
 Como comentado no último bo-
letim, preparamos para a Governadoria um 
demonstrativo relacionando todas as ações, 
que podemos chamar de projetos, realizados 
nesta gestão. São trabalhos realizados prin-
cipalmente na “Comissão de Projetos Hu-
manitários” que conforme o organograma 
horizontal desenhado por esta gestão, quan-
do da idealização do Plano de Atividades, 
é a comissão que “puxa” todo o clube. Esta 
forma de estruturar o clube foi a forma como 
foi entendida e divulgada em nosso organo-
grama por este presidente, baseado nas ori-
entações recebidas do Presidente de Rotary 
Internacional Ian Riseley e do Governador 
Chico neste ano rotário de 2017/2018.
 Assim, nos baseando no Plano de 
Atividades, aprovado na 1ª. Assembleia  do 
clube em julho de 2017, essa Comissão é 
constituída de quatro sub-comissões: 

• Serviços á Comunidade;
• Serviços Profi ssionais;
• Serviços Internacionais; e 
• Serviços a Juventude.

 Em todas elas desenvolvemos 
ações, ou melhor, projetos. Como a solici-
tação da governadoria eram os projetos di-
recionados aos “Serviços Humanitários”, 
entendidos por esta presidência como os  
correspondentes aos “Serviços à Comuni-
dade”;  foram relacionados 17 projetos  (em 
média dois por mês) que movimentaram re-

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/ 

Edição nº 37 | 17/04/18 | Distrito 4610

Boletim Stadium

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

Aniversariantes de abril

Agenda de abril

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 17/04
às 20h30: Festiva do mês:
Apresentação dos trabalhos reali-
zados na Santa Casa durante esta 
gestão - será feita pelo companheiro 
Scatolini

13- companheiro Abelardo
16- companheira Rachel
16 – casamento do comp. Renato e Wassila
16 - Lara, neta do comp. Bortoli
17- casamento dos comp. Gazel e Emira
21 – associado honorário Eduardo Amorim
29 - Julia, neta da companheira Maiby

cursos na ordem de R$ 91.307,65 (deste 
valor apenas 2% saiu do caixa do clube, 
o resto foram doações de companheiros e 
de empresas). A partir de julho de 2017, os 
companheiros ao assinarem a lista de pre-
sença de nossas reuniões passaram a ano-
tar o número de horas vividas na semana 
para o Rotary. Assim, em maior ou menor 
número de horas, a maioria dos compa-
nheiros se dedicaram para a realização 
dos seguintes projetos: 

1. Rotary Day Saúde e Cidadania (em 
parceria com RCSP-Morumbi) em escola 
estadual do Jardim das Palmas;

2. McDia Feliz  atuação na loja McDonald`s 
do Limão na Vila Nova Cachoeirinha;

3. Dia da Criança – Creche – Santa Casa;

4. Chá Benefi cente Terraço Itália (arreca-
dação para AVOHC; FIC; Santa Casa;...);

5. Natal – creche da Santa Casa;

6. Manutenção do Banco de Leite Hu-
mano da Santa Casa (Subsídio Distrital – 
em parceria com os RCSP-Barra Funda; 
Bom Retiro e Memorial da América Lati-
na);

7. Atendimento à FIC – Doação de 10.000 
itens de higiene;

8. Atendimento à AVOHC doação de 
5.000 peças (roupas; livros; brinquedos...);

9. Atendimento à Santa Casa – Doações 
de mais de 500 peças (roupas; calçados; 
enxovais infantis...);

10. Páscoa – Creche da Santa Casa;

11. Pintura da Creche da Santa Casa;

12. Conserto de equipamento utilizado na 
Pediatria da Santa Casa;

13. Patrocínio de brinde para a IX Semana 
de Amamentação promovida pela Pediatria 
da Santa Casa;

14. Doação de 58 mudas de árvores para 
plantio em logradouros públicos da cidade 
de Jarinu-SP;

15. Doação de 50 livros do Projeto “Lendo 
para uma criança” da Fundação Itaú para a 
Biblioteca da Creche da Santa Casa;

