
 As expectativas dos dirigentes de 
Rotary são direcionadas para o aumento 
do quadro associativo, uma forma de di-
vulgar a fi losofi a de Rotary - que é basica-
mente uma doutrina para um mundo me-
lhor. Assim, entendo que quanto mais 
adeptos à essas ideias, mais se expandem 
esses objetivos e o ganho é da comuni-
dade mundial. Uma das maneiras de au-
mentar o número de associados é a divul-
gação da imagem pública de Rotary. Fazer 
com que o Rotary seja cada vez mais co-
nhecido, mais pessoas se interessarão em 
atuar como rotarianos. É como propaga o 
nosso governador Chico - ao invés de bus-
carmos associados, devemos atuar para 
que profi ssionais e pessoas se interessem, 
se aproximem e se associem ao Rotary.
 Em prosseguimento ao trabalho 
de registrar os feitos do Pacaembu, nas 
várias comissões de atuação, neste bo-
letim abordaremos o que realizamos nesta 
gestão na “Comissão de Imagem Pública”. 

Mensagem do Presidente

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

Agenda de maio
Dia 15/05
às 20h30: Fórum de Serviços à Juventude 
(Grupo 04 – RCSP Barra Funda, Bom Retiro, 
Memorial da América Latina e Pacaembu) -
a ser conduzido pelo companheiro Marcus 
Vinicius Barretto de Almeida (RCSP-Barra 
Funda).

Dia 22/05
às 20h30: Reunião Ordinária (reunião do 
Conselho Diretor)

Dia 29/05
às 20h30: Reunião Ordinária

São cinco as atividades defi nidas sendo 
9 ações propostas, a maioria realizada. 
Parte dessas ações decorrem de atuações 
em conjunto com as Comissões “Projetos 
Humanitários” e “Fundação Rotária”, di-
vulgando o que fazemos.

 Na Comissão Projetos Humani-
tários, fomos notícia em vários meios de 
comunicação, a saber:
 • Internamente no Rotary, pela 
divulgação de vários de nossos Projetos 
(“Realização do Chá Benefi cente no Ter-
raço Itália”; “Participação no McDia Fe-
liz”; “Doações à Santa Casa”; “Doações à 
AVOHC – Associação dos Voluntários do 
Hospital das Clínicas”, entre outros) nos 
seguintes boletins:
  - Praticamente em todos 
os “Comunicados Mensais do Distrito 
4610”;
  - Em Boletins de vários 
clubes de nosso distrito.

 • Na mídia externa, conseguimos 
cobertura da mídia para o Projeto “Plantio 
de Árvores” nos jornais da região da ci-
dade de Jarinu:
  - Gazeta Regional; 
  - A Verdade Regional.

 • Pela mídia externa, também 
fomos notícia pelos projetos voltados a 
doações e atendimento à comunidade, 
nos comunicados internos dos Hospitais:
  - Das Clínicas; e
  - Da Santa Casa.

 Na Comissão Fundação Rotária, 
além da divulgação pelos meios de comu-
nicação acima elencados, apresentamos 
nossos trabalhos referentes aos Subsídios 
Global (Equipamentos para a Pediatria da 
Santa Casa) e Distrital  (Manutenção do 
Banco de Leite Humano da Santa Casa), 
promovemos o “Dia da Erradicação da 
Pólio” em dois locais de grande circulação 
na cidade de São Paulo:
 - Um no centro da cidade, no Ter-
raço Itália - local de grande fl uxo turístico, 
quando da realização do Chá Benefi cente, 
pela distribuição de panfl etos alusivo ao 
dia; e afi xação de um banner divulgando 
o “Dia da Pólio”; e
 - Outro nas instalações do Hotel 
Meliã, na Avenida Paulista - novo centro 
da cidade, local de nossas reuniões, pela 
fi xação do banner alusivo à data.
 Ainda sobre a Comissão de Ima-
gem Pública:
 - Adotamos em todos os nossos 
comunicados, principalmente os externos, 
o logo do ROTARY PACAEMBU  e o slogan 
da gestão “O Rotary faz a diferença” (nas 
cartas convites, nos relatórios, nos e-mails, 
nas etiquetas e embalagens de doações, 
nos brindes distribuídos, etc.), esta é uma 
das ações propostas por RI (“Usar diretri-
zes da marca ROTARY, modelos e outros 
recursos em seus comunicados para forta-
lecer a nossa imagem”); 
 - Promovemos o Intercâmbio de 
Jovens e Participamos do RYLA, atenden-
do outra ação de RI (“Promover a paz e 
formar líderes, patrocinando ou receben-
do estudante do Intercâmbio de Jovens, 
ou fi nanciando participantes em evento 
RYLA”); 
  - Sobre o Intercâmbio, 
certifi camos o Jovem André F. A. Minholi 
nosso intercambista de longa duração que 
retornou da Bélgica, e estamos promoven-
do um intercâmbio com Taiwan represen-
tados pela jovem Luisa R.Paes Geraldes e 
recebendo a jovem Yen-Ting Yin (Betty);
  - Sobre o RYLA, tivemos 
a participação de dois jovens Eliel e Kelly 
Martins.
 - Mantemos atualizados o site do 

