
Aniversariantes de setembro

 “VISITA DO GOVER-
NADOR - Uma das principais 
responsabilidades do governa-
dor é visitar todos os clubes 
do distrito, individual ou co-
letivamente, para dar apoio e 
fazer uma atualização sobre 
as metas distritais. Esta visita 
é uma oportunidade para o 
clube discutir metas, conquis-
tas e preocupações com o 
líder distrital. Em preparação 
para a visita:
 • analise o progresso 
do clube em relação às suas 
metas, pense no nível de satisfação dos as-
sociados, liste perguntas e assuntos sobre 
os quais queira conversar com o governa-
dor;
 • organize relatórios sobre planos, 
atividades e conquistas das comissões.” 

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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Ronaldo José Bispo e Marcia Bispo
Casal Presidente

do RCSP Pacaembu 2017-18

Boletim Stadium

 Presidente Bispo iniciou a reunião solicitando ao companheiro Buzzoni fazer 
o protocolo, o mesmo apresentou a mesa e destacou a Virtude do mês GENEROSI-
DADE , anunciou as efemérides do mês de Novembro, anunciou os aniversariantes, 
devolvendo a palavra ao Pres. Bispo. Pres. Bispo solicitou ao comp. Bortoli para que 
iniciasse o Fórum da Administração, Bortoli discorreu sobre o tema, enfatizando a 
evolução da Administração (Lato Sensu) destacando o Planejamento Estratégico apli-
cado no Rotary. Iniciamos o nosso Planejamento Estratégico na gestão da comp. Emira 
que seguimos até hoje, sendo atualizado a cada 03 anos. Foi distribuído uma pes-
quisa pelo Presidente Bispo, sobre a Administração do clube, após as respostas dos 
companheiros, foi feito uma tabulação, com o seguinte resultado: 1- O sistema de  
Informações do clube é satisfatório; 2- a administração do   Clube na gestão 17/18 
está satisfatória; 3- a frequência das reuniões do  Conselho é  adequada; 4- Manter-
se-á a reunião do Conselho nos moldes atuais, e sempre que possível, fazer a re-
união do conselho , juntamente com a reunião ordinária; 5- Engajamento – a maioria 
acha que o engajamento do clube é boa, mas temos sempre a melhorar; 6- Plano de 
Atividades-Companheiros acompanham as ações do clube através dele, a sugestão 
foi acompanhar também pelo  My Rotary e e-mails de acompanhamento; e 7- Visita 
do Governador- maioria recomenda resumo das atividades sobre as comissões , com 
base no Plano de Atividades. Terminada a reunião as 22.15 h , saudando as bandeiras 
da panóplia. 

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de novembro

Agenda de novembro

 Estas são as orientações que cons-
tam do “Caderno do Presidente” para 
que o clube se prepare para a Visita do
Governador. E realmente essa preparação é 
uma atividade recompensadora pois, ao se 
preparar, o clube verifi ca o quanto traba-
lhou e traz uma sensação de realização e 

estímulo para que continue 
produzindo.
 Na assembleia em que 
participa o governador e todo 
clube, normalmente são apre-
sentados os trabalhos que es-
tão sendo desenvolvidos. Para 
facilitar este mister, foi reali-
zado um resumo por comissão 
dos pontos a destacar este bo-
letim com algumas ilustrações 
que demonstram essas ativi-
dades.   
 Quanto ao casal gover-
nador, os esforços são para 

agradá-lo, tudo é feito com muito carinho 
e na expectativa de retribuir todo o esforço 
e trabalho que ele está dedicando para o 
êxito da gestão.

Sejam BEM VINDOS Magda e Chico.  

