
Edição nº 09 | 17/09/2019 | Distrito 4563
Boletim Stadium

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO - 10/09/2019

Pacaembu Bom Retiro

 Companheiros e companheiras,
 Se aproxima o dia da visita da nossa Governadora
Maria Lucia Strazzeri. Este é um dos momentos mais impor-
tantes do ano rotário.
 Nosso clube tem já muita coisa a apresentar, porém 
tudo depende muito dos próprios rotarianos.
 A presença em massa deve ser estimulada. Outra ne-
cessidade é a de que nosso Plano de Atividades, que já foi en-
viado a todos, esteja completo e correto.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
 Ao meu ver fi cou muito bem executado pela equipe e 
só falta a correção por cada um, para que saia tudo certinho.

 Boa semana a todos!

Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2019-2020

 O  presidente Manoel Joaquim R. do Valle Neto, decla-
rou aberta a reunião, passando a palavra ao protocolo - a com-
panheira Eunice Farias Rossoni, que anunciou a composição da 
mesa diretora, que fi cou assim constituída: ao centro, o presi-
dente gestão 2019-20, o companheiro Manoel Joaquim R. do 
Valle Neto, tendo à sua direita o companheiro Diogo Antonio 
M. Mastrorocco e à esquerda, o companheiro Virgilio Cação, 
secretário.
 Dando início aos trabalhos, o presidente Manoel de-
clarou a continuidade do programa “Quem é Quem”, cujo ob-
jetivo é permitir que cada companheiro nos conte algo sobre 

sua vida, o que com certeza criará laços maiores de intimidade 
e de companheirismo.
 Neste dia, tivemos a oportunidade de ouvir relatos 
de vida, muito marcantes e emotivos, dos seguintes compa-
nheiros: Eunice Farias Rossoni, Ivo Alexandre Junior e Geraldo
Silvio Acerbi; que nos permitiram conhecer um pouco mais 
sobre eles e admirá-los pela maneira brilhante de como en-
frentaram e venceram os obstáculos e desafi os que a vida lhes 
apresentou.
 Na sequência, o companheiro Diogo nos relatou sua 
participação no Instituto Rotário, realizado em Brasília neste 

AGENDA DE SETEMBRO

Dia 17/09 (terça-feira)
às 20h30: Reunião Festiva Mista com Palestra da Diretora da
Escola Pedro II - Amanda Fernandes Ribeiro, com o tema
“Educação Básica e Alfabetização”

AGENDA DE OUTUBRO

Dia 01/10 (terça-feira)
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária - Preparação para a Visita
da Governadora Maria Lucia Giancoli Strazzeri

Dia 08/10 (terça-feira)
às 20h30: Visita da Governadora Maria Lucia Giancoli 
Strazzeri

Dia 15/10 (terça-feira)
às 20h: Reunião transferida e antecipada para o Rotary 
Club de São Paulo, mediante evento Ateneu Rotário, que 

Dia 24/09 (terça-feira)
às 20h: Reunião Transferida para o RCSP Jardim das Bandeiras 
para Comemoração do Aniversário de 50 anos.

Local: Clube Inglês de São Paulo - Rua Visconde de Ouro Preto, 
119 - Consolação

será no dia 10/10 (quinta-feira), no Colégio Rio Branco (Hi-
gienópolis), às 20h.

Dia 22/10 (terça-feira)
às 20h30: Apresentação do Projeto Lacres do Abraço, pela
Leticia Fabri.

Dia 29/10 (terça-feira)
às 20h30: Reunião Ordinária com palestra sobre o tema “Mo-
mento Econômico no Brasil”, pelo palestrante Ruy Araújo, 
economista.



