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AGENDA DE JUNHO - REUNIÃO VIRTUAL

PROJETO DE SUBSÍDIO DISTRITAL

       Caros amigos e compa-
nheiros, 

          Recebemos em nossa 
última reunião, o Governa-
dor Eleito - Augusto César 
dos Santos - Gestão 2021-22.
       Sua palestra foi pau-
tada no perfi l dos rotarianos 
e em quais são as bases de 
um clube sólido.
        No início da pande-
mia, estávamos certos de 

que tudo voltaria rapidamente ao normal. Após 14 

meses, não somos mais os mesmos - falamos 
muito em mudanças, testamos alguns mode-
los e agregamos o que deu certo. Neste con-
texto de tantas incertezas, acredito ser o mo-
mento de assumir uma maior e importante 
liderança no mundo do Servir.
 
 

       Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - 

Gestão 2020-21

Dia 01/06/2021 (terça-feira)
às 19h: Reunião Conselho Diretor
às 20h: Reunião Ordinária

Dia 08/06/2021 (terça-feira)
às 20h: Homenagens Gestões 2019-20 
e 2020-21

Dia 15/06/2021 (terça-feira)
às 20h: Reunião Ordinária - 
Gestão 2021-22

Dia 22/06/2021 (terça-feira)
às 20h: Reunião Ordinária - 
Gestão 2021-22



FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 25.05

Augusto César dos Santos - 
Governador Eleito - Gestão 2021-22 D. 
4563 -  e palestrante da última reunião 
com o tema “O engajamento no Rotary”

CAMPANHA DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS

Amigos e companheiros, continuamos com a 
campanha de doações de cestas básicas.

Vamos ajudar àqueles que mais precisam!
Para contribuir, entre em contato conosco.

Desde já, muito obrigada!

Juntos, somos mais fortes!



PROGRAMAS DE ROTARY PARA JOVENS

Você sabia que o Rotary tem programas voltados à juventude?
Eles são voltados para desenvolvimento de habilidades de liderança, além de pro-

mover conhecimento geral e valores de serviços humanitários.
Abaixo está a relação de programas para os jovens:

Rotary Kids
Para crianças de 06 a 12 anos (não estruturado)

Atualmente temos 06 Rotary Kids em nosso Distrito.

Interact Clube
Reúnem jovens de 12 a 18 anos  que desenvolvem suas habilidades de liderança e 

se conectam com outros jovens.
Atualmente temos 17 clubes e 109 jovens participando.

 
Rotaract

Reúnem jovems de 18 anos acima, parceiros no Servir.
Atualmente temos 33 clubes e 310 jovens participando.

 
RYLA

(Rotary Youth Leadership Awards / Prêmios Rotários de Liderança Juvenil)
É um programa organizado por Rotary Clubes e Distrito, onde você desenvolve 

suas habilidades de liderança, faz amizades e se diverte.
 

Intercâmbio de Jovens
Intercâmbio Cultural para jovens de 15 a 17 anos.

 

NGSE
Internacional de Serviços à novas gerações

Para jovens de 18 à 30 anos, dependendo da maioridade de cada País.
 

Alumni
Programa voltado para ex participantes de bolsas, intercambistas e programas es-

truturados da Juventude.



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

Mês da Juventude

 Maio em Rotary é o mês da JUVENTUDE. Alusivo 
ao tema o clube promoveu um evento liderado pelo com-
panheiro do RCSP-Aclimação, Ricardo Kano, que, com 
muita propriedade e conhecimento, discorreu sobre os 
vários Programas de Rotary voltados aos jovens (Rotary 
Kids, Interact, Rotaract, Intercâmbio de Jovens, Projeto 
RYLA; NGSE, Alumni, Projeto Rumo). Detalhou cada um, 
demonstrando os objetivos dos programas e como são
operacionalizados. A conclusão é que muito se faz e muito 
tem-se a fazer pelo jovem, considerado futuro da Institu-
ição.  

Subsídio Distrital – ano rotário 2020/2021

 Em maio afi xou-se no ICrHC – Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas, entidade benefi ciada, a placa 
referente ao subsídio distrital deste ano rotário. Abaixo, 
ilustrações da placa e de um resumo do que foi feito. 