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
15: Tiago, fi lho do companheiro Manoel
17: Manoela, fi lha do companheiro Manoel
18: casamento do companheiro Bortoli e Cecília
21: Maurício, fi lho do companheiro Scatolini
23: associado honorário, Roberto Quass
26: Marcelo, fi lho do companheiro Abelardo
27: Stella, neta do companheiro Manoel
29: casamento do companheiro Joel e Dalila

Dia 14/11

às 19h00: Reunião com o Governador Francisco; 
GA Luiz Fernando; Presidentes 2017/18 e 2018/19; 
Secretário; Tesoureiro; 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

Dia 21/11

às 20h30: “Presidente por Um Dia”

Dia 28/11

às 20h30: Fórum Fundação Rotária
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Conselho Diretor 2017-18

 A posição dos companheiros foi pela 
apresentação das principais atividades desenvolvi-
das pelo clube no último quadrimestre, as quais 
passamos a detalhar: 

Destaque da  Comissão de Administração – Presi-
dente companheiro Luiz A. De Bortoli

A.3.1 – Homenagem, Reconhecimento e Agrade-
cimento ao Casal Presidente Gestão - 2016/2017

A.0.2 -  Palestra “A Dor” - pela Dra. Mariana
Camargo Palladini - médica do Centro Paulista da 
Dor.

Preparação da Visita do Governador 

Fórum da Comissão de Administração 

 Foi realizado pelo presidente da Comissão 
de Administração do Clube – Gestão 2017/2018, 
companheiro Bortoli, o Fórum da Comissão de 
Administração. O momento foi entendido propí-
cio em função da reunião anteceder a Visita do 
Governador na próxima semana. O Companheiro 
Bortoli introduziu o tema falando a respeito das 
teorias de Administração destacando que hoje não 
há administração sem planejamento. Falou sobre 
o Planejamento Estratégico do Clube, realizado a 
cinco gestões e que vem sendo seguido e atua-
lizado, resultando nos Planos de Atividade anuais, 
norte do clube. Em seguida, de forma mais prática, 
o fórum foi aberto para uma atuação mais partici-
pativa dos presentes, que avaliaram e opinaram 
sobre a atual gestão do clube, tendo como roteiro 
um breve questionário com perguntas sobre os 

principais pontos 
da administração: 
planejamento; siste-
ma de decisões; exe-
cução do plano de 
atividades; e controle 
das ações realizadas. 
A conclusão foi que 
o sistema de comu-
nicação e gestão do 
clube estão a contento, foi pensado um aprimora-
mento no acompanhamento das ações do clube, 
enfatizando o uso do “My Rotary” e contribuir 
para aumentar e melhorar a forma de divulgação 
da imagem do Rotary, não só do clube mas princi-
palmente da organização como um todo.

A.0.2 -  Palestra “Desenvolvimento Econômico e 
Tributação” - pela Dra. Christiane Alves Alvarenga 
– advogada tributarista do Escritório Tozzini Freire 
Advogados.

A.4.2 – Incentivar presença nas reuniões - Home-
nagem ao dias dos Pais



A.2.2 – Informação Rotária e As Virtudes

Destaques da Comissão de D.Q.A – Desenvolvimento do Quadro Associativo – Presidente companheiro Joel R. Scholl

D.6.1 – Presidente por um dia – Oportunidade para o companheiro que nunca presidiu o clube, o fazê-lo em uma reunião da gestão. 
Nas fotos os companheiros Geraldo Silvio Acerbi e Rachel De Rosso Buzzoni.

D.0.2 – Fórum da Comissão de D.Q.A – Desenvolvimento do Quadro Associativo

• Engajamento nos projetos – persistência e dedicação.

• Praticando o lema rotário de servir  - A maior virtude é o 
companheirismo que ajuda a completar a obra de servir .

• Respeitar a Prova Quádrupla. 

• Compreensão – amizade – humildade – vontade...

• São ações que te levam a compartilhar vivenciar 
se doar e lhe trazem felicidade.

• Virtude é oposto do pecado leva à felicidade.

Virtudes

Como praticar



Destaques da  Comissão de Serviços Humanitários – Presidente 
companheiro José Luiz Scatolini

H.0.1 – Engajamento de mais de 50% dos associados nos proje-
tos sociais do Clube
H.2.1 – McDia Feliz

H.3.1 – Dia da Criança – Creche da Santa Casa

Material desenvolvido pelas crianças do Clube Gabriel de 7 anos 
– fi lho do companheiro Leandro e Lorena neta do companheiro 
Bispo – impresso e doado as crianças da creche da Santa Casa 
– serviu também como instrumento de leitura para o Projeto Tia 
Maiby

H.4.1 - Chá Benefi cente – Terraço Itália – Arrecadação 
de fundos para os projetos sociais do Clube 

