
 Na 3ª. feira passada aconteceu a últi-
ma festiva da gestão batizada por mim da “Fes-
tiva do Reconhecimento e do Agradecimento”, 
as razões passo a discorrer.
 Iniciei a reunião relembrando uma 
experiência que expus quando tomei posse 
a exatamente um ano atrás, na época contei 
que como professor de economia, que fui, dis-
tribuía aos alunos uma publicação de algum 
jornal sobre Economia e solicitava que regis-
trassem em uma folha avulsa o seu conheci-
mento sobre alguns termos grifados, próprios 
da matéria (ex: PIB; Balança Comercial; in-
fl ação; ...), recolhia os papéis e os guardava. 
Ao fi nal do ano, depois de um ano desenvol-
vendo a matéria, solicitava que o aluno com-
parasse o que escreveu com o que agora sabia 
sobre o assunto. As reações eram as mais diver-
sas, uns riam, outros se admiravam, mas todos 
percebiam que algo de conhecimento tinha lhe 
sido acrescido, por menor que fosse algo tinha 
sido aproveitado e o que era certo, é que todos 
tinham evoluído.

Mensagem do Presidente
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Aniversariantes de junho

Agenda de junho

11 - companheira Maiby
15 - Vera Helena, esposa do comp. Manoel
17 - companheiro Jayme
18 – Luiz Eduardo neto do comp. Virgilio
19 - Ingrid, fi lha do comp. Antonio Carlos
22 – Ana Flora esposa do comp. Virgílio
23 - companheiro William
25 – Felipe fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgílio
27 - casamento do comp. Manoel e Vera
28 - casamento do comp. Acerbi e Roseli

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, nosso protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: o ex-companheiro, e 
primeiro presidente do clube 1989/1991 Luiz Carlos Magaldi; e no lugar n. 3 o companheiro
Abelardo Marcos Junior, secretário desta reunião; pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a 
diferença”; a virtude do mês “Perdão”; as efemérides e os aniversariantes da semana. Em seguida 
a palavra foi passada para o companheiro Virgílio que discorreu brilhantemente sobre a virtude 
do mês “o Perdão” (vide detalhes a seguir). Assumindo a reunião o presidente Bispo cumpriu a 
pauta: os reconhecimentos profi ssionais; a entrega do título Paul Harris e das Safi ras; a entrega do 
certifi cado de Associado Honorário ao companheiro Sérgio Ewbank Carneiro; os agradecimentos 
pelos trabalhos desenvolvidos pelo clube durante o ano e a comemoração do 29º. Aniversário 
do Pacaembu. Cada um dos assuntos estão detalhados a seguir. Nada mais a tratar as bandeiras 
hasteadas foram saudadas e a reunião encerrada ás 22:25 hs.  
 Obs: O companheiro Manoel por motivo de saúde em família não pode comparecer.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, nosso protocolo, anunciou a composição 

Dia 12/06
às 20h30: Reunião Ordinária (última 
reunião do Conselho Diretor da atual 
gestão)

Dia 19/06
às 20h30: Reunião Ordinária com convi-
dados: os participantes do RYLA 2018

Dia 26/06
às 20h30: Reunião transferida para 
RCSP-Memorial da América Latina
(posse da gestão 2018/2019)

 Nesta gestão fi z algo similar. Na 
primeira reunião da gestão, em julho de 2017, 
distribuí aos companheiros as ações que no 
plano de atividades estavam sob a liderança de 
cada um, uns com mais atribuições outros com 
menos mas todos com o que deveriam realizar, 

sendo que ao fi nal dessa relação acrescentei: 
que além das atribuições defi nidas todos po-
deriam participar das demais ações e colabo-
rarem uns com os outros para a busca de re-
sultados para o clube. Passou um ano, estamos 
a três reuniões para o término da gestão, e 
praticamente as atividades previstas estão con-
cluídas. Podemos dizer que mais de 90% dos 
resultados esperados foram alcançados, e com 
certeza não se pode atribuir a um ou a poucos 
esse resultado, todos de uma certa forma, di-
reta e ou indiretamente contribuíram e por essa 
contribuição por menor que tenha sido, fi ca a 
certeza que foi o máximo de tempo que pode-
riam despender com Rotary. É sobre esse valor, 
o tempo, que devemos reconhecer e agradecer 
o esforço despendido de cada um, na certeza 
que todos colaboraram para que o Pacaembu 
evoluísse e engradecesse o Rotary. 



 Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma 
ofensa, uma dívida, e etc. Etimologicamente, a palavra “per-
dão” vem do latim perdonare que signi� ca a ação de perdoar, 
ou seja, aceitar ou pedir desculpas; se redimir em relação a 
algo de errado. A expressão “pedir perdão” é usada quando 
alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa 
com quem foi injusto. 
 No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacio-
nado com o chamado “processo de puri� cação espiritual”, 

ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas, e que con-
siste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como a raiva, a 
magoa ou o desejo de vingança.
 O perdão não é um ato. É um processo mental ou espiritual que 
tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico (dentre eles, o principal 
é a raiva) contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma 
ofensa percebida, por diferenças, erros ou fracassos. Trata-se de uma 
habilidade que precisa de treino.
 O Professor e P.H.D Paulo Vieira traz visões interessantes sobre 
o perdão. Perdoando,  você recupera a sua força e reassume o pleno con-
trole sobre seu destino. Perdão é para você e não para o autor da afronta 
pois perdoar é remédio para a sua cura e não para a cura ou impunidade 
da pessoa que lhe fez sofrer. Perdoar é a paz que você aprende a sentir 
quando libera quem lhe fez mal. Ao perdoar você se ajuda a ter mais 
controle sobre seus pensamentos, além de obter melhora em sua saúde 
física e mental. Perdão é também se tornar um herói feliz e não uma 
vítima sofredora. Perdão é uma escolha, uma decisão, uma restituição. 
Perdoando você rompe as correntes do sofrimento e passa a dar passos 
livres em sua vida.
 O perdão é um dom que Deus nos concede para promovermos 
a reconciliação entre nós mesmos. O perdão é uma semente que tem 
de ser permanentemente cuidada, para que cresça e fruti� que. É uma 
virtude que precisa ser exercitada, vivenciada em todos os momentos de 
nossa vida.  O perdão é a chave que liberta agressor e vítima dos senti-
mentos de culpa, de mágoa, de ódio e de vingança, que tanto mal fazem 
a todos.
 Engana-se quem pensa que o ato de perdoar e pedir perdão é 
sinal de fraqueza, muito pelo contrário, ele é a marca dos fortes, dos no-
bres de espírito elevado e dos inteligentes. Perdoar verdadeiramente al-
guém é um ato de amor que faz um bem enorme principalmente a quem 
perdoa, pois cresce e se fortalece espiritualmente e se liberta dos grilhões 
do ódio para viver a alegria do amor. Por outro lado, pedir sinceramente 
perdão é um gesto de humildade, que demonstra coragem, bom caráter 
e grandeza de espírito de alguém merecedor de uma nova oportunidade 
para continuar em paz seu aprendizado de vida.
 Assim sendo é importante que o Rotariano aprenda a exercitar 
a virtude de perdoar, pois essa pratica unida às demais virtudes já prati-
cadas pelos companheiros fara de cada Rotariano uma pessoa forte e 
generosa, sempre pronta para ajudar o semelhante.
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Dólar Rotário junho R$ 3,64

Conselho Diretor 2017-18

A.2.1 – Virtude do mês “o PERDÃO
(o fruto mais saboroso das Virtudes)  

Preparado e apresentado pelo companheiro Virgílio
Perdoar e pedir perdão é uma virtude dos fortes e corajosos.



H.1.1a4 – Reconhecimentos Profi ssionais   

 Concluindo a Ação de nosso Plano de Atividades sobre 
“Reconhecimento Profi ssional” , foram indicados pelos compa-
nheiros os seguintes profi ssionais:

• Rachel De Rosso Buzzoni, jornalista (comemorada em 07/04);
• Marcia M. Minervino Bispo, assistente social (comemorada em 
15/05);
• William César Santos, telecomunicações (comemorada em 
17/05); e
• Cecília Lemes De Bortoli, dubladora (comemorada em 29/06).

 Os critérios e as formas de premiação resumidamente 
consistem em verifi car entre os companheiros e os parentes os 
que se enquadram nas profi ssões comemoradas, na ausência os 
companheiros devem indicar profi ssionais conhecidos de prefe-
rência com potencial a serem rotarianos, quanto a premiação 
embora simples é signifi cativa, consiste nas leituras do que é a 
profi ssão e de um 
breve currículo dos 
homenageados; e 
entrega, normal-
mente por um mem-
bro da família, de um 
certifi cado de reco-
nhecimento. 
  D e s t a q u e , 
como das vezes ante-
riores, da qualidade 
e da excelência dos 
profi ssionais home-
nageados, todos de 
ponta nas atividades 
exercidas, mais uma 
vez as congratu-
lações do clube.

