
 Sob o lema “O Rotary faz a 
diferença”, estamos reiniciando nesta 
3ª. feira nossas atividades para o ano de 
2018, segundo e último semestre da atual 
gestão. Não realizando um balanço, mas 
atualizando o acompanhamento do nosso 
Plano de Atuação, com 67 atividades pro-
gramadas que implicam em 116 ações, 
verifi camos que já realizamos mais de 
50% das ações, mas muito temos a fazer. 
 Em rápido levantamento verifi ca-
mos que há uma participação da maio-
ria dos companheiros, uns mais, outros 
menos, mas todos direta e indiretamente 

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium

 O companheiro Celso 
Lima Buzzoni, protocolo, anun-
ciou a composição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José Bispo, presi-
dente 2017/2018; no lugar 2: o 
companheiro José Luiz Scatolini; 
e no lugar n. 3 o companheiro 
Virgílio Francisco Cação Filho; e 
as presenças dos seguintes con-
vidados: .- dos associados hono-
rários do clube, o companheiro 
Eduardo Ribeiro Amorim (funda-
dor do clube) e esposa Vera Skaf 
de Amorim; a Sra. Maria Teresa Saldanha Federighi (esposa do nosso companheiro, falecido, 
Jonas de Almeida Federighi) e do companheiro Roberto Quass e esposa Maria Aparecida 
Quass (Cidinha); . - das esposas dos companheiros presentes: Annaluiza De Rosso Buzzo-
ni; Roseli Palobini Acerbi; Sydney Silva Araujo; Dalila Cristina Gonçalves Scholl; Bernadete 
A.S.Scatolini; Marian D.S. Cirino ; Vera Helena M. R. do Valle; Marcia Maria Minervino Bispo; 
Rosani S. do S. Carneiro e Ana Flora Silva Malta e . -  da Lorena Paoli Bispo, neta do presidente. 
O protocolo, também, pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a diferença” e a virtude do 
mês “Amor ao próximo e Caridade”, bem como as efemérides da semana e os aniversariantes 
do mês de dezembro. O presidente Bispo solicitou ao companheiro Virgílio que abordasse 
as virtudes do mês (vide pergaminho). Por se tratar de uma festiva de natal foi adotada uma 
dinâmica alusiva a data (vide detalhes abaixo). Concluindo a reunião foi lida a mensagem 
de fi m de ano do casal presidente dedicada a todos companheiros do clube. Agradecida a 
presença de todos con-
vidados e companhei-
ros, as bandeiras hastea-
das foram saudadas e 
a reunião encerrada ás 
22:30hs. Como ato fi nal, 
foi cantado o parabéns 
rotário em homenagem 
aos aniversariantes do 
mês.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso 

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

Aniversariantes de janeiro

Agenda de janeiro

01 – Ivo, fi lho do companheiro Ivo
02 - Renata, esposa do companheiro
Antonio Carlos
05 – companheiro Gazel
06 – Ricardo, fi lho do companheiro Bispo
10 – associado honorário, Willy Gross
10 – Carolina, neta da companheira Maiby
11 - Wassila, esposa do companheiro
Renato
15 – Rafael, fi lho do companheiro Bispo
15 – Luiz, fi lho da companheira Maiby
21 - casamento do companheiro Buzzoni e 
Annaluiza
23 – casamento do companheiro Roberson 
e Vanessa
27 - companheiro Renato.

Dia 16/01/2018
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 23/01
às 20h30: Presidente por um dia

Dia 30/01
às 20h30: Festiva do mês (Reconhecimen-
to Profi ssional)

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

têm participado, o que demonstra um en-
gajamento dos companheiros nos assuntos 
/projetos do clube.
 Temos que continuar nessa linha, 
o fazer não é de um ou de poucos, é de to-
dos, sempre é bom lembrar a defi nição de 
líder que o Governador Marcio no Fórum 
de DQA realizado em agosto p.p: “que 
líder não se cobra, é líder porque sabe de 
suas obrigações e as realiza independente 
de ser cobrado.”. Por isso que o Pacaembu 
é um clube de líderes e se destaca em nos-
so Distrito.



