
 Mês de Agosto, mês em Rotary de 
D.Q.A. (Desenvolvimento do Quadro As-
sociativo).
 Vamos refl etir a respeito, inician-
do com a palavra “Desenvolvimento”. 
Quando da minha mensagem na transmis-
são de cargos de nosso clube em junho 
p.p. frisei a diferença entre Desenvolvi-
mento e Crescimento. Mencionei que: 
“Crescer todos crescemos, somos crian-
ças, depois jovens e atingimos a idade 
adulta. Uns crescem mais do que os ou-
tros, .... No entanto, desenvolver não é a 
mesma coisa, não há limites, pois não se 
trata de uma evolução quantitativa, mas 
sim qualitativa, em que as pessoas e o 
estado das coisas evoluem para melhor, 
contribuindo para não só o próprio bem-
estar como principalmente para uma vida 
melhor para todos. ... O que buscamos em 
Rotary são líderes. Líderes não estão em 
todas as esquinas. Se quiséssemos apenas 
crescer nossos quadros associativos não 
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seria tão difícil, mas o que queremos é de-
senvolvimento, e desenvolvimento se faz 
com líderes.
 Continuando nossa refl exão agora 
sobre o Quadro Associativo, não Quadro 
Social. É diferente? Sim é diferente. No 
Quadro Social temos sócios que se reúnem 
para alcançar um objetivo comum entre 

eles, independentemente de como esses 
sócios pensam ou agem, há regras esta-
belecidas entre eles e atuam para atingir 
esse objetivo. O associado vai além dessa 
defi nição, é mais um conceito, onde as 
pessoas se associam por se identifi carem 
com ideias, a busca de ideais. A frequên-
cia dessas aproximações entre associados 
gera o companheirismo. Um dos concei-
tos mais fortes de Rotary, e como já disse 
em várias oportunidades difícil de defi nir, 
mas fácil de sentir.
 Terminando esta breve refl exão 
sobre D.Q.A., podemos concluir que 
procuramos líderes para se tornarem com-
panheiros, associados de uma organização 
mundial, contribuindo para que evoluam 
como pessoas, se desenvolvam para uma 
vida melhor, e consequentemente todos 
tenhamos um Rotary maior e um mundo 
melhor.

Agenda de agosto

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: a compa-
nheira RACHEL De Rosso Buzzoni, e no Lugar 3: Leandro de Oliveira Montez, secre-
tário da reunião. O Protocolo pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” 
e a virtude do mês: “Fé e Esperança”, bem como as efemérides da semana e os ani-
versariantes do mês. Anunciou também as justifi cativas das faltas apresentadas pelos 
companheiros Joel, por motivos profi ssionais e Roberson, por cirurgia. Em seguida a 
reunião foi transformada em Assembleia, conforme notifi cação realizada por edital e 
observando os estatutos do clube, tendo como pauta o “Redistramento”. Iniciada a As-
sembleia o Presidente Bispo fez um breve histórico de como evoluiu o nosso Distrito 
até chegar nos dias de hoje (ver mensagem do presidente - 5º. Boletim) e as razões do 
Redistratamento, contou com a colaboração do companheiro Gov. Gazel, que ilustrou 
com sua experiência e conhecimento o assunto. Foi solicitado ao companheiro Bortoli 
que lesse o artigo 16.010.1 – Eliminação e alteração de território - do Manual de Pro-
cedimentos – 2016 de RI, retomando a palavra o presidente leu parte das decisões 68 
de 09/2016 e 121 de 01/2017, do Conselho Diretor de RI, que decidiram pelo redis-
tritamento dos distritos 4610 e 4430, formando o Distrito 4431. Como para efetivação 
do Redistritamento, segundo o artigo lido, há necessidade de manifestação do clube, 
por eleição foi decidido por unanimidade que o clube é contrário ao Redistritamento. 
Esse assunto será lavrado em Ata própria assinada pelos presentes e encaminhada
segundo os regulamentos internos do clube, atendida a pauta foi encerrada a assem-
bleia. Dando sequência a reunião, o presidente Bispo trocou de lugar com a compa-
nheira Rachel a anunciando como presidente por um dia. A Rachel fez uma interes-

