
 A festiva de comemoração do dia 
dos pais, acontecida na última reunião, foi 
de muita emoção. O clube demonstrou 
que é mais do que uma associação, é um 
grupo de companheiros que convivem de 
forma fraternal e harmônica, e quando a 
família é envolvida o resultado é a con-
solidação desse ambiente. Marcia e Eu 
agradecemos as várias manifestações de 
congratulações que recebemos durante 
esta semana pelo momento vivido na oca-
sião, mas frisamos que só foi possível por 
ser o Pacaembu esse clube que é. 

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium

 É nesse clima que as decisões do 
clube devem ser realizadas. Neste mês te-
mos defi nições importantes a serem toma-
das, a principal é a escolha do presidente 
para a gestão 2018/2019. Por ser um clube 
de líderes e conviver da forma como regis-
trado no parágrafo anterior não deverá ter 
difi culdades para decidir a substituição do 
atual presidente.

Agenda de setembro

 O companheiro Luiz A. De
Bortoli, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no lugar 2: o com-
panheiro Jayme José Araujo e no Lugar 3: 
Leandro de Oliveira Montez. O Protocolo 
pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a 
diferença” e a virtude do mês: “Fé e Espe-
rança”, bem como as efemérides da sema-
na e os aniversariantes do mês. Anunciou 
a presença da ex-companheira Eunice e do companheiro
Aurélio de Gasperi Bolsanello do RC Curitiba Centro – Dis-
trito 4730, e dos cônjuges presentes. Leu as justifi cativas 
apresentadas pelas ausências dos companheiros Buzzoni e 
Renato por motivos profi ssionais e Roberson, por recupe-
ração de cirurgia recente. Terminado o protocolo o presidente 
Bispo esclareceu a composição da mesa, o companheiro 
Jayme representou os pais mais experientes e o companheiro
Leandro representou os pais mais novos do clube, desta forma 
todos os pais devem se considerar ocupantes da mesa diretora dos trabalhos. Divulgou 
também os dois assuntos pautados para a noite: 1 – Reconhecimento Profi ssional 

e 2 – Homenagem ao dia dos pais. Para 
o primeiro assunto, esclareceu os crité-
rios adotados para os devidos reconheci-
mentos profi ssionais (vide detalhes adi-
ante) e após explanação do companheiro
Virgílio sobre as comemorações do dia dos
Advogados e do dia do Economista, 
foram homenageados os companheiros
Buzzoni e Sergio como advogados e como 
economista Marco A. Gazel Jr fi lho dos 
companheiros Emira e Gazel.  Em seguida 
foi solicitada a presença do Marcelo fi lho 

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Luiz A. De
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Aniversariantes de setembro

12: Bernadete, esposa do companheiro 
Scatolini
12: Maria Eduarda, neta do companheiro 
Acerbi
12: Alice, neta do companheiro Manoel
13: Eduardo, fi lho da companheira Maiby
14: Lorena, neta do companheiro Bispo
20: Maria Fernanda, neta do companheiro 
William
24: companheiro Roberson
27: casamento do companheiro Ivo e Eliza-
beth
30: Gustavo fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgilio
30: Olivia, neta dos companheiros Emira e 
Gazel
30: casamento do companheiro Jayme e 
Sydney

Hoje 05/09
19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária – Assuntos
Administrativos.

12/09 - Certifi cação do Intercambista

19/09 - Palestra – “Depoimento de Ex-presi-
dente”

26/09 - Festiva do Mês



Rotary Internati onal
Presidente Ian Riseley

Governador Rotary Distrito 4610
Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 

RCSP Pacaembu - Presidente 
Ronaldo José Bispo

Vice-Presidente
Marco Antonio Gazel

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretário
Leandro Oliveira Montez

Sub-Comissão de Frequência
Maiby Aranha Homsi Elias

Sub-Comissão de Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

1º Diretor de Protocolo
Celso de Lima Buzzoni

2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortoli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Sub-Comissão Planej. Estratégico 
e Tec. da Informação

Abelardo Marcos Junior

Sub-Comissão de Premiação
Ivo Alexandre Jr.

e Joel Roberto Scholl

Comissão do DQA
Joel Roberto Scholl

e Renato Silva Marti ns

Sub-Comissão de Classifi cações
Sérgio E. Carneiro e
Virgilio F. Cação F.

