
Aniversariantes de setembro

01: Companheiro Buzzoni
02: Artur, fi lho do companheiro Abelardo
03: Katyana, fi lha do companheiro Sergio
12: Marcelo, fi lho do companheiro Buzzoni
14: Companheiro Virgílio 
19: Andrea, fi lha do companheiro Jayme
23: Vinicius, neto do companheiro Manoel
24: Maria Eduarda, neta do comp. Jayme
28: Marco Antônio, fi lho dos companheiros 
Gazel e Emira
29: Companheiro Antônio Carlos
30: Cristina, fi lha dos companheiros Gazel e 
Emira
31 - Companheira Emira

 Muito tem-se falado da partici-
pação dos associados nas reuniões; pro-
jetos e eventos do clube, ressaltando que 
clube forte é o que tem boas reuniões; 
projetos de destaque e eventos marcantes. 
O Governador Chico aborda essa partici-
pação denominando-a de “engajamento” 
entendendo que para o clube ter um ambi-
ente agradável e atrativo carece da união e 
efetiva participação de todos os seus mem-
bros, considerando ser a melhor forma de 
aproximação de futuros novos companhei-
ros.
 Nessa linha a atual gestão tem re-
alizado eventos com esse objetivo, desta-
cando o “presidente por um dia”; o reco-
nhecimento profi ssional (contemplando 
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companheiros; cônjuges e fi lhos); e sempre 
convida a todos a participarem dos proje-
tos do clube, ressalta-se o McDia Feliz e na 

última reunião o trabalho da companheira 
Maiby referente ao Projeto que leva seu 
nome (ver nesta edição). 
 Neste mês que se inicia, mui-
to vai se precisar desse “engajamento”, 
tanto para atuação (Bingo a ser realizado 
no Terraço Itália dia 18/10) como nas de-
cisões do clube. Entre as decisões tem-se 
a preparação da visita do governador; a 
aprovação das contas da gestão anterior; 
a defi nição da presidência 2018/2019 e 
nesta 3ª. feira a reunião do conselho que 
será concomitante a ordinária do clube, 
oportunidade para que todos participem e 
se engajem com os assuntos do clube.   

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, 
protocolo, anunciou a composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no 
lugar 2: a companheira Maiby Aranha Homsi Elias 
– apresentadora da reunião e no Lugar 3: Lean-
dro de Oliveira Montez - Secretário. O Protocolo 
pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a difer-
ença” e as virtudes do mês: “Resiliência e Perse-
verança”, bem como as efemérides da semana e 
os aniversariantes do mês, quando das efemérides 
leu a mensagem da esposa do presidente sobre a 
Primavera (ver detalhe na coluna dos Cônjuges). 
Anunciou a presença dos seguintes convidados: Dra. 
Marta Cristina Cação, fi lha do companheiro Virgílio; 

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, 

Boleti m feito por: Ana Scatolini: boleti m@rotarypacaembu.org.br |

Aniversariantes de outubro

03/10, às 19:00 - Reunião da Equipe do Chá do Terraço Itália 
20:30 - Reunião do Conselho Diretor conjunta com a ordinária do clube

Dia 05/10 – às 14:30 - acontecerá na Creche Dona Antonieta Altenfelder 
– Santa Casa – Rua Cesário Mota, 112 – os seguintes eventos:
 • Entrega de 50 livros infanto-juvenil à Biblioteca da Creche, 
doados ao RCSP-Pacaembu pela Fundação Itaú (projeto do Banco Itaú 
“Leia para uma Criança”- livros obtidos por Luciana Paoli Bispo, nora do 
presidente Bispo);
 • Leitura pela Lorena Paoli Bispo, neta do presidente, para as 
crianças da creche, sob a coordenação das Educadoras da Instituição e da 
Marcia;
 • Entrega a todas as crianças da creche (aproximadamente 100), 
antecipando a comemoração do dia da criança, de um kit contendo:

Agenda de outubro
 o O livrinho “Era uma vez ... os animais selvagens”, escrito 
pela Lorena e pelo Gabriel, fi lho do companheiro Leandro;
 o Uma caixa de giz de cera, para colorir as ilustrações do 
livrinho; e
 o Uma cartela com 5 dedoches, representando os persona-
gens do livrinho (animais selvagens) para brincadeira dos ganhadores 
e para teatralização pelos adultos (familiares e educadores) quando 
da leitura da história para as crianças.