FIC – Fraternidade Irmã Clara 

 O clube decidiu, na reunião do conselho do mês, 
canalizar esforços para ajuda a FIC, devido a escassez de 
recursos que passa a instituição, nestes tempos de pan-
demia. Assim, a Presidente Silvia, em 17 de maio parti-
cipou da entrega de alimentos à Fraternidade Irmã Clara - 
FIC. Expressou agradecimentos a todos que puderam con-
tribuir e a presteza dos companheiros Scatolini e Geraldo, 
na aquisição e acerto da respectiva compra, o que agilizou 
o atendimento e o alivio das necessidades prementes da ins-
tituição. As fotos foram publicadas no Boletim 42.

Palestra do Mês

 A palestra do mês foi realizada pelo Governador 
2021/2022 – Distrito 4563 o companheiro Augusto César 
dos Santos, abordando o tema: “O engajamento no Rota-
ry”. O companheiro César apresentou ao clube os princi-
pais valores da Instituição (companheirismo; integridade; 
diversidade; liderança; e serviços humanitários) e concluiu 
o evento com a seguinte frase (que refl ete os lemas das últi-
mas gestões): “JUNTOS, vemos um mundo onde as pessoas 
SE UNEM E ENTRAM EM AÇÃO, para causar MUDANÇAS 
duradouras em si mesmo, na comunidade e no mundo.” 

“Eu e o Rotary”  

 Convidados a participarem de reunião do clube os 
ex-companheiros do RCSP-Pacaembu, Celso de Lima Buz-
zoni; e Luiz Carlos Magaldi; do RCSP-Bom Retiro, Regina 
Michalski Ramos Pichioni e do RCSP-Memorial da América 
Latina, Vilson Lobato, todos rotarianos atuantes quando as-
sociados; manifestaram sobre as suas experiências em Ro-
tary, ressaltando que marcaram presença nos clubes em que 
foram associados principalmente nos anos rotários em que 
foram presidentes. Além das boas lembranças que merecer-
am ser recordadas, os ex-companheiros expuseram as suas 
contribuições para a evolução dos clubes. Todos enfatizaram 
o quanto o Rotary marcou as suas vidas, profi ssionalmente e 
pessoalmente, destacando a saudade do companheirismo, e 
deixaram uma expectativa positiva de retorno assim que os 
rumos nas atuais atividades os permitirem. 
 



Dia 05 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente e, este ano, o 
Paquistão será o anfi trião global do evento, sob o tema

“Restauração de Ecossistema”.

A restauração do ecossistema pode ser por meio de várias formas, como: 
plantação de árvores, tornar cidades verdes, limpeza de rios e costas, res-

tauração de jardins, mudança na alimentação. Precisamos, e com urgência, 
fazer as pazes com a natureza.

O Governo do Paquistão planeja expandir e restaurar as fl orestas do país por 
meio de um Tsunami de 10 bilhões de Árvores plantadas ao longo de 5 anos.

Comitê da Memória 

 O Comitê da Memória está avançando em seu tra-
balho de registro e formalização da memória do clube. 
Em quase um ano de atividade considera que mais de 
60% do teor estabelecido foi atingido. É importante in-
teirar o leitor da fi nalidade deste comitê. Com a fusão dos 
RCSP-Bom Retiro e Pacaembu em 2019, a atual gestão, 
designou o “Comitê da Memória” com a atribuição de 
resgatar e de formalizar a história dos dois clubes (o Bom 
Retiro e o Pacaembu). Inclusive, por termos recebido vári-
os companheiros do RCSP-Memorial da América Latina, 
que se extinguiu ano passado, foi incluído um capítulo no 
Pacaembu contemplando também um pouco da história 
desse clube. Assim, está se preparando um documento, 
que registre:  

• os últimos 5 anos do Pacaembu, em complemento aos 
25 anos constante de livro editado em 2014, acrescido de 
um capítulo sobre o RCSP-Memorial da América Latina;

• os 52 anos do RCSP-Bom Retiro; e

• a História da Fusão dos 2 clubes.

