
 Este espaço é mais um CONVITE  
do que uma mensagem.
 Nesta reunião o clube completa 
29 anos de existência, diferente dos anos 
anteriores não haverá a transmissão de 
posse entre gestões, mas estamos  anteci-
pando a nossa festiva do mês para celebrar 
a data.
 Será uma reunião normal entre 
os companheiros. Como na maioria das 
festivas da gestão, realizaremos os reco-
nhecimentos dos profi ssionais indicados e 
aprovados na última reunião do Conselho 
Diretor do Clube. Homenagearemos a to-

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 junho

Agenda de junho

dos que contribuíram com esta gestão para 
atingirmos a maioria das metas estabeleci-
das e mantermos o nosso clube entre os de 
destaque do distrito.
 Para esta reunião é solicitada a 
presença das cônjuges dos companheiros 
do clube pois trata-se de uma data mar-
cante, sigam o exemplo do Governador 
Chico e do presidente Bispo, que em todos 
os eventos sempre estão acompanhados 
das suas esposas Magda e Marcia.

01 – Carlos, fi lho da companheira Maiby
02 - casamento do comp. Sergio e Rosani
03 - Karin, fi lha do companheiro Sergio
07 – neto do companheiro Virgilio
11 - companheira Maiby
15 - Vera Helena, esposa do comp. Manoel
17 - companheiro Jayme
18 – Luiz Eduardo neto do comp. Virgilio
19 - Ingrid, fi lha do comp. Antonio Carlos
22 – Ana Flora esposa do comp. Virgílio
23 - companheiro William
25 – Felipe fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgílio
27 - casamento do comp. Manoel e Vera
28 - casamento do comp. Acerbi e Roseli

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, 
nosso protocolo, anunciou 
a composição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no 
lugar 2: a companheira, e 
presidente 2018/2019 Emira 
Maria Aranha Gazel; e no 
lugar n. 3 o companheiro 
Celso L. Buzzoni, também secretário desta reunião; pronunciou o lema da gestão “O 
Rotary faz a diferença”; a virtude do mês “Sabedoria”; as efemérides e os aniversarian-
tes da semana. Assumindo a reunião o presidente Bispo, contando com a colaboração 
dos companheiros Gazel; Scatolini e Virgílio, comentou sobre a conferência acontecida 
no último fi m de semana (vide detalhes abaixo). Em seguida solicitou a companheira 
Emira que liderasse a reunião para realização de uma revisão do atual Plano de Ativi-
dades, quando se verifi cou quais ações permanecerão para o próximo ano rotário e 
quem serão os companheiros responsáveis por suas realizações, posteriormente o plano 
será consolidado e divulgado ao clube. Nada mais a tratar as bandeiras hasteadas foram 
saudadas e a reunião encerrada às 22h25.  
 Obs: O companheiro Abelardo justifi cou a sua ausência por motivo de trabalho 
e o companheiro Manuel por motivo de saúde em família.

Assuntos tratados na última reunião
Dia 05/06
às 20h30: Reunião Festiva do Mês:
Aniversário do clube RCSP Pacaembu

Dia 12/06
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 19/06
às 20h30: Reunião Ordinária, com os 
participantes do RYLA 2018 como convi-
dados

Dia 26/06
às 20h30: Reunião transferida para 
RCSP-Memorial da América Latina
(posse da gestão 2018/2019)



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

Dólar Rotário junho R$ 3,64

Conselho Diretor 2017-18

89ª. Conferência Distrital   - Distrito 4610

 A 89ª. Conferência Distrital, denominada 
a das Virtudes que Fazem a Diferença, aconteceu 
de 25 a 27/05/18 nas instalações do Hotel Bour-
bon, em Atibaia, liderada pelo Governador Chico 
e esposa Magda; teve como Representante do 
Presidente de RI o companheiro Guilhermo Abaji-
an e esposa Mônica, da Argentina, sendo o AID o 
companheiro do RC de Osasco José A. F. Antiório 
Filho e como Coordenador Geral o nosso compa-
nheiro Scatolini. 
 Iniciou na tarde da 6ª. feira dia 25/05/18, 
com exposições temáticas em três salas (DQA; 
Fundação Rotária e Projetos Humanitários); ao fi -
nal do período aconteceu o plantio da Arvore nos 
jardins do Hotel e a noite a Cerimônia das Bandei-
ras em que o Presidente e esposa de cada clube 
entraram no plenário com a Bandeira do respec-
tivo Clube que fi caram hasteadas durante todo o 
evento. A noite terminou com a apresentação da 
Banda Sinfônica da Força Aérea – Pirassununga.

 No sábado, dia 26/05/2018, tivemos vári-
as palestras, em que enfatizo a do Pe. Juarez de 
Castro que falou a respeito de Rotary e das Virtudes 
da Governadoria, ao fi nal da tarde rezou missa na 
capela do hotel, de forma muito descontraída e
animada, realce para a música brilhantemente 
conduzida pela Magda, esposa do Governador 
Chico. A Magda realizou um almoço para as mu-
lheres e esposas dos presidentes quando premiou 
com o trofeú Maria Thereza Pimentel todos os 25 

clubes que realizaram Projetos voltados a leitura 
infantil realizada por adultos, o Pacaembu foi 
agraciado. 

 O dia terminou com o Baile do Governa-
dor com o tema “Uma Noite em Hollywood”, 
muito animado e divertido em que os presentes 
procuraram se vestir a caráter. 



 

 No domingo, encerrando o evento, tivemos a premiação 
dos clubes pelo Governador Francisco, sendo três prêmios para 
os clubes com maior contribuição à Fundação Rotária (RCSP-
Butantã), o maior aumento de associados (RC Barueri -Alpha-
ville) e maior caravana à conferência (RC Barueri Alphaville e 
Osasco, empatados). Os demais clubes foram agraciados com 
uma medalha, chamados por ordem de realização de projetos e 
aumento de DQA, o Pacaembu foi um dos primeiros a ser cha-
mado.

Participe!
Dia 23/06 a partir das 12h
Almoço no Terraço Itália

Evento do RCSP-Barra Funda:

Entrega do título “Embaixadores da Paz”.  Entre os
agraciados teremos o governador Chico com
sua esposa Magda e a Bernadete cônjuge do

companheiro Scatolini

 Os presidentes da gestão 
também fi zeram uma home-
nagem ao casal da governadoria 
presenteando-os com dois jogos 
de cristais, um de copos e outro 
de taças, além de uma bandeja 
e uma jarra. O casal Scatolini 
foi reconhecido pelo governa-
dor pelo desempenho na organi-
zação e realização da Conferên-
cia.
 Compareceram pelo 
Pacaembu o presidente Bispo e 
esposa Márcia; o companheiro Scatolini com a esposa Berna-
dete e a fi lha Ana Carolina e os companheiros Gazel; Virgílio e
William. Os companheiros Acerbi e Leandro, devido a 
greve dos caminhoneiros, não puderam estar presentes.

Doações de 3.163 itens
(entre produtos de

higiene e leite em pó) doados
pelos clubes do Distrito 4610

- inclusive o RCSP Pacaembu -
durante a Conferência. 

Da esq. para a dir.:
Ana e Bernadete Scatolini,

Bruna e Flavia da Casa de David
(Instituição bene� ciada).

Dia 30/06 às 19h30 - Espaço Immensità
Festiva de Posse Distrital - D. 4610

Ano Rotário 2018-19

Posse do Governador do Distrito 4610
Companheiro Borcato e esposa Izilda.


