
Aniversariantes de setembro

 Na última 3ª. feira, 
ocorreu a visita ofi cial do 
nosso Governador Francisco 
e esposa Magda. Um evento 
marcante. A simpatia do casal 
é contagiante. A reunião acon-
teceu em clima de descon-
tração. 
 Especial menção ao 
nosso Governador Assistente 
Luiz Fernando pela colabo-
ração na preparação do evento 
e na participação da gestão. 
Destacamos e agradecemos a 
presença do RCSP-Jardim das 
Bandeiras, que transferiu sua 
reunião para o nosso evento, o 
que muito nos honrou.
 Para a visita, prepa-
ramos um boletim especial detalhando por 
comissão os projetos e trabalhos desen-
volvidos, ilustrados por fotos, que melhor 
registram os feitos do clube.

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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Ronaldo José Bispo e Marcia Bispo
Casal Presidente

do RCSP Pacaembu 2017-18

Boletim Stadium

 Ao iniciar a reunião foi realizado um minuto de silêncio em memória do Sr. 
Marcos Ribeiro do Valle Filho, falecido na data, irmão do companheiro Manoel. O 
companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, anunciou a composição da mesa: 
lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: o companheiro do 
RC Barueri Alphaville - Francisco de Souza Ferreira Filho, Governador do Distrito 
4610 - 2017/2018; no lugar n. 3 o companheiro do RCSP Jardim das Bandeiras - Dir-
ceu Freitas Filho, presidente 2017/2018; no lugar n.4  o companheiro do RCSP Jd. 
Bandeiras - Nadir Zacarias, governador do distrito 4610 – 2003/2004; e no lugar n.5 o 
companheiro do RCSP Bom Retiro - Luiz Fernando Correa de Toledo, Governador As-
sistente do Grupo 04 – 2017/2018, ao qual o Pacaembu está vinculado. O Protocolo 
pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e a virtude do mês “Generosi-
dade”, bem como as efemérides da semana e os aniversariantes do mês, justifi cou as 
ausências dos companheiros: Manoel, por luto; Emira, Ricardo e Sérgio, por saúde; 
Rachel, por motivos profi ssionais; e Renato, por viagem. Agradeceu e anunciou os 
convidados presentes: a Sra. Magda, cônjuge do governador Chico; a companheira 
do RC Barueri Alphaville, Malu, representante do clube da governadoria; os compa-

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de novembro

Agenda de novembro

 A todos os companheiros e côn-
juges que puderam estar presentes, agrade-
cemos a presença e o prestígio dispensado 
ao evento. 

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 21/11
às 20h30: “Presidente por Um Dia” -
companheiro Virgílio Francisco Cação Filho
Dia 28/11
às 20h30: Fórum Fundação Rotária
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Dólar Rotário novembro R$ 3,24

Conselho Diretor 2017-18

- Reunião Restrita – participaram o Governador Chico; o presidente Bispo; o companheiro e governador 
99/00 Gazel representando a Presidente 18/19 Emira; o secretário do clube o Abelardo; o tesoureiro o 
Acerbi e o companheiro Scatolini. Todas as questões do governador foram adequadamente respondidas 
sendo que a única pendência era o Certifi cado de Fundação do Clube datado de 05/06/1989 e que foi 
devidamente apresentado.

Visita do Governador 

nheiros do RCSP-Jd. Das Bandeiras; e as cônjuges 
presentes. Solicitado ao companheiro Virgílio, res-
ponsável pela informação rotária, explanou so-
bre a “Generosidade” (vide abaixo). Em seguida, 
sendo o evento a Visita do Governador; a pauta foi 
a seguinte: homenagens: “aos Profi ssionais Reco-
nhecidos no mês” (vide abaixo); e “aos com-
panheiros participantes do Projeto Rumo” (vide 
abaixo); troca de mimos (vide em seguida); e pa-
lavra dos componentes da mesa.  O presidente 
Dirceu enalteceu a proximidade dos clubes Jd. 
das Bandeiras e Pacaembu, e agradeceu a aco-
lhida ao seu clube. O Governador Assistente, Luiz 
Fernando, ressaltou os projetos e a forma como 
vem atuando e cumprimentou o clube pelos seus 

feitios. Por último, o Governador Francisco falan-
do da tribuna fez a preleção fi nal (vide abaixo). O 
presidente Bispo agradeceu as presenças do casal 
governador, Magda e Chico, e da companheira 
Malu, que tornaram a reunião descontraída e mui-
to prazerosa. Agradeceu o prestígio recebido do 
RCSP-Jd. das Bandeiras, que transferiu gentilmente 
a sua reunião para o evento. Por fi m, agradeceu 
a todos os cônjuges e companheiros presentes e 
solicitou que todos de pé saudassem as bandei-
ras hasteadas encerrando a reunião ás 22.15 hs. 
Em seguida, foram comemorados os aniversários 
do mês, com bolo e cantando o parabéns rotário, 
prolongando o companheirismo até quase 23h00.