10/10: Palestra: “Dor”

17/10: Palestra: Desenvolvimento Econômico e Comunitário

24/10: Comemoração do Dia Mundial de Combate à Pólio / Assem-
bleia – Aprovação das Contas de 2016/2017 e eleição do conselho 
diretor de 2018/2019 – Visita do Governador 

31/10: Festiva do mês

“Somos o que fazemos, mas somos, principal-
mente, o que fazemos para mudar o que somos.”

Eduardo Calcano
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Reconhecimento Profi ssional

 Observando o critério adotado pelo clube 
para o reconhecimento profi ssional, dentre as 
datas comemorativas de setembro, duas foram 
identifi cadas pelo Conselho Diretor do Clube, a 
do Profi ssional de Educação Física e a do Médico 
Veterinário.  
 Para o profi ssional de Educação Física foi 
certifi cado o companheiro Jayme José de Araújo. 
Formado pela Escola Superior de Educação Físi-
ca de São Carlos – turma de 1958 – atuou como 
atleta do São Paulo Futebol Clube ganhando vários 
torneios de atletismo. Complementou seus estudos 
em escola técnica no Uruguai lá vivendo no início 
da década de 60. Admitido em 1963 na ACM – 
Associação Cristã de Moços foi responsável pela 
expansão e implantação de várias praças de es-
portes, principalmente na região metropolitana de 
São Paulo. Aposentado em 2002 continua sendo 
reconhecido e chamado a participar de eventos de 
educação física, a quem a profi ssão o tem como 
um de seus baluartes.

Sra. Elizabeth, mãe do companheiro Leandro 
e seus dois fi lhos Gabriel e Lorena Lopo Mon-
tez; as educadoras da Creche Dona Antonieta 
Altenfelfer – Santa Casa as Sras. Adriana Ferreira 
Ramalho; Leandra Carmem Cardoso Xavier; Lucia-
na da Silva Melo e Maria Osana Teotônio da Silva; 
e as cônjuges dos companheiros: Annaluiza De R, 
Buzzoni; Bernadete A. S. Scatolini; Cecilia Lemes 
De Bortoli; Dalila C. Gonçalves Scholl; Fernanda 
R. Lopo; Marcia M. Minervino Bispo; Maria He-
lena C. Nepomuceno; Marian D. S. Cirino; Roseli 
Palobino Acerbi; e Vera H. M. R. do Valle. Termina-
do o protocolo o presidente Bispo informou a pau-
ta da reunião: Reconhecimento Profi ssional; Lan-
çamento do Projeto Tia Maiby e outros assuntos. 
Sobre o Reconhecimento Profi ssional, mais uma 
vez informou o critério adotado ressaltando que as 
profi ssões selecionadas são as indicadas pelo Dis-
trito 4610 no Caderno do Presidente 2017/2018, 
tendo sido aprovadas pelo Conselho Diretor os 
reconhecimentos Profi ssionais de Educação Física 
e Médico Veterinário (ver matéria a respeito). Após 
breve leitura, pelo protocolo, dos principais tópi-
cos de cada profi ssão e breve currículo dos home-
nageados foram certifi cados o companheiro Jayme 
e a Dra. Marta C. Cação, respectivamente. Em 
seguida foi solicitada a Tia Maiby que realizasse 

a apresentação do Projeto que leva seu nome, o 
que fez com muito brilhantismo (vide abaixo) en-
cerrando com a frase destacada no pergaminho 
desta edição, tendo sido muito ovacionada pelos 
presentes. Após a exposição a companheira Maiby 
recebeu um certifi cado pela apresentação e as 
quatro educadoras da Creche acima mencionada 
um certifi cado cada uma pela presença, as quais 
serão as primeiras colaboradoras na execução do 
Projeto (ver detalhes em seguida). Sobre os outros 
assuntos o companheiro Scatolini posicionou os 
presentes sobre a venda dos convites e a coleta de 
brindes para o Bingo a ser realizado pelo clube no 
Terraço Itália no próximo dia 18/10, em seguida 
o presidente apresentou a pauta da próxima 3ª. 
feira em que teremos um encontro às 19:00 hs da 
equipe que trabalha na realização do Chá Benefi -
cente no próximo dia 18/10 e às 20:30 Reunião do 
Conselho Diretor do Clube. Encerrando agradeceu 
a presença de todos, convidados, cônjuges e com-
panheiros e solicitou que todos de pé saudassem 
as bandeiras hasteadas. Por ser uma reunião festiva 
foi cantado o “Parabéns Rotário” aos aniversarian-
tes do mês e servido o bolo comemorativo.



