
      A penúltima Comissão que abordare-
mos nesta série dos feitos do Pacaembu 
- gestão 2017/2018 é a da Fundação Ro-
tária, liderada pelo nosso companheiro 
Celso de Lima Buzzoni. Nesta comissão 
foram previstas e orçadas sete atividades 
com doze ações, praticamente todas reali-
zadas.
 Dessas ações temos as con-
tribuições realizadas a ABTRF – Asso-
ciação Brasileira da The Rotary Fundation, 
a saber:

 • Neste mês, foram recolhidos 
US$ 1,400.00 (R$ 4.802,00);

 • De julho/17 a abril/18, o Paca-
embu colaborou com US$ 543.00, par-
ticipando do Programa Seguro Solidário, 
patrocinado pelas seguradoras Porto Segu-
ro; Azul e Itaú que destinam 5% do prê-
mio líquido dos seguros contratados por 
rotarianos e agregados para a ABTRF; e

 • Acrescenta-se as participações 
do clube nas campanhas da Governado-
ria do Distrito (compra de panetones e de 
alianças) no valor de US$ 157,01;

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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Aniversariantes de maio

Agenda de maio
Dia 22/05
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária: “Presidente 
por um dia”, a ser conduzida pelo comp. 
William Cesar Santos

Dia 29/05
às 20h30: Reunião Ordinária com 
presença dos jovens participantes pelo 
Pacaembu no RYLA

Somando-se as três situações temos US$ 
2,100.00, considerando que somos 21 
associados a média é de US$ 100,00 per 
capita.  

 Quanto a utilização dos recursos 
disponibilizados através dos subsídios da 
Fundação Rotária tivemos:

 • um Global, que fi nancia a com-
pra de equipamentos para Instalação da 
UTI Pediátrica da Santa Casa (US$ 132 
mil), realizado em parceria com o Distrito 
da Índia; e

 • um Distrital, que em parceira 
com os RCSP-Barra Funda; Bom Retiro e 
Memorial da América Latina; possibilitou 
a “Manutenção do BLH – Banco de Leite 
Humano” da Santa Casa no valor de R$ 
6.200,00 o equivalente a US$ 1,755.00.

 Nesta comissão realizamos tam-
bém eventos voltados a erradicação da 
Pólio, já mencionados em outras comis-
sões, resumidamente foram o banner e 
os panfl etos divulgados e distribuídos nas 
regiões centrais da capital paulista de-
monstrando o trabalho do Rotary para a 
erradicação da Pólio no mundo, atingindo 
um público de milhares de pessoas.
 Concluindo, realizamos em 
novembro, mês em Rotary dedicado a 
Fundação Rotária, o fórum da comissão 
conduzido de forma brilhante e compe-
tente pelo governador 2001/2002 – Nahid 
Chicani.
 Nestes quase 30 anos de existên-
cia o Rotary Pacaembu já contribuiu com 
quase US$ 120 mil dólares, distribuindo 
91 Paul Harris. 

20 - casamento do comp.Cirino e Marian 
22 – Vanessa, esposa do comp. Roberson
22 – Felipe, neto do comp. Manoel
24 – Marta Cristina, fi lha do comp. 
Virgílio
28 – Carolina, neta do comp. Manoel
29 – Vitor, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
30 – Rafael, fi lho do comp. Acerbi
31 – Camila, neta da companheira Maiby

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O companheiro Celso Lima Buzzoni, nosso protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: o companheiro 
do RCSP – Barra Funda – Marcus Vinicius Barretto de Almeida, responsável pelo fórum 
em pauta; no lugar n. 3 a companheira Célia Maria Sant’Ana Lagreca Acerbi – presidente 
2017/2018 do RCSP-Barra Funda; no lugar n. 4 a companheira Regina Michalski Ramos 
Pichioni – presidente 2017/2018 do RCSP – Bom Retiro; no lugar n. 5 o companheiro 
Renato Figueiredo – Governador 2007/2008 do Distrito 4610 – sócio do RCSP-Memori-
al da América Latina, nesta reunião representando também o Presidente 2017/2018 do 
clube, Vilso Lobato, ausente por motivos profi ssionais; no lugar n. 6 o companheiro Luiz 
Fernando Corrêa de Toledo – Governador Assistente do Grupo 04 – e sócio do RCSP-
Bom Retiro e no lugar n.7 o companheiro Osmar Azevedo – Governador 2016/2017 

Assuntos tratados na última reunião
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Dólar Rotário maio R$ 3,43