Assuntos tratados na última reunião
Hoje 15/08: Fórum de DQA – conduzido 
pelo Governador 2011/2012 - Distrito 4510 
– Marcio C. Medeiros 

22/08: Reunião Ordinária – Assuntos
Administrativos

26/08: Atuação dos comp. no McDia Feliz;

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

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

Esta semana teremos o Fórum de D.Q.A, 
conduzido pelo Governador 2011/2012 
– Marcio Cavalca Medeiros, do Distrito 

4510, um profundo conhecedor de 
Rotary e um excelente orador. 

A respeito, divulguei a todos por e-mail 
um de seus artigos publicados na Re-

vista Brasil Rotário de jan/2016 – “Dife-
renças entre distintivo, pin e bóton.”.

Não percam!
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sante palestra a respeito de um estudo feito por ela 
do perfi l do Clube nas mídias sociais (ver artigo 
específi co adiante). Concluída a apresentação o 
Pres. Bispo agradeceu e outorgou a companhei-
ra Rachel um certifi cado pela sua apresentação 
e participação no programa “Presidente por Um 
Dia”. Em seguida: - solicitou dos companheiros o 
acerto dos tickets do programa do clube, Mac Dia 
Feliz; - agradeceu ao companheiro Buzzoni, Presi-
dente da Comissão Fundação Rotária do Clube, 
por ter participado do Seminário Fundação Rotária 
promovido pelo Distrito 4610 no dia 05/08/2017; 
e - parabenizou o companheiro Scatolini pelo 

seu trabalho no programa de 2016/17 do “Seguro 
Solidário”, levando o Pacaembu a ser o clube que 
mais contribuiu com a Fundação Rotária nesta mo-
dalidade. Terminando a reunião informou que em 
15/08/2017 acontecerá o Fórum de D.Q.A., com 
a mediação do Governador 2011/2012 – do Dis-
trito 4510 – Marcio Cavalca Medeiros solicitando 
aos companheiros que prestigiem o evento; agra-
deceu a presença dos participantes e as justifi ca-
tivas manifestadas do Joel e do Roberson que não 
compareceram, encerrando a reunião as 22.15h, e 
referenciando as bandeiras hasteadas.

Presidente por um dia

 Lembrando que 
o programa “Presi-
dente por um Dia” foi 
idealizado para um 
maior engajamento 
dos companheiros no 
cotidiano do clube. 
A intensão é ofe-
recer a todos aque-
les 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 oportuni-
dade tivemos a interessante apresentação da com-
panheira Rachel. Ela fez um estudo do compor-
tamento de todos os clubes do Distrito 4610 nas 
mídias sociais, e contextualizou o Pacaembu na 
situação levantada. Ressaltou que a sua linha de 
trabalho não foi apontar os problemas e as defi -
ciências dos agentes envolvidos, mas sim ressaltar 

o que de bom estão fazendo. Pelos seus levanta-
mentos a maioria dos clubes do Distrito tem site 
e apenas alguns atuam com o facebook. Identifi -
cou a necessidade de serem observados os novos 
dispositivos de imagem pública estabelecidos pelo 
RI. Apontou também a necessidade da atualização 
dos sites serem mais frequentes, diminuindo os 
lapsos temporais entre as divulgações. Quanto ao 
Facebook constatou que a maioria o utiliza como 
uma pessoa que visa buscar relacionamentos, 
quando deveriam procurar um perfi l que melhor 
aproveitasse o espaço para divulgação de seus 
feitos e servir como um atrativo para novos asso-
ciados. Para chegar a essas conclusões a Rachel 
utilizou vários dados que ilustraram os pontos 
abordados. Concluiu demonstrando e orientando 
os presentes de como podem melhor utilizar es-
sas ferramentas para multiplicarem a divulgação 
dos feitos do Pacaembu e consequentemente obter 
resultados mais favoráveis para o clube, atraindo 
novos “seguidores” e quiçá novos companheiros.

