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Dia 16/11/2021 (terça-feira)
às 20h: Reunião Ordinária

Dia 23/11/2021 (terça-feira)
às 20h: Fórum Fundação Rotária

Dia 30/11/2021 (terça-feira)
às 20h: Festiva virtual

Luiz Fernando Corrêa de Toledo
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2021-22

       Prezados compa-

nheiros,

    Em nossa última 

reunião, em 19/10, 

tivemos uma excelente 

palestra sobre “Resiliência

e os sete fatores para li-

dar com a Adversidade”,

com o Consultor Ricardo

Tasinato, CEO da Intera-

thiva Educação Corpora-

tiva, especialista em gestão de equipes e treinador com muita ex-

periência nessa área, que levou a várias interações com os nossos 

companheiros, com prontas respostas.

 Neste domingo, 24/10, celebramos o Dia Mundial de 

Combate a Pólio. Nossa organização atua globalmente desde 

1985, em parceria com a OMS e várias outras entidades e tem 

importante participação no resultado alcançado até hoje. Vamos 

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

celebrar as conquistas obtidas e manter nosso empenho em er-

radicar totalmente essa doença que já atingiu milhares de crian-

ças ao redor do planeta.

 Na próxima terça-feira, 26/10, teremos nossa reunião 

festiva, ainda virtual, na qual vamos assistir uma palestra da 

sommelier Andreia Gentilini Milan, que falará sobre sua tra-

jetória profi ssional como empreendedora no mundo dos vinhos 

e espumantes. 

 Convido a todos que tenham uma taça de vinho em 

mãos para um brinde ao fi nal da palestra.

 Conto com as presenças dos companheiros, cônjuges

 e amigos!

 Ótima semana a todos!

Boletim Stadium

AGENDA DE OUTUBRO - REUNIÕES VIRTUAIS
Dia 26/10/2021 (terça-feira)
às 20h: Festiva virtual com a presença dos cônjuges e Palestra “Empreendedorismo - Minha trajetória profi ssional”, com a     
palestrante Andreia Gentilini Milan

AGENDA DE NOVEMBRO - REUNIÕES VIRTUAIS
Dia 02/11/2021 (terça-feira)
Não haverá reunião - Feriado

Dia 09/11/2021 (terça-feira)
às 19h: Reunião de Conselho
às 20h: Reunião Ordinária - Atualização de Projetos
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2021-2022

 Em 19 de outubro de 2.021, pontual-

mente às 20h00, realizou-se a 14ª (décima 

quarta) reunião ordinária (virtual) do RCSP PA-

CAEMBU BOM RETIRO, sob Presidência do 

Companheiro Luiz Fernando Correa de Toledo, 

Presidente deste Clube para o ano rotário 2021-

2022. 

              Convidado Palestrante: Ricardo Tasinato

        Estatística da reunião – 15 associados 

representativos, 03 justifi cativas, 01 palestrante.

 Antes de iniciar os trabalhos o Presi-

dente solicitou a todos que respeitassem um 

minuto de silencio em homenagem póstuma ao 

Companheiro Israel Ramponi, do Rotary Club 

Pariquera Açu, falecido em 15/10/2021. 

 Ao dar início à reunião, o Presidente 

solicitou a todos que saudassem as Bandei-

ras apresentadas na Panóplia. Após a respei-

tosa saudação, solicitou que o Companheiro 

Bispo, 1º Diretor de Protocolo desta gestão, 

apresentasse a Composição da Mesa Diretora, 

as efemérides da semana, cuja data principal 

é o “Dia do Médico”, comemorada no dia 18 

de Outubro, sendo parabenizados os profi ssio-

nais dessa área participantes deste Clube (Drs 

Marco Antonio Gazel, Luiz Matone, Diogo 

Mastrorocco, e Manoel Joaquim Ribeiro do 

Valle Neto) e ainda, que fossem anunciados os 

aniversariantes da semana, bem como a pauta 

para a 13ª reunião ordinária deste Clube.

 Protocolo realizado, o Presidente pas-

sou a palavra ao Secretário Companheiro Sérgio 

Brandão para que fi zesse o expediente da Se-

cretaria, considerando os seguintes Destaques 

constantes no Boletim Informativo Semanal 

(BIS), NA SUA 14ª.EDIÇÃO: 

>> Dólar Rotário para o mês de outubro/21 = 

R$ 5,43

>> Campanha do Panettone 2021

>> 1º Seminário de Mulheres – Ser Mulher e 

Bem Mulher, a ser realizado virtualmente no 

dia 23out2021, das 9h00 às 12h00 - Plataforma 

Zoom.

 Apresentado o Expediente da Secre-

taria, o Presidente Luiz Fernando solicitou ao 

Companheiro Ronaldo Jose Bispo, 1º Diretor 

de Protocolo desta Gestão, que apresentasse o 

Curriculo resumido do Palestrante da noite.

 O Sr. Ricardo Tasinato é Psicodrama-

tista, Master Coach, Mentoring, Escritor, Facili-

tador e Palestrante.

Formação:

• Pós-Graduado em Gestão de Pessoas pela 

Universidade SENAC.

• Formado em Comunicação Social pela Uni-

versidade Metodista.

Co-autor dos livros:

• Leader Coach um guia prático para gestão de 

pessoas; “O Leader coach e sua integridade”.

• Motivação e Vendas um guia prático para 

construir equipes de alta performance; “O an-

fi trião vendedor e você”.

 Resumidamente este é o currículo do 

nosso palestrante a quem parabenizamos pela 

experiência registrada e agradecemos desde já 

a sua disponibilidade em nos atender lhe pas-

sando a palavra para realização de sua apresen-

tação.

