
 Companheiros e amigos,

 Estamos terminando o mês de março 
com dois terços da gestão concluída. O mês 
de abril tem como área de enfoque no Ro-
tary, a “Saúde Materno-Infantil”, que se en-
quadra com nosso projeto master da Santa 
Casa de São Paulo. Atuamos em 3 frentes na 
Santa Casa: Creche, Banco de Leite Humano 
e Hospital de Pediatria. Neste momento, as 
atividades em andamento: 1 - Reforma das 
poltronas das mães (verba de Subsídio Dis-

trital); 2 - Projeto Global: compra de equi-
pamentos e produtos para o Hospital de 
Pediatria (falta ainda parceria internacional 
- verba da Fundação Rotária); 3- Creche: 
compra de almofadas/travesseiros temáticos 
“Páscoa”para as crianças (verba de arre-
cadação das esposas dos companheiros).

MUITO OBRIGADO!
Um forte abraço e vamos em frente!

Palavras do Presidente

Agenda de março

28/03 
20h30   Reunião Transferida para o RCSP  Memorial da
  América Latina - Aniversário do Clube
  Local: Hotel Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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- Protocolo anunciou composição da mesa: Lugar n. 1 - Presi-
dente; Lugar n. 2 - Sr. Marco Antonio Lopes Barros, Engenheiro 
Civil da Sabesp, palestrante da noite; Lugar n. 3 - Secretário. 
Anunciou também os aniversariantes e efemérides do período.
- Companheiro Virgílio, nas Informações Rotárias, dis-
correu	 sobre	 o	 papel	 da	 mulher	 em	 Rotary.	 As	 difi	cul-
dades do ingresso das mulheres no passado até 1989, 
quando o Regimento Interno, por força de uma de-
cisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi modi-
fi	cado,	 autorizando-se	 os	 clubes	 aceitarem	 mulheres.
- Presidente deu os seguintes avisos: A próxima reunião 
foi	 transferida	 para	 o	 clube	 afi	lhado	 Rotary	 Club	 Me-
morial da América Latina, que completará mais um
aniversário de fundação. Será na próxima terça feira no 
Hotel Meliã; ainda estamos dependendo de uma con-
fi	rmação	 de	 data	 para	 a	 realização	 do	 Projeto	 Rumo.
-	 O	 companheiro	 Abelardo	 fez	 uma	 apresentação	 das	
seis (6)  áreas de enfoque dos subsídios globais da 
Fundação	 Rotary,	 dentre	 elas	 a	 que	 preconiza	 água	 lim-

Assuntos tratados na última reunião
pa e saneamento básico para toda a população, dando 
exemplos de ajuda humanitária do Rotary nessas áreas.
- Protocolo anunciou o currículo do palestrante da noite, En-
genheiro e Diretor da Sabesp Sr.  Marco Antonio Lopes Barros, 
que	fez	brilhante	palestra	sobre	os	recursos	hídricos,	sanea-
mento da área metropolitana de São Paulo, bacias, captação 
e distribuição de água nos vários sistemas administrados pela 
Sabesp, deixando claro aos presentes a situação atual e os 
futuros	 desafi	os.	A	 SABESP	 é	 a	 5a	maior	 empresa	 do	 ramo	
no mundo, com uma população de 28 milhões de pessoas 
atendidas,	tendo	50,3%	de	seu	capital	do	Governo	do	Estado	
de	 S.Paulo	 e	 o	 restante	 pulverizado	 entre	 vários	 acionistas.	
Suas ações são também negociadas em bolsa de valores. O 
palestrante	recebeu	ao	fi	nal	da	palestra	uma	fl	âmula	do	clube	
e	 um	 exemplar	 do	 Livro	 de	 25	Anos	 do	 Rotary	 Pacaembu.
- Antes do encerramento da reunião, o Presidente 
agradeceu a presença da Sra. Bety Minny, profes-
sora, e das esposas presentes, convidando todos 
para a comemoração dos aniversariantes do mês.

Agenda de abril

04/04 
19h30   Reunião do Conselho Diretor
20h30   Reunião Ordinária

11/04 - Festiva Mista
20h30   Palestra do Dr. Marco Aurélio P. Sáfati
  Tema: Como previnir a gripe? Aspectos atuais.

18/04 
20h30   Reunião Ordinária
“Quem	sou	eu.”	Companheiro	Leandro	Oliveira	Montez

25/04   Transferência para o Prêmio Bandeirantes
20h00   RCSP Jardim das Bandeiras
 Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis, 996 
 Higienópolis - São Paulo/SP
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Conselho Diretor As mulheres no Rotary

Colaboração: companheiro Virgílio

	 Desde	a	sua	Fundação	em	1905	até	
1989, tanto o Regimento Interno, como os 
Estatutos do Rotary Internacional, previam 
que apenas homens poderiam ser sócios de 
um Rotary .
 Em 1978, houve a primeira tentativa 
através  do Rotary Clube da cidade de Duarte 
na	Califórnia	 	para	modificar	essa	situação,	
quando convidaram 3 mulheres a se associ-
arem	á	organização.	
	 Em	 razão	 desse	 fato,	 nesse	 mesmo	
ano o  Conselho Diretor do RI cancelou, 
sumariamente o Diploma de Admissão do 
clube por descumprimento a letra do Regi-
mento Interno do RI. 
 O clube então acionou judicial-
mente o RI,  alegando  violação  das leis 
civis estaduais que proíbem qualquer forma 
de discriminação em estabelecimentos co
merciais ou  públicos. Somente em 1986 de-
pois de varias batalhas jurídicas, o Tribunal 
de Apelações e a Suprema Corte do Estado 
da	 Califórnia	 ratificaram	 a	 decisão	 tomada	
pelo tribunal inferior apoiando a posição do 

