
 Início de gestão, defi nições 
acontecendo. Com a colaboração 
de todos os presentes na última re-
união, tivemos a:

• Implantação da lista de presença 
para este ano rotário, em que to-
dos os companheiros passaram a 
registrar o número de horas que se 
dedicam as causas rotárias (cum-
primento das ações A.4.1 a A.4.3 
do Plano de Atividades 17/18)

• Escolha das metas do Plano de 
Atividades para serem inseridas no 
Rotary Club Central, determinação 
do Presidente de Rotary Inter-
nacional 2017/2018, Ian Riseley; 
(cumprimento da ação A.1.2 do 
Plano de Atividades 17/18)

• Defi nição do conceito do tema 
“Virtudes”, marca do governador 
Chico. Através de uma dinâmica, 
aquecida pelo fi lme “Pequeno tra-
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tado das Grandes Virtudes” (eleito o 
melhor fi lme motivacional de 2015) 
baseado no livro de mesmo nome 
do fi losofo francês André Comte-
Sponville, o clube, organizado 
em três grupos, consensou o con-
ceito de “Virtudes” a ser aplicado 
pelo Pacaembu em suas decisões e 
ações (ver pergaminho ilustrativo) 
(cumprimento da ação A do Plano 

de Atividades 17/18);

• A venda dos primeiros tickets do 
McDiaFeliz (iniciado o cumpri-
mento da ação H.2.1 do Plano de 
Atividades 17/18).
 Nesta semana, daremos 
início ao “Programa Presidente 
por um dia”. Neste mês ainda re-
alizaremos o primeiro companhei-
rismo da Gestão 2017/2018 no dia 
28/07/2017 na minha casa e para o 
início de agosto temos agendados 
o fórum de DQA e a apresentação 
das atuações do RCSP-Pacaembu 
na Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo.   
 Entendo que estamos 
começando bem, conto com vocês, 
contem comigo.

18/07 às 20h30
Reunião Ordinária: Defi nição do 
programa: “Presidente por um dia”;

28/07 (sexta-feira) às 20h00
Transferência da Festiva do dia 
25/07 para o 1º. Companheirismo 
da gestão e Homenagens ao casal 
presidente 2016-17

Agenda de julho

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, Protocolo, anun-
ciou a composição da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: Virgílio Francisco Cação Filho, indicado para 
divulgação das “Virtudes” (marca do Governador Chico) no Clube e no 
Lugar 3: Leandro Montez, secretário da reunião. O Protocolo, anunciou 
o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e a virtude do mês: “Hospi-
talidade/Respeito/Pontualidade”, bem como as efemérides da semana 
e os aniversariantes do mês. Em seguida o presidente Bispo passou a 
discorrer os assuntos da pauta da reunião:
1 – Apresentação do novo modelo de lista de presença com horas de 
serviços prestados ao Rotary;
2 – Discussão e escolha das metas para implantação no site do RI, as 
escolhidas foram: ADM -A.4.3; DQA – D.2.1 a 2.3; PH – H.0.1 e 10-1; 

Assuntos tratados na última reunião

Em agosto, teremos:
• Apresentação atuações do RCSP-
Pacaembu na Santa Casa de Mise-
ricórdia de São Paulo;
• Fórum de DQA;
• Presidente por um dia;
• McDia Feliz.
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Conselho Diretor 2017-18
IP - P.0.1, P.0.2, P.2.1.a, P.2.1.c, P.2.1.e  e 
P.3.1; e FR-R.1.1, R.1.2, R.2.1 e R.8.1.
3 – Apresentação do novo conselho da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
ressaltada a participação do companheiro 
Scatolini na presidência da entidade na 
gestão 2016/2017 e a importância da in-
dicação de jovens para o “Programa Ta-
lento Jovem” pelos clubes de Rotary;
4 – Assistido vídeo sobre virtudes e reali-
zada atividade em grupo para defi nição 
do que é virtude para o clube e como a 
usaremos no dia a dia.

