
Aniversariantes de setembro

 A estrutura organizacional mínima 
sugerida para um clube de Rotary é de 
cinco comissões (antigas avenidas). Esta se-
mana que antecede a visita do Governador, 
em conversa com o presidente da Comis-
são de Administração, o companheiro Bor-
toli, resolvemos realizar o Forum da Comis-
são previsto no nosso Plano de Atividades. 
O companheiro Bortoli fará uma breve 
exposição do que é a Comissão de Admi-
nistração de um Clube de Rotary; como é 
normalmente constituída e suas principais 
atribuições, fazendo uma relação com o 
que praticamos no Pacaembu.
 Dentre as atribuições e responsa-
bilidades da Comissão tem-se: “Realizar 
tarefas de logísticas para que os encontros 
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Boletim Stadium

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: a convi-
dada Lorena Paoli Bispo (neta do presidente); no lugar 4 a companheira Maiby (repre-
sentando os homenageados da noite); no lugar 3 a companheira Emira (aniversariante 
do dia) e no lugar 5 o companheiro Leandro (representando o seu fi lho Gabriel). O 
Gabriel e a Lorena fi zeram parte da mesa em homenagem ao mês da criança (ver de-
talhes em seguida).  Anunciou os convidados Ari Salvino de Araujo e sua esposa Hil-
da, ex-companheiro e fundador do clube; Tiago Meimberg Ribeiro do Vale e esposa 
Mariana, fi lho do companheiro Manoel, e as cônjuges presentes Annaluiza R. Buzzo-
ni; Roseli P.Acerbi; Dalila C.G.Scholl; Marian D.S.Cirino; Vera H. M.Ribeiro do Vale e 
a Marcia M.M.Bispo, esposa do presidente. O Protocolo pronunciou o lema da gestão 
“Rotary faz a diferença” e as virtudes do mês: “Fidelidade e Moralidade”, bem como 
as efemérides da semana e os aniversariantes do mês. O companheiro Virgílio apre-
sentou a virtude “Moralidade” (ver pergaminho). O presidente anunciou a pauta da 
reunião: Homenagem aos profi ssionais do mês reconhecidos pelo clube; homenagem 
ao mês da criança e comemoração dos aniversariantes do mês. Iniciando o presidente 
ressaltou a importância do reconhecimento profi ssional para o Rotary, explicando 
resumidamente os critérios e os profi ssionais escolhidos, em seguida o protocolo Buz-
zoni leu para cada profi ssão comemorada, seguindo a ordem cronológica, uma breve 
defi nição e a razão da data festiva, em seguida chamou o respectivo homenageado 
lendo seu currículo, resumidamente, após o que receberam um certifi cado para re-

Assuntos tratados na última reunião
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Aniversariantes de novembro

Agenda de novembro

do clube (reuniões; eventos; atividades; ...) 
ocorram de forma a proporcionar aos asso-
ciados e participantes os melhores resulta-

dos esperados para esses encontros”(fonte: 
Caderno “Lidere seu Clube – Comissão 
de Administração – 2016/2019”), assim 
aproveitaremos o Forum para realizar uma 
pesquisa de satisfação dos companheiros 
em relação a gestão do clube, que servirá 
de subsídio aos informes que estão sendo 
preparados para a Visita Ofi cial do Go-
vernador que ocorrerá na próxima semana.
 Prestigiem essa atividade voltada a 
gestão do nosso Pacaembu.

01: casamento do Companheiro Leandro e 
Fernanda
10: companheiro Scatolini
10: Márcia, esposa do companheiro Bispo
10: Felipe, fi lho do companheiro Cirino
11: Luisa, neta do companheiro Bortoli
15: Tiago, fi lho do companheiro Manoel
17: Manoela, fi lha do companheiro Manoel
18: casamento do companheiro Bortoli e Cecília
21: Maurício, fi lho do companheiro Scatolini
23: associado honorário, Roberto Quass
26: Marcelo, fi lho do companheiro Abelardo
27: Stella, neta do companheiro Manoel
29: casamento do companheiro Joel e Dalila

Dia 07/11

às 19h00: Reunião do Conselho Diretor;

às 20h30: Fórum da Comissão de Administração;

Dia 14/11

às 19h00: Reunião com o Governador Francisco; 
GA Luiz Fernando; Presidente; Secretário; Te-
soureiro; Protocolo e Presidentes das Comissões.

às 19h00: Recepção da Magda Cônjuge do
Governador Chico.

