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Caros Companheiros, estamos de volta para mais 

uma gestão desafi adora, mas com muita esperança de que, 

aos poucos, consigamos atingir nossos objetivos. Objetivos 

que, com a Pandemia, foram colocados de lado, porém não  

esquecidos.

Nosso Presidente Luiz Fernando Toledo, conduziu 

nosso Clube com muita maestria. Me comprometo a dar 

seguimento em todos os nossos Projetos em andamento.

Vamos trabalhar forte na Campanha da Poliomelite e 

demais Vacinas. Apoiar a Educação através  das nossas Esco-

las.

Queremos uma Organização sólida como sempre 

tivemos, porém com um olhar fi xo, para as mudanças que 

estão por vir.

Tenho certeza que, com a ajuda de todos os compa-

nheiros, faremos uma Gestão de Sucesso.

Acredito que todos nós, Rotarianos, concordamos e 

acreditamos no trecho da música ¨IMAGINE¨, que faz parte 

do nosso lema deste ano rotário:

“Você pode dizer que sou um sonhador,
Mas eu não sou o único,

Eu espero que algum dia você se junte a nós,
E o mundo viverá como um só.”

MENSAGEM
DA PRESIDENTE

Como primeiro boletim da gestão, gostaria de agra-

decer aos companheiros que participaram, e me deram todo 

apoio, segurança que um Presidente precisa em sua primeira 

reunião. 

Nossos associados sempre pediram o retorno da 

presencial, o que o presidente Luiz Fernando acatou tão logo 

foi possível, mas para isso precisamos ter um número expres-

sivo para continuarmos a desfrutar do Hotel Melia.

Sendo assim, gentilmente peço para que todos nos 

esforcemos, para estar presentes nas 2 reuniões mensais. A 

presença de todos vocês é de suma importância para mim, 

clube e Distrito. Conto com a presença, opinião, apoio de 

todos. 

Tenham todos uma 

excelente semana!

Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro 

Gestão 2022-23

(terça-feira) - Virtual
às 20h: Reunião Virtual - Bate-papo com o compa-
nheiro  Cirino, sobre o tema “Como anda meu 
Negócio”.

(terça-feira) - Virtual
às 20h: Reunião Ordinária Virtual com  tema a ser 
defi nido nos próximos dias

Rotary International Presidente -
Jennifer Jones  

Governador Rotary Distrito 4563 - 
Joaquim Flávio de Moraes Filho

Dólar Rotário Julho R$ 5,24

AGENDA
DE JULHO

12/07 (terça-feira) - Presencial
às 20h30: Reunião Festiva Presencial - com tema 
a ser defi nido nos próximos dias

19/07

26/07

Reuniões às terças-feiras, 20h - Presencial no Hotel Meliá Av. Paulista e quando virtual pelo link do Google Meet: 
https://meet.google.com/att-qtrf-keh
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Presidente Silvia M. Cabriotti



 Em 05 de Julho de 2.022, pontualmente às 20h30 

horas, realizou-se a 1ª (primeira) reunião virtual ordinária do 

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO, sob Presidência da Com-

panheira Silva Cabriotti, Presidente Empossada para o ano 

rotário 2022-2023.

 Ao dar início a reunião a Companheira Presidente 

Silvia, solicitou a todos que, respeitosamente, saudassem o 

pavilhão nacional e demais bandeiras da panóplia.

 Após a Presidente passou a palavra ao Compa-

nheiro Sérgio Brandão, Primeiro Diretor de Protocolo desta 

Gestão, para que se formalizasse a Composição da mesa 

Diretora, anunciasse as Efemerides e aniversariantes da Se-

mana, bem como a agenda dos trabalhos.

 Protocolo realizado, a Presidente passou a palavra 

ao Secretário AdHoc Luiz Toledo, para que fosse apresen-

tado o expediente da Secretaria da Semana, onde pudemos 

destacar a Posse do Governador Joaquim Flavio, ano rotário 

2022-2023, ocorrida no dia 02 de julho de 2022. Desta-

camos também, reuniões de transmissão de posse e cargos 

de alguns clubes parceiros de nosso distrito no decorrer do 

mês. Foi informado também aos presentes, a cotação do 

Dólar Rotário para o mês de Julho-2022 – R$ 5,24. 

 Protocolo realizado, a Presidente retornou com a pa-

lavra, para apresentar a pauta do dia, que seria a Aprovação 

das Contas do mês de Junho-22, e fechamento das contas 

do ano Rotário 2021-2022, aprovação do Orçamento para 

a gestão 2022-23, aprovação e posse do Conselho Diretor 

2022-2023, cujos balancetes e demonstrativos, estão ane-

xos, fazendo parte integrante desta ata.

 O Presidente da gestão 2021-22, Luiz Toledo, au-

xiliado pelo Tesoureiro do clube, Companheiro Geraldo 

Acerbi, apresentou o demonstrativo fi nanceiro do Clube, no 

último mês de junho/22, referente a Gestão anterior.

 Foi passada a palavra aos companheiros que pre-

cisassem de algum esclarecimento, e prontamente esclare-

cido pelo Companheiro Geraldo Acerbi.

