
 A Administração do RCSP-Pa-
caembu é realizada pelo seu Conselho 
Diretor. É dele que emanam todas as de-
cisões para a atuação do clube. Trata-se de 
um colegiado, formado por todos os sóci-
os do clube, em que todos tem igualdade 
de manifestação.
 Esse conselho se reúne ordinari-
amente toda a primeira terça-feira do mês. 
Os assuntos são previamente agendados 
levantados pelos sócios do clube e colo-
cados ao presidente em gestão, o qual os 
ordena e os coloca em pauta e na reunião 
mensal o assunto é exposto e por consen-

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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Boletim Stadium

 O companheiro Luiz Antonio 
De Bortoli, protocolo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 
2: o companheiro Joel Roberto Scholl; 
e no lugar n. 3 o companheiro Abelar-
do Marcos Jr – Secretário e a presença 
das cônjuges: Dalila Cristina Gonçalves 
Scholl e Marcia Maria Minervino Bispo. 
O protocolo, também, pronunciou o 
lema da gestão “O Rotary faz a dife-
rença” e a virtude do mês “Tolerância e 
Paciência”, bem como as efemérides da 
semana e os aniversariantes do mês de janeiro. Em seguida, foi solicitado ao companheiro Vir-
gílio que abordasse as virtudes do Mês, que, como sempre, o fez com muita propriedade (vide 
abaixo). Iniciando a reunião, o presidente Bispo enfatizou o cartão que estava sendo oferecido 
a cada participante da reunião, distribuído por orientação do governador Chico, que de forma 
sucinta defi ne o que é Rotary e no verso a relação das Virtudes, mês a mês. Observando a pauta, 
foi realizado o “Reconhecimento Profi ssional” do mês de dezembro, referenciando os enge-
nheiros do clube os companheiros Ivo Alexandre Jr.; Joel Roberto Scholl e Ricardo Henrique 
Alves Almança (ver detalhes em seguida). Concluindo foi agradecida a presença das cônjuges e 
dos companheiros presentes, as bandeiras hasteadas foram saudadas e a reunião encerrada ás 
22:15 hs. Terminada a reunião, por ser a festiva do mês, coube ao companheiro Manoel cantar, 
em coro, o “Parabéns Rotário” em homenagem aos aniversariantes de janeiro. 
Obs.: Os companheiros Cirino e Leandro justifi caram a ausência por motivo de trabalho e o 
Buzzoni por motivo de saúde.

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de fevereiro

Agenda de fevereiro

03 - Sydney, esposa do companheiro Jayme
07 – Sofi a, neta dos comp. Emira e Gazel
09 – Marcelo, fi lho do companheiro Jayme
12 – Roberta, fi lha do companheiro Acerbi
15 - companheiro Sérgio
15 – Larissa, neta do companheiro Bispo
16 - companheiro Acerbi
18 – Fernanda, esposa do comp. Leandro
21 – Adriana, fi lha do companheiro Bortoli
21 – associado honorário, José A.Figueiredo 
Antiório
22 – casamento do comp. Scatolini e
Bernadete
26 - Maria Helena, esposa do companheiro 
Abelardo
28 – associada honorária, Maria Teresa 
S.Federighi

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

so é decidido.
 As decisões normalmente geram 
ações que são praticadas pelo compa-
nheiro designado para tal. No mês 
seguinte, a ata da última reunião é colo-
cada à aprovação e os assuntos nela re-
gistrados são atualizados, havendo pen-
dências discute-se o que fazer para a devi-
da solução.
 É uma forma participativa e de en-
gajamento que o Pacaembu adota a anos, 
em que todos os companheiros se sentem 
responsáveis pelos destinos do clube.  

Dia 06/02
às 20h30: Reunião Ordinária (Reunião do 
Conselho Diretor)
Dia 13/02 – Não haverá reunião (Carnaval)

Dia 20/02
às 20h30: Reunião a ser transferida para o 
RCSP-Sumaré, no dia 22/02
Dia 22/02
às 20h30: Colégio Rio Branco (Higienó-
polis) - 113º. Aniversário do Rotary 
Internacional 
Dia 27/02
às 20h30: Fórum Serviços Profi ssionais



 Tolerância é um termo que vem do latim tolerare que signi� ca “suportar” ou 
“aceitar”. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que 
não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para 
quem vive em sociedade.
 O Dicionário da Língua Portuguesa  de� ne a palavra tolerância como sendo 
o respeito pelas ideias, crenças ou práticas das demais pessoas ou das nações, sempre 
que estas sejam diferentes ou contrárias às nossas. Portanto, para alcançar a tolerân-
cia e, consequentemente, a paz interior, ou a paz mundial, é importante acreditar na 
capacidade do próximo em encontrar seu próprio caminho para encontrar a solução 
de seus problemas. Podemos e devemos ajudá-lo mas sem interferências negativas, im-
posições, julgamentos e ódio. Mas como atingir a paz interior e tornar-se uma pessoa 
mais tolerante? Comece praticando no dia a dia, enquanto caminha pelas ruas, dirige, 
enfrenta � las, entra em lojas, entre outros meios de convívio coletivo social. Imagine 
que todos os que te cercam são amigos, pessoas semelhantes a você e com uma história 
completamente diferente da sua, com motivos distintos que podem ou não leva-lo a 
divergir com suas opiniões. Em suma, acredite que todos estão em um mesmo time, 
vão para o mesmo lugar ou buscam a mesma coisa para suas vidas; conquistas e desejos 
comuns a todo o ser humano. A mesma atitude de tolerância é que deveria existir no 
relacionamento entre as nações, levando-as a evitar con� itos e alcançar a Paz mundial
 Novamente observamos a vivencia do Rotary na virtude da tolerancia quando 
através dos seus programas de intercâmbio procura abrir caminhos de bom relaciona-
mento entre as nações com o objetivo de alcançar  a PAZ mundial.

