gestão 2017-18

Dia 10/07
às 20h30:  Assembleia (ata de Posse) para 
aprovação de orçamento Gestão 2018-19

a Rotary era exíguo, passei praticamente uma 
década, tentando frequentar as reuniões e me 
manter ativo rotariamente, foi um momento 
bastante difícil e contei, pelo o que agradeço, 

com a compreensão dos companheiros, princi-
palmente de seus presidentes que nesse interim 
lideraram o clube. Embora não queira advogar 
em causa própria e a vocês companheiros do 
RCSP-Pacaembu cabem avaliar, acredito que 
fi z uma gestão muita ativa, os números (de as-
sociados e valores arrecadados) não traduzem 
esse ritmo, mas os resultados alcançados pe-
los projetos e trabalhos realizados mantive-
ram o clube em um patamar de destaque no 
nosso distrito, acredito que não decepcionei 
e consegui representar da forma como todos 
merecem ser representados, a onde a presença 
do Pacaembu foi solicitada e exigida, portanto 
companheiros, me despeço convicto que fi z o 
melhor, não quero créditos mas também não 
tenho débitos, se não foi o esperado tenham a 
certeza que continuarei trabalhando para co-
laborar com os novos lideres de nosso clube e 
fazer com que o Pacaembu continue brilhando 
cada vez mais.

NOSSO MUITO OBRIGADO!
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Conselho Diretor 2017-18

Projeto RYLA - Rotary Youth Leadership Awards

 Como já noticiado nos dias 20 a 22 de abril 
de 2018 (um fi nal de semana) realizou-se em Hotel na 
cidade de São Roque o programa de Treinamento de 
Jovens Líderes, intitulado RYLA  buscando desenvolver 
nos jovens a capacidade de liderança e cidadania, bem 
como promover o crescimento pessoal e profi ssional de 
cada um. O Pacaembu apresentou quatro jovens sendo 
dois selecionados, o Eliel e sua irmã Kelly, que na última 
reunião estiveram apresentando um depoimento sobre a 
experiência vivida.

 Iniciando pelo Eliel, jovem formado em Co-
mércio Exterior atuando na área como profi ssional da 
empresa Tecfi l, uma das líderes do mercado de fi ltros da 
indústria automobilística, expôs da sua experiência res-
saltando a qualidade das palestras recebidas e das práti-
cas realizadas por dinâmica em que os participantes 
exercitavam as habilidades e conhecimentos de lide-
rança. A sua irmã Kelly também formada e fi nalizando 
sua pós-graduação endossou os comentários do Eliel e 
ambos foram unanimes em ressaltar a importância de tal 
aprendizado em suas carreiras profi ssionais, acostuma-
dos a receberem conceitos e teorias nos bancos esco-
lares o momento proporcionado por Rotary é único para 
as suas formações como profi ssionais os preparando 
para exercerem suas atividades em situações de decisão 
e liderança. Agradeceram  o treinamento recebido, a 
oportunidade de conhecerem Rotary, e se mostraram 
motivados a participarem de programas e atividades ro-
tarias.
 O presidente Bispo também agradeceu a visita 
dos jovens e de seus pais e os cumprimentou por terem 
muito bem representado o nosso RCSP-Pacaembu.

concluídas foi entendido importante para que os convi-
dados conheçam e entendam melhor nossos objetivos e 
trabalho, e nunca é demais lembrar que é uma forma de 
divulgação da Imagem Pública do Rotary. Em seguida a 
palavra foi passada ao Governador Luiz Fernando que 
manifestou a sua satisfação em atuar junto ao clube, e 
agradeceu a colaboração recebida no ano, no que foi 
correspondido pelo presidente Bispo que ressaltou a 
sua liderança e a sinergia dos presidentes e cônjuges 
do Grupo. Sendo esta praticamente a última reunião, a 
palavra foi oferecida aos companheiros em que se mani-
festaram o Gazel e o Scatolini, que ressaltaram os feitos 
da gestão e agradeceram a atuação do presidente e sua 
esposa Marcia. O presidente e esposa agradeceram e 

