
 
Presidente 

Silvia Cabriotti

Vice-Presidente
José Luiz Scatolini

Comissão Desenv. do
Quadro Associativo

Osmar Azevedo

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Diogo A. Morato Mastrorocco

Serviços Profi ssionais
Ronaldo José Bispo

Serviços Internacionais
Ronaldo José Bispo

Serviços à Juventude
Abelardo Marcos Junior

Ofi cial de Intercâmbio
Diogo A. Morato Mastrorocco

Comissão Fundação Rotária
Renato Figueiredo

Paulo Eduardo Grimaldi

Comissão Imagem Pública
Luiz Fernando C. de Toledo

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário - Amilcar J. Alves

2º Secretário - Virgilio F. Cação F.

1º Protocolo - Diogo Mastrorocco

2º Protocolo - Eunice Farias Rossoni

1º Tesoureiro - Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro - Luiz Cirino

Consultor Legal e Tributário
Renato Figueiredo

Comissão Planejamento Estratégico
e Tecnologia da Informação

Abelardo Marcos Junior

Instrutor de Rotary
Marco Antonio Gazel

Conselheira Pessoal
Emira M. Gazel

Conselho Fiscal
Ivo Alexandre Jr

Luiz Matone 
William Cesar Santos

Comissão de Eventos
Emira M. Gazel
Edna E. Alves

Amilcar J. Alves
José Luiz Scatolini

Comitê da Memória
Eunice Farias Rossoni

Ronaldo José ispo
Paulo Grimaldi

Conselho Diretor 2020-21

Boletim Stadium

         Companheiros,

 A partir deste mês, por 
sugestão do companheiro 
Ronaldo José Bispo, tere-
mos uma coluna em nos-
so boletim com o resumo  
das atas das  reuniões, 
ocorridas no mês anterior.
 Como estamos em agos-
to, mês do Aleitamento 
Materno, gostaria de apre-

MENSAGEM DA PRESIDENTE

sentar o projeto realizado pela Associação Casa-
zul, onde sou voluntária.
 Na associação, confeccionamos bonecas 
terapêuticas. E em alusão ao “Agosto Dourado”, 
criamos a “Boneca da Amamentação”.
 Para explicar este projeto, convidei a Gigi 
Carvalho, presidente da Casa Azul.

        Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - 

Gestão 2020-21
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AGENDA DE AGOSTO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 11/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Palestra “Direito Digital”, pelo Dr. Coriolano Camargo - Homenagem ao Profi s-
sional Advogado pelo Dia do Advogado (11/08).

Dia 18/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Fôrum DQA - Interclubes e Interdistrital com o Governador Paulo Fonseca

Dia 25/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Palestra “Saúde Mental Pós Pandemia”, com a Psicóloga Fátima Francisco

 A Boneca da Amamentação foi criada e 
produzida pela Associação Casa Azul em 2019, a 
pedido da Dra Maria Augusta Alves da Santa Casa 
de São Paulo, para representar o lindo vínculo 
mãe e fi lho, e incentivar a amamentação pelas 
mães com fi lhos na UTI Neonatal e doadoras do 
Banco de Leite Humano.
 São bonecas terapêuticas feitas com mui-
to amor por nossas voluntárias e utilizadas pelos 
hospitais para reforçarem autoestima da mamãe 
com bebês internados, que muitas vezes são pri-
vadas da amamentação no peito e também como 
agradecimento pela doação de leite ao banco de 
leite humano, incentivando esse importante ges-
to.
 O projeto Boneca de Amamentação já 
atendeu vários hospitais como HCor, ICR, Hospi-
tal Santo Amaro, com 200 bonecas entregues.
 Para nos conhecer melhor, acesse nosso 
site: https://www.associacaocasazul.org.br
        

Gigi Carvalho
Presidente da Associação Casa Azul



ELEITA A PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 2022-23

  Jennifer Jones é 
presidente e CEO da Media 
Street Productions Inc., uma 
produtora de televisão premia-
da em Windsor. Jones serviu no 
Rotary em vários cargos, inclu-
sive como vice-presidente do 
RI em 2016-17. Ela é co-presi-
dente da campanha End Polio 
Now: Make History Today para 
arrecadar US $ 150 milhões. 
Ela é líder no cultivo de oportu-
nidades experimentais de cap-

tação de recursos, como o Dia da Pólio no Rotary, com 
Jack Nicklaus em Jupiter, Flórida, EUA, que levantou mais 
de US $ 5,25 milhões para a erradicação da pólio.
 Jones foi reconhecida com muitos prêmios, in-
cluindo o Prêmio Service Above Self e a Fundação Rotária 
por Serviços Meritórios, o Medalhão da Paz da YMCA e 
a Medalha do Jubileu de Diamante da Rainha, e ela foi 
a primeira canadense a receber o Pacifi cador do Ano da 
Universidade Estadual de Wayne Award.
 Jones e seu marido, Nick Krayacich, são membros 
da Sociedade Arch Klumph e da Sociedade Paul Harris e 
membros fundadores da Sociedade Bequest.

