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 Em sua primeira mensagem como Presidente do Ro-
tary, Barry Rassin, declara que: “Juntos, vemos um mundo onde 
as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças 
duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo 
todo.”
 Essa frase simples mostra muito do que é essencial 
no Rotary. Nós nos unimos porque sabemos que somos muito 
mais fortes juntos do que sozinhos. Entramos em ação porque 
não somos sonhadores, mas sim agentes de transformação. Tra-
balhamos para criar mudanças sustentáveis que perdurarão por 
muito tempo, em todo o mundo e em nossas comunidades, 
mesmo quando não estivermos mais envolvidos. E talvez o 
mais importante, trabalhamos para criar mudanças em nós 
mesmos – construindo um mundo melhor à nossa volta e nos 
tornando pessoas melhores.
 Quero que o Rotary Seja a Inspiração para nossas co-
munidades realizando um trabalho com impacto transforma-
dor. Está na hora de avançarmos, de eliminarmos as barreiras 
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que nos atrapalham. Vamos facilitar os ajustes em nossos clubes 
ou abrir novos clubes que atendam às necessidades atuais e 
reais.  
 O serviço verdadeiramente sustentável, o tipo de 
serviço	pelo	qual	nos	esforçamos	no	Rotary,	signifi	ca	enxergar	
tudo que fazemos como parte de uma escala global. Este ano, 
peço que cada um de vocês Seja a Inspiração para o serviço 
sustentável, analisando o impacto das questões ambientais em 
nosso trabalho. O meio ambiente tem um papel fundamental 
em todas as nossas seis áreas de enfoque e esse papel está se 
tornando cada vez maior conforme o impacto das mudanças 
climáticas se faz sentir.
 

Seja a Inspiração – e juntos, poderemos inspirar o mundo.
 
 Ao ler essa mensagem do Presidente Rassin resolvi 
compartilhá-la com vocês, pois esse também será o nosso ob-
jetivo	para	chegarmos	mais	fortalecidos	no	fi	nal	do	ano	rotário.

Dia 10/07
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária para apresentação do Orçamento para o ano rotário, sendo 
transformada em Assembleia para aprovação

Dia 17/07
às 20h30: Palestra “Saúde do Homem”, com o Dr. Marco Aurélio Lipay

AGENDA DE JULHO

ASSUNTOS TRATADOS NA ÚLTIMA REUNIÃO

 O companheiro Celso 
de Lima Buzzoni, nosso proto-
colo, anunciou a composição 
da mesa diretora: ao centro 
Emira Gazel, presidente 2018-19, à direita companheiro
Ronaldo José Bispo, presidente 2017-18 e à esquerda Márcia 
Maria Minervino Bispo.
 O companheiro Bispo procedeu a cerimônia de posse 
à companheira Emira como presidente 2018-19 e a mesma, 

após o protocolo anunciar o 
Conselho Diretor, colocou o pin 
de Secretário ao companheiro 
Virgílio e, assim, considerou 

todo o conselho empossado.
 A companheira Emira ocupou a tribuna e proferiu 
breves palavras, dando por encerrada a reunião, que conti-
nuou	com	companheirismo	muito	agradável.	Confi	ra	as	fotos	a	
seguir.
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RCSP PACAEMBU INOVANDO
 Como todos sabem em menos de 1 ano o Distrito 4610 
irá juntar-se com D. 4430, dando origem ao D.4431.
 Muitos perguntam: Por que o Distrito 4610, um dos 
mais tradicionais do Rotary no Brasil irá desaparecer?
 A decisão do Rotary International deu-se pelo fato 
da perda de sócios nos últimos anos e que não estamos con-
seguindo manter os 1.100 associados previstos.
 Por que não estamos conseguindo atingir esse número 
de associados?
	 A	resposta	é	complexa	e	um	dos	fatores		determinantes		
relatados pelos presidentes dos clubes  em todos os Fóruns
referentes ao desenvolvimento do quadro a associativo   é o 
custo Rotary.

 O RCSP Pacaembu foi fundado em 05 de Junho e sem-
pre nesta data  realizou a posse do Presidente e membros do 
Conselho Diretor em um marcante evento , porém neste ano 
após	uma	reflexão	sobre	o	momento	atual,		houve	por	bem	que	
a posse seria numa reunião ordinária, fato ocorrido último dia 
03 de Julho.
 Contamos com a presença de 90% dos associados e 
cônjuges, sem nenhum custo adicional para o clube e para os 
associados	e	no	final	a	aprovação	da	idéia	foi	unânime.
 Nos dias que vivemos  , com associados em todos os 
clubes	do	Distrito		relatando	problemas	financeiros	,	devemos	
vislumbrar		essa	nova	realidade	se	quisermos	clubes	eficazes	e	
que o Rotary continue atuante e duradouro.

RCSP PACAEMBU POR AÍ...
 O companheiro Scatolini e sua esposa Bernadete, 
no último dia 07, estiveram presentes na posse do Governa-
dor Euze (seu primo) do Distrito 4590 - Gestão 2018-19, em 
Pirassununga - SP.
 O evento foi muito bonito e muito agradável e con-
tou	com	aproximadamente	600	pessoas.	

03 - companheiro Manoel
07	-	Renata	,	filha	do	companheiro	Acerbi
07 - Bernardo, neto do companheiro Manoel
09 - Elizabeth, esposa do companheiro Ivo
11 - aniversário de casamento do companheiro Abelardo e
Maria Helena
14 - companheiro Bortoli
14 - Lucas, neto do companheiro Manoel
16 - companheiro Joel
18	-	Fabiana,	filha	do	companheiro	Manoel
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18	-	Diego	filho	do	companheiro	Abelardo
20	-	Marcio	Adriano,	filho	do	companheiro	Virgílio
20 - Manoela, bisneta da companheira Maiby
23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi
26	-	Daniela,	filha	do	companheiro	William
27 - Annaluiza, esposa do companheiro Buzzoni
27	-	Rachel,	filha	do	companheiro	Ivo
27-	Thais,	filha	do	companheiro	Ivo
29-	aniversário	de	casamento	do	companheiro	William	e
Maria de Fátima