Rotary International
Presidente Mark Daniel Maloney

Governadora Rotary Distrito 4563
Maria Lucia Giancoli Strazzeri

 
RCSP Pacaembu - Presidente 
Manoel J. R. do Valle Neto

1º Vice-Presidente
José Luiz Scatolini

2º Vice-Presidente
Sergio Luiz de Macedo Brandão

Comissão Desenvolvimento do 
Quadro Associativo

Osmar Azevedo
Sergio Luiz de Macedo Brandão

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Diogo A. Morato Mastrorocco

Silvia Mara Cabriotti

Serviços Profi ssionais
Joel Roberto Scholl

Serviços Internacionais
Abelardo Marcos Junior

Renato S. Martins

Ofi cial de Intercâmbio
Ronaldo José Bispo

Serviços à Juventude
Ronaldo José Bispo

Comissão Fundação Rotária
Paulo Eduardo Grimaldi

Renato Figueiredo

Comissão Imagem Pública
Luiz Fernando C. de Toledo

Kleber Casagrande Zuccolotto Filho

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário
Virgilio F. Cação F.

2º Secretário
Amilcar J. Alves

1º Protocolo
Ronaldo José Bispo

2º Protocolo
Eunice F. Rossoni

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão Planejamento Estratégico
e Tecnologia da Informação

Abelardo Marcos Junior
Leandro O. Montez

Conselheiro Pessoal
(Instrutor de Rotary)
Marco Antonio Gazel

Conselho Fiscal
Ivo Alexandre Jr

William C. Santos
Luiz Matone

Comissão de Eventos
José Luiz Scatolini
Ronaldo José Bispo
Silva M.Cabriotti

Emira Gazel
Edna E. Alves

Amilcar J. Alves

Dólar Rotário setembro R$ 4,14

Conselho Diretor 2019-20

FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 10/09/2019

mês de setembro, e enfatizou a importância deste 
evento para nos mostrar uma nova visão de Ro-
tary.
 O companheiro Gazel veio à tribuna 
para anunciar que, a companheira Silvia Mara
Cabriotti foi convidada e aceitou  a indicação 
para ser Presidente do RCSP Pacaembu Bom Re-
tiro para a gestão 2020-21. Os companheiros 
presentes, por unanimidade, homologaram a sua 
eleição. A companheira Silvia agradeceu a indi-
cação e se comprometeu a continuar trabalhando 
com afi nco em nossos projetos, para elevar cada 

vez mais o nome do nosso Clube na comunidade.
 O companheiro Amilcar informou que 
a verba do Projeto IBTE (Instituto Brasileiro de 
Transformação pela Educação) já foi transferida 
para a conta do RCSP Pacaembu Bom Retiro, no 
Bradesco. Informou também sobre os preparativos 
da tradicional pizza que será realizada no dia 24 
de novembro, e cujos detalhes serão defi nidos nas 
próximas reuniões.
 Encerrando a reunião, o presidente solici-
tou uma salva de palmas à Bandeira Nacional e 
demais bandeiras hasteadas.



INTERCÂMBIO - RCSP PACAEMBU BOM RETIRO
 Na primeira reunião de nosso clube deste mês, tivemos a 
certifi cação e apresentação da jovem Luisa Rocha Paes Geraldes pelo 
intercâmbio realizado em Taiwan.
 Como sempre extrovertida e alegre, mostrou várias fotos e 
alguns fi lmes que ilustraram como foi a sua estada no país oriental. 
Um país de hábitos e cultura muito diferentes do Brasil. Ela con-
seguiu aprender a língua local, se comunicou e fez o que o Rotary 
orienta aos jovens desses programas a realizarem, qual seja, divulgar 
o seu país e vivenciar os costumes locais, promovendo o intercâmbio 
de culturas. Embora tenha enfrentado alguns percalços, demonstrou 
maturidade sufi ciente para enfrentá-los e principalmente resolvê-los.  
Ela foi uma verdadeira EMBAIXADORA DA PAZ. 
 O seu pai, o Sr. André Geraldes, agradeceu a oportuni-
dade oferecida pelo Rotary e se manifestou em retribuir, com seu