Amor ao próximo - é uma das mais belas manifestações do amor a Deus, através 
do qual, a lei atinge a sua plenitude, segundo ensina São Paulo: “Porque toda Lei se 
encerra num só preceito: Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Gl 5, 14). Este 
mandamento serve como elemento para a prática da virtude do amor e da caridade. 
“O próximo, é o meio que Deus nos deu, praticarmos e manifestarmos as virtudes que
existem em nós. Se analisarmos sob um prisma meramente natural, há na natureza 
humana um pendor para o amor mútuo, desejoso de prestar auxílio e socorro aos 
demais, quando necessário, embora, muitas vezes, isso não se manifeste espontanea-
mente.
Como amar e ajudar ao próximo? - O amor ao próximo se expressa nas atitudes. 
Existem muitas formas de mostrar amor ao próximo:
Dando amor – sem amor, nenhuma ação tem valor; todos precisam de amor –
1 Coríntios 13:3
Suprindo necessidades – quem tem mais comida ou bens deve ajudar quem tem 
menos, para que todos tenham o necessário para viver – Lucas 3:11
Sendo amigo – algumas pessoas simplesmente precisam de alguém para conversar e 
ter amizade
Ajudando com tarefas – facilitando a vida das pessoas sem esperar nada em troca
Aconselhando – estando pronto para ouvir, consolar e dar conselhos quando pedem
Defendendo – quem tem poder ou in� uência deve defender quem está sendo oprimido 
– Provérbios 31:10
Perdoando—e não guardando rancor.
Orientando—mostrando as oportunidades de trabalho e outras.
Mais uma vez podemos veri� car que o Trabalho do Rotariano, esta orientado para 
a Virtude do Amor ao próximo, através de todas as nossas atividades.

A CARIDADE
 A Caridade é amor. São palavras sinônimas. A Caridade 
não é somente procurar uma moedinha no fundo da bolsa e jogá-
la na latinha de quem pede. A Caridade não é somente ofertar 
um prato de comida a quem tem fome. A Caridade não é somente 
tirar do nosso guarda-roupa um vestido, uma blusa, um sapato 
ou qualquer objeto que não usamos mais e dar a quem nada tem. 
A Caridade é amor. É conhecer a dor da pessoa que vive perto de 
nós, quer seja na nossa família, na comunidade ou mais distante. 
Conhecer a sua dor e procurar com ela resolver o seu problema. A 
Caridade é dar um “bom dia”. É sorrir para uma criança indefesa, 
para um jovem, às vezes desorientado, para um idoso que carrega 
seu fardo com di� culdade. A caridade, o amor é a virtude perfeita. 
...  Por isso é que São Paulo, em sua Primeira Carta aos Coríntios, 
termina o capítulo 13 dizendo: “Agora, portanto, permanecem três 
coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor”.
 Com base no texto acima, de Dom Eurico dos Santos 
Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG), vemos mais uma 
vez a importância do trabalho do Rotary onde os companheiros 
trabalham com amor ao próximo, seguindo o lema de “servir”.
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Virtudes – dezembro -  “AMOR AO PRÓXIMO” 
e CARIDADE”



Festiva de Natal 

 1º. - Presença do trio “Trovadores Urbanos” animando 
o jantar cantando algumas serenatas e músicas alusivas ao natal 
e ao fi nal de ano e ao despedirem-se declamaram uma men-
sagem em homenagem ao clube:

 A festiva de Natal e fi m de ano foi bastante prestigiada 
pelos companheiros e cônjuges, ressaltando a presença dos as-
sociados honorários do clube enunciados no tópico anterior. Re-
alizada em sala especial, devidamente preparada pela equipe do 
Hotel Meliã, ao evento foram incorporadas algumas atividades 
de integração e engajamento entre os presentes, a saber:

Por motivo importante
Nos viemos aqui cantar
O ano novo que está chegando
O ano já vai terminar
 
O ano foi de trabalho
A palavra é gratidão
Muita luta, boa vontade
Muito amor, dedicação
 
Essa turma é guerreira
Hoje é felicidade
Salva de palmas para o Rotary
Mais animado desta cidade!  