5 – o companheiro Virgílio leu dois textos, 
estudados e preparados com antecedên-
cia, sobre as virtudes “Hospitalidade” e 
“Respeito”.
6 – Por fi m o Sr. André, pai da candida-
ta a Intercâmbio Luiza e convidado da 
reunião, agradeceu a Hospitalidade de 
como o clube tem recebido sua família. 
Agradecida a presença do Sr. André e de 
todos os presentes pelos trabalhos realiza-
dos e defi nições estabelecidas foi encer-
rada a reunião referenciando as bandeiras 
hasteadas. 

Coluna dos Cônjuges
 O trabalho dos cônjuges deu seu 
início, a campanha de Doações está aber-
ta e visa atender os projetos sociais/hu-
manitários do Pacaembu principalmente 
junto a Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo e a AVHOC – Associação dos Vo-
luntários do Hospital das Clínicas. 
 A Marcia, esposa do Presidente 
Bispo, reforça o convite para a reali-

zação do 1º. Evento de Companheirismo 
da Gestão, que será realizado em sua 
casa a partir das 20h00, no próximo dia 
28/07/17, quando serão comemorados os 
aniversariantes do mês e realizadas ho-
menagens ao casal past-president, desde 
já registra que fi cará muito honrada em 
receber a todos que puderem comparecer. 

Marcia M. Minervino Bispo

Próxima Reunião
Serão tratados os seguintes assuntos: 

• Continuação da distribuição dos tickets do McDia Feliz para vendas; e
• Implantação do Programa “Presidente por um dia”.

Agradecimentos
 Pela presença do Sr. André e seu 
fi lho, respectivamente pai e irmão da can-
didata ao Intercâmbio Internacional do 
Rotary, pela sua participação nos traba-
lhos da reunião e pela sua gentileza em 
ressaltar a hospitalidade dispensada a ele 
e a sua família pelo Pacaembu.
 Agradecimentos também ao Pe. 
Geraldo das Paróquias de Santa Luzia e 
de Nossa Senhora de Aparecida do Bairro 
de Nova Esperança que orientou o Presi-
dente Bispo e indicou fontes de pesquisa 
para o tema as “Virtudes”.

Composição da 
mesa diretora (esq. 
pra dir.: comp. 
Virgilio, Presidente 
Bispo,
comp. Leandro)



“A prática da virtude nas decisões e ações do 
RCSP-Pacaembu será:

• Pelo respeito à Prova Quadrupla;
• Pelo engajamento nos projetos a serem
realizados com dedicação e persistência;

• Pela prática do lema rotário do “SERVIR” (a 
virtude maior é o companheirismo,

a força que completa a obra do servir).”

Aniversariantes de julho

01 - Lorena, fi lha do companheiro Roberson
03 - companheiro Manoel
07 - Renata, fi lha do companheiro Acerbi
07 - Bernardo, neto do companheiro Manoel
09 - Elizabeth, esposa do companheiro Ivo
11 - casamento do comp. Abelardo e Maria Helena
14 - companheiro Bortoli
14 - Lucas, neto do companheiro Manoel
16 - companheiro Joel
18 - Fabiana, fi lha do companheiro Manoel
18 - Diego, fi lho do companheiro Abelardo

18 - Raissa, neta do companheiro Sérgio
19 - casamento do comp. Antônio Carlos e Renata
20 - Marcio Adriano, fi lho do companheiro Virgílio
20 - Manoela, bisneta da companheira Maiby
23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi
26 - Daniela, fi lha do companheiro William
27 - Annaluiza, esposa do companheiro Buzzoni
27 - Rachel, fi lha do companheiro Ivo
27 -Thais, fi lha do companheiro Ivo
29 - casamento do comp. William e Maria de Fátima

Pergaminho das Virtudes
(consenso do RCSP-Pacaembu)

“Virtude é o oposto do pecado, é a ação que 
nos leva a compartilhar vivências;
a nos doar. Nos traz a felicidade. 

É viver a compreensão; a amizade; a humil-
dade; a vontade; o equilíbrio; a tolerância; a 

doação; o respeito e a simplicidade.”
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