
 Esta semana comemorando o “Dia 
Internacional da Mulher” a palavra do presi-
dente aproveitará o texto preparado e apre-
sentado pelo companheiro Virgílio alusivo a 
data, “ As mulheres no Rotary”:
  “Desde a sua Fundação em 1905 até 
1989, tanto o Regimento Interno como os Es-
tatutos 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 modifi car essa situação, 
quando convidaram 3 mulheres a se associa-
rem à organização. Em razão desse fato, nesse 
mesmo ano o Conselho Diretor do RI can-
celou, sumariamente o Diploma de Admis-
são do clube por descumprimento a letra do
Regimento Interno do RI. O clube então 
acionou judicialmente o RI, alegando vio-
lação das leis civis estaduais que proíbem 
qualquer forma de discriminação em estabe-
lecimentos comerciais ou públicos. Somente 
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Boletim Stadium

 O compa-
nheiro Celso de Lima 
Buzzoni, protocolo, 
anunciou a com-
posição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 
2: a  companheira 
Maiby Aranha Homsi 
Elias – representando 
as mulheres do clube; e no lugar n. 3 o companheiro Abelardo Marcos Jr secretário; e a 
presença das seguintes convidadas: Ana Carolina Laura Santos Scatolini, Fabiana Ribeiro 
do Valle Smith, Renata Palobino Acerbi e Roberta Palobini Acerbi, sendo as duas primeiras 
fi lhas dos companheiros Scatolini e Manoel, respectivamente, e as duas últimas fi lhas do 
companheiro Acerbi; presentes também as esposas Bernadete A. Santos Scatolini, Marcia 
Maria Minervino Bispo e Roseli Palobino Acerbi, respectivamente esposas dos compa-
nheiros Scatolini, Bispo e Acerbi. Em seguida, o companheiro Buzzoni pronunciou o lema 
da gestão “O Rotary faz a diferença” e a virtude do mês “Diligência”, bem como as efemé-
rides da semana e os aniversariantes da primeira semana de março. Como pauta da reunião 
tivemos: o “Reconhecimento Profi ssional – Dia do Publicitário”; a Homenagem ao Dia das 
Mulheres e os Aniversariantes do Mês. Sobre o Reconhecimento Profi ssional foram home-
nageadas as Publicitárias:  Ana Carolina Scatolini; Fabiana Ribeiro do Valle Smith e Roberta 
Acerbi (vide detalhes a seguir), contando com a colaboração dos companheiros/protocolos 
Buzzoni e Bortoli para a leitura das atividades dos Publicitários e dos currículos das home-
nageadas. Entregue os certifi cados e feitos os devidos registros, passou para o item seguinte 
“Homenagem ao Dia das Mulheres”. Para tanto, contamos com a leitura pelo companheiro 

Assuntos tratados na última reunião
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Aniversariantes de março

Agenda de março

11 – Murilo, neto da companheira Maiby
12 – assoc. honorário Eduardo de Barros Pimentel
13 – associado honorário, Raul Casanova
14 - Mirela, fi lha do companheiro Joel
20 – Mariana, neta da companheira Maiby
21 – Luiz Felipe, bisneto da comp. Maiby
23 - Karina, fi lha do companheiro Sergio
27 – Henrique, neto do companheiro Manoel
28 – Maria Eduarda, neta do comp. Willian

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 13/03
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor

Dia 15/03
às 19h: “Ensinando cidadania com valores – O 
projeto que não tem preço “ Palestrantes: Esther 
Carvalho (Diretora Geral - Col. Rio Branco) e 
Susana Penteado (Diretora do CEPRO – Centro 
Profi ssionalizante Rio Branco). Local: Auditório 
do NURAP – Rua Luis Barroso, 445 – Sto.Ama-
ro. Promovido pelos RCSP-Caxingui; Morumbi; 
Brooklin; Panambi e E-Club.