Reconhecimentos Rotários 

 Na última reunião do conselho foi defi nido os seguintes 
reconhecimentos a serem realizados pela gestão: 

• Entrega de um o título “Paul Harris” a esposa do companheiro 
Leandro, a Fernanda Rodrigues Lopo;
• Entrega de duas safi ras: uma à companheira Maiby Aranha 
Homsi Elias e a outra à esposa do presidente Marcia Maria
Minervino Bispo.

 O companheiro Gazel ilustrou o reconhecimento, expli-
cando que a entrega de um título Paul Har-
ris (que corresponde a uma doação de U$ 
1,000.00 à Fundação Rotária) é equivalente 
a uma comenda, ou seja uma honraria con-
cedida às pessoas que se destacam pelo seu 
potencial em atuar em Rotary. A safi ra é uma 
graduação desse reconhecimento (e que tam-
bém corresponde a créditos à Fundação Ro-
tária de U$ 1,000.00) prestada a pessoas que 
já possuem o título Paul Harris e continuam 
se destacando pelas suas contribuições ao 
Rotary, sejam fi nanceiras sejam por serviços 
prestados.



Participe!
Dia 23/06 a partir das 12h
Almoço no Terraço Itália

Evento do RCSP-Barra Funda:

Entrega do título “Embaixadores da Paz”.  Entre os
agraciados teremos o governador Chico com
sua esposa Magda e a Bernadete cônjuge do

companheiro Scatolini

Dia 30/06 às 19h30 - Espaço Immensità
Festiva de Posse Distrital - D. 4610

Ano Rotário 2018-19

Posse do Governador do Distrito 4610
Companheiro Borcato e esposa Izilda.

Título de Associado Honorário ao companheiro 
Sérgio Ewbank Carneiro

 O companheiro Sérgio em meados do ano passado so-
licitou o  seu desligamento do Rotary por motivo de saúde. O 
Conselho Diretor do Clube  lhe ofereceu alguns meses para que 
refl etisse e reconsiderasse sua posição. Como estamos em fi nal 
de gestão, e após várias tentativas de dissuasão, mas  respeitando 
a decisão do companheiro Sérgio o clube resolve lhe outorgar a 
condição de Associado Honorário.
 O companheiro Gazel explicou o que vem a ser um “As-
sociado Honorário”, resumidamente é uma pessoa reconhecida 
pelo clube com possibilidades de trabalhar pelas suas ações e 
contribuir pelas causas do Rotary, sem ser sócio representativo. 
 O companheiro Sérgio e esposa Rosani compareceram à 
mesa dos trabalhos quando foi entregue um certifi cado de sócio 
honorário. Ambos emocionados agradeceram a consideração e 
se colocaram a disposição do clube no que for entendido que 
possam colaborar. O companheiro Sérgio expressou: “que todos 
estão e continuarão guardados em seu coração”.

Reconhecimentos e
agradecimentos

 O presidente Bispo, embora 
ainda não tenha terminado a gestão, 
aproveitou a festiva para reconhecer 
a todos que contribuíram para reali-
zação das ações e atividades de sua 
gestão. Entregou a cada companhei-
ro, extensivo aos respectivos côn-
juges e familiares, uma carta agra-
decendo e reconhecendo a atuação 
dedicada durante o ano ao Clube 
(ver a mensagem do presidente 
desta edição). Agradeceu também a 
Ana Carolina Scatolini pela paciên-
cia e qualidade na confecção dos 
Boletins do clube.

 De forma abrangente homenageando a todo clube en-
tregou pelas mãos da Marcia um mimo de reconhecimento a sua 
neta Lorena Paoli Bispo.

29º aniversário do
RCSP-Pacaembu

 Foi solicitado ao ex-compa-
nheiro Magaldi, primeiro presi-
dente do clube, convidado para 
esta festiva que prestasse uma 
breve homenagem ao Pacaembu, 
o qual com muita propriedade e 
desenvoltura fez um depoimento 
sobre o início do clube, desta-
cando a coordenação do com-
panheiro Amorim do RCSP-Barra 
Funda, as conversas com o gover-
nador Amato, as participações de 
vários ex-companheiros, inclu-
sive referenciando alguns já fale-
cidos, as peripécias de outros e a 
lembrança de vários fatos e atos 

que contribuíram na formação do clube resultando no que ele 
é hoje, um dos destaques do distrito. Concluiu a sua fala agra-
decendo a compreensão e a participação de sua esposa Marcia, 
estendendo as demais cônjuges, que possibilitaram a presença e 
atuação do pioneirismo desses companheiros. 
 Concluindo foi cantado o parabéns rotário e solicitado 
aos fundadores do clube que cortassem o bolo de aniversário. 
Uma festa simples mas marcante. PARABENS   P A C A E M B U!