20 - casamento do comp.Cirino e Marian 
22 – Vanessa, esposa do comp. Roberson
22 – Felipe, neto do comp. Manoel
24 – Marta Cristina, fi lha do comp. 
Virgílio
28 – Carolina, neta do comp. Manoel
29 – Vitor, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
30 – Rafael, fi lho do comp. Acerbi
31 – Camila, neta da companheira Maiby
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Conselho Diretor 2017-18

 O companheiro Luiz
Antonio De Bortoli, nosso proto-
colo, anunciou a composição da 
mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no lugar 2: a 
companheira Maiby Aranha Homsi 
Elias, representando as mães; e no 
lugar n. 3 o companheiro Abelardo 
Marcos Jr., secretário; as presenças 
do casal visitante/convidado Marcia 
e Luis Magaldi (primeiro presidente 
do clube e companheiro de muitos 
anos) e das  cônjuges: Bernadete 
A. S. Scatolini, Cecília Lemes De Bortoli, Dalila 
Cristina Gonçalves Scholl e Marcia Maria Mi-
nervino Bispo, respectivamente esposas dos com-
panheiros Scatolini, Bortoli, Joel e Bispo. Em se-
guida, o companheiro Bortoli pronunciou o lema 
da gestão “O Rotary faz a diferença” e a virtude 
do mês “Sabedoria”, e como efeméride da se-
mana destaque para “O Dia das Mães”, pauta da 
reunião. O companheiro Virgílio foi convidado 
à tribuna para apresentar seu trabalho sobre a 
Sabedoria (vide pergaminho). Em pauta o “Dia das 
Mães” (vide detalhes a seguir) que após a devida 
abordagem, o Presidente Bispo retomou a palavra 
divulgando ao clube as realizações das últimas 
semanas com ênfase aos Subsídios Global (equi-

pamentos UTI da Pediatria) e Distrital (Bco Leite 
Humano) realizações do Pacaembu na Santa Casa. 
Terminando a Reunião convidou o casal Magaldi 
para uma singela homenagem (ver em seguida), 
agradeceu a presença dos convidados, das côn-
juges e dos companheiros presentes, e nada mais 
a tratar as bandeiras hasteadas foram saudadas 
e a reunião encerrada às 22h15. Em seguida, foi 
cantado o Parabéns Rotário em comemoração aos
aniversariantes do mês e ao Dia das Mães. 
 Obs: O companheiro Buzzoni justifi cou a 
sua ausência por motivo de saúde; o companheiro 
Leandro por motivo de trabalho;  e o Manoel por 
problemas de saúde em família, os companheiros 
Acerbi e Ivo continuam viajando.

Assuntos tratados na última reunião

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

clube e suas redes sociais (outra ação de RI);
 - Divulgamos semanalmente todas as re-
alizações do clube pelo “Boletim Stadium”, do 
clube (inclusive online via website e e-mails) dis-
tribuídos para mais de quinhetos seguidores; e
 - Afi xamos duas placas, com a marca do 
Rotary e a menção do clube PACAEMBU:
  - Uma na Praça Matriz da cidade 
de Jarinu referente a doação e plantio de árvores 
no município; e
  - Outra nas instalações do Banco 
de Leite Humano da Santa Casa, referente a ma-
nutenção que promovemos nos equipamentos do 

Banco.
 - Mantemos bem cuidado o Marco Rotário 
do clube, bem em frente ao Estádio no Pacaembu 
- um dos pontos turísticos da cidade e local de 
passagem diária de muitos paulistanos e visitantes, 
na Av. Pacaembu.
 Somos discretos, mas contamos o que 
fazemos.