Dia 20/03
às 20h30: Presidente por um dia

Dia 20/03
às 14h30: ASFAR – Associação das Famílias 
Rotarianas São Paulo – Festiva. Local: Rua 
Almirante Pereira Guimarães, 247 – Pacaembu. 
Clube anfi trião: RCSP Pacaembu.

em 1986 depois de várias batalhas jurídicas, 
o Tribunal de Apelações e a Suprema Corte 
do Estado da Califórnia ratifi caram 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 Estados Uni-
dos ratifi cou a decisão adotada pela  Corte 
Californiana  e  estabelece que os Rotary 
Clubes não podem impedir a admissão de 
mulheres em seu quadro associativo. 
 Esta decisão de 1987 permitiu que 
mulheres passassem a ser admitidas como só-
cias 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 passaram a fazer parte do Rotary, 
e vem a cada ano se destacando, ocupando 
posições importantes dentro da organização.”

Fonte: Rotary.org e outros.
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Dólar Rotário março R$ 3,26

Conselho Diretor 2017-18

 Como vem acontecendo nas festivas 
mensais desta gestão, na última reunião realizamos 
o Reconhecimento Profi ssional do mês, homena-
geando os Publicitários pelo seu dia (1º. de feve-
reiro).
 Como de costume é apresentado um breve 
relato das funções e atividades da profi ssão em 
destaque, neste caso os Publicitários. E qual não 
foi a surpresa dos presentes, pelo o que representa 
o publicitário para a sociedade e a importância da 
atividade para o mercado de consumo, colaborando 
para a exposição do produto e contribuindo para 
que o consumidor seja bem informado. 
 Ao Conselho Diretor do Clube foram indi-
cadas e aceitas para reconhecimento as seguintes 
publicitárias:

 • Ana Carolina Laura Santos Scatolini; 
 • Fabiana Ribeiro do Valle Smith; e
 • Roberta Palobino Acerbi. 

 Feitos os convites, as três aceitaram com-
parecer ao evento de Reconhecimento Profi ssional. 

Foi solicitado para que apresentassem seus currícu-
los. Na reunião de homenagens esses currículos 
foram lidos e é surpreendente como pessoas tão 
jovens demonstram vivência e experiência no exer-
cício de uma atividade profi ssional de importância 
para o contexto socioeconômico em que estamos 
inseridos, merecedoras realmente do reconheci-
mento ora realizado.  
 A cada uma foi entregue um Certifi cado 
de Reconhecimento Profi ssional, solicitando a seus 
pais que acompanhassem as entregas. Todas agrade-
ceram a homenagem, ressaltando o posicionamento 
de uma delas manifestando ser a primeira home-
nagem recebida como profi ssional, em decorrência 
podemos registrar, que da forma como seus currícu-
los demonstram a sempre e crescente evolução na 
carreira com certeza serão profi ssionais reconheci-
das em muitas outras oportunidades.
 Finalizando reproduzimos as consider-
ações de alguns companheiros: “Filhas vencedoras. 
Um orgulho para os pais (e para todos nós)”, por-
tanto: “Parabéns às brilhantes jovens e aos pais.”    

Virgílio de mate-
rial pesquisado e 
preparado para 
tal (vide deta-
lhes a seguir) e 
entrega de um 
botão/doce pela
Márcia as pre-
sentes e as re-
presentadas pelos 
cônjuges na re-
união, a primeira a receber foi a “Tia Maiby”. Termi-
nando a reunião o presidente informou ao clube dos 
eventos do RCSP- Caxingui – “Palestra sobre Edu-
cação” e da Festiva da ASFAR (vide agenda acima), 
em seguida agradeceu a presença das visitantes 
e convidadas, das cônjuges e dos companheiros 
que prestigiaram a reunião. Nada mais a tratar as 
bandeiras hasteadas foram saudadas e a reunião en-
cerrada às 22:05 hs.

   Em seguida 
em coro liderado 
pelo compa-
nheiro Manoel 
foi cantado pelos 
presentes o Para-
béns Rotário aos 
aniversariantes do 
mês de fevereiro, 
presentes: o com-
panheiro Acerbi 

e sua fi lha Roberta; Abelardo representando a côn-
juge Maria Helena; Jayme representando a Sidney e 
seu fi lho Marcelo; o Bortoli representando sua fi lha 
Adriana; Gazel representando sua neta Sofi a; a Mar-
cia representando sua neta Larissa e o Casal Scato-
lini pelo aniversário de casamento.
 Obs.: O companheiro Leandro justifi cou a 
ausência por motivos profi ssionais. 

