
Aniversariantes de setembro

29: Companheiro Antônio Carlos
30: Cristina, fi lha dos companheiros Gazel e 
Emira
31 - Companheira Emira

 O ROTARY é uma instituição cen-
tenária e atuante em todos os continentes 
do planeta. A sua essência é reunir líderes 
(empresários; executivos e profi ssionais, 
liberais ou empregados, de destaque nas 
várias áreas das atividades sócio econômi-
cas) para trocarem ideias sobre assuntos 
que envolvam a comunidade visando con-
tribuir para um mundo melhor. Para ser um 
rotariano o líder deve agir com integridade 
e seguir altos padrões éticos em sua vida 
pessoal e profi ssional, é a prática do que se 
denomina de Prova Quádrupla.
 Entre as atividades de ROTARY 
tem-se a do “Reconhecimento Profi ssio-
nal”. Trata-se de enaltecer o comporta-
mento exemplar de profi ssionais que co-
mungam com a atuação desejada pelo 
ROTARY e que resulte em uma Sociedade 
mais Justa e Verdadeira. 

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 
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Boletim Stadium

 O companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, 
protocolo, anunciou a 
composição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no 
lugar 2: o companheiro 
Luiz Fernando Correa de 
Toledo - Governador As-
sistente do Grupo 04 ao 
qual o Pacaembu está vin-
culado e no Lugar 3: o companheiro Luiz Antônio De Bortoli – contador do clube. 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 reunião foi transformada em Assembleia em que se tratou 
da “Aprovação das contas 2016/2017”; da “Preparação da Visita do Governador” e 
da “Eleição do Presidente 2018/2019” (ver detalhes a seguir). Retomada a reunião 
o companheiro Virgílio preparou um texto sobre a virtude “Fidelidade” (vide per-
gaminho) e como sempre relacionou com o Rotary. O presidente Bispo enfatizou que 
na data estava comemorando o “Dia Mundial de Combate á Pólio” (vide detalhes a 
seguir) e em seguida foram distribuídos o Comunicado Mensal – edição 02 – ago/17; 
o Informativo Iluminar – ed. 01 - 05/16 e dois livros para cada presente (vide deta-
lhes a seguir). Ao fi nal o presidente agradeceu a presença do GA Luiz Fernando e de 
todos os presentes, lembrando da realização do Projeto Rumo durante a semana e a 
Festiva da próxima reunião em que se comemorará os reconhecimentos profi ssionais 
e os aniversários do mês. Nada mais a tratar, solicitou que todos de pé saudassem as 
bandeiras hasteadas encerrando a reunião às 22:15 hs.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro 

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

Aniversariantes de outubro

Dia 31/10

às 20h30: Festiva do mês

Agenda de outubro

 O Rotary Club de São Paulo
Pacaembu realiza o “Reconhecimento 
Profi ssional” selecionando entre as profi s-
sões comemoradas no mês, pessoas que no 
exercício de suas atividades laborais atuam 
no cotidiano como apregoado acima, seus 

objetivos com o reconhecimento são:

• Engajar os profi ssionais diretamente en-
volvidos com o clube;

• Enaltecer os profi ssionais (internos e ex-
ternos) que pela prática da Prova Quádru-
pla se destacam no exercício de suas fun-
ções servindo como modelo da prática da 
ética e dos bons costumes; e

• Para os profi ssionais não rotarianos, se 
sentirem valorizados pelo reconhecimento 
de uma Entidade como Rotary. 

 Esta reunião é para o “Reconheci-
mento Profi ssional” das atividades come-
moradas no mês de Outubro.

Aniversariantes de novembro
01: casamento do Companheiro Leandro e 
Fernanda
10: companheiro Scatolini
10: Márcia, esposa do companheiro Bispo
10: Felipe, fi lho do companheiro Cirino
11: Luisa, neta do companheiro Bortoli

Agenda de novembro
Dia 07/11

às 19h00: Reunião do Conselho Diretor;

às 20h30: Fórum da Comissão de Administração;

Dia 14/11

às 19h00: Reunião com o Governador Francisco; 
GA Luiz Fernando; Presidente; Secretário; Te-
soureiro; Protocolo e Presidentes das Comissões.

às 19h00: Recepção da Magda Cônjuge do
Governador Chico.