 O Palestrante procurou desenvolver o 

tema (Resiliência e os 7 fatores para lidar com a 

Adversidade”, de forma clara e entendível para 

os presentes, destacando: 

>> Resiliência Estratégica – como as pessoas 

enfrentam situações de mudanças constantes e 

de adversidades;

>> Vulnerabilidade ao Stress;

>> Fatores emocionais

>> “Resiliência – Capacidade humana univer-

sal de superar as adversidades da vida e sair 

fortalecido”

>> 7 Fatores da Resiliência (Reivich e Satté – 

2002)

>> Dicas para aumentar a Resiliência.

 O Tema foi desenvolvido dentro do 

prazo determinado e na sequência o Palestrante 

abriu a palavra a todos que quisessem se mani-

festar a respeito, sendo esclarecidas todas as 

dúvidas apresentadas pelos participantes. 



 Nada mais tendo a acrescentar, o Presidente agrade-

ceu a presença de todos, informando que o nosso próximo en-

contro ocorrerá na próxima 3ª. feira dia 26/10 às 20h00; de 

forma virtual em que teremos a palestra “Empreendedorismo 

– Minha trajetória profi ssional” a ser proferida pela pales-

trante Andrea Gentilini Milan – por ser a última reunião do 

mês será uma reunião festiva em que a presença dos cônjuges 

e convidados será muito bem- vinda, e mais uma vez solicitou 

a saudação às Bandeiras.

Sérgio Brandão

Secretário Gestão 2021-22



Um dia e um objetivo:

erradicar a pólio. 

 A pólio afeta principalmente os 

menores de cinco anos de idade. Em-

bora não haja cura, a pólio pode ser pre-

venida pela vacina. A pólio permanece 

endêmica em apenas 2 países. Desde 

1988, com a ajuda do Rotary, reduzimos o número de casos de 

pólio em 99,9%.

 Enquanto não eliminarmos a pólio completamente, 

toda criança correrá o risco de contraí-la. Se não erradicarmos 

a poliomielite, dentro de 10 anos poderemos ter 200.000 novos 

casos da doença anualmente no mundo. Apesar da doença ser 

endêmica em somente 2 países, nenhuma criança estará a sal-

vo se não eliminarmos a paralisia infantil.

24 DE OUTUBRO: DIA MUNDIAL 
DE COMBATE À PÓLIO

 A erradicação da pólio constitui uma das iniciativas 

mais longas e importantes da nossa trajetória. Junto com nossos 

parceiros, ajudamos a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças 

contra a paralisia infantil em 122 países, representando uma 

redução de 99,9% no número de casos mundiais. Não desist-

iremos até que a poliomielite seja erradicada para sempre. 

 A erradicação da pólio constitui uma das iniciativas 

mais longas e importantes da trajetória do Rotary. Junto com 

nossos parceiros, ajudamos a imunizar mais de 2,5 bilhões de 

crianças contra a paralisia infantil em 122 países, representan-

do uma redução de 99,9% no número de casos mundiais. 

Não desistiremos até que a poliomielite seja erradicada para 

sempre.

 Fonte: trechos do site https://www.endpolio.org/pt

 Esta foi a sétima edição do “McDia Feliz” em que o 

RCSP Pacaembu Bom Retiro participou. É mais um dos progra-

mas do clube voltados a comunidade. O “McDia Feliz” é um 

evento realizado todos os anos, normalmente no último sábado 

de agosto, pelas Redes McDonald’s em todo o país. Em razão 

da pandemia, nos dois últimos anos ocorreram mais para fi nal 

do ano. Em 2021, aconteceu neste sábado dia 23 de outubro. 

Todo o valor arrecadado é revertido em ações para o GRAACC 

– Grupo de Apoio à Adolecentes e Crianças com Câncer.  

 A captação de recursos acontece pela compra de tick-

ets no valor do produto “Big Mac”, podendo nesse sábado 

trocá-lo pelo sanduíche mencionado, em qualquer uma das 

McDia Feliz

lojas do McDonald’s. Trata-se da única doação que oferece a 

quem doa um prêmio, o Big Mac. Vários companheiros do Pa-

caembu Bom Retiro neste ano adquiram 270 tickets que cor-

respondeu a uma doação de R$ 4.590,00, a quem fi ca neste 

momento registrado os agradecimentos e o reconhecimento do 

clube. 

 Como nos anos anteriores, atuamos para a Casa de 

Apoio Ronald McDonald de Moema, entidade que abriga 

famílias de crianças em tratamento de câncer nos hospitais de 

São Paulo, que por estarem distantes de suas residências e não 

terem como se hospedarem na cidade são atendidas pela enti-

dade. 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria

• Banco de Leite Humano (BLH)

• Associação dos Voluntários 
do Hospital das Clínicas
(AVOHC)

• Instituto da Criança (ICr do HC)

• Fraternidade Irmã Clara (FIC)

• Escola Estadual Pedro II

• Escola Ecológica Minha 
Montanha (ECOMIMO) - 

Projeto Missão Belém

• Lacres do Bem
   Arrecadação de lacres 
de latinhas de alumínio 
para cadeiras de rodas

• Instituto Brasileiro de 
Transformação pela

Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h pelo link do Google Meet:
https://meet.google.com/att-qtrf-keh

http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 
Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO
PROJETOS EM ANDAMENTO

PRÓXIMA REUNIÃO DO
RCSP PACAEMBU BOM RETIRO

ANIVERSARIANTES
DE OUTUBRO

27 - Elaine, fi lha do companheiro Kurt

27 - Flavio, fi lho do companheiro Kurt

27 - casamento companheiro Osmar e Marisa

28 - Marco Antonio, fi lho dos comp. Gazel e Emira

30 - Cristina, fi lha dos companheiros Gazel e Emira

30 - André, fi lho do companheiro Diogo

31 - companheira Emira


