
Aniversariantes de setembro

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 reunião acontecerá no “Dia 
Mundial de Combate à Pólio”, quando 
ocorrerá um evento a ser transmitido ao 
mundo todo do trabalho realizado pelo 
Rotary e pela Fundação Bill Gates na er-
radicação da doença. Aproveitaremos a 
oportunidade para transmitirmos o evento 
durante o nosso jantar e divulgar nas insta-
lações do Hotel (provavelmente na recep-
ção) pela fi xação do Banner e distribuição 
de um folder alusivos ao referido Dia.
Esta reunião também será de destaque para 
o clube por estar agendada uma assem-
bleia contemplando três assuntos muito 
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importantes, a saber:

• Aprovação das Contas da última gestão;

• Eleição do próximo presidente do Clube; 
e 

• Preparação da visita do Governador (mo-
mento em que deverá estar presente o Go-
vernador Assistente – o companheiro Luiz 
Fernando).

 O compa-
nheiro Celso de Lima 
Buzzoni, protocolo, 
anunciou a com-
posição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 
2: a Dra. Christiane 
Alves Alvarenga – palestrante da noite e no Lugar 3: Leandro Oliveira Montez – secre-
tário da reunião. O Protocolo pronunciou 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. Em seguida, a Dra. Christiane ministrou a palestra “De-
senvolvimento Econômico e a Tributação” (ver detalhes abaixo). Ao fi nal o presidente 
agradeceu a palestrante pelo brilhante trabalho apresentado ressaltando como um as-
sunto árido como é a Economia e a Tributação foram apresentados de forma simples 
e de fácil entendimento, gerando vários questionamentos o que demonstrou a partici-
pação e o envolvimento dos presentes com o tema. Nada mais a tratar, solicitou que 
todos de pé saudassem as bandeiras hasteadas encerrando a reunião às 22:05 hs.

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de outubro

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 – Preparação da Visita do 
Governador.

Dia 31/10

às 20h30: Festiva do mês

Agenda de outubro
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Conselho Diretor 2017-18

Palestra: “Desenvolvimento Econômico e 
Tributação” Dra.Christiane A. Alvarenga

   O compa-
nheiro Buzzoni, 
protocolo, apre-
sentou o currícu-
lo da Dra. Chris-
tiane, formada 
pela USP (Largo 
S.Francisco) e 
mestre em Direito 
Tributário pela 
Georgetown Uni-
versity; sua ex-
periência profi s-

sional é na área de direito tributário, trabalhando 
tanto com contencioso quanto com consultivo, 
atuou mais de 10 anos no Escritório Pinheiro Neto 
Advogados e atualmente advoga na área tribu-
tária de Tozzini Freire Advogados. Na palestra a 
Dra. Christiane demonstrou: - a evolução do PIB 
brasileiro do início do século passado aos dias 
atuais; - as sazonalidades da economia brasileira 
mostrando que sempre que há uma crise acontece 
um movimento político revertendo a situação; 
inclusive nos dias atuais; - fez um paralelo da 

evolução do PIB com a carga tributária brasileira, 
demonstrando o quanto os impostos representam 
do PIB nacional, e que comparado com outras 
nações o retorno em serviços para a sociedade 
fi ca aquém da contribuição. Demonstrou tam-
bém a composição dos Tributos no Brasil, na es-
fera federal, estadual e municipal e comentou da 
reforma tributária prevista que embora tenha pon-
tos relevantes não há expectativa de ser realizada 
em breve. Concluindo a exposição, foi arguida 
pelos presentes, que demonstraram interesse pelo 
assunto, e tiveram suas questões plenamente res-
pondidas. Terminada a palestra lhe foi conferido 
um certifi cado pela apresentação e saudada pelos 
presentes.
 O presidente Bispo aproveitou o tema 
para enfatizar o papel do Rotary no atendimento 
das necessidades sociais e comunitárias quando 
estas não são plenamente atendidas pelos Gover-
nos, principalmente nas áreas de enfoque de Ro-
tary com destaque para a saúde e educação. 

 “Bingo – Chá Benefi cente no Terraço Itália”  

 Aconteceu no último dia 18 de outu-
bro, um dos eventos que já está se tornando uma 
tradição do Rotary Club de São Paulo – PACAEM-
BU, o Chá Benefi cente.  Foi no Terraço Itália, ce-
dido generosamente pelo Grupo Comollati, local 
muito agradável e de uma panorâmica espetacu-
lar, com um serviço de buffet de qualidade. Con-
tou com a presença de 120 pessoas, levantando 
recursos signifi cativos para os projetos humanitári-
os e sociais do clube, através da venda de convites 
e a realização de um bingo, além de sorteios e 
um leilão. O leilão de uma camisa do Corinthi-
ans doada pelo companheiro Roberson, disputada 
pelas companheiras Emira Gazel e Lidia do RCSP-
Sumaré. 
 Agradecemos a todos que contribuíram 
para a realização do evento, companheiros e 
cônjuges: - com a compra e venda dos convites; 
- com a doação das prendas; - com a obtenção 
de brindes junto aos patrocinadores; e – principal-
mente, com o tempo dedicado, tornando o evento 
um acontecimento. Registro especial ao Grupo 

Comollati pela cessão do espaço no Terraço Itália 
e pelo serviço de buffet disponibilizado, atrativos 
fundamentais para o sucesso alcançado.

NOSSO MUITO OBRIGADO A TODOS.



Dia Mundial de Combate à Pólio
 Durante o chá benefi cente, noticiado neste boletim, que aconteceu no Terraço Itália, 
um dos lugares turísticos mais procurado da cidade, divulgou-se o “Dia Mundial de combate 
à Pólio” – próximo 24 de outubro, através de um banner afi xado em um local visível nas ins-
talações do evento e pela distribuição de um folder a todos que entraram ao recinto do Chá, 
mais de cem pessoas. Nesse folder além de uma explicação do “que é a Pólio” havia também 
uma espécie de “linha do tempo” apresentando para os últimos cinquenta anos, os períodos 
em que ocorreram os principais feitos do Rotary no combate a Pólio.
 Na abertura do Bingo, que ocorreu concomitantemente ao chá, o Presidente Bispo 
explanou de forma sucinta o que é a Pólio e qual tem sido a participação do Rotary na erradi-
cação da doença. Cada bingada foi batizada com um ano correspondente aos fatos relatados 
no folder e quando da abertura da bingada era feita a leitura do acontecimento inerente ao 
período que podia ser acompanhada pelos participantes. A leitura foi feita pelo apresentador 
do bingo, o companheiro Scatolini, a quem cabe registrarmos os cumprimentos pelo exce-
lente trabalho realizado.
 Ao fi nal do Bingo a linha do tempo foi concluída pela indicação do site da cam-
panha (www.endpolio.org ) e do evento que será transmitido ao mundo todo no dia 24/10 
comemorando o Dia Mundial de Combate à Pólio, aqui no Brasil o início está previsto para 
as 19:00 hs.
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