16. Projeto Tia Maiby – Preparação de mo-
nitores para Leitura para crianças por adul-
tos;

17. Projeto –“Esquecimento de Livros” – 
45 livros doados a comunidade para leitura 
pelos adultos e adolescentes.

 Embora não concluído, não 
podemos deixar de acrescentar  neste rol 
o Projeto de Subsídio Global conseguido 
pelo clube, com destaque a atuação per-
sistente do companheiro Scatolini, visando 
a compra de equipamentos para a UTI da 
Santa Casa pelo expressivo valor de U$ 
132.000,00 (R$ 437 mil) que está sendo 
disponibilizado nesta semana para início 
da operação do projeto. 
 Como se vê o Pacaembu realizou 
muito.
 Enfatizando que, o ora apresen-
tado, refere-se apenas a sub-comissão de 
Serviços à Comunidade, nos próximos bo-
letins demonstraremos da mesma forma o 
que foi realizado nas demais sub-comissões 
e evidentemente nas demais comissões 
(DQA – Desenvolvimento do Quadro So-
cial; Imagem Pública; Fundação Rotária e 
Administração)* , prevendo que até a Con-
ferência, a se realizar no fi nal de maio, 
completaremos este registro, acrescido do 
que está em andamento e o que se pretende 
concluir até o fi nal de junho/2018.

*Obs.: A ordem das comissões aqui apresen-
tada é a entendida pela importância dada pelo 

Gov. Chico e o presidente de RI Ian Riseley.



Rotary Internati onal
Presidente Ian Riseley

Governador Rotary Distrito 4610
Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 

RCSP Pacaembu - Presidente 
Ronaldo José Bispo

Vice-Presidente
Marco Antonio Gazel

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretário
Leandro Oliveira Montez

Sub-Comissão de Frequência
Maiby Aranha Homsi Elias

Sub-Comissão de Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

1º Diretor de Protocolo
Celso de Lima Buzzoni

2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortoli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Sub-Comissão Planej. Estratégico 
e Tec. da Informação

Abelardo Marcos Junior

Sub-Comissão de Premiação
Ivo Alexandre Jr.

e Joel Roberto Scholl

Comissão do DQA
Joel Roberto Scholl

e Renato Silva Marti ns

Sub-Comissão de Classifi cações
Sérgio E. Carneiro e
Virgilio F. Cação F.

Sub-Comissão de Admissão
Ivo Alexandre Jr. e 

Jayme José de Araújo

Sub-Comissão
Desenvolvimento e Retenção

Renato Silva Marti ns

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Emira M. Aranha Gazel e
Leandro Oliveira Montez

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
Rachel de Rosso Buzzoni

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
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Conselho Diretor 2017-18

 O companheiro Celso de 
Lima Buzzoni, nosso 1º. protocolo, 
anunciou a composição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: a Sra. Sonia 
Maria Gonzalez Moraes presidente 
da AVOHC Associação dos Volun-
tários do Hospital das Clínicas; e no 
lugar n. 3 o companheiro Abelardo 
Marcos Jr., secretário; e as presenças 
da convidada: Maria Alice P. Cas-
tro Vice -Presidente da AVOHC e do 
visitante Sr. Clément Sarre. Em seguida, o compa-
nheiro Buzzoni pronunciou o lema da gestão “Rotary 
faz a diferença” e a virtude do mês “Gratidão”, bem 
como as efemérides da semana e os aniversariantes 
do período. A pauta da reunião foi a apresentação da 
AVOHC por sua presidente Dna. Sonia (ver detalhes 
em seguida). Oferecida a palavra ao visitante, o Sr. 
Clément, o mesmo pronunciou o interesse pelo Ro-
tary, merecendo um destaque nesta edição (ver em 
seguida). Pediu a palavra o companheiro Acerbi para 
informar que as despesas com o companheirismo re-
alizado na casa de praia do Cirino fi caram pratica-
mente no mesmo valor de uma reunião ordinária, 
como o evento ocorreu por transferência o custo 
foi automaticamente absorvido. Encerrando a re-
união o presidente agradeceu a presença do visitente 
Sr. Clément  e das convidadas Sras Sonia e Maria
Alice enaltecendo a excelente apresentação realizada 

    No último boletim foi 
apresentado um breve 
relato do que é AVOHC; 
como surgiu; e seus fei-
tos, além de como se 
deu a sua aproximação 
do Rotary Pacaembu. 
Tal registro entende-se 
que foi propício para a 
excelente apresentação 
que se seguiu nesta 
reunião, feita pela sua 
presidente Sra. Sônia.