ressaltaram a participação do clube. Nada mais a tratar 
as bandeiras hasteadas foram saudadas e a reunião en-
cerrada ás 22:00 hs com a badalada fi nal realizada em 
conjunto pelo casal presidente.  
 Obs: O companheiro Manoel, por motivo de 
saúde em família, não pode comparecer; a Tia Maiby 
em recuperação de acidente sofrido esteve ausente (nos-
sa torcida continua pelo seu pronto reestabelecimento). 
Reproduzo a carinhosa mensagem recebida do Manoel 
“Parabéns Presidente Bispo. Desculpe por não ter par-
ticipado de tantas reuniões. Que a Emira repita a sua 
belíssima gestão e muito obrigado pelas orações e cor-
rente positiva. Vera está melhorando e sabemos que é 
demorado.”

Intercâmbio
 A Luiza está se 
preparando para 
começar o seu in-
tercâmbio em Tai-
wan, no início do 
próximo semestre, 
inclusive está ma-
triculada em curso 
de mandarim.  
 Como já sabemos, 
a sua correspon-

dente será a jovem Betty, que deverá chegar ao Brasil no 
mês de julho. Os contatos das famílias foram divulga-
dos, o relacionamento e por que não dizer que o inter-
câmbio já começou. A sua mãe a Dra. Fabiana, que na 
idade da Luiza também foi intercambista, agradeceu ao 
clube a oportunidade e ressaltou os nobres objetivos do 
programa de intercâmbio de Rotary. 
 À Luiza foram oferecidas várias fl âmulas do 

clube para troca com os correspondentes dos clubes de 
Rotary no exterior, bem como um Plano de Atividades 
que demonstra o que é o RCSP-Pacaembu e quais são 
os seus atuais feitos, material que poderá ajudá-la nas 
apresentações do Brasil nos clubes do exterior.
      À jovem Luiza desejamos um feliz intercâmbio e 
que seja de mui-
to sucesso, lhe 
trazendo reali-
zações que com 
certeza contri-
buirão para a sua 
formação futura, 
seja como profi s-
sional e seja, 
principalmente, 
como cidadã. 



Participe!
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.

Participação do Pacaembu na Festiva do RCSP-Barra Funda  

 Neste sábado dia 23/06/2018 aconteceu a festiva de encer-
ramento da gestão 2017/2018 do RCSP-Barra Funda, além do lan-
çamento do Livro do Cinquentenário do Clube tivemos a premiação 
“Embaixadores da Paz”. Participaram pelo RCSP-Pacaembu, a Berna-
dete e o companheiro Scatolini e fi lha Ana Carolina; o companheiro 
Acerbi e esposa Roseli e o presidente Bispo e Marcia.
 Em foco a premiação mencionada outorgada a título vitalí-
cio “às pessoas que promovem e/ou promoveram a Paz na Comuni-
dade, nacional ou internacionalmente, nas diversas esferas sociais, 
criando um mundo mais harmonioso e saudável.” (do livro acima 
mencionado pag.58) em destaque a Bernadete A. Santos Scatolini, 
cônjuge do companheiro Scatolini agraciada com o título “Embaixa-
dores da Paz”. PARABÉNS Bernadete.

 Aproveitou-se a oportunidade para entregar à Magda, es-
posa do governador Chico, 22 livros infantis para completar a 
Biblioteca que leva seu nome do Projeto Leitura Infantil, presente 
dos presidentes do ano rotário 2017/2018, nesta ocasião repre-
sentados pela Presidente Célia do RCSP-Barra Funda e Bispo 
do RCSP-Pacaembu, em complemento a homenagem ao casal
governador realizada na 89ª. Conferência Distrital acontecida em 
maio p.p em Atibaia.
 Ao RCSP-Barra Funda os nossos cumprimentos pelo belís-
simo evento realizado. 