 Como Médica Ve-
terinária foi homenagea-
da a Dra. Marta Cristina 
Cação, fi lha do compa-
nheiro Virgílio Francisco 
Cação Filho. Formada 
pela FMVZ – Faculdade 
de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da UNESP 
de Botucatu – turma de 
1991; especializou-se 
em Acupuntura pelo IBE-
HE – Instituto Brasileiro 
de Estudos Homeopáti-
cos; e tem Pós-graduação 
em Anestesiologia Vete-
rinária, realizando publi-

cações a respeito. Trabalha desde 1994 na Equicenter Clínica Vete-
rinária, sendo atualmente sócia proprietária atuando em atendimen-
tos clínicos; acompanhamentos intensivos e anestesiologia.
 Outras duas profi ssões foram aclamadas pelos presentes a 
do dia 9 de setembro “Dia do Bailarino” e a do dia 22 “Dia do Con-
tador”, não referenciadas por não constarem da relação do Distrito 
e, portanto, não apreciadas pelo Conselho Diretor do Clube. No en-
tanto, o Presidente deverá apresentar uma nova proposta na próxima 
reunião do referido conselho para aprimorar os critérios de reco-
nhecimento profi ssional do clube.

 Sobre o Dia da Bailarina, o clube tem como repre-
sentante a Maria Helena, esposa do companheiro Abelardo, 
que leu um breve destaque a respeito.

 Na Relação do Distrito consta como o dia do Profi s-
sional de Contabilidade, o dia 25 de abril. O presidente le-
vará na próxima reunião do conselho moção a respeito. 

Projeto Tia Maiby – Leitura para Crianças pelos Adultos

	  

Projeto: Tia Maiby 
Leitura para Crianças pelos Adultos 

“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que 
fazemos para mudar o que somos.”

Eduardo Galeano

Pensamento pesquisado e lido pela Tia Maiby

  Repassando a men-
sagem do presidente do bo-
letim anterior, tem-se que o lan-
çamento do projeto Tia Maiby 
em setembro por ser o mês em 
Rotary da “Educação Básica 
e da Alfabetização”. Ressalta-
se que o projeto segue as ori-
entações da Magda esposa do 
governador Chico. Inicia-se em 
reunião de companheirismo 
do clube em fi nais de julho de 
2017 quando a Lorena, neta do 
presidente, e o Gabriel, fi lho 
do companheiro Leandro, por 
sugestão da Marcia iniciaram 
uma brincadeira de escreverem 
e ilustrarem com desenhos uma 
história de animais. A Berna-

dete, esposa do companheiro Scatolini, próxima das crianças 
orientou-os para um trabalho que resultou no livrinho “Era uma 
vez ... os animais selvagens”.
 Percebendo que tal fato era a prática da proposta da 
Magda, a Marcia formalizou um projeto, registrando as premissas 
e defi nindo objetivos e etapas de execução. Como título optou 
por “Tia Maiby” nome da companheira Maiby, por ser consen-
so no clube referir-se a uma educadora de destaque, acrescido 
da expressão “Leitura para crianças pelos adultos”, traduzindo 
exatamente a proposta acima da Magda. Obtida a autorização 
da Tia Maiby para o uso de seu nome e solicitada a sua ava-
liação do material produzido, foi divulgado às demais cônjuges 
do clube para obtenção de sugestões e complementos. Criado 
o Projeto este foi submetido e aprovado pelo Conselho Diretor 
do Clube e lançado nesta reunião por apresentação da própria 
Tia Maiby.

 Na apresentação, na realidade uma aula de cultura e do 
saber, demonstrou a sua experiência e prática. Enfatizou a im-
portância da leitura. Ressaltou o quanto é importante identifi car 
as características do autor, a época da obra, o estilo e a forma de 
escrita, por desenvolver no leitor o senso crítico e o raciocínio 
lógico, resultando no gosto pela leitura e consequentemente o 
hábito e o costume de ler. Deixou claro que esse é justamente 
o objetivo do Projeto, desenvolver na criança o gosto e o hábito 
de ler, criando a cultura da 
leitura no cidadão.
 Exposto o objetivo 
do projeto descreveu as 
suas etapas direcionando 
para os presentes e prin-
cipalmente para as educa-
doras da Santa Casa como
executá-lo, ou seja, ler 
para as crianças, o público 
alvo. 
 Concluindo ho-
menageou os colabora-
dores do trabalho refe-
renciando a Bernadete, o 
Gabriel e a Marcia, lamen-
tando a falta da Lorena no evento.

