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Conselho Diretor 2020-21

Boletim Stadium

       Caros companheiros,

     No mês de março, em 
nosso calendário rotário, 
comemoramos o Mês da 
Água - Saneamento - Hi-
giene.
 Para falar sobre o tema, 
convidamos a engenheira 
química Lorena Subiabre 
que nos trouxe uma palestra 
muito interessante. Foi muito 

MENSAGEM DA PRESIDENTE

bacana principalmente porque contamos 
com os comentários do nosso companheiro 
Joel Schöll que possui muita experiência no 
tema.

       Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - 

Gestão 2020-21
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AGENDA DE ABRIL - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 06/04/2021 (terça-feira)
às 19h30: Reunião Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 13/04/2021 (terça-feira)
às 20h: Palestra do EGD Claudio Moyses, 
sobre o tema “A nova ênfase de Rotary e a 
sintonia com o mundo”.

Dia 20/04/2021 (terça-feira)
às 20h: Bate-papo com nossos companhei-
ros Amílcar e Bortoli - “O contabilista do 
século XXI.”

Dia 27/04/2021 (terça-feira)
às 20h: Palestra “Albinismo: Desafi os e
Perspectiva”, com a Dra. Carolina Marçon

Imagem: ilustração da edição digital da Revista Rotary Brasil n º 1186 - Abril 2021 - Ano 96



FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 30.03

Lorena Elizabeth Branada Subiabre
Engenheira Química e palestrante 
da última reunião com o tema 
“Saneamento no Brasil, uma 
história a ser contada”.



RELAÇÃO DE EVENTOS - Gestão 2020/2021 - Março/2021

Dia Internacional da Mulher

 Dentre os acontecimentos do mês de março um 
sempre se destaca o “Dia Internacional da Mulher”. Em-
bora o evento realizado pelo clube tenha sido noticiado 
em nosso Boletim Stadium n. 33, convém registrar a home-
nagem realizada pela presidente Silvia as mulheres do 
clube (companheiras, cônjuges e parentes dos associados), 
que através de um vídeo em que todas são apresentadas 
realça e agradece a participação e a colaboração nas ativi-
dades do clube, em especial a companheira Emira Gazel 
em nome de quem referenciou a todas.  Segue a mensagem 
da presidente: “Hoje em nossa reunião conjunta, fi zemos 
uma homenagem às mulheres do Pacaembu Bom Retiro. 
Uma forma bastante singela de lembrar o quanto vocês são 
importantes para o Clube, família, trabalho profi ssional e 
trabalho social, levando um pouco de esperança aos mais 
necessitados.”

Recursos Hídricos e Saneamento

 O mês de março em Rotary tem como enfoque os 
“Recursos Hídricos e Saneamento”, sobre o assunto foi 
convidada a Dra. Lorena Elizabeth Branada Subiare para 
falar sobre “Saneamento no Brasil, uma história a ser con-
tada”. A Dra Lorena é engenheira de saneamento e atua 
como consultora em sua empresa K. L. Consultoria.
 Apresentou ao clube os marcos legais que regu-
lamentam o assunto no Brasil e a difi culdade dos vários 
agentes da sociedade em atuarem segundo a lei, princi-
palmente os municípios. A palestra foi enriquecida com 
os complementos realizados pelo nosso companheiro Joel 

que ilustrou com as realizações que são feitas pela inicia-
tiva privada, em destaque a da sua empresa, S&S Engenharia 
Ltda, que atua em várias regiões do Brasil, também no ramo 
do saneamento, reconhecendo que se as ações fi carem
apenas na dependência do poder público os resultados fi -
carão muito aquém das necessidades nacionais.
 Ao fi nal o companheiro Diogo perguntou o que o 
Rotary pode fazer nessa área, tanto a palestrante como o 
companheiro Joel foram unanimes em apontar a necessi-
dade da conscientização da sociedade no sentido de dar 
destino adequado aos resíduos; de forma prática é criar 
campanhas demonstrando a importância da mudança de 
atitudes e as ações que cada um pode fazer nesse sentido.  

Fórum de Administração

 Em reunião conjunta entre quatro clubes, RCSP – 
Aclimação; Cambuci; e Pacaembu Bom Retiro, e como con-
vidado o E-Club, foi realizado o “Fórum de Administração 
dos Clubes”, conduzido brilhantemente pelo GD Paschoal 
Flávio Leardini – Instrutor Distrital do GE Augusto César, 
distrito 4563 – gestão 2021/2022. No total foram trinta e 
quatro participantes, sendo cinco governadores e quatro 
presidentes.
 O mediador fez uma breve exposição de como é 
constituído e gerido um clube de Rotary, elencou os prin-
cipais documentos legais e normativos, que devem estar 
devidamente atualizados e de acordo com os regulamentos 
pertinentes. Em seguida, abriu para perguntas elucidando e 
esclarecendo todos os pontos e dúvidas levantadas.    