Sub-Comissão de Admissão
Ivo Alexandre Jr. e 

Jayme José de Araújo

Sub-Comissão
Desenvolvimento e Retenção

Renato Silva Marti ns

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Emira M. Aranha Gazel e
Leandro Oliveira Montez

Serviços Profi ssionais
Celso de Lima Buzzoni e 

Manoel J.R.do Valle Neto

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Ofi cial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo e
Roberson Medeiros

Serviços à Juventude
Rachel de Rosso Buzzoni

Comissão Fundação Rotária
Celso de Lima Buzzoni

Conselheiro Pessoal (Inst. de Rotary)
Marco Antonio Gazel e

José Luiz Scatolini
Conselho Fiscal

Antonio C. Guimarães
Ricardo H. A. Almança
William Cesar Santos

Dólar Rotário agosto R$ 3,14

Conselho Diretor 2017-18

do companheiro Jayme que procedeu a leitura da 
mensagem a seu pai, concomitantemente todos os 
pais receberam da Marcia, esposa do presidente, 
exemplar do Boletim Especial alusivo a data em que 
todos os pais foram homenageados por mensagens 
registradas por seus fi lhos, completando a emoção 
do momento a família do companheiro Jayme diri-
giu-se a mesa diretora para abraçar o companheiro 
o qual recebeu de sua neta, Maria Eduarda, um 
desenho com a inscrição de Felicidades pelo dia, 
concluindo este item da pauta foi lida a mensagem 
escrita pelo Gabriel, fi lho do companheiro Lean-
dro. Em seguida, foi oferecida a palavra à Marcia, 

esposa do presidente Bispo, que agradeceu a co-
laboração do Clube, principalmente dos cônjuges, 
na campanha realizada para angariar donativos 
para a Santa Casa e AVOHC, posicionou, também 
os presentes, sobre o andamento do livro “Era uma 
vez... Animais selvagens”, escrito, quando da úl-
tima festiva, pela Lorena, sua neta, e o Gabriel, 
fi lho do companheiro Leandro, que será impresso 
e distribuído como parte do Projeto Tia Maiby no 
próximo mês. Anunciou também a disposição do 
casal Gazel em patrocinar a impressão do mate-
rial. O livro circulou entre os presentes e aguardar-
se-á até fi nal de agosto sugestões a respeito. Con-
cluindo a reunião o presidente Bispo anunciou a 
agenda do clube para o próximo mês, ressaltando 
que na próxima 2ª. feira, dia 04/09/2017 às 13h00  
será realizada a entrega dos donativos à AVOHC 
convidando a todos, que puderem, a acompanhar 
o momento. Terminando a reunião, informou que 
já estão a disposição dos interessados os convites 
para o bingo benefi cente a ser realizado em 18/10 
p.f. no Terraço Itália, agradeceu a presença dos 
convidados, dos cônjuges presentes; dos fi lhos e 
da neta do companheiro Jayme. Dada a palavra 
ao Companheiro Aurélio do Paraná agradeceu a 
colhida, ofereceu seu clube para visitação e se 
sentiu também homenageado por ser advogado 
e economista. A reunião foi encerrada as 22.15h, 
pela saudação às bandeiras hasteadas.