às 20h00: Assembleia – Visita do Governador

às 20h30: Reunião Festiva do Mês
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Dólar Rotário outubro R$ 3,13

Conselho Diretor 2017-18

3ª Assembleia – Gestão 2017/2018

 1º. Assunto: Aprovação das Contas – 
Gestão 2016/2017 – O companheiro e contador 
do clube Bortoli apresentou de forma detalhada a 
contabilização das atividades do clube na última 
gestão ressaltando a importância dos informes e 
registros contábeis, esclarecidas as questões le-
vantadas, a palavra foi passada ao companheiro 
Willian, representante do conselho Fiscal que deu 
parecer favorável à aprovação e em seguida por 
aclamação os companheiros em assembleia apro-
varam as contas da Gestão 2016/2017.

 2º. Assunto: Preparação da Visita do Go-
vernador – Com a palavra o GA Luiz Fernando – 
Sempre sorridente informou a linha de trabalho 
do Governador Chico, e pelo o que conhece do 
Pacaembu acredita que não teremos muitos pon-
tos a resolver, enviará para o clube um tipo de 
“chek–list” para facilitar a organização da visita e 
se prontifi cou a colaborar no que precisarmos.

Dia Mundial de Combate à Pólio
 Como não poderia deixar de ser, o “Dia Mundial de com-
bate à Pólio” acontecendo no mesmo dia da reunião do clube foi 
referenciado. Foram distribuídos aos participantes o folder já uti-
lizado quando da realização do Chá Benefi cente no Terraço Itália 
enfatizado pelo presidente Bispo que se trata de uma linha do 
tempo relacionando a cronologia dos principais feitos do Rotary 
na erradicação da Pólio. O Presidente Bispo informou que dois 
eventos do Rotary Pacaembu referente ao dia foram cadastrados 
no site www.endpolio.org. e para fechar, o Banner do clube alu-
sivo a campanha foi exposto no Hotel Melia - Av. Paulista, centro 
de São Paulo. 
 Além desses fatos, registra-se também a divulgação na Es-
cola Estadual Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, do trabalho 
do Rotary para a Erradicação da doença. 

 3º. Assunto – Eleita a presidente do RCSP-Pacaembu 
– Gestão 2018/2019, depois de vários convites feitos a diver-
sos companheiros do Clube fi nalmente a Emira Maria Aranha 
Gazel aceitou a nobre incumbência de liderar o nosso clube 
na próxima Gestão, PARABÉNS Emira conte com o clube para 
sua atuação.

Fidelidade  signi� ca uma atitude de quem é � el, de quem tem 
compromisso com aquilo que assume. A � delidade consiste em 
cumprir o que se prometeu, concretizando as palavras com os 

atos.
A Fidelidade é uma virtude importante para o Rotariano, 

pois ele deverá ser Fiel ao compromisso assumido de SERVIR, 
promovendo atos que resultem em melhores padrões de vida 

material, moral e espiritual da comunidade.
“DEUS É FIEL”

Preparado pelo companheiro Virgílio.



Projeto Rumo – E.E. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

 O nosso companheiro Celso de 
Lima Buzzoni, Presidente da Sub-comis-
são de Serviços Profi ssionais se incumbiu 
de organizar; agendar e realizar o primeiro 
projeto rumo da gestão 17/18. Em contato 
com o Diretor da Escola em título, Profes-
sor Antonio Roberto P. Ramos levantou as 
áreas profi ssionais de interesse dos alunos, 
recrutou profi ssionais do clube e externos 
e agendou data para realização do even-
to. São as áreas preferidas: Artes Cênicas; 

Ciências e Biologia; Direito; Economia e 
Gestão de Empresas; Educação Física; En-
fermagem; Engenharia e Arquitetura; Gas-
tronomia; Jornalismo; Medicina; Policia 
Militar e Tecnologia e Informática.
 O trabalho foi realizado para 
mais de 400 alunos. A Abertura se deu 
apresentando Rotary e seus principais 
projetos, com destaque a Erradicação da 
Pólio. Explicou-se o que é o Projeto Rumo 
e após cantarem o hino nacional os alunos 

foram para as salas em que receberam as 
informações das áreas de interesse. O tra-
balho atingiu o seu objetivo. Agradecemos 
pela participação e pela atuação o Diretor 
Prof. Ramos; a militar Renata Bonfi m; aos 
Professores Eduardo Venerando; Carlos 
Alexandre Cândido e Giulia da Matta Ne-
gro e aos companheiros Abelardo; Gazel; 
Rachel; Ricardo; Scatolini e em especial o 
companheiro Buzzoni, que coordenou o 
evento.



