
 Na última reunião realizamos 
o Fórum de Serviços Profi ssionais e, na 
próxima, vamos reconhecer os profi ssio-
nais do mês de Fevereiro. 
 O Rotary acontece porque profi s-
sionais o fazem acontecer. Iniciou reunin-
do três profi ssionais que pela sua atuação 
fi zeram essa união uma Instituição Mun-
dial. 
 Os profi ssionais rotarianos são 
distinguidos pela sua conduta, regida 
pela aplicação da prova quadrupla. Em 
momentos como os atuais, em que a cor-

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 com-
panheiro 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 do Ro-
tary Club Barueri Tamboré Claudio Anibal Cleto – Presidente da Comissão de Serviços 
Profi ssionais – Distrito 4610 – 2017/2018; e no lugar n. 3 o companheiro Celso de Lima 
Buzzoni, presidente da Sub-Comissão de Serviços Profi ssionais, nesta reunião também 
secretário; e a presença do convidado do companheiro Gazel o engenheiro Marcos 
Tadeu Penalva Monteiro, em seguida  pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a 
diferença” e a virtude do mês “Humildade”, bem como as efemérides da semana e os 
aniversariantes de fevereiro. Sobre a Virtude “Humildade” o companheiro Virgílio apre-
sentou o conceito e como o Rotary a prática (vide detalhes abaixo).  Em pauta, o Fórum 
sobre “Serviços Profi ssionais”, foi apresentado pelo companheiro Cleto (vide detalhes). 
Terminado o Fórum, foram esclarecidos os pontos levantados e o presidente Bispo lhe 
conferiu um certifi cado de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, e também o 
presenteou com o Livro de 25 anos do Clube. O companheiro Cleto agradeceu a aten-
ção do clube e pediu para que os presentes assinassem o livro registrando o evento. O 
presidente agradeceu a presença do visitante o Engo. Marcos Tadeu o presenteando com 
um livro dos 25 anos, lhe ofereceu também um “Plano de Atividades” para que tenha 
uma noção do que é Rotary e como o clube Pacaembu atua, e colocou o clube a sua 
disposição para futuras visitas. Nada mais a tratar as bandeiras hasteadas foram sauda-
das e a reunião encerrada ás 22:20 hs.
 Obs.: O companheiro Manoel justifi cou a ausência por motivo muito justo, 
apoio e cuidado com a Vera; o Bortoli lamentou a sua ausência devido a um problema 
de saúde que o impediu de comparecer na reunião anterior e nesta; e o Leandro por 
afazeres profi ssionais não teve condições de chegar em tempo para a reunião.  

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de março

Agenda de março

01 – Dalila, esposa do companheiro Joel
03 - Rosani, esposa do companheiro Sérgio
05 – associado honorário, Nadir Zacarias
06 - companheiro Ricardo
09 - companheiro Bispo
11 – Murilo, neto da companheira Maiby
12 – associado honorário Eduardo de Barros 
Pimentel
13 – associado honorário, Raul Casanova
14 - Mirela, fi lha do companheiro Joel
20 – Mariana, neta da companheira Maiby
21 – Luiz Felipe, bisneto da companheira 
Maiby
23 - Karina, fi lha do companheiro Sergio
27 – Henrique, neto do companheiro Manoel
28 – Maria Eduarda, neta do companheiro 
Willian

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 06/03
às 20h30: Festiva – Reconhecimento Profi s-
sional (Publicitárias)

Dia 13/03
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor

Dia 20/03
às 20h30: Presidente por um dia

Dia 24/03
às 09h00: Companheirismo na casa do 
Cirino

Dia 27/03

Reunião transferida para o Companheirismo 
na casa do Cirino 

rupção se destaca como forma de atuação 
de pessoas que decidem pelos destinos 
da sociedade, há necessidade de profi ssio
nais que se imponham como rotarianos 
em que prevaleça a ética e a moral dos 
bons costumes.
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Conselho Diretor 2017-18

 HUMILDADE é a qualidade de quem age com simplicidade, uma 
característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem 
arrogância, prepotência ou soberba.
A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa 
reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho.
 Etimologicamente, a origem da palavra humildade está no latim hu-
militas, que signi� ca “pouca elevação”, ou seja, uma relação com a ideia de 
modéstia.
 Ter humildade não signi� ca ser servil, não é signo de fraqueza. Pode-
se ser humilde sem se depreciar. Mas, a verdadeira humildade, é aquela que 
o homem tem consciência e possui uma convicção do que ele é, da sua ca-
pacidade, da sua força ou da sua fraqueza, compreende a sua inferioridade, 
reconhece seus limites mas, não sofre por isso, se esforça e trabalha para ser 
melhor e procura constantemente seu aperfeiçoamento físico, moral e espi-
ritual. 
 A humildade é uma virtude importante para o Rotariano, pois so-
mente sendo Humilde, é que ele poderá se dedicar ao lema Rotário de “dar de 
si sem pensar em si”.

