
 Último mês do ano. Praticamente 
metade de Gestão já aconteceu. O ano se 
fi nda. Verifi cando o que já foi realizado de 
nosso Plano de Atividades da atual Gestão 
constata-se que muito se avançou. As fotos 
dos eventos realizados mostram a partici-
pação dos companheiros, uns mais outros 
menos, mas todos deram o máximo que 
puderam para contribuir com as causas de 
Rotary. 
 É difícil conseguir uma partici-
pação de todos. Cada um tem seus pro-
blemas e evidentemente seus afazeres, 
mas acredito que todos contribuem com 
o que podem. Lembrem-se este ano, esta-
mos anotando em nossa lista de presença 
o número de horas dedicadas a Rotary. É 

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium

 O companheiro 
Celso de Lima Buz-
zoni, protocolo, anun-
ciou a composição da 
mesa: lugar 1: Ronaldo 
José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: o 
companheiro do RC de 
São Paulo – governador 
2001/2002 Nahid Chi-

cani; e no lugar n. 3 o companheiro do RCSP – Pacaembu – 
governador 1999/2000 Marco Antônio Gazel;e a presença dos seguintes convidados 
Yara Cury Chicani, esposa do apresentador da noite Governador Chicani, e do compa-
nheiro do Rotary Clube de Mineiros - Parque Nacional das Emas (Estado de Goiás), Jais-
son Elizeu Barros, em seguida  pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e a 
virtude do mês “Generosidade”, bem como as efemérides da semana e os aniversariantes 
de novembro. Em pauta, o Fórum sobre a Fundação Rotária apresentado pelo Governa-
dor Chicani (vide de-
talhes). Terminado o 
fórum e esclarecidos 
os pontos levantados 
foi oferecida a pa-
lavra ao convidado 
Jaisson que se apre-
sentou informando 
que a trabalho em 
São Paulo procurou 
um clube para visi-
tar e pelo horário da 
reunião preferiu o 

Assuntos tratados na última reunião
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Aniversariantes de dezembro

Agenda de dezembro

uma forma de mensurarmos o quanto con-
tribuímos com a organização. O Rotary 
não se faz só pelas contribuições mone-

01 – Lorena, fi lha do companheiro Leandro
09 - Companheiro Ivo
15 – Gustavo, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
20 – Patrícia, fi lha do companheiro Bortoli
25 - Ana Carolina, fi lha do companheiro 
Scatolini
26 - Marian, esposa do companheiro Cirino
26 – Caio José, neto do companheiro Bispo
29 – Rafael, neto do companheiro Virgílio
30 – Companheiro Leandro
30 – Felipe, fi lho do companheiro Joel
30 – Martina, bisneta da companheira 
Maiby

Dia 05/12
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária – Subsídio 
Distrital e Global
Dia 06/12
às 15h: Dia de Natal na Creche da Santa 
Casa – entrega de brinquedos
Dia 12/12
às 20h30: Presidente por um dia
Dia 19/12
às 20h30: Festiva de Natal

tárias de cada um, mas principalmente 
pelo tempo que dedicamos a ele. Rotary 
não é lugar de perder tempo. Esse tempo é 
precioso. É de um valor difícil de mensu-
rar. Para a vida valer a pena o tempo que 
gastamos para vivê-la deve ser muito bem 
aproveitado. 
 “... O segredo do tempo não está 
nas horas que passam, está nos momentos 
que fi cam, pois são eles que vão contar a 
sua, a nossa, história de vida.” (adaptado de 
uma mensagem recebida via WhatsApp)

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18
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Dólar Rotário dezembro R$ 3,26

Conselho Diretor 2017-18

 Atendendo orientação do Governador 
Francisco e cumprindo o atual Plano de Ativi-
dades foi realizado na última reunião o Fórum da 
Fundação Rotária.
 Foi convidado o Governador 2001/2002 
do nosso distrito 4610 e atual presidente da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, o compa-
nheiro do Rotary Club de São Paulo - Nahid Chica-
ni, para apresentação do Fórum, o que o fez com 
muita propriedade. Iniciou apresentando os Ob-
jetivos de Rotary; a Missão da Fundação Rotária 
(que consta do nosso último boletim mensagem 
do presidente); os Fluxos de Recursos e as Metas 
de Captação da atual gestão do Distrito.
 Quanto aos Fluxos expos o comporta-
mento de arrecadação do distrito 4610 nos últi-
mos anos; ilustrando com demonstrativos e expos 
das Contribuições realizadas pelos rotarianos no 
mundo todo como esses valores são aplicados nos 
Programas da Fundação Rotária; sendo que há 
uma quantia específi ca destinada à Pólio e para os 
demais programas os recursos advém do FDUC e 
do Fundo Mundial, o primeiro destinado aos pro-
jetos referentes aos Subsídios Distritais e o segun-
do aos Subsídios Globais.

