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O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)
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 Palavras do Presidente
      Os Seminários Distritais da Fundação Rotária e do 
Desenvolvimento do Rotary (DQA), realizados dia 16 de 
julho no Salão Nobre do Colégio Rio Branco, foram 
bem explicativos e houve muita participação de todos 
presentes. Ótima iniciativa dos companheiros organi-
zadores e expositores.
     Na reunião de hoje – MISTA – dia 26 – teremos uma 
linda festiva com a participação dos cônjuges, 
comemoração dos aniversariantes do mês e palestra 
da companheira Juliana Martins (presidente do RC de 
Embu) sobre o tema “Nova Liderança do Rotary”.  
     Contamos com a presença dos companheiros, 
cônjuges, amigos e familiares!
      Emerson Borges

Presidente Envolvido com a Humanidade  - 2011-12

      Companheiros (as) envolvidos (as) com a humanidade,
na última terça-feira, dia 19, o companheiro Reinaldo 
Franco - GDE 2012-13 (RCSP Butantã) realizou uma 
palestra sobre “Liderança no Rotary e fora dele”.  Foi a 
primeira vez que o Reinaldo palestrou sobre este tema, 
mas a impressão que tivemos, ao �nal, foi de não ser a 
primeira vez, pela tamanha habilidade e conhecimento 
demonstrados pelo companheiro. Reinaldo, parabéns e 
obrigado!
      No dia 14, estive no Colégio Rio Branco participando 
da reunião ordinária do Conselho de Presidentes, onde 
tivemos a eleição da Mesa Dirigente atual e posse dos 
membros do Conselho (gestão 2011-12).

Agenda
JULHO
Hoje - 20h30 - Reunião Mista
Palestra - comp. Juliana Martins (Presidente 2011-12 
- RC de Embu) - Tema “Nova Liderança do Rotary”

Notícias do Clube e do Distrito
2) RCSP Bela Vista - Bixiga
    No último dia 19, houve a reunião do clube 
provisório Rotary Club de São Paulo Bela Vista – Bixiga 
(nosso futuro clube a�lhado), quando os associados 
propostos ouviram a leitura, acompanharam a 
projeção do estatuto associativo prescrito pelo Rotary 
International e manifestaram a sua adesão.
       Nos próximos dias concluiremos a preparação dos 
documentos para apresentação à Governadora Ligeia, 
no que a futura presidente Eugênia Frias está traba-
lhando intensamente com sua equipe.
     O clube reúne-se na Cantina Generali Fausto 
Ferraz, Rua Fausto Ferraz 163 - Bela Vista – às 
terças-feiras - 20h30.
      Ao clube a�lhado: o RCSP Pacaembu orgulha-se do 
empenho e dedicação de todos os futuros companheiros 
e coloca-se sempre a disposição. Estaremos juntos.

Emerson Borges
Presidente 2011-12

RCSP Pacaembu

AGOSTO
Dia 02 – 19h30 – Reunião do Conselho Diretor / 
20h30 – Reunião Ordinária – Informação Rotária e 
Funcionalidade da web / e-mail (RCSP Pacaembu) – 
comp. Luiz Antonio De Bortoli

1) Utilidade Pública - Você sabia disso?
       Ao sair do hospital, quando fui internado por 
pneumonia, precisei dormir com cateter de oxigênio. 
Uma di�culdade para comprá-lo, o que �nalmente 
consegui, (numa �rma especializada) paguei R$ 180,00 
pelo tambor de oxigênio e o aluguel dos aparelhos e 
pertences. Todavia, falaram para a Rosani (minha 
esposa) para ir atrás de um local da Prefeitura (ela foi na 
Rua Turiassú), que conseguiria o oxigênio de grátis. E 
ela  foi lá e, depois de um processo rápido, conseguiu 2 
butijões grandes (do meu tamanho) de oxigênio e os 
pertences, sem pagar nenhum tostão - e renovável 
quando acabarem os botijões, se for preciso...
    Gostaria de aditar que a Prefeituira mandou em 
minha casa uma �sioterapeuta, muito simpática, para 
me examinar e fazer uma entrevista comigo, o que fará 
mensalmente no caso de renovação do pedido. Esse é o 
Brasil que vai para frente.

FELIZ DIA DO AMIGO A TODOS E UM GRANDE ABRAÇO!

Sergio Ewbank
Companheiro do RCSP Pacaembu

Dia 09 – 20h30 – Reunião Ordinária - Palestra - Sr. 
Sérgio Chnee – tema “Educational Coaching”

Dia 16 – 20h30 – Reunião Ordinária
Fórum Desenvolvimento do Rotary – DQA – comp. 
Claudio Moyses (RCSP Barra Funda) – Governador 
Indicado 2013-14

AGOSTO (cont.)

Nascimento
A Gabriela (neta da companheira Eunice) nasceu no dia 18/07/2011 às 7h40, pesando 3 kgs. Os 
pais dela se chamam: Glaucy Bocci e Olavo Chiaradia (�lho da Eunice). Qualidade para uns e 
defeito para outros – já colocaram uma roupinha do Corinthians na pequenina(rsrs).
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Para Refletir...

