
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

 Esta semana conversamos com 
o superintendente da Santa Casa de São 
Paulo o Dr. Meinberg, uma conversa muito 
agradável e acredito que bastante produ-
tiva. Entregamos a ele o nosso Plano de 
Atividades no qual estão registrados nos-
sos feitos e as nossas pretensões que de 
forma estratégica serão realizadas nesta e 
nas próximas   gestões. Embora não seja 
rotariano, o Rotary lhe é bastante familiar, 
nos relatando vários episódios pessoais e 
profi ssionais em que vivenciou Rotary.
 Sua impressão, quanto aos tra-
balhos apresentados, nos pareceu boa, 
demonstrando interesse em atuar de forma 
mais coordenada entre os nossos objetivos 
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e as prioridades da entidade. Nos apresen-
tou a Dra. Maria Dulce, a quem poderemos 

recorrer para orientação e direcionamento 
de nossas atividades. 
 Enfi m, uma atuação em que os 
esforços de Rotary, fi nanceiros e princi-
palmente dos trabalhos voluntários, con-
tinuem em consonância com a missão da 
Santa Casa em atender a comunidade em 
que está inserida. 
   

 O companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, 
protocolo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: 
Ronaldo José Bispo, presi-
dente 2017/2018; no lugar 
2: o companheiro Roberson 
Medeiros e no Lugar 3: Le-
andro de Oliveira Montez - 
Secretário. O Protocolo pro-
nunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e as virtudes do mês: “Fidelidade 
e Moralidade”, bem como as efemérides da semana e os aniversariantes do mês. 
Passando à pauta da reunião, distribuída por e-mail e por informe aos companheiros 
que não se utilizam do recurso, foi solicitado que todos, por celular ou pelo informe 
acompanhassem o andamento dos assuntos. O presidente agradeceu a presença de 
todos, por atenderem ao seu chamado, forma de se engajarem e participarem das de-
cisões do clube, uma vez que esta reunião acontece concomitante como reunião do 
conselho diretor do clube (ata a ser divulgada a todos). Os assuntos pautados foram 
apreciados e aprovados pela totalidade dos presentes. Decidiu-se sobre:
 • a participação do clube nos projetos Rumo e Rotary em Ação, este em 
conjunto com RCSP-Morumbi (desde que sem custos para o clube);

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro 
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Aniversariantes de outubro

Dia 10/10

às 20h30: Palestra: “Dor”, com a Dra. Mariana 
Palladini;

Dia 17/10

às 20h30: Palestra “Desenvolvimento

Econômico e Comunitário”, com a
Dra. Cristiane ALves Alvarenga

Dia 24/10

às 20h30: Comemoração do Dia Mundial de 
Combate à Pólio / Assembleia – Aprovação das 
Contas de 2016/2017 e eleição do conselho 
diretor de 2018/2019 – Visita do Governador 

Dia 31/10

às 20h30: Festiva do mês

Agenda de outubro



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 setembro R$ 3,14

Conselho Diretor 2017-18

 Em 05/10, anteci-
pando a comemoração do dia 
da criança, compareceram na 
Creche Dona. Antonieta Al-
tenfelder – Santa Casa o presi-
dente Bispo e esposa Marcia 
e os netos Lorena e Caio José, 
prestigiados pelo companhei-
ro Scatolini para entrega (vide 
carta) de um kit, às crianças 
(aproximadamente 85) e às 
educadoras da creche, con-
tendo:

 • O livrinho “Era uma 
vez ... os animais selvagens”, escrito pela Lorena e 
pelo Gabriel, fi lho do companheiro Leandro;

 • Uma caixa de giz de cera, para colorir as 
ilustrações do livrinho; e

 • Uma cartela com 5 dedoches, repre-
sentando os personagens do livrinho (animais sel-
vagens) para brincadeira dos ganhadores e para te-
atralização pelos adultos (familiares e educadores) 
quando da leitura da história para as crianças.

 • o aprimoramento dos critérios do Reco-
nhecimento Profi ssional;
 • a indicação dos profi ssionais a serem 
reconhecidos no mês; 
 • os agendamentos:
  - da Assembleia de 24/10 para 
aprovação de contas e Visita do Governador; 
  - do companheirismo na casa do 
Cirino para mar/18; e 
  - do Fórum da Comissão de Adminis-
tração – nov/18; 

 • os procedimentos para venda de convites e obtenção de brindes para o Chá Benefi cente no 
Terraço Itália em 18/10/17.
 Nada mais a tratar foi encerrada a reunião às 22:30 hs., agradecendo a presença de todos, que 
de pé saudaram as bandeiras hasteadas.

