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Gestão 2021-22

      Prezados companheiros,

   Na última terça-feira 

tivemos um produtivo e rico 

Fórum de Serviços Profi s-

sionais, tema rotário do mês 

de janeiro, onde nossos com-

panheiros puderam falar so-

bre suas profi ssões, da forma 

pela qual chegaram até o Ro-

tary e como foi impactante 

para despertar o interesse 

para se dedicarem as causas humanitárias.

 Pudemos ouvir histórias inspiradoras, que fortalecem nosso 

ideal de servir e nos mostram o quanto podemos impactar nossas co-

munidades através de nossa dedicação.

 Na quarta-feira, dia 19, participei de uma reunião on line 

com o Governador Augusto Cesar, os Presidentes das Comissões Dis-

tritais, Governadores Assistentes e Presidentes desta gestão, na qual 

foi apresentado um balanço do primeiro semestre da gestão e esta-

belecidos desafi os para atingirmos as metas propostas. Nessa reunião 

tivemos a participação dos nossos companheiros Renato Figueiredo 

falando sobre a Fundação Rotária e Scatolini falando sobre o Seguro 
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Solidário. Dos temas apresentados, destaco os seguintes:

>>  DQA – meta cada clube admitir mais um associado a cada tri-

mestre;

>> Seguro Solidário – Força tarefa para cadastrar o CPF dos com-

panheiros e seus familiares;

>> Empresa e Clube Cidadão – Incentivo a renovação das empresas 

e clubes e busca de novas empresas para o programa;

>> Virada Sustentável – mutirão de plantio de árvores em 29/01/22

>> Ação entre amigos para arrecadar para a Fundação Rotária – 

10000 números a $ 25,00, com sorteio de vários prêmios;

>> Jantar com o Presidente do R.I., remarcado para o dia 19/01/22, 

no Espaço Hakka.

 Nossa próxima reunião será em 01/02/22, em virtude do 

feriado de aniversário da cidade de São Paulo, que completa 468 

anos nesta terça-feira, dia 25 de janeiro.

 Conto com as presenças dos companheiros, cônjuges e 

amigos. 

 Excelente semana a todos!

Boletim Stadium

AGENDA DE JANEIRO
Dia 25/01/2021 (terça-feira) - Feriado - Aniversário de São Paulo (não haverá reunião)

AGENDA DE FEVEREIRO
Dia 01/02/2021 (terça-feira) - Virtual
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor (aprovação de 
contas de janeiro/22)
às 20h: Reunião Ordinária (repasse reunião do conselho 
e programação das ações do semestre) e AGE - Indicação 
comp. Diogo candidato cargo Governador 2024/25

Dia 15/02/2021 (terça-feira) - Virtual
às 20h: Reunião Ordinária com atualização de projetos/ 
eventos e demais assuntos

Dia 08/02/2021 (terça-feira) - Virtual
às 20h: Reunião Ordinária com Palestra “Paz e Prevenção 
de Confl itos” e demais assuntos
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
(VIRTUAL) GESTÃO 2021-22

 Em 18 de janeiro de 2.022, pontual-

mente às 20h00 horas, realizou-se a 23ª (vigési-

ma terceira) reunião ordinária (virtual) do RCSP 

PACAEMBU BOM RETIRO, sob Presidência do 

Companheiro Luiz Fernando Correa de Toledo, 

Presidente deste Clube para o ano rotário 2021-

2022.

 Estatística da reunião – 10 Associados 

Representativos, 01 CONVIDADO e 04 justifi-

cativas. 

 Ao dar início à reunião, o Presidente 

solicitou a todos que saudassem as Bandeiras 

apresentadas na Panóplia. Na sequência, so-

licitou que o Companheiro Bispo, 1º Diretor 

de Protocolo desta gestão, apresentasse a com-

posição da Mesa Diretora, as efemérides da 

semana e também que fossem anunciados os 

aniversariantes da semana e, por fim, apresen-

tou os temas debatidos na reunião do Conselho 

Diretor.

 Protocolo realizado, o Presidente 

convidou este Secretário para anunciar o Ex-

pediente da Secretária com os destaques do 

BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL (BIS) refe-

rente a essa semana, passando a informar: 

1. Valor do Dólar Rotário – R$ 5,64 (janei-

ro/2022)

2. Conferência da FELICIDADE – Será realiza-

da a 3ª CONFERÊNCIA DO DISTRITO 4563, 

no período de 26 a 29/05/2022, no Hotel Tauá 

- Atibaia. As inscrições e possibilidades de 

parcelamento já estão disponíveis no site do 

Distrito.

3. Aviso da Governadoria: Foi comunicado aos 

presentes que foi recebido por este Secretário, 

a confirmação feita pela Governadoria do Dis-

trito 4563, da aprovação do documento que es-

tava pendente no final do ano de 2021, ou seja, 

a RELAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DOS ASSO-

CIADOS DO CLUBE E DAS CLASSIFICAÇÕES 

EM ABERTO.

4. Por se tratar de período de férias na Secre-

taria Distrital, não houve informações sobre o 

Boletim Informativo Semanal (BIS).