 A SABEDORIA é a “mãe” de todas as virtudes, é fundamental para a evolução e o desenvolvi-
mento do ser humano.
 Somos sábios quando utilizamos nossa inteligência em prol do bem comum e equilibramos 
nossos interesses com os de outras pessoas, grupos e comunidades (1).
 Considerada por estudiosos a “virtude máster”, a sabedoria organiza e equilibra o desenvolvi-
mento e o uso das demais virtudes tais como, coragem, humanidade, justiça, moralidade, generosidade, 
amor ao próximo e caridade. A explicação (2), é que a sabedoria engloba forças de caráter relacionadas 
à aquisição e ao uso de informações a serviço de uma vida plena em prol do bem comum. 
 Podemos dizer, então, que sabedoria humana é a capacidade que determinados homens pos-
suem de identi� car as falhas, tanto próprias quanto da sociedade, e das comunidades, e tem portanto a 
sabedoria de corrigir essas falhas como fazem os ROTARIANOS ao dedicarem seu tempo e suas habili-
dades para melhorar a vida dos mais necessitados. 

Virtude de maio -  Sabedoria

(1) Segundo Robert Sternberg, criador da Teoria da Sabedoria Equilibrada.
(2) Segundo os autores do livro Character strengths and virtues , Martin Seligman e Christopher Peterson

Fonte: Várias

Sábio é aquele que é feliz no exercício do poder 
de fazer o bem, na prática da virtude.

Dia das mães

   A festiva do mês sem-
pre acontece na última 3ª. feira 
do mês, no entanto por estar-
mos na semana do segundo 
domingo de maio, resolvemos 
antecipar a festiva para come-
morarmos o Dia das Mães. 

   O Dia das Mães, con-
forme lido como efeméride da 
semana pelo nosso protocolo, 
foi instituído nos Estados Uni-
dos no inicio do século passado 
e de lá se estendeu para o resto 
do mundo, inclusive no Brasil.

 Para esta comemoração foi passado o fi lme “Quando 
Deus criou as mães”, com um conteúdo interessante que real-
mente realça o papel da “mulher como mãe” nas várias fases da 
vida das pessoas, concluindo que toda atividade da mãe é pela 
liberdade e paz de seus fi lhos; uma apologia às mães conforme a 
Tia Maiby.
 Terminado o fi lme foi solicitado a Tia Maiby que fi zesse 
uma breve saudação a respeito e, de improviso, emocionou a 
todos com o depoimento de experiência vivida, que é fato para 
a maioria das mães quando deixam seus fi lhos pela primeira vez 
na escola, com muita hesitação e “dor no coração” por colocar 

uma criatura “indefesa” para iniciar a conviver no mundo em 
que está inserido. Anos depois quando essa mesma mãe vai à for-
matura desse fi lho é surpreendente e indescritível a emoção do 
momento, uma realização que só as mães podem sentir e relatar.
 Após a ovação que sempre caracterizam as falas da Tia 
Maiby, a Marcia distribuiu um singelo mimo a todas presentes 
e também para os companheiros para que entregassem as suas 
esposas/mães. 
 Ainda sobre o dia das mães, o presidente Bispo aprovei-
tou um texto enviado pelo companheiro Buzzoni e leu no encer-
ramento da reunião (ver texto a seguir). 



“Entrevista realizada com crianças de 7 e 8 anos de idade 
sobre suas mães, cursando o ensino fundamental da Espa-
nha. As respostas abaixo foram consideradas as mais interes-
santes.

QUEM É O CHEFE DA SUA CASA?
1. Acho que a minha mãe, porque ela tem muito mais coisas 
a fazer do que meu pai.

POR QUE DEUS FEZ O DIA DAS MÃES?
1. Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas 
em casa.