Reconhecimento Profi ssional

 Por orientação da Governadoria o “Reco-
nhecimento Profi ssional” (homenagem a profi ssio-
nais que se destacam em suas atividades) até então 
realizado uma vez por ano, passa a ser mensal em 
ato a acontecer nas festivas de cada mês. A forma 
defi nida pelo clube foi:

• Adotar o calendário distribuído pela governado-
ria que mensalmente aponta as datas comemorati-
vas das profi ssões;

• Reconhecer, prioritariamente, os companheiros 
profi ssionais do clube que exercem a atividade 
comemorada; 

• Reconhecer cônjuges de companheiros na 
profi ssão comemorada, quando não houver asso-
ciados que a exerçam;

• Reconhecer fi lhos; genros e noras de compa-
nheiros quando não ocorrerem as situações ante-
riores; 

• Reconhecer profi ssionais indicados pelos com-
panheiros, na ausência das situações acima; e

• Exigir, para essa indicação ao reconhecimento, 
que o profi ssional exerça sua atividade compro-
vando a aplicação da prova quadrupla adotada 
por Rotary.

 As datas comemoradas no mês de agos-
to foram 11/8 – dia do advogado e 13/8 – dia do 
economista.

 Conforme Plano de Atividades do Clube 
– 2017/2018 se apresentam como advogados os 
companheiros Celso de Lima Buzzoni e Sergio 
Ewbank Carneiro. Recebeu o certifi cado alusivo 
ao reconhecimento pelo companheiro Buzzoni 
sua esposa Annaluiza De Rosso Buzzoni e para o 
companheiro Sérgio ver informe adiante. 

 Como economista foi reconhecido o
Marcos Antonio Gazel Junior fi lho dos compa-
nheiros Emira e Gazel. O Junior, no dia 28/06, 
apresentou a tese de doutorado (título traduzido 
para o português) “Ensaios sobre Economia Com-
portamental de Confi ança, Criatividade e Edu-
cação” na Universidade de Paris – Sorbonne – Cen-



Coluna dos Cônjuges
 A Marcia, esposa do presidente Bispo, fez um breve re-
sumo da entrega dos donativos coletados pelo Clube destinados 
à Santa Casa e á AVOHC. Apresentou também, a todos os pre-
sentes, um protótipo do livrinho que está sendo preparado pelo 
Clube referente ao Projeto Tia Maiby. E agradeceu ao casal Emira 
e Gazel por se dispor a contribuir com a impressão do mencio-
nado material.

Marcia M. Minervino Bispo

tro de Economia de Sorbonne recebendo o 
título de PHD em Economia. Sua tese, de 
quase quatrocentas páginas, foi apresen-
tada a uma banca formada por professores 
de quatro países (Holanda; Canadá; Itália; 
e Estados Unidos) presidida pelo professor 
francês da própria Sorbonne Louis Lévy-
Garbova. O certifi cado recebido pelos pais 
do homenageado será enviado para a Fran-
ça onde ele atua.  

Aconteceu na semana

• Em 28/8 – recebido cumprimentos do Governador Francisco 
e do GA – grupo 4, Luiz Fernando pela atuação do Clube no 
evento Mac Dia Feliz acontecido no último sábado dia 26/8;

• em 31/8 – em comitiva for-
mada pelo presidente Bispo e 
pelos companheiros Bortoli e
Buzzoni foi entregue o certifi -
cado de Reconhecimento Profi s-
sional ao advogado e compa-
nheiro Sérgio Ewbank Carneiro, 
em visita domiciliar;

• de 31/08 a 02/09 
– ocorreu em Atibaia 
o 40º. Instituto Ro-
tary do Brasil, com a 
presença dos compa-
nheiros Emira; Gazel 
e Bortoli. Este ultimo 
teve oportunidade de 
apresentar o balanço 
de fechamento da 
Convenção de Rotary 
Internacional acontecida em São Paulo. Destaca-se também a 
presença do atual Presidente de Rotary Internacional, Ian Riseley 
e sua esposa Juliet;

• em 04/09 – agendada a entrega dos donativos para a AVOHC – 
Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas; 
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