
	  

 Como já registrado em várias 
oportunidades os clubes de Rotary en-
frentam, a algum tempo, difi culdades de 
manter e expandir o seu quadro de as-
sociados. O Rotary – Pacaembu não é 
diferente. Como já tive oportunidade de 
registrar na gestão de 2001/2002, quando 
presidi o clube, tínhamos 34 associados, 
hoje um pouco mais de 20; sendo que a 
nossa frequência oscila em torno de 70%. 
As tentativas de engajamento e aumento 
do quadro não são poucas. Contamos in-
clusive com as orientações do nosso Go-
vernador Chico, um dos, se não o maior, 
padrinho de associados do distrito. E 
seguindo indicação dele, no Fórum Dis-
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trital de DQA, resolvemos convidar os com-
panheiros Rui e Abelardo, respectivamente 

Agenda de setembro
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Aniversariantes de setembro

12: Bernadete, esposa do companheiro 
Scatolini
12: Maria Eduarda, neta do companheiro 
Acerbi
12: Alice, neta do companheiro Manoel
13: Eduardo, fi lho da companheira Maiby
14: Lorena, neta do companheiro Bispo
20: Maria Fernanda, neta do companheiro 
William
24: companheiro Roberson
27: casamento do companheiro Ivo e Eliza-
beth
30: Gustavo fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgilio
30: Olivia, neta dos companheiros Emira e 
Gazel
30: casamento do companheiro Jayme e 
Sydney

Hoje 19/09 - Palestra – “Depoimento de Ex-
presidente”

26/09 - Festiva do Mês

do RCSP-Parque Continental e RC de
Osasco, para nos apresentar as experiên-
cias de seus clubes nesse mister.
 Experiências que trouxeram resul-
tados expressivos para seus clubes e com 
certeza poderemos refl etir e avaliar para  
tentar adaptar e aplicar à nossa situação. 

A perseverança
A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que 

tem constância nas suas ações e não desiste diante das di� cul-
dades. 

A perseverança é uma virtude que aparece sempre ligada à 
virtude da fé e da esperança. Sempre que acalentarmos a espe-
rança de conseguir alguma coisa, devemos manter viva a fé em 
atingir nossos objetivos e sermos perseverantes e persistentes 

em lutar pelos nossos ideais.
A perseverança é a virtude que nos ajuda a vencer as di� cul-

dades de uma maneira ética e sadia, sempre praticando o bem 
e ajudando o nosso semelhante a também lutar com persistên-

cia para vencer os obstáculos e conseguir seus objetivos.
Mais uma vez observamos a sábia orientação do Rotary, 

quando com fé e perseverança, vem durante anos desenvol-
vendo programas voltados: à Prevenção de doenças; à Saúde 
materno e infantil; ao Saneamento básico e a Luta contra a 

Pólio entre outros, com o objetivo de melhorar a vida do ser 
humano. Realmente todos podemos constatar a e� cácia da per-
severança do Rotary quando analisamos os resultados obtidos 

nessa batalha vitoriosa.
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Aconteceu na semana 

• Em 10/09 – Recebido e-mail do companheiro 
Scatolini – gestor do Projeto – Subsídios Globais – 
GG 1861646 – Santa Casa de São Paulo – Pediatric 
Intensive Therapy Unit – atuando para desembaraçar 
a aprovação pelos responsáveis rotarianos da Índia 
(no fechamento deste boletim, Scatolini recebeu a 
notícia da assinatura dos indianos e de que o pro-
jeto está sendo encaminhado para a Fundação Ro-
tária).

• Em 12/09 – Fomos notícia no “Comunicado Men-
sal” do Distrito 4610 – Edição 02 – agosto/17:

 o  Na página 13, pelo Fórum de DQA pro-
movido pelo clube em conjunto com o Bom Retiro e 
Memorial da América Latina e participação do Barra 
Funda - aproximação entre clubes promovida pelo 
GA-4 Luiz Fernando, com a moderação do compa-
nheiro Marcio C. Medeiros Governador 2011/2012 
do Distrito 4510; e

 o Na pág. 18 – pelo trabalho desenvolvi-
do pela maioria dos companheiros, no dia do Mc 
Dia Feliz, angariando fundos para as instituições de 
apoio ao GRAAC – Grupo de Apoio às Crianças e 
aos Adolescentes com Câncer.

• Em 12/09 – Divulgado no BIS – Boletim Informa-
tivo Semanal do Distrito 4610 – o Chá Benefi cente 
que está sendo preparado pelo Clube a ser realizado 
em 18 de outubro no Terraço Itália (atuação da com-
panheira Rachel R Buzzoni).

• Em 14/9 – O companheiro Gazel, Governador 
1999/2000, foi convidado pelo Rotary Club de São 
Paulo – Sumaré para moderar o Fórum de DQA 
do clube. Conforme o atual presidente do clube,
Alexandre Moreno Barrot, foi um evento excelente 
e uma aula para os novatos do clube. 

• Em 18/09 – os companheiros Emira; Scatolini e 
Bispo se reuniram para defi nições sobre o Chá Be-
nefi cente do RCSP-Pacaembu que acontecerá em 
18/10 no Terraço Itália.  