clube de Duarte de que o Rotary Internacional  
não tinha o direito de cancelar a associação 
de um clube pelo fato do mesmo ter admitido 
mulheres no seu quadro social. 
 Em 1987, a  Suprema Corte dos Esta-
dos	 Unidos	 ratificou	 a	 decisão	 adotada	 pela		
Corte Californiana  e  estabelece que os Rotary 
Clubes não podem impedir a admissão de mu-
lheres em seu quadro associativo.
 Esta decisão de 1987 permitiu que mu-
lheres passassem a ser admitidas como sócias 
em toda e qualquer jurisdição que tivesse leis 
de “acomodações públicas” semelhantes. 
 Em 1989, o Regimento Interno foi al-
terado pelo Conselho de Legislação que votou 
pela inclusão das mulheres e pela eliminação 
da posição até então adotada de que todo o 
Rotary	 deve	 ser	 uma	 organização	 “exclusiva-
mente masculina.
 Desde então milhares de mulheres pas-
saram	a	fazer	parte	do	Rotary,	e	vem	a	cada	ano	
se destacando, ocupando posições importantes 
dentro	da	organização.

Aconteceu na última reunião
Palestra: Saneamento na Região Metropolitana: situação e 
desafios	para	o	avanço.	Palestrante:	Marcos	Antonio	Lopez	
Barros, Superintendente da Sabesp.

Fonte: Rotary Org. e outros.



Aniversariantes de março
23- Karina, fi lha do companheiro Sergio

27 - Henrique, neto do companheiro Manoel

28 - Maria Eduarda, neta do companheiro William

Aniversariantes de março
23- Karina, fi lha do companheiro Sergio

Aniversariantes de abril
04 - companheiro Cirino

06 - Luca, neto do companheiro Bortoli

10- Cecília, esposa do companheiro Bortoli

13- companheiro Abelardo

16- companheira Rachel

16 – casamento do companheiro Renato e

Wassila

16 - Lara, neta do companheiro Bortoli

17- casamento dos companheiros Gazel e Emira

29 - Julia, neta da companheira Maiby

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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PETS 2017-18 - Treinamento dos Presidentes Eleitos

 Companheiros,
	 No	fi	nal	da	semana	pas-
sada	 (de	 17	 a	 19/03),	 Marcia	
e eu estivemos no PETS Trei-
namento dos Presidentes eleitos 
2017/2018.	 Ocorreu	 no	 Hotel	
Terras Altas em Itapecerica da 
Serra, muito confortável e com 
instalações apropriadas para 
o evento, além de ser próximo 
para a maioria dos clubes. Tive-
mos	 100%	 de	 presença	 dos	
presidentes	eleitos	2017/2018.
 Considero que o evento 
foi um sucesso. 
	 No	pré-Pets	o	Governador	Francisco	–	2017/2018	
em duas reuniões apresentou os assuntos de forma técni-
ca (administração do clube; DQS; programas e modelos 
de projetos que os clubes podem desenvolver, ... ) e neste 
evento o foco foi a liderança, fundamental para uma boa 
gestão. 
 Os pontos fortes do evento foram:
 
	 •	A	participação	do	Governador	Francisco	e	es-
posa Magda no treinamento para governadores ocorrido 
em San Diego com destaque para a mensagem do presi-
dente	de	Rotary	Internacional	–	RI	-	2017/2018	–	o	aus-
traliano Ian Riseley;

	 •	As	palestras	motivacionais	ministradas	por	pa-
lestrantes convidados e ilustres companheiros de Rotary;

	 •	 As	 exposições	 pelos	 GAs	 (Governadores	 As-
sistentes) das áreas de atuação do Rotary, salientando 
a colaboração do RCSP-Pacaembu ilustrando a área de 
“Saúde materno-infantil” com a apresentação do Projeto 
Banco de Leite Humano implantado no Hospital Irman-

dade Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo em janeiro de 
2014;

	 •	A	 distribuição	 e	 a	 ori-
entação do uso da “Agenda do 
Presidente” a todos presidentes 
eleitos. Praticamente um guia 
para	 a	 realização	 das	 reuniões	
dos clubes. A grande novidade 
é a instituição pelo Governador 
Francisco	 das	 “Virtudes”,	 defi	-
nidas uma para cada mês, que 
serão enunciadas todas reuniões 

após a menção do lema da gestão (sugestão deste presi-
dente) e trabalhadas pelo Clube durante o Mês;  

	 •	A	última	parte	do	evento	demonstrou,	de	forma	
prática, como exercer a liderança. Através de exercícios 
de	“dinâmica	de	grupo”	 foram	demonstradas	 situações	
de como o líder pode se posicionar, e de forma análoga 
como aplicar em suas gestões.

 Acrescenta-se a esses pontos: a excelente opor-
tunidade de companheirismo entre os participantes, e o 
plantio da arvore pelo casal governador, ressaltando que 
é meta do presidente de RI que no mundo durante a sua 
gestão	2017/2018	todo	rotariano	plante	uma	arvore.
 Cabem menção e reconhecimento a atuação 
do Governador Amilton, instrutor do treinamento, e da 
equipe de apoio do RC Barueri Alphaville, irreparáveis 
na	realização	dos	misteres	a	eles	confi	ados.

Parabéns Governador Francisco e esposa Magda, pela 
organização e pelo sucesso do PETS – 2017-18.

Ronaldo José Bispo
Presidente Eleito 2017-18, do RCSP Pacaembu


