
Aniversariantes de setembro

12: Bernadete, esposa do comp. Scatolini
12: Maria Eduarda, neta do comp. 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 comp. William
24: companheiro Roberson
27: casamento do comp. Ivo e Elizabeth
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

  Em Rotary setembro é o mês que 
tem como enfoque “A Educação básica e 
a alfabetização”, portanto momento opor-
tuno para o Rotary Pacaembu lançar o seu 
projeto Tia Maiby que contempla essa área 
de Rotary Internacional. 
 A Magda esposa do governador 
Francisco – 2017/2018 – baseada no traba-
lho de Juliet, esposa do presidente de Ro-
tary Internacional – Ian Riseley – enfatizou 
nas posses dos presidentes 2017/18 nos 
clubes do distrito que o desenvolvimento 
do cérebro humano acontece nos primei-
ros anos da vida (entre 0 e 6 anos), orientou 
então os cônjuges a promoverem em seus 
clubes um trabalho voltado a educação 
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infantil, envolvendo os adultos, principal-
mente as famílias, em leituras para as crian-

ças na primeira faixa etária da vida.
 Assim, foi defi nido objetivo do 
Projeto Tia Maiby de “Envolver os adultos, 
principalmente as famílias, na leitura de 
livros as crianças, cultivando o hábito pela 
leitura”. A criança leva os adultos à leitura, 
os envolvendo tanto a lerem mais, como 
em futuro próximo o exemplo acontecido 
na infância, passa a fazer parte de sua for-
mação, o que indica a tendência em se 
repetir para as próximas gerações, gerando 
um ciclo permanente de desenvolvimento 
das pessoas.

Agenda de setembroAgenda de setembro

 O companheiro Celso de 
Lima Buzzoni, protocolo, anun-
ciou a composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: o com-
panheiro Rui Andrade da Silva – 
companheiro do RC SP Pqe Con-
tinental e Presidente da Comissão 
do Desenvolvimento do Quadro 
Associativo do Distrito 4610 e no 
Lugar 3: Leandro de Oliveira Montez - Secretário. O Protocolo pronunciou o lema da 
gestão “O Rotary Faz a Diferença” e a virtude do mês: “Resiliência e Perseverança”, 
bem como as efemérides da semana e os aniversariantes do mês. Anunciou a presença 
do Sr. Paulo R. B. Bortoli primo do companheiro Bortoli. Terminado o protocolo o 
presidente Bispo apresentou o palestrante da reunião o companheiro Rui, atual Presi-
dente da Comissão de DQA do Distrito. O companheiro Rui apresentou uma palestra 
a respeito de renovação e desenvolvimento do quadro associativo dos clubes de Rota-
ry, demonstrando o interesse e o 
direcionamento do Distrito sobre 
o assunto. Ao fi nal respondeu as 
questões levantadas e ofereceu 
ao clube um caderno sobre o 
tema destacando do conteúdo a 
Politica Distrital de DQA, a ser 
entregue ao companheiro Joel 
R. Scholl presidente da co-
missão de DQA do clube, 
ausente por motivo de 
viagem. O Presidente Bispo 
entregou ao palestrante um 
Certifi cado pela apresen-

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso de 
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Aniversariantes de setembro

03/10: Reunião da Equipe do Chá – Terraço 
Itália e Reunião do Conselho Diretor
10/10: Palestra: “Dor”
17/10: Palestra: Desenvolvimento Econômi-
co e Comunitário
24/10: Comemoração do Dia da Poli / 
Assembleia – Aprovação das Contas de 
2016/2017 e eleição do conselho diretor de 
2018/2019 – Visita do Governador 

31/10: Festiva do mês

Agenda de outubro



	  

 O LÍRIO-DA-
PAZ por ser 
branco nos 
remete a paz, a 
tranquilidade, 
e a harmonia 
no ambiente 
em que orna. 
  
    É originário das regiões tro-
picais do Brasil e da Venezue-
la, preferindo ambientes mais 
quentes. Pode ser mantido em va-
sos ou plantado diretamente no 
jardim, em locais protegidos da 
luz solar direta, como debaixo da 
copa de árvores, mas com boa lu-
minosidade.
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Política Distrital de DQA  

 Qualidades que devemos identifi car em 
um(a) candidato(a) a associado(a) de Um Rotary 
Club:
 • Caráter inquestionável;
 • Reputação exemplar;
 • Inclinação para prestação de serviços 
voluntários; 
 • Apoio do cônjuge;
 • Condições de arcar com as obrigações 
fi nanceiras; 
 • Disponibilidade de tempo para com-
parecer semanalmente no dia e horário das re-

uniões e eventos rotários; e
 • Ter classifi cação profi ssional; de prefe-
rência líder na sua área de atuação.
 Devemos buscar estas “pessoas comuns 
que fazem as coisas espetaculares”, no nosso 
convívio pessoal, familiar e profi ssional, usando 
a lista de classifi cações, nas entidades de classe, 
associações comerciais e industriais, maçonaria, 
igrejas, ex-rotaractianos(as); ex-interactianos(as); 
ex-bolsistas; ex-rylenses; ex-intercamnistas; etc. 

Fonte: Do caderno “Desenvolvimento do Quadro Associativo” 
distribuído pelo Distrito 4610 – Gestão 2017/2018.

Marcia M. Minervino Bispo

tação da palestra e alguns mimos do clube para 
marcar o evento (uma fl âmula; um Livro dos seus 
25 anos; e o atual Plano de Atividades). Em se-
guida, foram divulgados os vários eventos rotários 
do Distrito que acontecerão na próxima semana 
e solicitou o comparecimento dos companheiros 

e cônjuges na próxima reunião quando será lan-
çado o Projeto Tia Maiby, além de ser a festiva do 
mês quando serão homenageados os profi ssionais 
e aniversariantes do mês. Oferecida a palavra ao 
visitante Sr. Paulo agradeceu a colhida e deixou 
uma mensagem simpática (vide pergaminho). A 
reunião foi encerrada as 22.15h, pela saudação às 
bandeiras hasteadas.

Coluna dos
Cônjuges Prática da Virturde:

HOSPITALIDADE