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, proto-
colo, anunciou a composição da mesa, para a 11ª re-
união da gestão 2017/2018; no lugar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente; no lugar 2: o companheiro Roberson 
de Medeiros, Ofi cial de Intercâmbio, e no Lugar 3: Le-
andro de Oliveira Montez, secretário. O Protocolo pro-
nunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e 
as virtudes do mês: “Resiliência e Perseverança”, bem 
como as efemérides da semana e os aniversariantes do 
mês. Concluindo o protocolo, anunciou a presença dos 
seguintes convidados: André Ferreira Andrade Minholi, 
intercambista do clube 2016/2017; Luiza Paes candidata ao Intercâmbio de Rotary de Longa Duração 
2018/2019, acompanhada de sua mãe Dra. Fabiana Dal’Mas Rocha Paes; Vittória E. Selgaggi Malvessi 
candidata ao Intercâmbio de Rotary de Curta Duração – 2017/2018, acompanhada de seu pai Sr. Oscar 
Malvessi; e Cecília Lemes De Bortoli, cônjuge do companheiro Luiz Antônio De Bortoli, prestigiando o 
evento e o intercambista André. O companheiro Virgílio, apresentou seu excelente trabalho sobre a vir-
tude do mês “Perseverança” (vide pergaminho). Assumindo a reunião o presidente Bispo informou como 
pauta da reunião “o Intercâmbio de Rotary” desenvolvido pelo RCSP-Pacaembu (ver abaixo). Depois das 
breves explicações, solicitou ao André que expusesse suas experiências e às candidatas Luiza e Vitória 
manifestassem suas expectativas. Os pais das jovens agradeceram o trabalho desenvolvido pelo Rotary 
e estão na expectativa da classifi cação de suas fi lhas para escolha do pais e realização do intercâmbio. 
Concluindo, o presidente Bispo informou das atividades do clube referente ao chá benefi cente que está 
sendo preparado para o dia 18 de outubro no Terraço Itália; convidou a todos a participarem da próxima 
reunião em que teremos como convidados e apresentadores o Rui Ferreira do RCSP-Pqe Continental e 
o Abelardo, Presidente 2016/2017 do RC de Osasco que falarão de suas experiências em DQA; e fi nal-
mente agradeceu a presença dos convidados, ressaltando a participação da Cecilia Bortoli no contato e 
convite ao intercambista André, o que muito contribuiu para esta pauta, e encerrou a reunião as 22.15h, 
com a saudação às bandeiras hasteadas.

Assuntos tratados na última reunião
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Intercâmbio de Jovens
do Rotary Internacional   

 O intercâmbio do Rotary oferece aos jovens a chance 
de conhecer pessoas de outros países, vivenciar novas culturas 
e aprender sobre os costumes de vida locais. Ao mesmo tempo, 
famílias anfi triãs, clubes anfi triões e comunidades inteiras são en-
riquecidos pelo contato amistoso com alguém de outra cultura. 
 O programa instila nos jovens a noção de boa vontade e 
compreensão internacional, os considera como Embaixadores da 
Paz. É a oportunidade deles conviverem com pessoas diferentes e 
vivenciarem situações que os obrigarão a tomarem decisões e de-
senvolverem suas lideranças, levando-os a um amadurecimento 
sadio.

PROCEDIMENTOS

 O Intercâmbio é administrado em âmbito distrital e os 
Rotary Clubs o operacionalizam sendo os responsáveis por todas 
as fases do programa. Os Intercâmbios podem ser de longa (um 
ano) e de curta duração (alguns meses). Passamos a descrever es-
sas fases, ilustrando com a experiência que estamos vivendo com 
os nossos três jovens o André que concluiu o seu intercâmbio de 
um ano na Bélgica; a Luiza e a Vittória candidatas aos Intercâm-
bios de Longa e Curta duração respectivamente. São as fases:

- Inscrição do jovem – No caso do RCSP-Pacaembu, tivemos o
André apresentado pelo companheiro Bortoli na gestão 
2015/2016; a Luiza que por indicação do Distrito procurou o 
Pacaembu e a Vittória indicada ao Pacaembu pelo companhei-
ro Fabio Cornibert  do RC de Cotia Granja Viana Empresarial. 
Seguindo orientação do distrito, ocorrem vários procedimentos 
até a inscrição:

- Classifi cação do Candidato – baseada em uma prova de conhe-
cimento gerais; uma entrevista da família e nas informações do 
application form é realizada a classifi cação do candidato. (fase 
que as nossas candidatas se encontram)

- Escolha do País – De acordo com a classifi cação 
o jovem escolhe o país para intercâmbio (as nos-
sas jovens preferem a Europa). O pais avalia o 
application form e aceita ou não o intercambista. 
Aceito é defi nida a data de embarque.

- Realização do Intercâmbio -  O intercâmbio
acontece entre os clubes brasileiro e o estrangei-
ro, cada um recebendo um jovem, os quais 
são encaminhados às famílias anfi triãs de seus 
países. Durante o período de intercâmbio o jo-
vem convive com a família anfi triã. O André, na 
última reunião, teve oportunidade de apresentar 
a sua experiência como intercambista de longa 
duração pelo Rotary na Bélgica, o que fez de uma forma alegre 
e descontraída, demonstrando o seu desembaraço e o quanto se 
desenvolveu como pessoa.

- Conclusão - O término do intercâmbio ocorre com a certifi -
cação do jovem. Pelo o que o André apresentou e demonstrou, a 
experiência valeu a pena, reconhecendo o clube ser ele merece-
dor da Certifi cação que lhe foi conferida.