Dia 19 de julho de 2011
Palestra do companheiro Reinaldo Franco - GDE 2012-13 (RCSP Butantã)

“Liderança no Rotary e fora dele”

Última Reunião e outros acontecimentos

Da esq. para a dir.: Presidente Emerson e esposa Luciana,
Sueli (esposa do comp. Reinaldo) e comp. Reinaldo Franco.

Para acessar todas as fotos da reunião, entre outras fotos, visite: 
www.rotarypacaembu.org.br/album

Quem desejar contribuir com o Boletim 
Stadium, favor enviar matérias até as 

sextas-feiras no e-mail:

Ana Carolina Scatolini
boletim@rotarypacaembu.org.br

    Símbolo da virtude e do 
pecado. Arranjos de rosa 
representam o amor e 
suas nuances. Para cada 
cor dessas �ores, existe 
um signi�cado. São eles:

Rosa Vermelha: amor intenso, paixão
Rosa Amarela: amizade e felicidade
Rosa Branca: pureza e paz
Rosa Cor de Rosa: carinho, gratidão, 
doçura e charme
Rosa Champanhe: respeito e admira-
ção 

Texto enviado para publicação por:
Bernadete Scatolini

Esposa do companheiro Scatolini
GA 2011-12

Rosa

Branco, honesto, contribuinte, 
eleitor, hetero... Pra quê? 

por  Ives Gandra da Silva Martins*

         Hoje, tenho eu a 
impressão de que o 
"cidadão comum e 
branco" é agressiva-
mente discriminado 
pelas autoridades e 
pela legislação infra- 
constitucional, a favor 
de outros cidadãos, 
desde que sejam 
índios, afrodescen-
dentes, homossexuais 

ou se autodeclarem  pertencentes à minorias sub- 
metidas a possíveis preconceitos.
      Assim é que, se um branco, um índio e um 
afrodescendente tiverem a mesma nota em um 
vestibular, pouco acima da linha de corte para 
ingresso nas Universidades e as vagas forem 
limitadas, o branco será excluído, de imediato, a 
favor de um deles!
     Em igualdade de condições, o branco é um 
cidadão inferior e deve ser discriminado, apesar da 
Lei Maior.
       Os índios, que, pela Constituição (art. 231), só 
deveriam ter direito às terras que ocupassem em 5 
de outubro de 1988, por lei  infraconstitucional 
passaram a ter direito à terras que ocuparam no 
passado. Menos de meio milhão de índios brasilei-
ros - não contando os argentinos, bolivianos, 
paraguaios, uruguaios que pretendem ser bene�-
ciados também - passaram a ser donos de 15% do 
território  nacional, enquanto os outros 185 mi- 
lhões de habitantes dispõem apenas de 85% dele. 
Nessa exegese equivocada da Lei Suprema, todos 
os brasileiros não-índios foram discriminados.
       Aos 'quilombolas', que deveriam ser apenas os 
descendentes dos participantes de quilombos, e 
não  os afrodescendentes, em geral, que vivem em 
torno daquelas antigas comunidades,  tem sido 
destinada, também, parcela de território conside-
ravelmente maior do que a Constituição permite 
(art. 68 ADCT), em clara discriminação ao cidadão 
que não se enquadra nesse conceito.

       Os homossexuais obtiveram do Presidente Lula 
e da Ministra Dilma  Roussef o direito de ter um 
congresso �nanciado por dinheiro público, para 
realçar as suas tendências - algo que um cidadão 
comum jamais conseguiria!
  Os invasores de terras, que violentam, 
diariamente, a Constituição, vão passar a ter 
aposentadoria, num  reconhecimento explícito de 
que o governo considera, mais que legítima, 
meritória a conduta consistente  em agredir o 
direito. Trata-se de clara discriminação em relação 
ao cidadão comum, desempregado, que não tem 
esse 'privilégio', porque  cumpre a lei.
       Desertores, assaltantes de bancos e assassinos, 
que, no passado, participaram da guerrilha, 
garantem a seus descendentes polpudas indeni-
zações, pagas pelos contribuintes brasileiros. Está, 
hoje, em torno de 4 bilhões de reais o que é retirado 
dos pagadores de tributos para 'ressarcir' aqueles 
que resolveram pegar em armas contra o governo 
militar ou se disseram perseguidos.
        E são tantas as discriminações, que é de pergun-
tar: de que vale o inciso IV do art. 3º da Lei 
Suprema?
   Como modesto advogado, cidadão comum e 
branco, sinto-me discriminado e cada vez com 
menos espaço, nesta terra de castas e privilégios.

INCISO IV DO Art. 3º DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL A 
QUE SE REFERE   O DR. IVES GRANDA, NA ÍNTEGRA: 
"promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação."

*Ives Gandra da Silva Martins é renomado professor emérito 
das universidades  Mackenzie e UNIFMU e da Escola de 
Comando e Estado do Exército e presidente do Conselho de 
Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo

"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar 
da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser 
honesto". (Senado Federal, RJ. Obras Completas, Rui 
Barbosa. v. 41, t. 3, 1914, p. 86)

Companheiro Reinaldo Franco

Texto enviado para publicação por:
Ivo Alexandre Jr.

Companheiro do RCSP Pacaembu

Coluna Feminina


