
 Dois fatos a destacar, aconteci-
dos na última reunião, a implantação do 
Programa “Presidente por um Dia” e o 
trabalho do companheiro Virgílio sobre 
a Virtude “Respeito”. 
 O primeiro a aceitar a partici-
par do programa “Presidente por um 
dia” foi o nosso companheiro Geraldo 
Silvio Acerbi, um dos ícones de nosso 
clube. Em sua fala ressaltou a importân-
cia da cadeira de presidente do clube 
e referenciou a todos que aceitaram tal 
designação. Falou de sua participação 
na fundação do clube e das suas ações 
durante todos esses anos. Quis o desti-
no, como uma espécie de homenagem,  
que o líder da noite, o companheiro 
Acerbi, estivesse entre os mais recentes 
presidentes do Clube, o past-presidente 
da última gestão e o atual, e ainda, por 
coincidência o tema abordado nas gotas 
rotárias ter sido a virtude “respeito”. Ao 
discorrer sobre suas realizações como 
rotariano do Pacaembu demonstrou por 
que somos um grande clube. A prática 
de várias virtudes entre elas o respeito. 

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/ 
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Respeito à entidade, ao clube, aos com-
panheiros, e á sua família, enaltecida 
por ele, que sem o apoio de sua esposa e 
fi lhos difi cilmente poderia estar ali com-
partilhando aquele momento que lhe foi 
muito especial.
 Pelo exemplo acima citado e 
pelo apresentado pelo companheiro 
Virgílio, baseado em  contribuições de 
companheiros e cônjuges e em pes-
quisas sobre o tema: RESPEITO, tem-se 
que: “o respeito é uma atitude nobre de 

consideração ao próximo, aos animais e 
ao meio onde se vive.  É uma atitude 
de amor incondicional, sentimento de 
equilíbrio e de verdade em relação aos 
nossos semelhantes e a todos os seres 
vivos. É aceitar que outra pessoa pode 
ter opinião diferente da sua. Não fazer 
com alguém aquilo que não quer que 
façam a você mesmo.” 
“Como tratar as pessoas com respeito: 
• Trate as pessoas com o respeito que 
você gostaria de receber;
• Reconheça o valor intrínseco de cada 
pessoa como um ser humano;
• Permita que os outros mantenham sua 
própria dignidade;
• Reconheça a autonomia pessoal de 
cada pessoa;
• Considere que cada pessoa tem o mes-
mo valor;
• Ouça as pessoas com atenção;
• Trate as ideias dos outros com a devida 
atenção.”

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, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: 
o companheiro Geraldo Silvio ACERBI, e no Lugar 3: Jose Luiz Scatolini, secretário 
da reunião. Anunciou também o convidado Sr. Oscar L. Malvessi. 
 O Protocolo pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e a 
virtude do mês: “Hospitalidade/Respeito/Pontualidade”, bem como as efemérides 
da semana e os aniversariantes do mês. Em seguida, o Presidente Bispo solicitou 
ao comp. Virgílio para realizar as “Gotas rotárias” falando sobre o  RESPEITO  
(uma das virtudes do mês – ver mensagem do presidente). Foi comentado também 
pelo  Pres. Bispo os dois pergaminhos, sugeridos pela Bernadete, esposa do com-
panheiro Scatolini, publicados no Boletim, um com o conceito do clube sobre 
“virtudes” e o outro registrando como se pretende pratica-lo. Informou que na 
próxima semana não teremos reunião, transferida para 28/07 na sua residência, 
quando realizar-se-á o primeiro companheirismo da gestão. 
 Solicitou posicionamento do clube quanto ao pedido enviado pelo Hos-
pital das Clínicas para o evento “Semana da Amamentação”, o clube não aprovou 
verba para tal, deixando a critério dos companheiros colaborarem. Dando se-
quência a pauta, trocou de lugar com o companheiro Acerbi o anunciando como 
presidente por um dia. O companheiro Acerbi teceu vários comentários sobre 

Assuntos tratados na última reunião

Agenda de agosto (20h30)
1º/08: Apresentação dos projetos/trabalhos 
desenvolvidos na Santa Casa - SP

08/08: Reunião do Conselho Diretor e
Reunião Ordinária do clube

15/08: Fórum de DQA – conduzido pelo 
Governador 2011/2012 - Distrito 4510 – 
Marcio C. Medeiros 

22/08: 2ª.edição do Programa “Presidente 
Por Um Dia”;

26/08: Atuação no McDia Feliz;