Rotary Internati onal
Presidente Ian Riseley
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Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 
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Dólar Rotário fevereiro R$ 3,21

Conselho Diretor 2017-18

Virtudes do mês: Tolerância e Paciência 

Paciência é também uma virtude, é o fruto da perse-
verança, é a atitude daquele que tem constância em suas 
ações, e não desiste diante das di� culdades. A paciência 
é baseada na tolerância com os erros alheios ou diante 
situações e fatos indesejados.
 A paciência pode nos ajudar a aguentar e acei-
tar: males, di� culdades, sensações e pensamentos desa-
gradáveis, bem como relações sociais, metas pessoais e 
realizações de objetivos com momentos difíceis.
 Se aceitamos que essas situações desagradáveis 
fazem parte de um processo e que são transitórios, as-
sim como as agradáveis, podemos ter mais paciência 
para suportá-las.
 Ao analisarmos o trabalho do Rotary ao longo 
dos anos, vamos encontrar nitidamente as virtudes da 
tolerância e da persistência quando vemos, entre ou-
tras, a luta desenvolvida há décadas com paciência para 
a erradicação da Pólio.



Aconteceu na semana

 • Em 29/01 – Mensagem de agradecimento pela doação 
do material de pintura para recuperação da Creche Dona Antonieta 
Altenfelder – Santa Casa de São Paulo: “Agradeça a todos do Rotary, 
porque sei da união de vocês pra atender esta Creche. A cada ano 
uma conquista. Se esta Creche está hoje assim o mérito é em grande 
parte pela parceria de vocês. A sensação é maravilhosa de ver este 
espaço renovado, onde recebemos de braços abertos tantas crian-
ças diariamente. Tudo o que disser aqui vai ser pouco perto do que 
vocês fi zeram. Meu sentimento é de gratidão total a todos vocês.” 
da Sra. Tania Silva, supervisora da Creche. 

 • Em 02/02 – Realizada reunião do GA-4 – Grupo 04 do 
Governador Assistente Luiz Fernando Correa de Toledo, presentes os 
presidentes e cônjuges dos Rotary Clubs Barra Funda; Bom Retiro, 
Memorial da América Latina e Pacaembu, respectivamente compa-
nheiros Célia; Regina; Vilso e Bispo. Abordados vários assuntos: fei-
tos de cada clube; orientações quanto ao DQA; Doações à Fundação 
Rotária (inclusive as alianças p/Pólio) e Foruns realizados e a realizar. 

 • O RCSP-Pacaembu é notícia no Comunicado Mensal do 
Distrito 4610 – novembro/2017:

 • pág. 12 – Visita Ofi cial; 

 • pág. 16 – Chá Benefi cente no Terraço Itália; e

 • pág. 18 – Companheirismo em Barra Bonita promovido 
pelo RCSP-Barra Funda participações pelo Pacaembu do casal Roseli 
e Acerbi; do casal Marcia e Bispo e de sua neta Lorena.

Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

PARTICIPE
da 89ª. Conferência Distrital

 O “Reconhecimento Profi ssional” é realizado no RCSP-Pa-
caembu mensalmente com base na relação dos dias comemorativos 
das profi ssões divulgados pela Governadoria na “Agenda do Presi-
dente” distribuída no PETS da Gestão 2017/2018. A homenagem 
aos profi ssionais distinguidos acontece na Reunião Festiva do mês. 
Como em dezembro a festiva foi dedicada as Festas de Fim de Ano a 
homenagem aos profi ssionais fi cou para janeiro.
 No dia 11 de dezembro foi comemorado o dia do enge-
nheiro. Em nosso quadro social temos três profi ssionais formados 
e atuantes na área de engenharia, a saber: Ivo Alexandre Jr.; Joel 
Roberto Scholl e Ricardo Henrique Alves Almança; respectivamente 
engenheiro naval e engenheiros civis. 
 Como nas vezes anteriores o protocolo leu as razões 
da data comemorativa e as principais atividades e caracterís-
ticas da Profi ssão reconhecida. Posteriormente para cada 
profi ssional foi lido um breve curriculum e as razões que 
levaram o clube à homenageá-los, ressaltando que a prin-
cipal é por identifi car em suas atitudes e comportamento a 
aplicação da Prova Quádrupla.
 Foram entregues ao Joel, pelo seu padrinho em Ro-
tary o companheiro Gazel, e ao Ricardo, pelo presidente 
Bispo, os certifi cados de Reconhecimento, ao Ivo por não 
estar presente, fi cou para ser entregue oportunamente.
 Dada a palavra aos homenageados, agradeceram a 
distinção a eles conferida pelo clube. 

H.13 – Reconhecimento Profi ssional 

No dia 05 de fevereiro, o pedido de Subsídio Global 
GG1861646, feito pelo Distrito 4610 (RCSP-Pacaembu, 

Barra Funda e Sumaré) e o Distrito 3160 (Índia) para 
fornecer equipamento médico e materiais diversos para 

a UTI da Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, SP, foi aprovado pela Fundação Rotária e 

pela Rotary Foundation Canada.

FOI APROVADO!