- Reunião das cônjuges – participaram a Magda esposa do Governador Chico; a Malu companheira 
do RC Barueri Alphaville; a Marcia esposa do presidente Bispo; a companheira Maiby; e as cônjuges,
Bernadete; Dalila; Flora e Roseli. A Marcia a pedido da Magda apresentou os projetos do clube, a maio-
ria relacionados e documentados no boletim Stadium do dia, destacando o Projeto “Tia Maiby”, voltado 
a educação infantil, leitura para as crianças pelos adultos, sobre o qual Tia Maiby apresentou detalhes e 
a Marcia entregou à Magda e à Malu um “kit” para cada uma, resultado do citado projeto, constando um 
livrinho para colorir, escrito pelas crianças do clube a Lorena 10 anos, neta do presidente, e o Gabriel 
07 anos, fi lho do companheiro Leandro, intitulado: “Era uma vez, ... os animais selvagens”; um jogo de 
cinco dedoches (ilustrações dos personagens do livro) e uma caixinha de giz de cores.



- Assembleia – Visita do Governador – participaram os companheiros e as cônjuges presentes. O governador solicitou a cada um dos 
presidentes das cinco comissões do clube a posição das ações de cada uma das avenidas. Iniciou pelo Bortoli, presidente da Comis-
são de Administração, com destaque ao Fórum de Administração realizado; o Joel e a Rachel não estavam presentes à Assembleia, 
respectivamente presidentes das Comissões de DQA e Imagem Pública, respondendo por ambos o presidente destacou o  fórum de 
DQA, interclubes, intermediado em ago/17 pelo companheiro Marcio C. Medeiros governador 2011/2012 do Distrito 4510 e sobre 
a Imagem Pública destacou os acessos á página do Clube no Facebook e as atualizações que vem sendo realizadas no site e demais 
mídias sociais adotadas. Quanto a Comissão de Projetos Humanitários, o companheiro Scatolini, baseado no boletim distribuído na 
reunião abordou cada um dos projetos realizados e em realização pelo clube e terminando o companheiro Buzzoni presidente da 
Avenida – Fundação Rotária, comentou sobre o Projeto Global de número GG  1861646 na fase de atendimento as solicitações de 
RI para aprovação e o Projeto Distrital, voltado ao Banco de Leite em desenvolvimento com os clubes do Grupo 4 da atual gestão. O 
Governador manifestou satisfação com os trabalhos realizados, parabenizando os companheiros do clube.



- Troca de mimos –  Assumindo a tribuna, a companheira Malu, 
representante do clube da governadoria, teceu algumas palavras 
sobre o evento e ofereceu ao clube, representado pelo presi-
dente Bispo um lindo troféu que exprime a marca do Clube da 
Governadoria. Em sequência, a Magda, esposa do Governador, 
salientou a importância dos projetos do distrito, enfatizando os 
voltados à educação infantil, e entregou à Marcia, uma cópia do 
Projeto Mosaícos do RC Pirapora do Bom Jesus bem como uma 
bandeja lindamente decorada com os mosaicos mencionados. 
Em retribuição a Marcia ofereceu um vaso de plantas ornamen-
tais; e o casal presidente presenteou o casal governador com uma 
linda fruteira.

- Fala do Governador - O Governador iniciou comentando as 
virtudes, marca de sua gestão, e o trabalho que o companheiro 
Virgílio vem realizando a respeito. Ressaltou:

• a qualidade dos homenageados da noite;
• o alcance social dos trabalhos em desenvolvimento;
• a organização e a administração do clube; e
• a orientação para que a atuação do clube continue no sentido 
de atingir suas metas.