Certifi cado de participação da companheira
Rachel no programa Presidente por um Dia.



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

 O companheiro Virgílio, a quem redirecionamos as con-
tribuições recebidas de companheiros e cônjuges de temas relacio-
nados as virtudes, preparou um texto que será lido nas próximas 
reuniões sobre a fé. Como registro reproduzimos um conceito de 
“Fé” e concluímos com a analogia que o companheiro faz com a 
Prova Quádrupla:

“Fé é uma força defi nida, um bálsamo que revitaliza, uma infl uên-
cia dinâmica que magnetiza as situações e impulsiona as pessoas 
rumo ao futuro.” 

“No contexto da Fé vemos mais uma vez a concordância das vir-
tudes com a prova quadrupla, pois ela nos orienta a estarmos ali-
nhados com a VERDADE, sermos JUSTOS, a criar MELHORES 
AMIZADES e sermos BENÉFICOS. Criando assim um mundo me-
lhor de se viver e servindo aos que necessitam.”

Coluna dos Cônjuges
 A Marcia, esposa do presidente Bispo, vem novamente 
registrar os seus agradecimentos pelas doações recebidas, pra-
ticamente as últimas para a primeira campanha promovida pela 
atual gestão. Os agradecimentos vão para:

• Seus familiares (Luciana, Ricardo e Lorena; Cristiane e Rafael; 
e Dalma e Ivan) pela entrega de 25 enxovais para bebê; 8 kits 
infantis com 340 peças; e 10 Kits de higiene bucal;

• Suas amigas: 
 - Maria Holanda Romualdo, pela arrecadação e entrega 
de 50 litros em garrafas pets de tampinhas para a AVOC;

 - Roseli Acerbi que doou 128 livros; 2 caixas de roupas e 
10 kits de higiene bucal; e
 - Todas as cônjuges e colaboradores do RCSP- Pacaembu 
que através da “Caixa Voluntária” pela arrecadação mensal que 
realizam possibilitaram a compra de itens da cesta básica e de 
higiene no total de R$ 189,57.

 Oportunamente estaremos divulgando o relatório fi nal 
das doações.

Marcia M. Minervino Bispo

Virtudes do mês: Fé e Esperança

Aconteceu na semana 
 • Em 05/07/17 – Comparecemos, Buzzoni; Scatolini e 
Bispo, ao “Seminário Distrital da Fundação Rotária” conduzido 
pelo Governador Raul Casanova e com excelentes apresen-
tações, tendo como convidado especial o Governador Antônio 
Carlos Cardoso – Coordenador Regional da Fundação Rotária;

 • De 07 a 11/08/2017 -  ocorreu a “IX Semana de Ama-
mentação da Santa Casa de São Paulo”, evento que tradicional-
mente tem a atuação dos Rotary Clubs patrocinando brindes 
como atrativo à participação do público alvo, mães que estão 
amamentando seus fi lhos ressaltando a importância de ato tão 
nobre. O RCSP – PACAEMBU forneceu kit higiênicos (vide foto);

 • Em 10/08/2017 – aconteceu nas instalações do Colé-
gio Rio Branco, reunião dos ofi ciais de intercâmbio e dos atuais 
presidentes de clubes. Reunião conduzida pela Governadora Li-
géia, Chairperson do Distrito 4610, visando preparar os partici-
pantes para o processo de seleção dos candidatos à intercâmbio 
no próximo dia 19 e demonstrar como a atual gestão está desen-
volvendo o atual programa de intercâmbio de jovens.

 • Em 13/08/2017 – foi o dia 
dos pais. Os pais do RCSP-Pacaem-
bu serão homenageados na reunião 
festiva do mês e terão uma surpresa 
preparada por seus fi lhos, aguardem. 
Para marcar a data anexamos fotos/
mensagens enviadas pelos compa-
nheiros Joel e Leandro.


