
 A Gestão 2017/2018 do 
nosso Rotary Club de São Paulo 
PACAEMBU iniciou quando da 
eleição do presidente a mais de 
um ano atrás. Contando com a co-
laboração dos companheiros, com 
destaque aos Conselheiros Gazel 
e Scatolini, foi defi nido e poste-
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Boletim Stadium

riormente aprovado o Conselho 
Diretor do Clube. De meados do 
2º. Semestre de 2016 até março 
deste ano, o Governador Francisco 
e sua esposa Magda se dedicaram 
em preparar os presidentes para o 
mister de liderarem seus clubes. 
As defi nições e os primeiros pas-
sos dessa gestão começaram a
acontecer, assim tivemos: 

• A posse, prestigiada e marcante, 
do conselho Diretor do Clube;

• A distribuição do Plano de Ativi-
dades do Clube, documento que 
registra o que deveremos realizar;

• A aprovação do Orçamento para 
o ano rotário; e completaremos, na 
reunião de hoje;

• A escolha  das dez metas do 
Plano de Atividades para serem in-

seridas no Rotary Club Central, de-
terminação do Presidente de Rotary 
Internacional 2017/2018, Ian Rise-
ley; e

• A defi nição, pelo Clube, do con-
ceito de VIRTUDES - marca do 
Governador Chico.

 Portanto, companheiros, sob 
o lema presidencial “O Rotary faz a 
diferença” e praticando o cantado 
no tema divulgado pela Governa-
doria 2017/2018, a “hora chegou”, 
mãos a obra, conto com vocês, 
conte comigo.

11/07 às 20h30
Reunião Ordinária: Defi nição do 
conceito de Virtudes;

18/07 às 20h30
Reunião Ordinária: Defi nição do 
programa: “Presidente por um dia”;

25/07 às 20h00
Festiva – Companheirismo
Homenagem ao casal Presidente 
2016/2017.

Agenda de julho

 O companheiro Celso de 
Lima Buzzoni, Protocolo, anun-
ciou a composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: José Luiz 
Scatolini, past president 2016/2017 
e no Lugar 3: Leandro Montez, 
secretário da reunião. O Proto-
colo, anunciou o lema da gestão 
“Rotary faz a diferença” e a vir-
tude do mês: “ hospitalidade/res-
peito/pontualidade”, bem como 
as efemérides da semana e os ani-
versariantes do mês. Em seguida o 
presidente Bispo deu posse para o 

seu conselho diretor, presidentes 
das comissões e das sub-comissões 
- todos empossados, após a foto 
registrando o ato, foi apresentado 
o orçamento do Clube para o ano 
rotário 17/18, apreciado anterior-
mente pelo Conselho Diretor, em 
seguida a reunião foi convertida em 
assembleia e o orçamento aprova-
do por unanimidade. Continuando 
foram tratados mais dois assuntos: 

• O Intercâmbio de Jovens - expli-
cado o funcionamento e registrado 
que estamos avaliando a candi-

Assuntos tratados na última reunião
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Conselho Diretor 2017-18
data Luiza Paes. Sobre a avaliação, desta-
cou o presidente a atuação do compa-
nheiro Roberson pela aproximação com 
a família anfi triã e providências quanto 
a reunião familiar ocorrida em 01/07/17 
prestigiada pelo companheiro Buzzoni; e

• A ação “ MC DIA FELIZ” a priori as-
sumirar-se-á a compra de 400 tickets e 
o nosso ponto de atuação será na loja 

Limão localizada na Av.Inajar de Souza.

 Terminando, o Presidente Bispo ao 
convidar o Presidente Scatolini para com-
por a mesa esclareceu que além do agra-
decimento merecido pela gestão realizada, 
demonstra que no Rotary, principalmente 
no Pacaembu, há uma continuidade inde-
pendente dos estilos e tipos de seus lideres.

Coluna dos Cônjuges
 O papel do cônjuge no RCSP-
Pacaembu sempre foi um ponto forte, a 
contribuição, a participação e a parceria 
sempre foram marcantes na atuação do 
clube, sendo difícil desassociar tal en-
gajamento das realizações e resultados 
alcançados até hoje. Assim, a continui-
dade dessa forma de agirmos é natural, 
reafi rmada pelo posicionamento, mode-
lo e exemplo de nosso Governador 
Chico que para todos os momentos é in-

cluída a atuação de sua esposa Magda. 
 O trabalho dos cônjuges continua, 
assim a Marcia, esposa do presidente Bispo, 
está realizando a campanha de Doações 
(detalhada por e-mail e comunicados aos 
cônjuges) que visa atender os projetos so-
ciais/humanitários do Pacaembu princi-
palmente junto a Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo e a AVHOC – Associação 
dos Voluntários do Hospital das Clínicas. 

Marcia M. Minervino Bispo

Próxima Reunião

  Foi convidado, para participar de 
nossa próxima reunião, o Sr. André, 
pai da candidata a Inrtercâmbio pelo 
RCSP-Pacaembu a Srta. Luiza Paes.
Serão tratados os seguintes assuntos: 

• Defi nição pelo clube de “VIRTUDES”;

• Escolha das dez metas a serem registra-
das no Rotary Internacional;

• Implantação da lista de presença adap-

tada as determinações de RI e Governa-
doria; 

• Início da distribuição dos tickets do 
McDia Feliz;

• Participação do RCSP-Pacaembu na 
Fundação dos Rotarianos de São Paulo – 
Projeto Talento Jovem; e

• Posicionamento dos demais assuntos 
decorrentes da primeira reunião.

Fotos da última reunião



Fotos da primeira reunião 
da Gestão 2017-18,

Presidente Bispo.
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Aniversariantes de julho

01 - Lorena, fi lha do companheiro Roberson
03 - companheiro Manoel
07 - Renata, fi lha do companheiro Acerbi
07 - Bernardo, neto do companheiro Manoel
09 - Elizabeth, esposa do companheiro Ivo
11 - casamento do companheiro Abelardo e
Maria Helena
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

18 - Raissa, neta do companheiro Sérgio
19 - casamento do companheiro Antônio Carlos
e Renata
20 - Marcio Adriano, fi lho do companheiro Virgílio
20 - Manoela, bisneta da companheira Maiby
23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi
26 - Daniela, fi lha do companheiro William
27 - Annaluiza, esposa do companheiro Buzzoni
27 - Rachel, fi lha do companheiro Ivo
27 -Thais, fi lha do companheiro Ivo
29 - casamento do companheiro William e
Maria de Fátima


