
 Este mês que se fi nda é dedicado 
em Rotary à Fundação Rotária. 
 “A missão da Fundação Rotária 
do Rotary Internacional é capacitar os 
rotarianos para promover a boa vontade, 
paz e compreensão mundial por meio de 
apoio às iniciativas de melhoria da saúde, 
da educação e do combate à pobreza.” 
(reproduzida do caderno: “Lidere seu clube – 
Presidente “edição de 2016-2019) 
 Quando presenciamos o regis-
tro do trabalho relatado ao fi nal deste 
boletim sobre o Banco de Leite Humano 
implantado pelo Rotary na Santa Casa de 
São Paulo em que os profi ssionais envolvi-
dos falam de suas realizações em poder 
atender os carentes que se utilizam do 
recurso; a qualidade do material e dos 
equipamentos instalados pelo Rotary os 
comparando com situações de excelên-
cia, raras em hospitais públicos e pouco 
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Boletim Stadium

 O companheiro Celso de Lima Buz-
zoni, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no lugar 2: o com-
panheiro Virgílio Francisco Cação Filho; 
e no lugar n. 3 o companheiro Leandro 
secretário da reunião; pronunciou o lema 
da gestão “Rotary faz a diferença” e a vir-
tude do mês “Generosidade”, bem como 
as efemérides da semana e os aniversari-
antes do mês, justifi cou as ausências dos 
companheiros: Manoel, por luto; Emira, e 

Sérgio, por saúde; Abelardo e Rachel, por motivos profi ssionais; e Scatolini, por com-
promissos familiares. Em pauta, a apresentação do companheiro Virgílio, o presidente 

por um dia do mês (vide deta-
lhes). Reunião encerrada ás 
22.15.

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de novembro

Agenda de novembro

comuns em hospitais privados que dispõe 
de recursos para tal, é realmente emocio-
nante. Acrescentando ao profi ssionalismo 
ora relatado a prática do projeto que bene-
fi cia diretamente um número signifi cativo 
de pessoas carentes que sem essa atuação 
possivelmente teriam um destino adverso, 

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 28/11
às 20h30: Fórum Fundação Rotária
Moderador: Governador 2001/2002 Nahid 
Chicani

Dia 05/12
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor
Dia 12/12
às 20h30: Presidente por um dia
Dia 18/12
às 20h30: Festiva de Natal

e, somando que indiretamente quem mais 
ganha é a própria comunidade por ter em 
um futuro breve um cidadão de melhor 
resistência às adversidades naturais que 
só o leite materno é capaz de oferecer, 
possibilitando um desenvolvimento físico 
e intelectual de melhor qualidade, é real-
mente gratifi cante.
 Fazer a diferença é isto. É praticar 
a missão da Fundação Rotária proporcio-
nando aos cidadãos um mundo melhor.
 Nesta semana, teremos o Fórum 
sobre a Fundação Rotária, convidamos o 
governador 2001/2002 Nahid Chicani que 
pela prática e excelência de atuação muito 
tem a contribuir para o desenvolvimento 
de nosso clube, é um momento para refl e-
tirmos e nos orgulharmos de pertencer a 
uma Instituição como Rotary.

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Agenda de dezembro
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Conselho Diretor 2017-18

Aconteceu na semana

Presidente por um dia

 O projeto “Presidente por um dia” 
reserva para o companheiro que ainda não 
teve a oportunidade de presidir o clube uma 
reunião para que dê a pauta mais interessante 
que entender.
 Desta vez tivemos a apresentação do 
companheiro Virgílio, que explanou sobre a 
sua vida profi ssional e seus momentos de Ro-
tary.
 Como profi ssional iniciou atuando na 
atividade de fotógrafo, foi professor e exerceu 
cargos em empresas de porte, com destaque 
o fato de ser Diretor de Recursos Humanos 
da Kodak, onde era responsável pelas nego-
ciações que resultavam nos acordos sindicais. 
É normalista, diplomado em História e bacha-
rel de Direito. 
 Ingressou em Rotary em 2006; che-
gando a ser presidente do RCSP-Moema na 
gestão 2010/2011, entre os trabalhos reali-
zados destaque para as atuações voltadas à edu-
cação; ao cuidado com crianças e idosos; e aos 
carentes de rua entre outras. 
 É sócio do RCSP-Pacaembu desde feverei-
ro de 2016 apadrinhado pelo companheiro Jayme, 

um dos fundadores do nosso clube. É um membro 
atuante, participando da maioria dos projetos do 
clube, um rotariano modelo, engajado na missão 
do servir.  

 Em 24/11 – Realizada as fi lmagens na 
Santa Casa para o documentário do Projeto “Ban-
co de Leite Humano” implantado pelo RCSP-
Barra Funda, que teve como um dos parceiros o 
RCSP-Pacaembu. As fi lmagens fazem parte de um 
programa de Imagem Pública patrocinado pelo 
Distrito 4610, que visa registrar e divulgar os prin-
cipais feitos de seus clubes nos últimos anos. Um 
dos projetos escolhido foi o do Banco de Leite 
Humano da Santa Casa. Falaram pela Santa Casa 
o atual superintendente Sr. Carlos Augusto Meim-

berg; o diretor da Pediatria o Dr. Marco Aurélio 
Safadi; e a nutricionista do Banco de Leite a Sra. 
Miriam P. Tavares. Pelo Rotary falaram os compa-
nheiros Murilo do Barra Funda e o Abelardo do 
Pacaembu. Depoimento especial de uma mãe 
usuária do Banco de Leite muito grata pela recu-
peração de seu fi lho prematuro nutrido com o leite 
humano a ele disponibilizado. Destaque especial 
ao trabalho do companheiro Scatolini que conta-
tou os entrevistados; agendou; coordenou e acom-
panhou as fi lmagens.