Nota de Falecimento

 No último dia 21 de março faleceu de Covid-19 
nosso ex-companheiro e presidente do Rotary Club de São 
Paulo – Pacaembu – ano rotário 1998/1999 – Paulo Ro-
berto Couto da Fonseca. 
 Na reunião de 23 de março prestou-se uma home-
nagem póstuma, quando o governador 1999/2000 o 
companheiro Marco A. Gazel, seu padrinho em Rotary, 
destacou seus principais feitos no clube inclusive a sua 
indicação pelo Pacaembu a governador do Distrito – ano 
rotário 2005/2006. O companheiro Cirino lembrou do 3º. 
Tempo que acontecia após as reuniões realizado no bar da 
Pizzaria Papagenovezze (local dos encontros do clube) em 
que o Paulo era sempre presente e de forma alegre conver-
savam de assuntos diversos.
 O Paulo é um dos que contribuíram para o clube 
ser um dos destaques de Rotary e com certeza será sempre 
lembrado pela sua forma descontraída e marcante de ser.  

Palestra: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

 A palestra do mês foi realizada pelo advogado Dr. 
Ivo Alexandre Neto, abordando um tema muito atual e que 
é do interesse de todos: a “Lei Geral de Proteção de Dados 
– LGPD””. A palestra versou sobre aspectos gerais da Lei 
e pontos pertinentes às instituições como Clubes de Ro-
tary. Especifi camente sobre o Pacaembu Bom Retiro foram 
feitos alguns comentários sobre as ações tomadas pelo 
clube até o momento e sugerida a adoção de um “Aviso de 
Privacidade”, que poderá ser divulgado no site do clube, 
cuja minuta por ele instruída, será objeto de discussão e 
deliberação pelo clube na próxima reunião do conselho. 
Terminada a exposição foram feitas várias questões tanto 
relativas ao Rotary como relacionadas a aplicação da lei 
nas atividades do dia a dia, o que demonstrou o interesse 
dos participantes pelo tema e deu oportunidade ao pa-
lestrante expor o quanto está inteirado e domina a matéria. 
 O Dr. Ivo atua como advogado consultor a mais de 
uma década, é especialista em Direito Digital e fi lho do 
nosso companheiro Ivo Alexandre Junior.

Instituto de Liderança Rotária

 No último fi m de semana do mês foi realizado pela 
Governadoria do Distrito 4563 o “Instituto de Liderança 
Rotária”, treinamento aos rotarianos sobre assuntos da Ins-
tituição e da gestão dos clubes visando a preparação de 
futuras lideranças. Pelo Pacaembu Bom Retiro participou 
o companheiro Ricardo Zobaran, que em nossa última 
reunião teve oportunidade de comentar suas boas im-
pressões sobre o evento considerando muito proveitoso 
em termos de dados e informações rotárias.

Aniversários em Rotary – março

• Abelardo Marcos Junior  - 29/03/2011 - 10 anos de Rotary
• Amilcar Jesus Alves  - 27/03/1995 - 26 anos de Rotary
• José Luiz Scatolini  - 25/03/2003 - 18 anos de Rotary
• Luiz Cirino - 01/03/1994 - 27 anos de Rotary 
• Luiz Fernando Corrêa de Toledo - 22/03/2010 - 11 anos de Rotary 
• Paulo Eduardo Grimaldi - 23/03/1994 - 27 anos de Rotary 
• Sérgio Luiz de Macedo Brandão - 31/03/2008 - 13 anos de Rotary

Foto: 08/2014 – Festiva 25 anos RCSP-Pacaembu
Colégio Rio Branco

Da esq. pra dir.: EGD Marco A. Gazel / Emira Gazel / 
Odete Fonseca / Paulo R.C.Fonseca



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria

• Banco de Leite Humano (BLH)

• Associação dos Voluntários do
   Hospital das Clínicas (AVOHC)

• Instituto da Criança (ICr do HC)

• Fraternidade Irmã Clara (FIC)

• Escola Estadual Pedro II
• Escola Ecológica Minha Montanha

   (ECOMIMO) - Projeto Missão Belém

• Lacres do Bem
   Arrecadação de lacres de latinhas

   de alumínio para próteses

• Instituto Brasileiro de Transformação
   pela Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante
   Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h30 pelo link do Zoom
ID da reunião: 876 3423 7053  -  https://us02web.zoom.us/j/87634237053 

http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - PROJETOS EM ANDAMENTO

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

04 - companheiro Cirino
06 - Luca, neto do companheiro Bortoli
07 - Flávio, fi lho do companheiro Renato Figueiredo
10 - Cecília, esposa do companheiro Bortoli
13 - companheiro Abelardo
13 - Julia, neta do companheiro Paulo Grimaldi
13 - Mauricea, esposa do companheiro Sérgio
16 - associada honorária, Rachel Buzzoni
16 - Lara, neta do companheiro Bortoli
16 - Alina, fi lha do companheiro Osmar
19 - companheiro Amilcar
17 - casamento dos companheiros Gazel e Emira
29 - Julia, neta da companheira Maiby

31/03 - companheiro Sérgio Brandão 04/04 - companheiro Cirino

Queridos companheiros Sérgio e Cirino, que essa data se repita por muitos e muitos anos! 
Lhes desejamos muita saúde, paz e alegrias!