2º. - Distribuição de brindes, através de um bingo que premiou 
ganhadores que completaram uma das cinco sequências numé-
ricas das 3 cartelas entregues aos presentes, com 8 rodadas para 
cada uma. Ao fi nal, todos ganharam brindes, sendo que os não 
contemplados nos certames receberam uma guloisema de tal 
sorte que todos saíram com uma lembrança. O bingo foi bri-
lhantemente conduzido pelo companheiro Scatolini, a exemplo 
do que acontece quando da realização dos Chás Benefi centes 
do Clube no Terraço Itália, contando com a sempre e essencial 
colaboração do companheiro Buzzoni na conferência e extração 
dos números do bingo, aproveitamos para registrar também a 
participação especial do companheiro Bortoli que fotografou os 
principais momentos do evento. Tivemos como primeira ganha-
dora a Dalila, esposa do companheiro Joel e para o último brinde 
à Lorena, neta do presidente.

Paródia declamada no encerramento da apresentação:



3º. – como última atividade tivemos a entrega pelo casal presi-
dente aos casais e companheiros presentes um exemplar do “Bo-
letim Especial de Natal” contendo a foto de cada um dos com-
panheiros e respectivos cônjuges e as signifi cativas mensagens 
que prepararam para o momento. Como já mencionado pela 
presidência: “A intensão é torna-lo um tipo de cartão de Natal do 
Clube, a ser recebido e guardado por todos como um registro de 
nossa amizade.” 

 Cabe mencionar que para os companheiros que não pu-
deram comparecer ao evento o referido boletim foi enviado pelo 
correio como um “cartão de Natal”. Foi enviado também, ao 
Governador Chico e Magda, aos demais associados honorários 
do clube; e ao nosso Governador Assistente Luiz Fernando e es-
posa Marilda. 

Registros e agradecimentos 

 Registramos e agrade-
cemos todas as mensagens re-
cebidas do Governador Chico 
e esposa Magda; dos compa-
nheiros do clube; dos associa-
dos honorários; do nosso gov-
ernador assistente, Luiz Fernan-
do; dos presidentes dos demais 
clubes que compõem o nosso 
grupo 4 da governadoria (Célia 
do Barra Funda; Regina do Bom 
Retiro e Vilso do Memorial da 
América Ltuna); das entidades 
diretamente envolvidas com 
nosso clube, AVOHC; FIC; Ma-
ckenzie e Santa Casa; e de todos 
amigos que se manifestaram no 
fi nal do ano de 2017. Como
ilustração deste registro publica-
mos as fotos recebidas do Casal 
Governador Chico e Magda e da 
família de nossa intercambista 
Luiza; retribuindo a todos os nossos votos de um feliz ano novo e 
que 2018 seja um ano de muitas realizações com sucesso.

Destaque

 Cumprimentamos a nossa companheira Raquel de Rosso 
Buzzoni pela sua aprovação na seleção para o curso de Douto-
ramento do PPG.COM-USP – Programa de Pós Graduação em 
Ciências da Comunicação da USP – Universidade de São Paulo 
– ECA – Escola de Comunicações e Artes.

Aconteceu na semana

 Em 09/01 – Mantendo a tradição das últimas gestões, e 
que acontece a vários anos quando do recesso do clube, entre 
as festas de fi m de ano e reinicio das atividades no ano seguinte, 
realizamos o evento de companheirismo, uma pizza, na 3ª. feira 
em que não houve reunião nesse interim, na Pizzaria Paulino das 
Perdizes, em clima de descontração e de muita amizade entre 
todos os que puderam participar.