 Após, o Presidente da gestão 2021-22, Luiz Toledo, 

ainda com o auxílio do Companheiro Geraldo, apresentou 

o demonstrativo referente ao exercício 2021-2022.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - GESTÃO 2022-23

 Após essa apresentação, foi apresentado o orça-

mento da gestão 2022-23, sendo estabelecida uma men-

salidade de R$ 265,00 para o exercício, bem como um 

adicional de R$ 15,00 por 24 meses, para fazer frente as 

despesas do Presidente do Clube nas visitas do Governador 

designado para o exercício 2024-25, nosso companheiro 

Diogo Mastrorocco, sendo aprovado por aclamação. 

 Assim, às 21h00, desse dia 05/07/2022, a Presi-

dente, assim como lhe confere o Estatuto e Regimento deste 

Clube, transformou a Reunião Ordinária em Assembleia 

Ordinária, para que fossem aprovados os demonstrativos 

e Conselho acima informados. Todos os temas foram apro-

vados por UNANIMIDADE pelos presentes, demonstrando 

assim a transparência e Ética, qualidades expressas neste 

tradicional Clube de Rotary Internacional.

 Antes do encerramento dessa reunião o Presidente 

solicitou a estatística de presentes na reunião, onde lhe in-

formei que estiveram presentes 14 Companheiros, com 05 

ausências justifi cadas.

 Presentes na Reunião: Delmar, Diogo, Eunice,

Gazel, Geraldo, Luiz Bortoli, Luiz Fernando, Manoel 

Joaquim, Osmar, Paulo Grimaldi, Sérgio, Regina, Scatolini e 

Silvia.

 Justifi cados: Ricardo Zobaran, Amilcar, Edna, Rosa 

e Abelardo, ausentes por motivos particulares.

 A Presidente Silvia encerrou a reunião, informan-

do que já possui programação para as próximas reuniões 

e que em breve apresentará o cronograma para o mês de 

Agosto/2022, convidando a todos a participar da Reunião 

Ordinária a ser realizada na próxima terça-feira, dia 

12/07/2022, cujo tema será uma conversa com o compa-

nheiro Luiz Cirino sobre sua atividade profi ssional desen-

volvida ao longo de mais de 30 anos.

 Nada mais tendo a acrescentar, o Presidente agra-

deceu a presença de todos, desejando aos presentes uma 

excelente semana, e solicitou que de forma respeitosa sau-

dássemos as bandeiras da panóplia.

Luiz Fernando Correa de Toledo

Secretário Ad Hoc
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FOTOS DA REUNIÃO DO DIA 05/07
DO RCSP PACAEMBU BOM RETIRO

FESTA JUNINA NA ESCOLA
ESTADUAL PEDRO II

 Na última quarta-feira, dia 06/07/22, estivemos na Escola Estadual Pedro II para a Festa 

Junina que prepararam para os alunos, com participação dos mesmos dançando quadrilha.

 Estamos dando continuidade em nossa parceria de Adoção Afetiva. Nossa participação 

foi a doação de cachorro- quente e refrigerante (valor total R$ 646,00).



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

• Instituto Brasileiro de 
Transformação pela

Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante 
Paulista (IPP)

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO
PROJETOS EM ANDAMENTO

 Um líder, acima de tudo, deve ser 

solidário.

 Indicada para cantar o hino ameri-

cano na abertura de um jogo de NBA, 

uma garota de 13 anos teve um lapso di-

ante da plateia de mais de 20 mil pes-

soas e não conseguia se lembrar da letra.

 Após um período de inquietação, 

iniciou-se um princípio de vaia, quando o 

técnico do time subiu ao palco, colocou-se 

ao lado da garota e começou a cantar o hino, 

no que foi logo seguido pelo grande público.

 Cena comovente! Comovente e 

reveladora: a solidariedade faz a diferença, 

muda a história.

 Já vivemos uma cena como esta?

 Atuamos como o técnico ou segui-

mos todos os outros em descaso?

 Existimos para ajudar nossos seme-

lhantes ou para criticar?

 O verdadeiro líder exerce sempre a 

solidariedade.

 O rotariano é um líder, assim es-

pera-se dele sempre a solidariedade, as boas 

atividades e ações!

Autor:

Governador Nelson Weingrill

SOLIDARIEDADE

ANIVERSARIANTES 
DE JULHO

03 - companheiro Manoel

03 - Luiz Felipe, fi lho do comp. Luiz Fernando

06 - Bruna, fi lha do companheiro Ricardo Zobaran

07 - Renata, fi lha do companheiro Acerbi

07 - Bernardo, neto do companheiro Manoel

09 - Elizabeth, esposa do companheiro Ivo

11- casamento comp. Abelardo e Maria Helena

12 - Isabela, neta do comp. Renato Figueiredo

13 - casamento comp. Renato Figueiredo e Vera Lúcia

14 - companheiro Bortoli

14 - Lucas, neto do companheiro Manoel

16 - companheiro Joel

18 - Fabiana, fi lha do companheiro Manoel

18 - Diego, fi lho do companheiro Abelardo

19 - Paulo Cesar, neto comp. Paulo Grimaldi

23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi

23 - Lior, neto da companheira Rosa

27 - Rachel, fi lha do companheiro Ivo

27 - Thais, fi lha do companheiro Ivo

03/07

Companheiro 

Manoel