   A apresentação se 
iniciou com um fi lme 

sobre a instituição, demonstrando com números 
impressionantes,  todo o trabalho que mais de 400 

voluntárias realizam nos 12 Institutos que compõem 
o complexo do Hospital de Clinicas (2.200 leitos o 
maior do Brasil; um dos maiores centros de atendi-
mento da América Latina e referência mundial em 
serviços hospitalares). São mais de 40.000 atendi-
mentos diários.
 A presidente, Dna. Sonia, acrescentou ao 
fi lme a parte humana do atendimento e tratamento as 
pessoas que se utilizam do hospital. Atuação enfati-
zada pelo companheiro Renato, médico do Hospital 
e que acompanha e vive esse trabalho desenvolvi-
do por essas voluntárias. A Sra. Sônia acrescentou 
que além dessa aproximação humana que realizam
atendem também a várias necessidades materiais de 
carência dos usuários do HC. Informando que vivem 
de doações de todos os tipos e tudo que recebem 
destinam a suprir as carências identifi cadas. Sali-

H.8.– AVOHC Associação dos Voluntários do 
Hospital das Clínicas

Assuntos tratados na última reunião

da instituição que representam, a AVOHC.  Antes de 
terminar, o presidente Bispo agradeceu diretamente 
à Emira e indiretamente ao Gazel por terem assu-
mido a presidência para o ano 2018/2019 em um 
momento tão conturbado que vivem, esclarecendo 
a todo o clube que o companheiro Scatolini - como 
vice-presidente - assumirá nas vacâncias que a presi-
dente precisar e pediu a todos os companheiros do 
clube que mais do que nunca se engajem nos proje-
tos e principalmente na administração do clube, no 
que foi acompanhado pelo Gazel que acredita que 
será um período de fortalecimento do Pacaembu pela 
fraternidade e solidariedade que marcam a situação. 
Nada mais a tratar as bandeiras hasteadas foram sau-
dadas e a reunião encerrada às 22:15 hs.

Obs: O companheiro Bortoli justifi cou a sua ausên-
cia pela comemoração do aniversário da Cecília e o 
Manoel por problemas de saúde em família.



Dia 23/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda

(clube padrinho);

Dia 24/04 às 20h
Prêmio Bandeirantes

Anota aí

Participe da 89ª. Conferência Distrital

entou que toda a atuação é profi ssional, isto é, qualquer atendimento aos 
carentes é feito por indicação de uma Assistente Social e toda aproximação 
ao paciente ou aos seus familiares acontece com o consentimento médico. 
 Mais da metade das voluntárias prestam serviço a AVOHC há mais 
de 10 anos e os novos engajamentos acontecem de forma espontânea, sen-
do que é pela prática que se desenvolvem nesse atendimento, respeitando 
as que não se adaptam que não é a maioria.
 Terminada a apresentação o clube fi cou bastante sensibilizado 
com tão nobre trabalho e certo que essa atuação em conjunto, AVOHC e 
Rotary Pacaembu, deve se fortalecer e se desenvolver.
 Como registro da visita o presidente Bispo e o companheiro Renato 
presentearam as convidadas com o Livro de 25 anos do Clube e com o 
atual Plano de Atividades, no qual onde além de divulgar o que é o Rotary
Pacaembu demonstra que entre suas ações estão previstos trabalhos em 
conjunto com a AVOHC.

Visita do Clément no 
RCSP Pacaembu

 O jovem Clément 
Sarre compareceu a nossa 
reunião espontaneamente, 
informou que utilizando um 
guia de Rotary verifi cou que 
as Reuniões do Pacaembu
acontecem próximo ao seu 
local de trabalho, resolveu 
então nos visitar.
 O presidente Bispo o 
chamou para se apresentar. O 
Clément informou que é con-
sultor na área de TI, é francês 
trabalhando atualmente no 
Brasil, conhece Rotary há 
muitos anos - quando foi in-

tercambista por seu país, na cidade de Franca em São Paulo. Foi 
lhe oferecido um kit em que consta o atual Plano de Atividades do 
Clube para se inteirar de nossas ações e abertas as portas para fre-
quentar nossas reuniões sempre que entender oportuno.

89ª. Assembleia do
Distrito 4610

 Aconteceu neste sábado dia 14 de abril, nas instalações 
do Colégio Rio Branco – Granja Viana - Cotia, a Assembleia do 
Distrito 4610. Aberta pelo Governador Chico foi conduzida pelo 
Governador eleito Borcato. A assembleia se destina aos presi-
dentes de clubes da gestão 2018/2019 e aos seus gestores.
 O companheiro Gazel foi um dos instrutores e também 
moderador da Sala “Secretaria”; o companheiro Scatolini foi o 
secretário na Sala “Fundação Rotária”. 
 Participaram pelo Pacaembu os companheiros: a Presi-
dente 2018-19 Emira Gazel, o Governador Assistente Joel, e os 
companheiros e também Vice-Presidentes 2018-19 - Gazel e 
Scatolini.