Chá Benefi cente no Terraço Itália  

 Realizada reunião na data de 03/10/2017, 
a Equipe do Chá decidiu sobre: a organização dos 
trabalhos; a defi nição dos critérios de premiação 
e da destinação da arrecadação. Há duas frentes 
de trabalho, as vendas de convites e a obtenção 
de brindes. Sobre as vendas o companheiro Scato-
lini informou que tem mais de 100 convites dis-
tribuídos entre companheiros e conhe-cidos para 
a venda, sendo expectativa vender mais de 140 
dos 160 recebidos. Sobre os 10 obtidos para cor-

tesia, o presidente Bispo informou que ofereceu 
dois para o casal governador, Chico e Magda,e 
os demais (8) serão entregues aos companheiros 
que se destacarem nas vendas e na obtenção dos 
brindes. Sobre os brindes já foram coletados mais 
de 20, destacando-se uma geladeira e um forno de 
micro-ondas, acreditando-se que as solicitações 
feitas na última semana às empresas; aos parceiros 
e aos colaboradores serão atendidas.

Dia das Crianças



Projeto Tia Maiby – Leitura para Crianças pelos Adultos

 Dando sequência ao projeto Tia Maiby, ainda no 
dia 05 e na Creche da Santa Casa, foi feita a leitura de duas 
historinhas pela Lorena Paoli Bispo, neta do presidente, às 
crianças da creche, sob a coordenação das Educadoras da 
Instituição e da Marcia. As crianças fi caram muito aten-
tas à história confi rmando o depoimento das educadoras, 
quando do lançamento do Projeto, de quanto as crianças se 
envolvem com a leitura e com os livros. Aproveita-se para 
registrar os agradecimentos a equipe técnica da creche, a 
Diretora Sra. Tânia Silva; a Encarregada Sra. Maria Osana T. 
da Silva e demais educadoras, pela recepção e disposição 
em colaborarem para que o trabalho fosse realizado.  

Apoio a Educação Infantil
 Cinquenta livros infanto-juvenis, 
foram doados à Biblioteca da Creche da 
Santa Casa, pelo RCSP-Pacaembu. Estes 
livros foram obtidos junto a   Fundação Itaú 
Social (projetos “Leia para uma Criança” 
e “Leia um livro #issomudaomundo) por 
intermédio de Luciana Paoli Bispo, nora 
do presidente Bispo, ressaltando que são
exemplares não comercializáveis e todos 
com o selo da referida Fundação.

Títulos dos livros juvenis doados.

Aconteceu na semana
 • Em 04/10 realizada reunião en-
tre a Superintendência da Santa Casa e o 
RCSP-Pacaembu, presente pela Santa Casa 
o Dr. Carlos Augusto Meinberg – Superin-
tendente, e a médica Dra. Maria Dulce G. 
L. Cardenuto - Diretora Executiva dos Hos-
pitais, e pelo Pacaembu os companheiros 
Scatolini e Bispo, ver “Mensagem do Presi-
dente”.
 • Em 04/10 registrada Ata de Indi-
cação, Eleição e Posse do Presidente e Con-
selho Diretor – gestão 2017/2018 do Rotary 
Club de São Paulo – PACAEMBU no 7º. Ofi -

cio de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital. 
 • Em 06/10 realizada visita ao 
companheiro Sérgio pelo presidente Bispo 
lhe participando as decisões do Conselho 
Diretor do Clube que o mantém como as-
sociado por prazo determinado para que 
refl ita e continue prestigiando clube e com-
panheiros. Ele e a Rosani agradeceram a
atenção recebida do clube.
 • Em 07/10 – Apresentação da 
companheira Rachel De Rosso Buzzoni 
sobre Imagem Publica de Rotary no evento 

preparado pelo Governador 2018/2019 – 
Edson Borcato para os futuros presidentes. 
 • Durante a semana:
 - Equipe do Chá continua atuando 
para venda dos convites; coleta de brindes 
e preparação do Bingo Benefi cente a se re-
alizar no próximo dia 18/10/17; e
 - Atualização das informações so-
bre o clube nas redes sociais, acusando um 
relevante acesso. 