 Dessa forma, entende-se que se conclui o ciclo 
das vidas dos clubes e se inicia uma nova fase - a do
RCSP-Pacaembu Bom Retiro.
 A posição atual deste trabalho é a seguinte: 

• A parte referente ao RCSP-Pacaembu, incluindo o Me-
morial, está levantada, ilustrada por fotos e formalizada, 
aguardando a revisão de três dos cinco presidentes do pe-
ríodo em foco e as considerações dos governadores do 
clube referentes a situações relacionadas aos feitos dos 
clubes;

• A parte referente ao RCSP-Bom Retiro, a de maior 
conteúdo (52 anos), está parcialmente levantada, com a 
identifi cação e registro de mais de 50% dos conselhos di-
retores que administraram o clube e de vários episódios 
que marcaram a sua vida. Cabe salientar que dos compa-
nheiros que migraram do Bom Retiro, todos fi zeram parte 
desses conselhos e apenas um não foi presidente, sendo 
que vários o foram por mais de uma vez, portanto tendo 
muito a contribuir com este registro; 

• A parte referente a fusão, que conclui o trabalho, está 
bem adiantada, em torno de 90% realizada. 
 Nunca é demais agradecer a contribuição dos 
companheiros que até o momento colaboraram com re-
visões e fornecimento de documentos e relatos sobre os 
vários acontecimentos ocorridos nos clubes, registro vivo 
da história que ajudam a fazer.  

Assembleia Distrital – 2021/2022
 
 O RCSP Pacaembu Bom Retiro se prepara para o 
novo ano rotário.
 Sob a liderança do futuro presidente - o compa-
nheiro Luiz Fernando, o clube participou da Assembleia 
Distrital 2021/2022, realizada de forma virtual. A Sessão 
de Abertura foi bastante concorrida, contando com a
palestra do consultor convidado Walter Kaltenbach, ocor-
rida na noite de 6ª. Feira dia 14 de maio. O sábado foi 
um dia de muito trabalho, iniciando às 08:00 hs e encer-
rando por volta das 19:00 hs. Foram 11 salas identifi cadas 
pelas várias atribuições de um clube de Rotary, desde a 
destinada aos Presidentes até a dos Ofi ciais de Intercâm-
bio de Jovens, passando pela Secretaria; Tesouraria; Proto-
colo... Destaque para a destinada a Fundação Rotária que 
teve como facilitadores os companheiros Renato Figue-
iredo, Paulo Grimaldi e Scatolini. Participaram também 
como facilitares/colaboradores os companheiros Diogo;
Osmar; e Silvia. Praticamente em todas as salas o Pacaem-
bu Bom Retiro esteve presente, com a colaboração dos 
vários companheiros do clube indicados para as diversos 
cargos, que ilustraram os temas desenvolvidos com suas 
experiências e vivências em Rotary.
 O presidente Luiz Fernando fi cou muito grato pela 
participação do clube, com certeza se sentindo prestigi-
ado pelo seu corpo de diretores/colaboradores.

Aniversários em Rotary – Maio

• Ricardo Zobaran    26/05/2020    01 ano de Rotary

DIA DO MEIO AMBIENTE

Imagem: site calendarr



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, 20h pelo link do Google Meet - https://meet.google.com/att-qtrf-keh
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 MAIO

27/05 - companheira Rosa
Querida companheira,
Rosa, feliz aniversário! 
Lhe desejamos muitas
felicidades e muita saúde! 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO

01 - Carlos, fi lho da companheira Maiby
04 - companheiro Luiz Matone
07 - Gabriel, neto do companheiro Virgilio
07 - Tiago, neto da companheira Rosa
11 - companheira Maiby
12 - companheiro Diogo
12 - Gabriela, neta da companheira Rosa
14 - casamento companheiro Diogo e Silvia

16 - casamento comp. Sérgio Brandão e Mauricea
18 - Luiz Eduardo neto do companheiro Virgilio
22 - Ana Flora esposa do companheiro Virgílio
23 - companheiro William
25 - Felipe, fi lho da Ana Flora, esposa do comp. Virgílio
26 - Juliana, esposa do companheiro Ricardo Zobaran
28 - casamento do companheiro Acerbi e Roseli
28 - Julia, fi lha do companheiro Sérgio Brandão