 A respeito solicitou que o companheiro 
Buzzoni, presidente da Comissão da Fundação 
Rotária do Clube, fi zesse um breve relato sobre os 
projetos em desenvolvimento pelo Pacaembu, foi 
quando informou:

• do Projeto da Pediatria da Santa Casa em anda-
mento a ser realizado com recursos dos Subsídios 
Globais em parceria com o distrito da Índia (em 
fase de liberação de mais de U$ 130, mil); e

• do Projeto de Manutenção do BLH – Banco de 
Leite Humano da Santa Casa a ser realizado com 
recursos dos Subsídios Distritais (o governador 
Francisco está liberando R$ 6 mil para cada GA 
para esses subsídios).

 Concluindo o Fórum, o Governador Chi-
cani, apresentou que a meta da Governadoria 
na atual gestão é arrecadar U$ 250,000 sendo 
U$ 114,000 por contribuições dos rotarianos e 
o restante por várias fontes, destacando: Seguro 
Solidário (o Pacaembu foi o clube que mais con-
tribuiu com esta modalidade na última gestão); 
venda de panetones e ovos de Páscoa e outras.

Pacaembu, in-
formou que é 
oriundo do Ro-
taract admitido 
no clube há 
pouco tempo. O 
seu clube desen-
volve projetos 
e tem seu re-
conhecimento 
junto a comuni-
dade. O presi-
dente Bispo lhe 

presenteou com o Livro de 25 anos do Clube; com 
o Plano de Atividades da Atual Gestão e com uma 
Flâmula do Pacaembu, agradecendo sua visita e 
colocando o clube a sua disposição toda a vez 
que estiver em São Paulo. Ao companheiro Chi-

cani ressaltou quando atuaram juntos um como 
Governador e o outro como Presidente na gestão 
2001/2002 sob o lema “A Humanidade é a Nos-
sa Missão” e o cumprimentou pela apresentação 
clara e brilhante sobre a fundação Rotária marcan-
do o evento pela entrega de um certifi cado, agra-
deceu também a prestigiosa presença da Yara sua 
esposa. Nada mais a tratar, as bandeiras hasteadas 
foram saudadas e a reunião encerrada às 22:25 hs.

Fórum “Fundação Rotária”



Aconteceu na semana

• Em 25/11 – Realizado o Seminário sobre Captação de Re-
curso patrocinado pelo Distrito que contou com a presença do 
nosso companheiro Scatolini.

• Em 29/11 – Realizada a 3ª. reunião do Grupo multidisci-
plinar para remodelação do 3º. Andar da Pediatria da Santa 
Casa. Destaque para as participações do Dr. Marco Aurélio que 
defi niu o objetivo maior do Projeto “DIGNIDADE no atendi-
mento das crianças pela Pediatria da Santa Casa” e da Arquiteta 
Ana M. Fasanella, professora da FAU – Faculdade de Arquitetu-
ra do Mackenzie que apresentou um roteiro de trabalho para 
realização do projeto. Participaram pelo Rotary Pacaembu os 
companheiros Scatolini e Bispo.

• Em 30/11 – Protocolado o Projeto “Manutenção do BLH _ 
Banco de Leite Humano da Santa Casa” que contará com os 

Subsídios Distritais liberado pelo Governador Chico. São par-
ceiros do Pacaembu neste intento os RCSP – Barra Funda; Bom 
Retiro e Memorial da América Latina. 

• Em 02/12 – Realizado o Seminário sobre Projetos Humani-
tários pelo Governador Francisco, apresentando uma feira de 
projetos. Participaram pelo Pacaembu os companheiros Scato-
lini e Bispo.

• O Rotary Club de São Paulo – PACAEMBU foi notícia na pág. 
17 do Comunicado Mensal do Distrito – setembro de 2017 
pelo Donativos entregues a AVOCH – Associação dos Volun-
tários do Hospital das Clínicas – na foto os companheiros Re-
nato; Scatolini e Bispo.
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