   Preparado pelo companheiro Virgílio

Virtude – “Humildade”

 Cumprindo o 
atual Plano de Ativi-
dades realizou-se o 
Fórum de “Serviços 
Profi ssionais”. Foi 
convidado o com-
panheiro do Ro-
tary Club Barueri 
Tamboré - Claudio 
Anibal Cleto, atual 
Presidente da Co-
missão de Serviços 

Profi ssionais – Distrito 4610 – 2017/2018, para 
apresentação do Fórum, o que o fez com muita 
propriedade. Trata-se de um rotariano de muitos 
anos e bastante atuante. É um profi ssional reco-
nhecido na sua área de atuação, possuindo um 

H.10.B – Fórum “Serviços Profi ssionais” 

currículo de muita atividade e brilhantismo.   
 Iniciou o Fórum apresentando a posição 
que a sub-comissão de Serviços Profi ssionais ocu-
pa na estrutura de um Clube de Rotary, está apensa 
aos Serviços Humanitários. No Pacaembu, o presi-
dente da sub-comissão é o companheiro Celso de 
Lima Buzzoni. 
 Considera os “Serviços Profi ssionais” a 
essência de Rotary, pois desde o princípio, o Ro-
tary é, e sempre foi uma reunião de profi ssionais, 
profi ssionais líderes em suas atividades. São lí-
deres por praticarem de forma espontânea e natu-
ral a Prova Quádrupla, a base de conduta de um 
rotariano. 
 Salientou a importância de um clube de 
Rotary zelar pelas classifi cações que compõem o 
seu quadro associativo, devendo promover a di-



versidade de profi ssões, o que contribui para que sua atuação 
seja a mais ampla e completa junto a comunidade em que está 
inserido.
 Encerrando, reproduziu as indicações constantes da 
mensagem do Presidente para esta reunião, reforçando que os 
Serviços Profi ssionais são a essência do Rotary e servem de ponte 
para ajudarmos comunidades do mundo inteiro.

Reconhecimento Profi ssional

 Quando da nossa úl-
tima festiva foram reco-
nhecidos os profi ssionais 
de engenharia entre eles 
o companheiro Ivo Ale-
xandre Junior, que na 
oportunidade não pode 
estar presente. Assim, para 
não fi car incólume tal situ-
ação aproveitou-se de sua 
presença para entrega de 
um certifi cado alusivo ao 

reconhecimento. O companheiro Ivo praticando a virtude do 
mês, humildade, se manifestou que se tratava de um engenheiro 
aposentado. O presidente Bispo disse que tal situação deve ser 
encarada como uma qualidade, a de se aposentar como enge-
nheiro, e principalmente que a aposentadoria não lhe tira os mé-
ritos do grande profi ssional que sempre foi.
 Aproveita-se esta seção para reafi rmar que na próxima 
reunião, dia 06 de março, serão reconhecidas as Publicitárias, 
que conforme reunião do Conselho distinguiram as fi lhas de três 
companheiros, a saber: a Ana Carolina, fi lha do companheiro 
Scatolini; a Fabiana, fi lha do companheiro Manoel, e a Roberta, 
fi lha do companheiro Acerbi. 

Homenagem ao companheiro Scatolini pela Santa Casa

 O companheiro Scatolini, nesta data, 27 de fevereiro de 
2018, foi homenageado com uma placa pelo Departamento de 
Pediatria e Puericultura da Santa Casa de São 
Paulo, pelo trabalho “querido e incansável” 
que desenvolve aos “nossos pequenos pa-
cientes”.
 Oferecida a palavra ao Scatolini, o 
qual falou que foi pego de surpresa razão de 
não avisar o clube de tal homenagem. Ficou 
muito agrade-
cido pela lem-
brança de seu 
nome.
    O clube o 
saudou com 
uma salva de 
palmas e o cum-
primentou pelo 
reconhecimento 
recebido.

Companheirismo na Casa de Praia
do Casal Marian e Cirino

Dia 24/03

Anote aí 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