o objetivo do Projeto, desenvolver na criança o gosto e o hábito 



o depoimento de 
quanto as crian-
ças se envolvem 
com os livros e 
com as histórias 
a elas lidas pelos 
adultos.
 A se-
quência do pro-
jeto continua no 
próximo dia 05 
de outubro às 
14:30 hs na Cre-
che Dna. Antoni-
eta ALtenfelder 
– Santa Casa, na 
Rua Cesário Mota 112, a que todos estão convidados (ver pro-
gramação na agenda do mês). 
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  O Presidente Bispo 
entregou um certifi cado à com-
panheira Maiby cumprimentan-
do pelo excelente trabalho no 
que foi acompanhado por uma 
ovação por todos os presentes, 
do que se conclui o acerto da 
forma idealizada do Projeto.
Em seguida, já partindo para 
execução do projeto, providen-
ciou-se a certifi cação das qua-
tro educadoras da Creche Dona. 
Antonieta Altenfelder – Santa 
Casa, pela presença, as quais, 

além de agradecerem a oportunidade de conhecerem o projeto, 
se apresentaram, ressaltando que todas são educadoras por for-
mação. Relataram também as suas atividades junto as crianças 
e ressaltaram que já praticam a leitura para os pequenos dando 

Aconteceu na semana
 Durante a semana – sobre o Bingo 
Benefi cente dia 18/10 no Terraço Itália pro-
movido pelo Rotary Pacaembu. O compa-
nheiro Scatolini atuou na venda de convites 
em várias frentes (reuniões de Rotary; visita 
a Santa Casa e instituições; oferecimento a 
conhecidos; ...) e distribuiu mais de 10 car-
tas solicitando brindes para o evento (Maga-
zine Luiza; Pão de Açúcar; Padarias; ...) 
 Em 25/09 – Aconteceu a visita do 
Governador Chico no Rotary Club de São 
Paulo Barra Funda, nosso clube padrinho, 
e como o Pacaembu, pertencente ao Grupo 
4 da gestão 2017/2018 liderado pelo nosso 
governador assistente Luiz Fernando de To-
ledo. Parabenizamos a Presidente Célia pela 
gestão que vem realizando a frente do clube, 
com feitos sempre divulgados e destacados 
nos sistemas de comunicação do Distrito.
 Em 27/09 – Primeira reunião do 
“Projeto de Remodelação e Pintura – Setor 
de Pediatria da Santa Casa de São Paulo”, 
trabalho realizado em parceria com o Volun-
tariado da FAU – Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Mackenzie. 
Participaram pela Universidade Mackenzie a 
Professora Fanny e a Diana responsável pelo 
Voluntariado; pela Santa Casa a Dra. Silvana 
DÁlessio, pediatra; a enfermeira chefe da 

Pediatria Sra. Sara e a Monique do setor de 
Captação e pelo RCSP-Pacaembu os com-
panheiros Scatolini e Bispo. Feitas as apre-
sentações foram defi nidos os procedimentos 
de atuação do grupo e criado um sistema 
de comunicação entre os participantes pelo 
WhatsApp.
 Em 27/09 – Participação do RCSP-
Pacaembu (companheiros Bispo; Manoel e 
Scatolini) na reunião do Rotary Club S. Pau-
lo quando ocorreu a palestra do jurista Ives 
Gandra da Silva Martins abordando o tema: 
“Atual Conjuntura Política, Econômica e So-
cial no Brasil”.
 Em 28/09 – Participação na reunião 
de confraternização para agradecimento 
e reconhecimento aos colaboradores (an-
fi triões voluntários) pelo trabalho realizado 
em 26/08 p.p. para o Projeto McDia Feliz, 
uma das fontes de fundos para manutenção 
da Casa Ronald McDonald, estabelecimen-
to que hospeda  famílias de regiões distantes 
da cidade de São Paulo que acompanham 
fi lhos (crianças e adolescentes) no trata-
mento de câncer em Hospitais vinculados 
ao GRAACC – Grupo de Apoio ao Adoles-
cente e à Criança com Câncer. Os resulta-
dos globais foram divulgados, segundo os 
coordenadores, embora um pouco abaixo 

da meta estabelecida, foram muito signifi -
cativos em relação ao ano anterior, repre-
sentando um aumento próximo de 100% 
positivo. Ver abaixo. Agradecemos a aco-
lhida dos coordenadores do evento e volun-
tários da Casa Sra. Sandra de Oliveira e o Sr. 
Marcos. 

 Dia 22 de setembro tivemos o início da Primavera – É a estação do 
ano em que predomina a beleza e o vigor da maioria das plantas, são cultiva-
das nos jardins e praças predominando uma paisagem exuberante. Escolhe-
mos uma planta comumente chamada de Lírio da Paz para marcar a estação 
(distribuída muda a todas presentes na última festiva do clube).

Coluna dos Cônjuges

Marcia M. Minervino Bispo