H.13.1 – Reconhecimento Profi ssional 



Um aroma suave exalou das mãos do Criador,
quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no 

Jardim!  Foi assim:
 o Senhor desenhou

o ser gracioso, meigo e forte, que
Sua imaginação perfeita produziu.

Um novo milagre:
fez-se carne,
fez-se bela,
fez-se amor,

fez-se na verdade como Ele quer!
O homem colheu a � or,
beijou-a, com ternura,

chamando-a, simplesmente,
Mulher!

Ivone Boechat
Ivone Boechat - consultora e conferencista brasileira sobre 
aprendizagem, comportamento, educação, família e in-
teligência emocional. Tem vários livros publicados e pro-
move palestras, cursos e treinamento em todo o território 
nacional e no exterior.

MULHER

A.2 a.1 - “Dia da Mulher”

 Uma das atividades previstas para esta Gestão é tornar 
as reuniões mais atrativas e motivadoras. Assim, para as datas 
comemorativas tem se procurado preparar eventos que referen-
ciam as razões que marcaram esses dias. Nesta semana na próxima 
5ª. feira, dia 8 de março se comemorará o “Dia Internacional da
Mulher”. Para celebrar a data o clube realizou as seguintes ações:

 • Deu a missão à companheira Maiby de representar todas 
as mulheres do clube solicitando que sentasse no lugar número 2 
da mesa diretora dos trabalhos, ressaltando que conforme proto-
colo de Rotary é a posição de destaque da reunião;

 • Foi solicitado ao companheiro Virgílio, responsável pe-
las Informações Rotárias, que preparasse uma fala do envolvimento 
do Rotary com o Dia Internacional da Mulher, o que fez com muita 

propriedade como pode ser apreciado no texto constante da men-
sagem do presidente deste boletim;

 • O companheiro Virgílio foi além, e apresentou um po-
ema homenageando as Mulheres (vide pergaminho – divulgado 
também pelo WhatsApp – grupo dos companheiros do clube);

 • Enquanto a poesia era declamada, a Marcia, esposa do 
presidente Bispo, distribuiu as presentes um botão de rosa de cho-
colate e entregou um também aos cônjuges para homenagearem as 
suas esposas; e

 • Encerrando, é reproduzido a mensagem da Magda, es-
posa do governador Chico alusivo à data.



R.5.1 – Subsídio Global
Pediatria da Santa Casa – G.G.1861646 

 O companheiro Scatolini em 07/03 p.p. apresentou para 
o staff da Pediatria da Santa Casa (o diretor Dr. Marco Aurélio; a 
médica Dra. Maria Augusta - Guta, e a enfermeira Kelly - atual-
mente substituindo a enfermeira chefe) a posição atual do Sub-
sídio Global em título. Fez um breve histórico, elencou todo o 
trabalho de convencimento do RI e o atendimento de todos os 
trâmites exigidos para um projeto da envergadura do presente, 
concluiu demonstrando as próximas etapas e as expectativas das 
atuações dos profi ssionais da Santa Casa para a obtenção dos 
resultados esperados.

Companheirismo na Casa de Praia
do Casal Marian e Cirino

Dia 24/03

Endereço: Rua das Hortências, 290 - 
Balneário Flórida - Praia Grande - SP 

Horário: a partir das 11h00

Anote aí

Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

Participe da 89ª. Conferência Distrital

 Pelo Rotary Pacaembu além do coordenador do projeto, 
o companheiro Scatolini, também esteve presente o companhei-
ro Abelardo, subcoordenador do subsídio. Marcaram presença 
ainda pelo Rotary a companheira Célia Acerbi, presidente do 
RCSP-Barra Funda, e representando o RCSP-Sumaré a Sra. Bruna 
Nelken (esposa do companheiro Marcelo Nelken).
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