
 Esta semana é a nossa primeira 
festiva do ano e a sétima da gestão. As fes-
tivas em Rotary são eventos de integração 
entre associados e comunidade, são mo-
mentos para aproximação entre os par-
ticipantes, indicadas para mostrar o que é 
Rotary aos potenciais e futuros rotarianos.
 As festivas de nosso clube sem-
pre são marcantes. Ora pelo tema que 
abordam, ora pela notoriedade dos pales-
trantes convidados, ora pela simples, mas 
não de menor importância, oportunidade 
de reunir os associados e cônjuges. Nes-
ta gestão, foram realizadas festivas para
homenagear o Dia dos Pais; para home-
nagear o último presidente; para comemo-
rar as festas de fi m de ano; para recepcio-
nar o casal governador em sua visita 
ofi cial; para lançar o nosso Projeto Tia 
Maybi, enfi m, temas e personalidades de 
destaque.

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 Lima 
Buzzoni, protocolo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: Ronaldo 
José Bispo, presidente 2017/2018; 
no lugar 2: o companheiro Leandro 
de Oliveira Montez; e no lugar n. 3 
o companheiro Abelardo Marcos Jr 
– Secretário.  O protocolo, também, 
pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a diferença” e a virtude do mês “Tolerância e 
Paciência”, bem como as efemérides da semana e os aniversariantes do mês de janeiro. Como 
pauta a continuidade do Programa “Presidente por um dia” apresentado pelo companheiro 
Leandro (ver detalhes a seguir). Concluindo foi agradecida a presença dos companheiros pre-
sentes e as bandeiras has-teadas foram saudadas e a reunião encerrada ás 22:30 hs. 
 Obs.: Os companheiros Bortoli e Virgílio informaram que não poderiam estar presentes 
e o companheiro Manoel justifi cou a ausência por motivo de saúde de familiar.

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de janeiro

Agenda de janeiro

27- companheiro Renato
29 - João Pedro, neto do companheiro 
Acerbi
31 – Lucas, fi lho do companheiro Antonio 
Carlos

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

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 É marca de nossas festivas a par-
ticipação dos cônjuges, o que torna o 
evento mais descontraído e alegre, propor-
cionando uma melhor integração das 
famílias do clube e um engajamento entre 
seus membros com os assuntos do clube, 
incluindo como membros os cônjuges. 

Cabe salientar, o exemplo do nosso atu-
al governador Chico que na maioria dos 
eventos do distrito está acompanhado de 
sua esposa Magda, presença esta sempre 
realçada.
 A festiva desta noite é pratica-
mente um reencontro dos companheiros e 
casais do clube neste início de ano. Como 
vem acontecendo em festivas anteriores 
teremos um espaço para os reconheci-
mentos profi ssionais defi nidos pelo con-
selho diretor, desta vez referenciando a 
profi ssão do engenheiro. Momento opor-
tuno para convidar conhecidos para sentir 
esse ambiente agradável e fraternal que 
proporcionamos e quiçá em futuro próxi-
mo participar desta Instituição Rotary que 
tanto nos orgulhamos de pertencer. 

Agenda de fevereiro
Dia 06/02
às 20h30: Reunião Ordinária (Reunião do 
Conselho Diretor)
Dia 13/02 – Não haverá reunião (Carnaval)

Dia 20/02
às 20h30: Reunião a ser transferida para o 
RCSP-Sumaré, no dia 22/02
Dia 22/02
às 20h30: Colégio Rio Branco (Higienó-
polis) - 113º. Aniversário do Rotary 
Internacional 
Dia 27/02
às 20h30: Fórum Serviços Profi ssionais
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Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 
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Maiby Aranha Homsi Elias

Sub-Comissão de Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

1º Diretor de Protocolo
Celso de Lima Buzzoni
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Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino
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e Tec. da Informação
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Comissão do DQA
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Serviços Profi ssionais
Celso de Lima Buzzoni e 

Manoel J.R.do Valle Neto

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Ofi cial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo e
Roberson Medeiros

Serviços à Juventude
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Comissão Fundação Rotária
Celso de Lima Buzzoni

Conselheiro Pessoal (Inst. de Rotary)
Marco Antonio Gazel e

José Luiz Scatolini
Conselho Fiscal

Antonio C. Guimarães
Ricardo H. A. Almança
William Cesar Santos

Dólar Rotário janeiro R$ 3,30

Conselho Diretor 2017-18

Aconteceu na semana

• Em 24/01 – Recebido convite do companheiro 
Alexandre Moreno Barrot atual presidente do RCSP
-Sumaré para a XL Reunião Interclubes Waldis
Dellamanha e comemoração do 113º. Aniversário da 
Fundação do Rotary Internacional, que acontecerá no 
próximo dia 22 de fevereiro, no Colégio Rio Branco.

• Em 25/01 – Realizada reunião com o Secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Jarinu e com a Engenheira Ambientalista da Secre-
taria para defi nição de um projeto para o plantio de 
arvores. Convém ressaltar, que o Município de Jarinu 
em 06/06/2016 foi assolado por um evento natural 

comparado a um Furacão, com ventos que ultrapas-
saram os 100 Km/h, derrubando inúmeras árvores, 
praticamente destruindo a praça central e várias 
avenidas da cidade. Assim, há meses, desde pratica-
mente início desta atual gestão, o RCSP-Pacaembu 
vem se aproximando da administração do município 
para colaborar no que lhe for possível, na recupe-
ração de algumas dessas árvores - o que, além de 
divulgar a imagem de Rotary, atende a uma das ações 
do nosso Plano de Atividades e uma das metas do 
Presidente atual de Rotary Internacional (plantio de 
uma árvore por rotariano).

D.6.1 – Presidente por um Dia - companheiro 
Leandro O. Montez

 Em continuação ao nosso Programa “Presi-
dente por um Dia” convidamos o companheiro Le-
andro, o mais jovem do clube, que aceitou e realizou 
uma brilhante exposição de suas atividades pelo o 
que registramos os nossos agradecimentos.
 Iniciou apresentando sua simpática família, 
ilustrando com fotos que marcaram aniversários e 
momentos de confraternização entre familiares.
 A sua entrada em Rotary deu-se por conhe-
cer o companheiro Scatolini, quando da realização 
de um trabalho de monitoramento no condomínio 
deste último. Admitido em Rotary a praticamente um 
ano, já está engajado ao clube e conhecendo seus 
projetos. 
 Em seguida, passou à apresentação de suas 
atividades profi ssionais. É proprietário da empresa 
PRIME de segurança e monitoramento eletrônico. Da 
qual destacou os seguintes produtos:

 • segurança de portarias;
 • monitoramento eletrônico a distância de 
estabelecimentos comerciais:
 - redes de farmácias; 

 - de lojas de ven-
das de equipamentos e 
produtos de madeira.

 Contou várias 
situações que vivencia em 
seu dia a dia de trabalho, 
orientando aos assistentes 
os cuidados que devem ter 
quando transportam valores; quando da ida a ban-
cos; entre outras situações de rotina.
 Terminada a apresentação o presidente 
Bispo enalteceu a responsabilidade demonstrada 
pelo companheiro Leandro quando assumiu o com-
promisso da apresentação e o cumprimentou pela 
exposição realizada, simples, objetiva e que prendeu 
a atenção de todos, suscitando uma série de questões 
que indicou o quanto de interesse a sua atividade 
despertou, evidentemente pela forma como foi espla-
nada. Como forma de agradecimento e registro lhe 
foi entregue um certifi cado pelo seu engajamento ao 
Projeto “Presidente por um dia”.

Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

PARTICIPE
da 89ª. Conferência Distrital