Fortalecer o acesso aos Livros – Esquecendo Livros 

 Em comemoração ao Dia do Livro que ocorre 
no dia 29 de outubro, o presidente Bispo distribuiu 
na última reunião dois livros para cada participante, 
doação da Roseli cônjuge do companheiro Acerbi, para 
que os companheiros “esqueçam” os livros em locais 
públicos dando prosseguimento ao projeto do clube 
“Acesso a Leitura”. Foram 34 livros todos tendo na con-
tracapa o bilhete em anexo. A abrangência do trabalho 
é grande, tivemos livros esquecidos até em Campinas. 
Agradecemos aos companheiros Bortoli, Cirino e Scato-
lini por nos terem enviado fotos dos locais em que “es-
queceram” os livros.

^

Aconteceu na semana

• Entrega da camisa do Corinthians leiloada no Chá Be-
nefi cente promovido pelo Rotary Pacaembu no ultimo dia 
18/10/17 no Terraço Itália arrematada pela família Gazel.

• 22/10 – Noite da Pizza, promovida pelo RCSP-Bom Re-
tiro, seguida de um bingo arrecadando fundos para os pro-
jetos sociais do clube. Adesão de muitos clubes do distrito, 
o Pacaembu foi bem representado pelos casais Acerbi; Ciri-
no; Joel e Dalila e fi lha Mirella; Scatolini e Bispo. Parabéns 
presidente Regina. 

• 23/10 – Indicado pelo companheiro Scatolini para o pro-
jeto de subsídios Globais da Pediatria da Santa Casa, tendo 
como parceiro a India, dois contatos do clube os compa-

nheiros Abelardo e Bispo.

• 24/10 – Recebemos do GA. Luiz Fernando exemplares 
distribuídos aos companheiros do Comunicado Mensal – 
edição 02 – agosto/2007 no qual o Pacaembu é notícia nas 
páginas 12 – palestra “Meu Clube 20” ministrada pelo Ga-
zel; pag. 13 – Encontro de DQA em que o Pacaembu foi o 
anfi trião e pag. 18 – McDia Feliz participação pela 3ª. vez 
do Pacaembu, desta vez na Zona Norte de São Paulo.

• 25/10 – Reunião do “Projeto Reforma da Pediatria da 
Santa Casa” com a participação do companheiro Scatolini; 
dos profi ssionais da Faculdade de Arquitetura do Macken-
zie e do corpo clínico da Santa Casa. Procura-se defi nir os 
pontos críticos e as soluções para atendê-los.

• 25/10 - Recebido pelo companheiro Scatolini, coorde-
nador do Projeto de Subsídios Globais – Pediatria da Santa 
Casa de São Paulo, e-mail de Susan Doxtator do Rotary 
Internacional relatando e solicitando várias providências 
para a pretendida liberação de recursos. Providências que 
estão sendo equacionadas pelo coordenador. 

• 26/10 – Participação do Governador Gazel e do presi-
dente Bispo no evento do Rotary Club São Paulo – Ateneu 
Rotário 2017, trata-se de uma láurea instituída em 1974 
que desde 2002 estava suspensa, visa o reconhecimento 



público de personalidades e instituições que por seus de-
sempenhos contribuem para melhoria da comunidade. En-
tre os laureados tivemos: pela Educação José Renato Nalini; 
como Arquiteto Paulo Archias M. da Rocha e Riad Yunes 
pela Saúde. A instituição laureada foi o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa. 

• 29/10 – Participação dos companheiros Gazel; Scatolini 
e Bispo do projeto do Rotary Club São Paulo MORUMBI – 
“Rotary em Ação – Saúde e Cidadania” – Projeto em sua 
12ª. edição das quais o Pacaembu participou de mais da 
metade. O trabalho é voltado para a comunidade, realiza-
do normalmente em uma escola (aproveitando as salas de 

Presidente Bispo e o médico voluntário 
na sala de atendimento a saúde.

aula). Procura-se atender de forma preventiva e orientativa 
as necessidades relacionadas a saúde (oftalmologia; exa-
mes de glicemia ... ) e a cidadania (representantes do PRO-
CON; do NURAP; das Faculdades Anhanguera; corte de 
cabelo; atendimento a estética facial; ...). Antecipadamente 
é divulgado o dia e os serviços disponíveis (em igrejas; es-
tabelecimentos comerciais; escolas; ...). Na data agendada 
ocorre o atendimento. A participação do Pacaembu é mais 
colaborativa contribuindo na preparação do local e orien-
tação do público. Parabéns Presidente Ademar e compa-
nheiros do Morumbi e obrigado por compartilhar uma ati-
vidade tão nobre. 

Equipe do Pacaembu (Scatolini; Bispo e Gazel) e companheiros do Morumbi; Ademar e cônjuge 
(presidentes do Morumbi 17/18 e 16/17) e Alexandre e fi lha (coordenador do evento).

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boleti m feito por: Ana Scatolini: boleti m@rotarypacaembu.org.br |