 Após essa apresentação, o Presidente 

passou a discorrer sobre o tema proposto para 

essa reunião, ou seja “SERVIÇOS PROFISSIO-

NAIS”, o qual por ser tema Rotário e tendo 

em vista sua apresentação considerou-se um 

Fórum especifico, onde todos os presentes 

puderam comentar e esclarecer dúvidas, bem 

como apresentar a relação entre o Rotary e suas 

atividades profissionais.

 Inicialmente o Companheiro Bispo,

responsável pela comissão neste clube, apre-

sentou um material sobre o tema, com dados 

obtidos da cartilha “Serviços Profissionais em 

Ação” (255 Introduction vocational serviçe pt 

- site “My Rotary”). Apresentação sucinta e es-

clarecedora, para que todos usassem o tempo 

para comentar sobre o tema em questão.

 O Conceito de Serviços Profissionais 

tem por base os Rotarianos estimularem e fo-

mentarem: A difusão de altos padrões éticos na 

vida empresarial e profissional; O reconheci-

mento do mérito de toda a ocupação útil; e a 

valorização da profissão de todos os rotarianos 

como oportunidade de servir à Sociedade.

 Como tema de discussão, foi sugerido 

aos presentes para reflexão, “Como rotariano, 

de que maneira você pode colocar esses ideais 

em prática?”. Algumas sugestões de como fa-

zer:

>> Fale sobre sua profissão no Clube.

>> Aprenda sobre a ocupação dos demais 

Companheiros;

>> Utilize essas habilidades para Servir a Co-

munidade

>> Desempenhe sua profissão com ética e 

inspire seus colaboradores e outros a agirem 

com a mesma integridade.

>> Oriente os jovens para que alcancem seus 

objetivos

>> Ajude e oriente outras pessoas a se desen-

volverem profissionalmente.

 A partir desse momento, todos pude-

ram se manifestar a respeito do tema, e, como 



de costume, tivemos experiências maravilhosas, como exem-

plo de todos os companheiros deste clube.

 Por fi m, foi deixado como mensagem do Tema: “AO 

REALIZAR ESSAS ATIVIDADES VOCÊ ATIVA OS SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS, QUE SÃO A ESSÊNCIA DO ROTARY, E 

SERVEM DE PONTE PARA AJUDARMOS COMUNIDADES 

DO MUNDO INTEIRO”. 

 Nada mais tendo a acrescentar, o Presidente agrade-

ceu a presença de todos, sendo que a nossa próxima reunião 

ordinária ocorrerá ainda de forma virtual, no dia 01 de feve-

reiro de 2022, sendo que às 19h30 teremos a primeira chamada 

para início da Assembleia, em que os companheiros decidirão 

pela indicação do companheiro Diogo Mastrorocco a candi-

dato a Governadoria do distrito 4563, ano rotário 2024/2025, 

em seguida após a Assembleia por volta das 20h00. Teremos a 

Reunião do Conselho com pauta previamente a ser distribuída 

aos companheiros, e às 20h30 a nossa 24ª. Reunião Ordinária. 

 Lembramos a todos que na próxima 3ª. Feira, por ser 

Feriado Municipal em São Paulo (Comemoração dos 468 anos 

da cidade), não terá reunião.  

Sérgio Brandão

Secretário Gestão 2021-22

PRÓXIMA REUNIÃO DO
RCSP PACAEMBU BOM RETIRO

O Presidente Luiz Toledo, do Rotary Club São Paulo Pacaembu Bom 
Retiro, convida seus associados para a 7ª. Reunião de Conselho as 
19:30 horas e 24ª Reunião ordinária da gestão 2021-22, as 20:00 

horas.

Pauta – Aprovação de contas de janeiro/22, assembléia para 
indicação do companheiro Diogo Mastrorocco para Governador 

2024-25 e demais assuntos

Dia 01 de fevereiro de 2.022

Plataforma google.meet

https://meet.google.com/att-qtrf-keh



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

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

20 - Aliana, fi lha do companheiro Kurt

22 - companheira Eunice

25 - Daniel, neto do companheiro Ivo

25 - companheiro Ricardo Zobaran

27 - Gabriel, fi lho do companheiro Leandro

27 - casamento comp. Luiz Matone e Clarice

29 - João Pedro, neto do comp. Acerbi

Feliz aniversário, Eunice e Zobaran!
Muita saúde, muitas felicidades e realizações!

Continuem sorrindo sempre!

22 - companheira Eunice
25 - comp. Ricardo Zobaran

LEMA ROTÁRIO
PARA A GESTÃO 2022-23

  Jones, do Rotary Club de Windsor-Roseland (Canadá), 

revelou o lema presidencial de 2022-23: Imagine o Rotary. Com 

este chamado, ela espera que as pessoas alimentem grandes so-

nhos e que usem suas conexões e o poder do Rotary para con-

cretizá-los.

  “Imagine um mundo que merece o melhor que temos a oferecer”, disse 

ela em 20 de janeiro aos governadores eleitos, “onde acordamos todo dia com a certeza 

de que podemos fazer a diferença.”

  Jones, que fará história em 1 de julho ao se tornar a primeira mulher a 

presidir o Rotary.

Fonte: site do Distrito 4563


