
 Companheiros e amigos,

 Nessa terça-feira, dia 21, não te-
remos reunião pois a mesma será transferida 
para o dia 23, quinta-feira, em decorrência 
do encontro Interclubes - Waldis Dellama-
nha, que será no Colégio Rio Branco, às 
20h, na Av. Higienópolis, 996.
 Este encontro/reunião tem como ob-
jetivo, comemorar o aniversário do Rotary 
Internacional e suas ações pela Paz e Com-
preensão Mundial.

 Diversos clubes transferiram suas re-
uniões para este dia. Venha você também 
participar dessa noite festiva e agradável!

MUITO OBRIGADO!
Um forte abraço e vamos em frente!

Palavras do Presidente

Agenda de fevereiro

21/02 - não haverá reunião

 Transferência para dia 23/02 (quinta-feira)

 Interclubes - Waldis Dellamanha

 Às 20h no Colégio Rio Branco

 Av. Higienópolis, 996

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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- Protocolo anunciou a composição da mesa: Lugar n. 
1 - Presidente; Lugar n. 2 Padre Juarez de Castro, pa-
lestrante da noite; Lugar n. 3 Companheira Maby. Anun-
ciou também os convidados, destacando a presença do 
Gov. Eleito Francisco e as esposas presentes. Quando do 
anuncio das efemérides, o nosso convidado Padre Juarez 
lembrou que na data comemorava-se o “Dia do Amor”, 
ou Dia de São Valentim.
- Companheiro Virgílio, nas pílulas rotárias, discorreu so-
bre a Missão, Objetivo e Valores Éticos preconizados pelo 
Rotary, dando destaque à Prova Quádrupla.
- Presidente passou a palavra para o Gov. Eleito
Francisco de Souza F. Filho que teceu comentários so-
bre a sua viagem para S.Diego (treinamento dos Go-
vernadores), destacando o lema do seu ano: “Rotary faz 
a Diferença”.
- Na sequência, o presidente anunciou a data da re-
alização do Projeto Ryla pelo Distrito, incentivando os 
companheiros a apresentarem candidatos. Informou que 

Assuntos tratados na última reunião
a reunião do dia 21/2 foi transferida para 23/2, quando 
da comemoração de aniversário de Rotary na já festejada 
Reunião Waldis Dellamanha, organizada pelo RCSP Su-
maré.
- Protocolo Bispo leu o currículo do Padre Juarez de Cas-
tro, conhecido como Médico das Almas, com programas 
na Rede Viva, produção de músicas e livros de sucesso. 
Seguiu-se interessante palestra enfocando como tema 
principal a Paz e a não violência, dando os seguintes e im-
portantes conselhos: evitar guerra, não violência, quando 
alguém te faz mal, faça o bem para a pessoa. Pediu para 
que fosse lido Mateus, capítulo V, um verdadeiro manu-
al da não violência. Por fi m, destacou que as brigas são 
originadas por três grandes causas relacionadas ao termo 
“barra”: barra de ouro (busca incessante por fortuna); 
barra de terra (briga por propriedade); barra de saia (nem 
precisa explicação).
- A reunião contou com 18 sócios presentes.

José Luiz Scatolini
Presidente do RCSP Pacaembu

 Palestrante: Presidente do RI 2016-17, 

 John F. Germ

 Tema: Paz e Compreensão Mundial

28/02 - não haverá reunião - Carnaval



Aniversariantes de fevereiro
03- Sydney, esposa do companheiro Jayme

07 - Sofi a, neta dos companheiros Emira e Gazel

09 – Marcelo, fi lho do companheiro Jayme

12 – Roberta, fi lha do companheiro Acerbi

15- companheiro Sérgio

15 - Larissa, neta do companheiro Bispo

Rotary Internati onal
Presidente John Germ

Rotary Distrito 4610
Governador Osmar Azevedo

RCSP Pacaembu
Presidente 

José Luiz Scatolini

Vice-Presidente
Ronaldo José Bispo

1º Secretário
Celso de Lima Buzzoni

2º Secretário
Jayme José de Araujo

1º Diretor de Protocolo
Ronaldo José Bispo

2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortoli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

Frequência
Maiby Aranha Homsi Elias

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

Comissão de Projetos
Humanitários

Emira Maria A. Gazel

Serviços Profi ssionais
Manoel Joaquim R. do V. Neto

e Celso de Lima Buzzoni

Serviços à Comunidade
Emira Maria A. Gazel

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

e Ronaldo José Bispo

Serviços à Juventude
Rachel de Rosso Buzzoni

Comissão da
Fundação Rotária

Marco Antonio Gazel

Ofi cial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo

Comissão do DQA
Joel R. Scholl

e Renato Silva Marti ns

Comissão de Imagem Pública
Rachel de Rosso Buzzoni

Planejamento Estratégico
Abelardo Marcos Junior

Tecnologia
Abelardo Marcos Junior

Informação Rotária
Virgílio Francisco Cação Filho

Conselheiro Pessoal
Ivo Alexandre Jr.

Conselho Fiscal
Antonio Carlos Guimarães
Ricardo H. Alves Almança

William Cesar Santos

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

DólarRotário fevereiro R$ 3,22

Conselho Diretor

16- companheiro Acerbi

18 - Fernanda, esposa do companheiro Leandro

21 – Adriana, fi lha do companheiro Bortoli

22 – casamento do companheiro Scatolini e

Bernadete

26- Maria Helena, esposa do companheiro

Abelardo

Aniversariantes de fevereiro
03- Sydney, esposa do companheiro Jayme

Virgílio Francisco Cação Filho

O Rotary Internacional

Colaboração: companheiro Virgílio

Missão do Rotary Internacional

 A Missão do Rotary Internacional é servir 
ao próximo, difundir a integridade e promover boa 
vontade, paz e compreensão mundial por meio da 
consolidação de boas relações entre líderes profi s-
sionais, empresariais e comunitários

Objetivo

 O objetivo do Rotary é estimular e fomen-
tar o ideal de servir, como base de todo empreendi-
mento digno, promovendo e apoiando:

1. O desenvolvimento do companheirismo como 
elemento capaz de proporcionar oportunidade de 
servir.

2. A difusão de altos padrões éticos na vida empre-
sarial e profi ssional, o reconhecimento do mérito 
de toda ocupação útil e a valorização da profi ssão 
de todos rotarianos como oportunidade de servir.

3. A aplicação do ideal de servir na vida pessoal, 
profi ssional e comunitária de todos os rotarianos.

4. A propagação da compreensão, boa vontade e 
paz entre as nações através de uma rede mundial 
de profi ssionais e empresários unidos pelo ideal de 
servir.

Valores Éticos

 Os rotarianos aplicam em todas as suas 
atividades a Prova Quádrupla, a qual refl ete seus 
padrões de ética, para que  atuem  em suas profi s-
sões e relacionamentos pessoais

 A Prova Quádrupla é um meio que nos 
permite  medir aquilo que pensamos, dizemos ou 
fazemos, e nos ajuda a sermos  justos e éticos em 
nossas decisões e se cons-titui  de quatro curtas 
interrogações  a saber:

A prova quádrupla

 A Prova Quádrupla do que nós pensamos, 
dizemos ou fazemos.

1. É a VERDADE?

2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMI-
ZADES?

4. Será BENÉFICO para todos os interessados?

Aconteceu na última reunião
Palestra “Paz e Prevenção - Resolução de Confl itos”, proferida pelo Padre Juarez de Castro.