PÍLULA ROTÁRIA

Estar no Rotary / Ser Rotariano

Assim, o companheirismo lazer identifi ca o estar no Rota-
ry, que eu defi no como o primeiro passo na sua evolução 
para o companheirismo servir. Portanto, um companhei-
rismo necessário ‘a evolução do trabalho rotário, porém 
não sufi ciente. No companheirismo servir, consequente-
mente, identifi co o ser rotariano. Aquele que não está 

simplesmente no Rotary, mas, por sua ação voluntária, é 
rotariano. Bem por isso adotei a máxima: “não basta estar 

no Rotary; é preciso ser rotariano”. 

Sizenando Afonso - Governador 1991-92



FOTOS DA REUNIÃO VIRTUAL DO DIA 04/08/2020

RELAÇÃO DE EVENTOS - Gestão 2020/2021 - Julho/2020

Prestação de Contas

 O companheiro Geraldo Acerbi, tesoureiro, fez a 
prestação de contas do exercício 2019-2020, que foram 
apresentadas e aprovadas pelos companheiros na primeira 
reunião ordinária, com a devida indicação pelos membros 
do Conselho Fiscal. Apresentou, também, o orçamento 
para o biênio 2020-2021, que por unanimidade foi apro-
vado, prevendo revisão durante o período se necessário.

Homenagens a Profi ssionais 
 
 Foi colocado para os companheiros uma das metas 
da atual gestão de homenagear profi ssionais que se desta-
cam em suas atividades. Neste mês foram certifi cados as 
seguintes funções e representantes:

• O trabalhador doméstico – contemplando a indicação 
do companheiro Bispo e da Marcia, homenageando a Se-
nhora Maria Holanda Romualdo, que através de um breve 
vídeo sintetizou a sua jornada como profi ssional e de vida.

 
• O propagandista de Laboratório - homenageado o Sr. 
Ivan Mascarenhas de Abreu, indicado pelo casal Silvia e 
Diogo, o qual discorreu sobre a sua profi ssão em uma ex-
planação breve, mas muito interessante.

Divulgação da Imagem do Clube

 Os companheiros Abelardo; Luiz Bortoli; e Luiz 
Fernando estão atualizando e divulgando nas platafor-
mas sociais (Facebook; Instagram; e em breve no Youtube) 
mensagens e feitos do Clube, demonstrando durante as re-
uniões os avanços nesse sentido.

Reuniões 

 Por decisão da maioria dos companheiros as re-
uniões deverão permanecer durante os próximos meses 
de forma virtual, embora prevista a reabertura dos hotéis, 
entendeu-se que ainda não é o momento para tal, sendo 
que o companheiro Scatolini contatará os responsáveis 



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 próteses

• Instituto Brasileiro de Transformação
   pela Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante
   Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h30 - pelo link https://meet.google.com/arw-stxa-csw
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 AGOSTO

07- casamento do companheiro Bispo e Márcia
09 - Maria Alice, neta do companheiro Cirino
10 - Felipe, neto do comp. Renato Figueiredo
20 - Flavia, fi lha da companheira Rosa
24 - Carlos Eduardo, fi lho dos comp. Amilcar e Edna
25 - Marcos, fi lho do companheiro Nelson

26 - João, neto do companheiro Paulo Grimaldi
27 - Marina, fi lha do companheiro Diogo
27 - Cauã, neto do companheiro Diogo
29 - Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do companheiro Cirino

no Meliã para continuidade de nosso espaço. Ressaltando 
que as reuniões virtuais estão atendendo a contento as fi -
nalidades e estão sendo bastante prestigiadas pelos mem-
bros do clube. 

Comitê da Memória 

 O comitê da Memória, constituído pelos compa-
nheiros Eunice; Bispo e Paulo Grimaldi, tem como fi nali-
dade manter registrado os feitos realizados pelo clube, in-
clusive resgatando eventos passados e anteriores a fusão 
dos clubes. A intensão é criar uma cultura de registro das 
realizações do RCSP-Pacaembu Bom Retiro. 

Empresa Cidadã

 Entre as metas da atual gestão consta a implantação 
do programa de Rotary : “Empresa Cidadã” – a ser desen-

volvido pela área da Fundação Rotária de responsabilidade 
do companheiro Paulo Grimaldi. Para introdução e melhor 
entendimento do programa foi realizada a palestra: “Em-
presa Cidadã – Minha Experiência” ministrada pela compa-
nheira Maria da Graça Giordano de Marcos Crescenti 
Aulicino, do Rotary Club de Santos Boqueirão do distrito 
4420. A palestra, que encantou a todos os presentes, foi 
esclarecedora e prática fi cando acordado que haverá uma 
nova reunião somente para esclarecimentos e troca de ex-
periências.

Aniversários em Rotary

 Adotou-se a partir deste mês, o anúncio dos com-
panheiros que aniversariam em Rotary. Em julho foram:

• Emira Gazel completando 9 anos de Rotary; e 
• Edna Eiras Alves com 7 anos de Rotary.


