
 Este início de ano começa com 
o clube tomando uma série de decisões 
importantes para o seu futuro. Na reunião 
do conselho diretor acontecida concomi-
tantemente com a reunião ordinária do 
clube foram debatidas situações que o 
clube deverá refl etir e se preparar para as 
mudanças que se avizinham com o Dis-
tritamento aprovado pelo Rotary Interna-
cional.
 As prioridades não devem se limi-
tar ao Desenvolvimento do Quadro Social, 
há necessidade de fortalecer os pontos 
fortes do clube*, e atuar sobre seus pontos 
fracos que certamente exigirão esforços 
de todos; para que a qualidade de atuação 
que sempre distinguiu o clube, não se ar-

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium

 O companheiro Celso Lima 
Buzzoni, protocolo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 
2: o companheiro Geraldo Silva Acerbi 
– Tesoureiro; e no lugar n. 3 o compa-
nheiro Abelardo Marcos Jr – Secretário.  
O protocolo, também, pronunciou o 
lema da gestão “O Rotary faz a difer-
ença” e a virtude do mês “Tolerância e 
Paciência”, bem como as efemérides da 
semana e os aniversariantes do mês de 
janeiro. Como pauta teve a realização da Reunião do Conselho Diretor, atendendo a uma 
decisão do clube, de que sempre que possível as reuniões fossem realizadas concomitantes 
com as reuniões ordinárias. A pauta da reunião do conselho foi previamente enviada aos com-
panheiros, inclusive a minuta da ata da última reunião, que foi aprovada bem como decidido 
os assuntos pré-indicados a maioria relacionados a rotina fi nanceira do clube (a minuta da ata 
será oportunamente enviada aos companheiros). Concluindo foi agradecida a presença dos 
companheiros presentes e as bandeiras hasteadas foram saudadas e a reunião encerrada ás 
22:30 hs. 
 Obs.: Os companheiros Cirino e Renato justifi caram a ausência por motivo de tra-
balho e o companheiro Manoel por motivo de saúde de familiar.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso Lima 

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

Aniversariantes de janeiro

Agenda de janeiro

21 - casamento do companheiro Buzzoni e 
Annaluiza
23 – casamento do companheiro Roberson 
e Vanessa
27 - companheiro Renato

Dia 23/01
às 20h30: Presidente por um dia: com-
panheiro Leandro de Oliveira Montez

Dia 30/01
às 20h30: Festiva do mês (Reconheci-
mento Profi ssional)

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

refeça e que estejamos preparados para 
as inevitáveis mudanças que acontecerão 
quando da efetivação do Distritamento. 

 É importante que todo compa-
nheiro se engaje a essa preocupação para 
que o Distritamento seja um momento de 
reconhecimento do muito trabalho desen-
volvido ao longo dos nossos quase 30 anos 
de existência; e dos espaços conquistados 
com muita dedicação e empenho de atu-
ação. Um momento de evolução para o 
Rotary, principalmente para o Rotary Club 
de São Paulo - Pacaembu.

*  Dentre eles, o ponto que sempre se destaca 
é o grau de companheirismo, marca registrada 
entre seus associados.
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R.5.1 – Projeto Subsídio Global – Santa Casa – 
GG1861646

 Relembrando, o projeto visa munir a UTI da 
Pediatria da Santa Casa de equipamentos essenciais 
ao atendimento de casos graves de crianças hospi-
talizadas na Instituição.  O coordenador do Projeto, 
companheiro Scatolini, enviou esta semana ao Rotary 
Internacional as respostas aos questionamentos rece-
bidos em novembro próximo passado. As perguntas 
pertinentes a operação e a razão do projeto procu-
raram esclarecer as dúvidas apresentadas. Contou-se 
com a participação do corpo técnico da Santa Casa, 
que formalizou, na semana passada, as justifi cativas 

solicitadas, inclusive complementadas por uma de-
claração de seu Diretor Técnico o Prof. E Dr. Rogério 
Picchini, demonstrando a carência e a necessidade
dos equipamentos pleiteados. No distrito, con-
tamos com as orientações da Fundação Rotária, 
mas precisamente dos companheiros Raul Casa-
nova e Paulo Grimaldi e no clube com as colabo-
rações dos companheiros Abelardo Marcos Jr., 
subcoordenador do projeto, e Marco Antônio Ga-
zel, médico e governador do distrito 1999/2000.

H.8 – Atender
Entidades Assistenciais

 Como decidi-
do na 6ª reunião do 
conselho diretor – 
2017/2018 do RCSP-
Pacaembu, foi en-
tregue à Creche Dona 
Antonieta Altenfelder 
o material para pintura 
do estabelecimento. 
Esse material foi ad-
quirido com recursos 
do Chá Benefi cente 
do Clube realizado no 
Terraço Itália em outu-
bro p.p. (no valor de 
R$ 831,00) comple-
mentado pela doação 
do Grupo Clodoaldo 
Tintas, indicado pelo 

companheiro Cirino. Doação esta conseguida por 
meio da atuação do companheiro Scatolini.    

H.7.2  – Subsídio Distrital – Manutenção do 
Banco de Leite Humano (BLH) – Santa Casa

 Em 19/01, recebido e-mail do Governa-
dor Chico informando a aprovação do Subsídio 
Distrital para Manutenção do BLH – Banco de 
Leite Humano da Santa Casa , projeto realizado 

pelo Pacaembu em parceria com os Rotary Clubs 
Barra Funda; Bom Retiro e Memorial da América 
Latina.

Aconteceu na semana

 Em 15/01 – Por convocação do Governador 
Chico foi realizada uma reunião de abertura do 2º 
semestre da Gestão 2017/2018 quando todos os li-
deres das comissões distritais tiveram oportunidade 
de apresentar o que fi zeram no 1º semestre; e o que 
estão fazendo e quais expectativas até o término da 
gestão. Ressaltando:

 • A necessidade de continuar perseguindo 
as metas relacionadas ao DQA (Desenvolvimento do 
Quadro Social); 

 • a atuação dos GAs – Governadores As-
sistentes como representantes do governador junto 
aos clubes;

• os meios disponibilizados pela Governadoria para 
que os clubes realizem boas reuniões e melhor aten-
dam as atividades estabelecidas em seus planos de 
atuação; e

• as necessidades de arrecadação, para fortalecer o 
Distrito, junto a Fundação Rotária.

 Concluindo o evento, o Governador Guei-
ros, conselheiro pessoal do Governador Chico, enal-
teceu as apresentações e as preocupações menciona-
das voltadas ao andamento dos trabalhos e busca de 
resultados, distante da diminuição de ritmo de traba-
lho que acontece no 2º semestre da gestão, quando 
as atenções estão mais voltadas à conferência distri-
tal.   

A.0.1 - Fórum - Comis-
são de Administração

        Em 07/11/17, 
foi solicitado, de 
forma estratégica, 
ao companheiro 
Bortoli a realização 
do Fórum da Co-
missão de Admi-
nistração, da qual é 
o atual presidente.  
 Com muita 
propriedade foi exe-
cutado tal mister, 
não só provocando nos companheiros do clube re-
fl exões sobre a sua administração como melhor o 
preparando para o evento da semana seguinte que 
foi a visita do governador. Por motivos de força maior 
não foi possível na data entregar ao Bortoli o cer-
tifi cado que formaliza e reconhece o seu brilhante 
trabalho o fazendo nesta reunião de 16/01/2018, a 
quem mais uma vez registramos os nossos agradeci-
mentos.