COMO DEUS FEZ AS MÃES?
1. Com mágica, super poderes e misturou tudo muito bem.

QUE INGREDIENTES ELE USOU?
1. Nuvem, cabelo de anjo e tudo de bom que há no mundo 
e uma pitada de mal.

POR QUE DEUS TE DEU SUA MÃE E NÃO OUTRA MÃE?
1. Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que 
outras mães

POR QUE SUA MÃE SE CASOU COM SEU PAI?
1. Minha avó diz que é porque ela não pensou direito.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS MAMÃES E OS PAPAIS?
1. As mamães trabalham no trabalho e em casa, os papais 
só vão ao trabalho;
2. As mães sabem falar com as professoras sem assustá-las;
3. Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães tem o 
verdadeiro poder porque você tem de pedir pra elas quando 
quer dormir na casa de um amigo; e
4. As mães são mágicas porque elas fazem você se sentir 
bem sem remédio

O QUE SUA MÃE FAZ NO TEMPO LIVRE?
1. Mães não têm tempo livre.

SE VOCÊ PUDESSE MUDAR ALGO EM SUA MÃE, O QUE 
SERIA?
1. Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis que ela 
tem atrás da cabeça…”

Feliz semana das mães, porque um dia é  pouco. 

Homenagem ao Magaldi

 Em 11/05, o nosso Governador Assistente, companheiro 
Luiz Fernando, convidou os presidentes e secretários dos clube 
do grupo 04 (Barra Funda; Bom Retiro; Memorial da América 
Latina e Pacaembu) para uma reunião de avaliação de resultados 
da gestão 2017/2018, que aconteceu na sala Mangueira do Res-
taurante Lilló, na Vila Mariana. Lá estiveram o casal governador, 

REPRESE do Grupo 04
(Reunião de Presidentes e 
Secretários)

 Atendendo a um convite do presidente Bispo, feito 
em sua posse, o ex-companheiro Luiz Magaldi e sua esposa
Marcia compareceram à reunião do clube. O Magaldi foi o 
primeiro presidente do Pacaembu convivendo conosco por mui-
tos anos. Como é seu perfi l, de forma descontraída e fl uente, 
relembrou como o clube foi fundado e alguns momentos impor-
tantes e outros hilariantes que marcaram a vida do clube, ao fi nal 
de sua fala agradeceu a acolhida e o Presidente Bispo colocou o 
clube a sua disposição para visitar sempre que o desejar.
 Como registro de sua presença, foi-lhe presenteado um 
exemplar do Livro dos 25 anos do RCSP-Pacaembu em que estão 
registrados fatos relevantes que marcaram a vida do clube e para 
os quais ele e a Marcia muito contribuíram. 



Magda e Chico; pelo Barra Funda, a Célia e o Edwarde Acerbi; 
pelo Bom Retiro a Regina e pelo Pacaembu a Marcia e o Bispo, 
além evidentemente do Governador Assistente Luiz Fernando e 
sua esposa Marilda.
 O Governador Chico de forma direta e descontraída so-
licitou posição quanto aos compromissos assumidos pelos clubes 
quando de sua visita, no caso do Pacaembu ocorrida em novem-
bro p.p. sobre o DQA e as arrecadações à Fundação Rotária pela 
venda das Alianças. A posição do Pacaembu foi que estamos 
trabalhando no sentido da regularização e aumento do quadro 
associativo sem abrir mão da qualidade dos futuros rotarianos. 
Quanto as alianças continua a campanha, sendo que o resultado 

até o momento é destinação de 20% das recebidas. Solicitou 
também uma posição do número de aávores plantadas, ação esta 
em que apresentamos o trabalho realizado na cidade de Jarinu 
com a doação e plantio de 58 mudas. Orientou também que 
toda a contribuição à Fundação Rotária deverá ser realizada na 
próxima semana para que possa ser considerada nos resultados 
do clube a ser divulgado quando da conferência no fi nal do mês.
 Após a reunião de trabalho, foi realizado um agradável 
companheirismo, descontraído e abrilhantado pela simpatia do 
casal governador, Magda e Chico e pela cortesia do casal an-
fi trião (Marilda e Luiz Fernando).  