Aniversariantes de setembro
05 - Luis Eduardo, filho do companheiro Kurt
05 - Paulo Roberto, filho do companheiro Paulo Grimaldi
05 - Pietro, neto do companheiro Renato Figueiredo
08 - companheira Edna, esposa do companheiro Amilcar
08 - Patricia, filha do companheiro Kleber
09 - Guilherme, filho do companheiro Sérgio Brandão
12 - Bernadete, esposa do companheiro Scatolini
12 - Maria Eduarda, neta do companheiro Acerbi
12 - Alice, neta do companheiro Manoel
13 - Eduardo, filho da companheira Maiby
13 - companheiro Nelson

14 - Lorena, neta do companheiro Bispo
14 - Pedro, filho do companheiro Diogo
15 - Patrick, neto do companheiro Luiz Matone
16 - Roberto, neto dos companheiros Edna e Amilcar
17 - Pedro, filho da companheira Silvia
19 - Catarina, neta do companheiro Paulo Grimaldi
20 - Maria Fernanda, neta do companheiro William
22 - Gabriela, neta do companheiro Diogo
26 - companheiro Renato Figueiredo
27 - casamento do companheiro Ivo e Elizabeth
30 - Gustavo, filho da Ana Flora, cônjuge do companheiro Virgílio
30 - Olivia, neta dos companheiros Emira e Gazel

CONECTAMOS E TRANSFORMAMOS

07/10/2019
Palestra com Pediatra
Tema e palestrante: a definir
Assuntos que serão abordados: Piolho, vacina, higiene 
pessoal.

09/10/2019
Palestra com Odontologista
Tema : Higiene bucal, escovação.
Palestrante: Dra Ana Paula Antonangelo
Serão distribuídos kits que contém escova e creme dental 
para as crianças.

09/11/2019
Comemoração Centenário do Colégio
08h30 - Abertura Oficial 
12h00 - Término

A definir data
Formatura do Proerd
Acontece normalmente no final de novembro.

 Abaixo, eventos que acontecerão até novembro, no Colégio Pedro II, escola adotada afetivamente 
por nós, do RCSP Pacaembu Bom Retiro:

Semana da Criança

conhecimento e no que for possível, com os programas de nos-
sa instituição, incluindo nesse mister sua esposa Fabiana.    
 Convém ressaltar a forma como a família Geraldes con-
duziu este intercâmbio: participando de todos os eventos que o 
nosso clube os convidou, acatando e praticando as orientações 
do Rotary e principalmente convivendo e acompanhando a in-
tercambista tailandesa Julia, lhe oferecendo a melhor estada 
que as diversidades entre culturas permitiu. Destaque, também, 
aos casais Renata e Rui Vianna; Gabriela e Marcelo Cruvanel 
apresentados pelos Geraldes que possibilitaram as mudanças 
de famílias previstas no programa de intercâmbio colaborando 
com os resultados esperados pelo Rotary.
 No clube, agradecimentos aos companheiros Abelardo 
e Paulo Grimaldi que participaram mais diretamente no atendi-
mento a jovem tailandesa quando das suas presenças em nos-
sas reuniões e em especial ao Diogo, que uma vez solicitado 
aceitou de pronto ser o conselheiro da Julia. Aos demais com-

panheiros vale a menção do carinho e da atenção despendidos 
à Julia quando de suas visitas.
 Para finalizar estabelecendo um tipo de “linha do tem-
po” registra-se que o intercâmbio da Luisa iniciou na gestão 
2016/17, presidente Scatolini, a seleção aconteceu na gestão 
2017/2018, presidente Bispo; a experiência do intercâmbio na 
gestão 2018/2019, presidente Emira e a certificação ocorre na 
atual gestão do presidente Manoel. Registra-se também que do 
Distrito de Taiwan não tivemos nenhuma manifestação que de-
nunciasse alguma situação negativa e pelo o que conseguimos 
acompanhar a nossa jovem Luisa nos representou muito bem.
 Mais uma vez, L U I S A, nossos PARABÉNS. 

Palavras do nosso companheiro
Ronaldo José Bispo
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