Conselho Diretor 2017-18
do Distrito 4610 e sócio do RCSP-Memorial da 
América Latina.  Anunciou também a presença da 
companheira Solange Maria Bianchi de Carvalho 
– Governadora Assistente 2018/2019 – sócia do 
RCSP-Barra Funda. Em seguida, o companheiro 
Buzzoni pronunciou o lema da gestão “O Rotary 
faz a diferença”; a virtude do mês “Sabedoria”; os 
aniversariantes e as efemérides da semana. Feita a 
leitura do currículo do companheiro Marcus Vini-
cius, passou a pauta da noite, o “Fórum – Serviços 
a Juventude” (vide detalhes a seguir). Terminado 
o Fórum, brilhantemente conduzido pelo Marcus 
Vinicius, o Presidente Bispo liberou a palavra aos 
membros da mesa, todos se manifestando positi-
vamente pela qualidade do trabalho desenvolvido. 
Solicitou ao companheiro Scatolini que anun-
ciasse os avisos sobre a Conferência Distrital (vide 
agenda). Em seguida, o presidente retomou a pa-
lavra ressaltando a sintonia que os quatro clubes 
demonstraram durante a gestão, culminando com 
a presente reunião, em que se registrou a espeta-
cular presença de quase 50 pessoas, acontecida 
em clima de descontração e companheirismo en-

tre os sócios dos clubes. Comentou também dos 
vários eventos e trabalhos realizados em conjunto, 
aproveitou a oportunidade para expor os resulta-
dos alcançados pela conclusão no início do mês 
do Projeto “Manutenção do BLH – Banco de Leite 
Humano da Santa Casa” fi nanciado por Subsídio 
Distrital e no qual os quatro clubes foram parcei-
ros. Terminando, agradeceu: aos presidentes pela 
transferência de suas reuniões possibilitando o 
sucesso da noite; aos governadores o apoio rece-
bido, e aos convidados e companheiros pelo pres-
tigio e presença; nada mais a tratar as bandeiras 
hasteadas foram saudadas e a reunião encerrada 
às 22h25.  
 Obs: O companheiro Bortoli justifi cou a 
sua ausência por motivo de saúde; o companheiro 
Renato por motivo de trabalho; e o Manoel por 
problemas de saúde em família.
 Agradecemos ao companheiro e
Governador 1999/2000 - Marco A. Gazel do RCSP-
Pacaembu por ter deliberado o seu lugar na mesa 
dos trabalhos em deferência aos governadores pre-
sentes Renato Figueiredo e Osmar Azevedo.



H.17.1 – Fórum de Serviços à Juventude

 Por iniciativa do companheiro Luiz Fernando, Governador 
Assistente do Grupo 04, em REPRESE realizada em janeiro no reiní-
cio dos trabalhos da gestão 2017/2018, os quatro clubes do grupo 
decidiram por consenso a realização do Fórum de Serviços à Juven-
tude, conhecedor do trabalho desenvolvido a respeito pelo compa-
nheiro do RCSP-Barra Funda - Marcus Vinicius Barretto de Almeida, 
o Luiz Fernando fez o convite naquele momento agendando o even-
to para a data de 15 de maio, mês dedicado em Rotary à Juventude.

 Sobre o palestrante é um entusiasta do assunto, 
como demonstra seu currículo repleto de ações e ativi-
dades não só sobre a Juventude como dos vários progra-
mas e projetos de Rotary.
 Sobre o Fórum, não podia ser melhor, conforme 
enfatizado pelo Governador Renato Figueiredo, aplicou o 
conceito de fórum, ou seja espaço destinado a discussão 
de um tema. Perguntando e provocando os participantes 
sobre os vários serviços disponibilizados pelo Rotary à ju-
ventude, conseguiu obter do público as várias defi nições 
e fi nalidades dos programas existentes tais como: o RYLA; 
o Intercâmbio de Jovens; o Rotaract; o Interact; o Projeto 
Rumo e os demais programas. Nessas explicações os com-

panheiros deram vários depoimentos das experiências vivenciadas 
pelos seus clubes, demonstrando a rica e importante contribuição 
do Rotary na formação e profi ssionalização do jovem brasileiro.
 Bastante aplaudido pelos presentes, refl etindo a qualidade 
do trabalho realizado pelo palestrante, o governador assistente e 
os presidentes, dos quatro clubes, ofereceram um certifi cado reco-
nhecendo e registrando o momento.



R.4.1 – Subsídio Distrital 
– Manutenção do BLH – 
Santa Casa 

 Recebido nesta 6ª. feira – dia 18/05/2018, e-mail da Área 
de Captação de Recursos da Santa Casa de Misericórdia agradecen-
do o RCSP-Pacaembu pelo itens doados ao BLH – Banco de Leite 
Humano da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

H.14.1 – Intercâmbio de 
Jovens - Inbound 

 Recebida a fi cha de apresentação da 
nossa Intercambista (inbound), a jovem Yen-
Ting YIN, que adotará o nome de “Betty” para 
facilitar a sua integração entre os brasileiros. 
Ela provém de Taoyuan City – Taiwan e é con-
tra partida da Luiza que estará nos próximos 
meses embarcando para o intercâmbio de um 
ano em Taiwan. Contatada a família da Luiza, 
responsável pela recepção e acomodação da 
intercambista no Brasil, que em colaboração 

com a área de Intercâmbio do Distrito e deste Clube está providen-
ciando a regularização necessária (Garantia de Matrícula em escola 
no Brasil; Autorização para emissão de vistos de entrada e saída en-
tre os países; e outros documentos).