às 20h00: Assembleia – Visita do Governador

às 20h30: Reunião Festiva do Mês

Dia 21/11

às 20h30: Fórum Fundação Rotária

Dia 28/11

às 20h30: “Presidente por Um Dia”
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Conselho Diretor 2017-18

Moralidade é sinônimo de: pudor, decência, honestidade. O signi� cado de 
moralidade, tem origem na palavra: moral. “Moral” vem do latim mos ou moris 

– e signi� ca costumes. Nós vivemos em uma sociedade e a sociedade tem 
normas estabelecidas do que é certo e do que é errado. Em um sentido mais 

simples, a noção de moralidade pode estar associada às noções de justiça, ação 
e dever: a moralidade não se relaciona àquilo que cada um quer para si mas 

sim para às formas de agir com o outro. Moralidade é praticar tudo o que é ver-
dadeiro, respeitável, honroso, tudo o que é virtude, e tudo que mereça louvor.

Para o Rotariano, moralidade entre outros é aplicar sempre a orientação da 
Prova Quádrupla.

Pesquisado e reparado pelo companheiro Virgílio.

gistro do ato. Terminada as homenagens foi solici-
tada à Marcia para referendar o mês da criança 
(ver detalhes abaixo). Nada mais a tratar, solicitou 
que todos de pé saudassem as bandeiras hasteadas 
encerrando a reunião às 22:15 hs., em seguida foi 

cantado o parabéns rotário aos aniversariantes do 
mês, agraciados por um delicioso bolo de choco-
late feito especialmente pela aniversariante do dia 
a companheira Emira.

 O Reconhecimento Profi ssional já de-
talhado em outras oportunidades inclusive na 
última “mensagem do presidente”, foi realizado 
para um número signifi cativo de profi ssionais na 
última reunião. Foram homenageadas oito profi s-
sões (vendedor; corretor de seguros; fi sioterapeuta; 
terapeuta ocupacional; professor; médico; profi s-
sional de informática e dentista), e onze profi s-
sionais, entre companheiros; cônjuges; fi lhos e 
profi ssional não rotariano. Todos agraciados com 
um certifi cado alusivo ao reconhecimento. Foram 
homenageados como vendedora a Vera H.M;R.
Valle; como corretor de seguros o ex-companheiro 
Ari; como Fisioterapeuta Vanessa Medeiros; como 
terapeuta Annaluiza R. Buzzoni; como professora 
Maiby; como médicos Gazel; Manoel e Renato; 
como profi ssionais de informática Abelardo e 
Antonio Carlos e como dentista o Tiago, fi lho do 
companheiro Manoel.

Reconhecimento Profi ssional - outubro de 2017





Continuamos esquecendo livros (Fortalecer o acesso aos Livros)

 Esta semana registramos os companheiros 
Abelardo; Cirino; Bortoli; Manoel; Scatolini e Virgílio 
“esquecendo” livros em Bancos; Ponto de Ônibus; lan-
chonetes; consultórios ... A campanha continua, nos in-
formem para divulgamos neste boletim.

^

Dia das Crianças

 Como já noticiado o clube comemorou o dia da crian-
ça externamente na Creche da Santa Casa no último dia 05 de 
outubro e internamente nesta data, quando a Marcia esposa do 
presidente distribuiu um kit (livrinho “Era uma vez ... os animais 
selvagens”; os dedoches dos animais selvagens e uma caixa de 
giz de cor) para os companheiros, recebendo mais de um exem-
plar todos aqueles que tem fi lhos ou netos entre 0 e 10 anos. Foi 
entregue também a todos os participantes um singelo mimo com 
doces, recordando a infância. E por fi m, uma homenagem aos 
dois pequenos, a Lorena e o Gabriel, representado pelo seu pai o 
companheiro Leandro, que se envolveram na criação do livrinho 
mencionado e que faz parte do Projeto Tia Maiby.

Aniversariantes do mês
Aniversariaram no mês os companheiros Buzzoni; Virgílio; Antonio Carlos e Emira, 

saudados com o parabéns rotário.



 Agradeço à Emira Gazel pela doação da im-
pressão do livrinho distribuído em comemoração ao 
Dia da Criança, que faz parte do projeto Tia Maiby.
 Agradeço também às minhas noras Christiane e 
Luciana pela doação de três enxovais infantis que em 
nome do Rotary Pacaembu foram doadas a Pastoral da 
Criança da Paróquia de Santa Luzia no bairro de Vila 
Nova Esperança – Jaraguá – Comunidade de Nossa 
Senhora da Aparecida.
 Agradeço ainda à Tia Maiby pela doação de 
dois enxovais de recém nascidos destinados a AVOHC. 

 Convido as cônjuges do Pacaembu para a re-
cepção à Magda, esposa do Governador Francisco, 
no próximo dia 14 de novembro, às 19:00 hs. nas ins-
talações do hotel Meliã, evento que antecede a festiva 
da visita ofi cial do Governador gestão 2017/2018 ao 
nosso clube.
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Coluna dos
Cônjuges

Marcia M. Minervino Bispo
Cônjuge do Presidente 2017/2018 do 

RCSP- Pacaembu