Virtudes

 O presidente Bispo informou ao Governador Chico, a 
forma como o Clube desenvolve o tema Virtude. Em uma das 
primeiras reuniões através de uma dinâmica os companheiros 
defi niram o conceito de Virtude e a sua forma de praticá-la.
 Para o Pacaembu Virtude são ações (compreensão; ami-
zade; humildade; vontade ...) que levam a compartilhar, viven-
ciar, se doar resultando em felicidade. Virtude é o oposto do 
pecado, leva à felicidade.
 A prática é pelo respeito a prova quadrupla; pelo enga-
jamento nos projetos; pela persistência e dedicação na busca de 
resultados;e pela prática do lema rotário de servir. A maior vir-
tude é o companheirismo que ajuda e completa a obra do servir.
 O trabalho a cargo do companheiro Virgílio foi desta-
cado, em cada mês traz para as reuniões os conceitos de cada 
Virtude e sempre faz uma relação entre o conceito e a prova 
quadrupla praticada pelos rotarianos.
 Neste mês em que a virtude é a “Generosidade” tem-se:

Generosidade é a virtude de quem compartilha 
por bondade. Um ato de generosidade deve ser 

feito de forma desinteressada,sem esperar
nenhum retorno.

Partilhar os ensinamentos que geram paz
interior da forma adequada à mente e a cultura 

das pessoas sem esperar pagamento
ou recompensa.

Oferecer amor, oferecer nosso tempo,nosso apoio 
emocional energia positiva e boas vibrações.

O Rotariano portanto ao praticar um dos
principais lemas do Rotary, “dar de si sem pen-

sar em si” esta praticando
a Virtude da Generosidade.



Reconhecimentos Profi ssionais

 Como prometido, foi cumprido o reconhecimento 
profi ssional das duas atividades comemoradas em setembro 
que fi caram pendentes. Entendendo que a visita do governador 
era o momento propício para tal, foram homenageados a Maria

Helena Coelho de Nepomuceno, cônjuge do companheiro
Abelardo como bailarina e os companheiros Bortoli e Roberson 
como Contadores.

Projeto Rumo

 Quando da realização do Projeto Rumo pelo Clube na 
Escola Estadual Carlos Maximiliano Pereira dos Santos na Vila 
Madalena em outubro p.p., a entrega dos certifi cados de partici-
pação dos companheiros do clube fi cou para um momento espe-
cial que marcasse a importância do evento. Nada mais especial 
que a visita do Governador para reconhecer o trabalho prestado 
por esses companheiros, assim foram homenageados: Abelardo 
Marcos Jr.; José Luiz Scatolini; Marco Antônio Gazel; Rachel De 

Rosso Buzzoni (representada por sua mãe Annaluiza De Rosso 
Buzzoni); Ricardo H. Alves Almança; e o coordenador e respon-
sável pelo evento Celso de Lima Buzzoni. O Companheiro Buz-
zoni quando do recebimento de seu certifi cado explanou sobre 
o trabalho realizado e a qualidade da escola onde aconteceu o 
projeto, que pode ser modelo para outras escolas públicas. Con-
cluindo, sucesso do projeto, parabenizando os companheiros 
que o tornaram realidade.



Continuamos esquecendo 
livros (Fortalecer o acesso 
aos Livros)

 Façam como Roseli 
Acerbi que esqueceu este
livro na portaria de um prédio
comercial.

Doações

 Doações de três enxovais para recém nascidos totalizan-
do 51 peças para a Pastoral da Criança da Paróquia de Santa Lu-
zia da Comunidade de N.S. de Aparecida – Vila Nova Esperança 
– Jaraguá – S.Paulo-SP.

Participação do
RCSP-Pacaembu

 Em 18/11/2017 – O RCSP-Pacaembu participou das 
Reuniões Interdistritais e Interclubes promovidas pelo clube pa-
drinho RCSP-Barra Funda no Panorama Park Hotel na cidade de 
Igaraçu do Tietê, presença dos companheiros Bispo e Acerbi; 
contando com mais de 10 clubes de quatro distritos, além do pre-
feito de Barra Bonita e do Presidente da Câmera de Vereadores. O 
distrito 4610 estava representado pelos Governadores 2017/2018 
Francisco de Souza Ferreira Filho e 2008/2009 Amilton Medeiros 
Silva.

 De 17 a 20/11/17 – Os companheiros Acerbi e Bispo (e 
cônjuges) participaram da viagem de companheirismo Interclubes 
promovida pela presidente do RCSP-Barra Funda a companheira 
Célia Maria. Um fi nal de semana agradabilíssimo marcado por 
muita atividade, integração e principalmente companheirismo. 

Parabéns ao casal organizador do evento 
Célia e Edward Acerbi.