H.8.2 – Atender outras entidades sociais – Apoiar a 
AVOHC – Associação de Voluntários do HC - Hospital 
das Clínicas  em atividades assistenciais - Doações

Doações à Santa Casa



H.10A.1 – Apoiar a Educação Infantil - Projeto Tia 
Maiby – Leitura para Crianças pelos Adultos – 1) Para 
crianças envolver as famílias na leitura de livros aos 
pequenos, cultivando gosto pela leitura e pela aproxi-
mação da família;

H.10A.2 – Apoiar a Educação Infantil – Fortalecer o 
acesso aos livros (crianças, jovens e adultos) - para os 
jovens e adultos pelo “esquecimento” de livros em lo-
cais públicos. (esqueceram livros doados pela Roseli, 
esposa do companheiro Acerbi, Abelardo; Bortoli; 
Buzzuni; Bispo; Cirino; Virgílio ... )

H.11.1 - Projeto Rumo – 1º. Semestre -  E.E. Carlos 
Maximiliano Pereira dos Santos

	  

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

H.13.1 - Reconhecimento Profi ssional

H.14.1- Intercâmbio de Jovens - Receber o jovem in-
tercambista  André  Ferreira Andrade Minholi que re-
torna da Bélgica para expor ao clube as suas experiên-
cias e vivências proporcionadas pelo intercâmbio 
(vide ação: P.2.1.e);

H.14.2 - Promover a entrega de um certifi cado de In-
tercambista nos moldes do estabelecido pelo Distrito 
4610.

H.14. 3 - Avaliar candidatos ao intercãmbio e indicá-
los caso sejam aprovados pelo sistema de classifi cação 
do Distrito 4610.
a) Luiza – Candidata ao Intercâmbio de Longa Du-
ração – País escolhido: Taiwan



b) Vitória – Candidata Intercâmbio de Curta Duração – 
País escolhido: de Língua Inglesa

Destaque da Comissão de Imagem Pública – Presi-
dente companheira Rachel De Rosso Buzzoni 

P.2.1 – Publicar matérias - 1) - 2017/18 - Elaborar  ma-
térias de divulgação dos feitos do RCSP - Pacaembu, 
contando com a colaboração das demais comissões e 
associados, a saber:
 P.2.1a COM A COMISSÃO FUNDAÇÃO RO-
TARIA (vide ação: R.7.1e2) : “ Organizar ou promover 
evento do Dia Mundial de Combate à Pólio, registran-
do-o no site endpolio.org/pt.”
 P.2.1e COM A COMISSÃO PROJETOS HU-
MANITÁRIOS - SUB COMISSÃO SERVIÇOS PROFIS-
SIONAIS (vide ação: H.14.1 e 2): “Promover a paz e 
formar líderes, patrocinando ou recebendo no mínimo 
um estudante do Intercâmbio de Jovens ... Recebido o 
jovem André Ferreira Andrade Minholi que retornou 
da Bélgica; a jovem Luiza indicada para o intercâmbio 
de Longa duração em Taiwan e a Vitória – jovem in-
dicada para intercâmbio de curta duração em pais de 
língua inglesa.

McDia Feliz
 P.2.d) COM A COMISSÃO PROJETOS HU-
MANITÁRIOS - SUB COMISSÃO SERVIÇOS A CO-
MUNIDADE (vide ação: H.4.1): “Conseguir cobertura 
da mídia para projeto, evento ou campanha de arre-
cadação de fundos. Registre esta conquista no Rotary 
Club Central ou no Rotary Showcase.”

Destaque da  Comissão Fundação Rotária  – Presi-
dente companheiro Celso de Lima Buzzoni 

R.5.1 e 2 – Projeto Global – Pediatria da Santa Casa - 
Apresentação dos Projetos desenvolvidos junto a San-
ta Casa – Reunião conjunta com os parceiros RCSP-
Sumaré e participação do RCSP-Barra Funda (Projeto 
GG-1861646, em processo de aprovação no RI)

R.8.1 - Dia Mundial de Combate a Pólio - Divulgação 
por Banner e distribuição de Folder - no Chá Benefi -
cente no Terraço Itália; no Projeto Rumo na Escola e 
no Hotel no dia 24/10 quando da Reunião do Clube.