29/08: Festiva do mês – reconhecimento de 
profi ssionais pelo clube; comemoração dos 
aniversariantes e homenagem aos pais.  
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Conselho Diretor 2017-18

o Rotary, e comentou a frase do Pe Juarez SÓ 
SERVE QUEM SERVE, relacionando-a com a sua 
vivência em Rotary. Concluída a apresentação 
o Pres. Bispo agradeceu e outorgou ao compa-
nheiro Acerbi um certifi cado pela sua apresen-
tação e participação no programa “Presidente 
por Um Dia”. Em seguida, abordou-se o outro 
programa do clube, McDia Feliz apresentando 
fotos da Casa de Apoio Ronald McDonald´s, a 
quem se destinam os recursos captados por esse 
programa, e explicou nossa participação nesse 
dia, 26/08/2017, inclusive com fotos da loja 
“Limão” instalada na Av. Inajar de Souza onde 

está prevista a nossa atuação. Ofereceu a palavra 
ao convidado Sr. Oscar, que abordou o motivo 
de sua visita, interesse de sua fi lha Vitória em se 
candidatar ao Intercâmbio Internacional de Jo-
vens do Rotary. Terminando a reunião informou 
que em 01/08/2017 serão apresentadas as ações 
e projetos desenvolvidos pelo Pacaembu junto 
a Santa Casa, agradeceu a presença dos partici-
pantes e as justifi cativas manifestadas da maio-
ria dos companheiros que não compareceram, 
encerrando a reunião as 22h15, e referenciando 
as bandeiras hasteadas.

Composição da mesa 
diretora (esq. pra dir.: 
Presidente Bispo, comp. 
Acerbi e comp. Scatolini

Presidente por um dia
 O programa “Presidente por um Dia” 
foi idealizado para um maior engajamento dos 
companheiros no cotidiano do clube. A inten-
são é oferecer a todos aqueles que ainda não 
tiveram oportunidade de liderarem o clube 
como presidente, de pelo menos uma vez o re-

presentar ocupando, mesmo que por instante, o 
seu cargo maior, o de presidente. Nesta oportu-
nidade como já mencionado neste boletim tive-
mos a excelente apresentação do companheiro 
Acerbi, a quem o clube fi ca muito honrado e 
agradecido.

Certifi cado de participação do companheiro Acerbi
no programa Presidente por um Dia.



Coluna dos Cônjuges
 A Marcia, esposa do presidente Bispo, recebeu várias 
doações e aproveita para agradecer as instituições abaixo pe-
los materiais confi ados, que com certeza serão de muita ser-
ventia às entidades que farão uso em prol dos programas de 
ajuda do clube. São as entidades:
• Fundação Itaú Social (Banco Itaú) – pela entrega de 50 livros 
infantis a serem utilizados em setembro quando do projeto a ser 
realizado pelo clube de leitura infantil;
• ASFAR – Associação das Famílias de Rotarianos - enxoval para 
bebê para as obras sociais de entidades ajudadas pelo clube; e 

• LEKKER – Transportadora Turística pela doação dos itens 
abaixo, a serem aproveitados provavelmente pela AVOC, a saber:
    - 595 peças (entre cabeceiras; cortinas e tapetes); e
   - 42 mini travesseiros  
 A campanha continua e conta com a participação de to-
dos. Está prevista acontecer até o próximo dia 08/08 quando então 
agradecerá aos cônjuges e membros do clube pelas doações reali-
zadas. 

Marcia M. Minervino Bispo

Aniversariantes de julho
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

“Esqueça um livro e espalhe conhecimento.”

 Correspondendo a ação H.10a.2 do nosso Plano de 
Atividades 2017/2018; recebemos um WhatsApp do com-
panheiro Manoel, com o seguinte conteúdo e que passa-
mos a divulgar: “Precisamos de voluntários de várias partes 
do Brasil para “esquecer” livros no dia 25/07/2017”. É o dia 
do: ”Esqueça um livro e espalhe conhecimento”. Deixe no 

restaurante, no ponto de ônibus, dentro do metrô, sobre a 
bancada do banco, no táxi. A escolha é livre. Vale um bi-
lhetinho, explicando o projeto e o presente! Por e-mail, aos 
companheiros e cônjuges, estamos distribuindo uma proposta 
de Bilhetinho, a saber:

Aniversariantes de agosto
01 – Paulo, fi lho do companheiro Manoel
02 – Maria de Fatima, esposa do companheiro William
07- casamento do companheiro Bispo e Márcia
09 – Maria Alice, neta do companheiro Cirino
15 - Marisa, fi lha dos companheiros Gazel e Emira
29 – Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do companheiro Cirino

Ei! Você, que achou este livro!
Agora ele é seu. Depois de o ler,

não descarte. Esqueça-o em outro
lugar, compartilhando assim, conteúdo


