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Dia 20/07/2021 (terça-feira)
às 20h: Pílula Rotária e Atualização de Projetos

Luiz Fernando Corrêa de Toledo
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2021-22

  Prezados 

companheiros,

            Tivemos uma

excelente oportunida-

de para refl etirmos so-

bre nosso papel nessa 

incrível organização 

chamada Rotary Inter-

national, através do 

Fórum sobre o Desen-

volvimento do Quadro

Associativo (DQA), conduzido com brilhantismo pelo

Governador Paulo Eduardo de Barros Fonseca na última terça-

feira. 

AGENDA DE JULHO - REUNIÕES VIRTUAIS

Dia 27/07/2021 (terça-feira)
às 20h: Festiva virtual com a presença dos cônjuges e 
palestra sobre o tema “Autismo” com Tarita Inoue Garcia 
Oliveira

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

 A partir dos insights percebidos, discutiremos ações 

objetivas nas quais poderemos nos tornar mais atrativos, com 

o propósito de trazer novos companheiros para que possa-

mos incrementar nosso trabalho de servir para transformar 

vidas.

 Em nossa próxima reunião vamos tratar das opor-

tunidades de projetos visando o meio ambiente, bem como

atendimento a demandas das entidades assistidas pelo nosso 

clube.

 

 Ótima semana a todos!

Boletim Stadium

Dia 03/08/2021 (terça-feira)
às 19h: Reunião do Conselho Diretor 
às 20h: Reunião Ordinária

AGENDA DE AGOSTO - REUNIÕES VIRTUAIS



 
Presidente 

Luiz Fernando Corrêa de Toledo

Vice-Presidente
José Luiz Scatolini

Comissão Desenv. do
Quadro Associativo

Osmar Azevedo

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Silvia Mara Cabriotti Mastrorocco

Serviços Profi ssionais
Ronaldo José Bispo

Serviços Internacionais
Ronaldo José Bispo

Serviços à Juventude/NGSE
Abelardo Marcos Junior

Ofi cial de Intercâmbio
Diogo A. Morato Mastrorocco

Comissão Fundação Rotária
Paulo Eduardo Grimaldi

Renato Figueiredo

Comissão Imagem Pública
Abelardo Marcos Junior

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário - Sergio L. de M. Brandão

2º Secretário - Amilcar de Jesus Alves

1º Protocolo - Ronaldo José Bispo

2º Protocolo - Eunice Farias Rossoni

1º Tesoureiro - Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro - Luiz Cirino

Comissão Planejamento Estratégico
e Tecnologia da Informação

Abelardo Marcos Junior
Ricardo Zobaran

Instrutor de Rotary
Marco Antonio Gazel

Conselheiro Pessoal
Manoel Joaquim Ribeiro do Vale Neto

Conselho Fiscal
Abelardo Marcos Junior

Ivo Alexandre Jr
Luiz Matone 

Ricardo Zobaran (suplente)

Comissão de Eventos
Amilcar J. Alves
Edna E. Alves

José Luiz Scatolini
Silvia Mara Cabriotti Mastrorocco

Comitê da Memória
Eunice Farias Rossoni

Paulo Grimaldi
Ronaldo José ispo

Virgilio Francisco Cação Filho

Conselho Diretor 2021-22

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2021-2022

 Em 13 de Julho de 2.021, pontual-

mente às 20h00 horas, realizou-se a 2ª (se-

gunda) reunião virtual ordinária do RCSP PA-

CAEMBU BOM RETIRO, sob Presidência do 

Companheiro Luiz Fernando Correa de Toledo, 

Presidente deste Clube para o ano rotário 2021-

2022.

 Essa Reunião se deu de Forma Cole-

tiva para que fosse viabilizado o Fórum sobre 

– DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSO-

CIATIVO, cujo Moderador foi o EGD PAULO 

EDUARDO DE BARROS FONSECA – ANO RO-

TÁRIO 2006-2007 – DISTRITO RI 4430, Presi-

dente da Comissão de Desenvolvimento e Ma-

nutenção do Quadro Associativo – 2021-2022. 

Tivemos também o privilégio de contar com a 

presença do Governador do Distrito 4563, ano 

Rotário 2021-2022, Companheiro AUGUSTO 

CESAR DOS SANTOS, a quem coube a abertu-

ra da reunião e início dos trabalhos.

 A reunião – 1º FÓRUM INTERCLUBES 

DO DISTRITO 4563, foi idealizada pela Presi-

dente do Rotary Club de São Paulo Aclimação, 

a Companheira DIVA PRADO HORTA FONSE-

CA e contou com a adesão de mais 40 clubes. 

O Companheiro Ronaldo José Bispo, do Rotary 

Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro, atu-

ou como Protocolo da Reunião.

 Foram registradas as presenças de 8 

Governadores e 5 Governadores Assistentes.

 Após a realização do Protocolo, quan-

do foi anunciado a presença dos clubes e Auto-

ridades, a Presidente Anfi triã, passou a palavra 

ao Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro 

LUIZ FERNANDO CORREA DE TOLEDO, para 

que fosse feito a apresentação e leitura do breve 

Curriculum do Mediador.

 Ao fi nal dessa apresentação o Com-

panheiro Paulo Eduardo, conduziu o Fórum de 

forma brilhante, esclarecedora e motivadora a 

todos os presentes, não restando dúvidas quan-

to ao tema debatido. O debate transcorreu nor-

malmente, e todas as dúvidas e questionamen-

tos foram esclarecidos de pronto, de forma que 

todos pudessem refl etir junto de seus clubes. 

Finalizado às 21h20m, conforme previsto pela 

mesa diretora.

 Ficou determinado que cada clube 

fosse responsável pelo registro de presença dos 

companheiros de seu Clube, e o RCSP PACA-

EMBU BOM RETIRO, contou com a presença 

de 20 companheiros

 Nada mais tendo a acrescentar, o Pre-

sidente agradeceu a presença de todos, dese-

jando aos presentes uma excelente semana, e 

solicitou que de forma respeitosa saudássemos 

as bandeiras da panóplia.

Sérgio Brandão

Secretário Gestão 2021-22



CONHEÇA A HISTÓRIA DA PRIMEIRA
ROTARIANA DA AMÉRICA LATINA

O Presidente Luiz Toledo, do Rotary Club São Paulo 
Pacaembu Bom Retiro, convida para a 3ª Reunião Ordinária 

da gestão  2021-22.

- Pílula rotária
- Projetos

Dia 20 de julho de 2.021 - 20 horas

Plataforma google.meet

https://meet.google.com/att-qtrf-keh

PRÓXIMA REUNIÃO DO
RCSP PACAEMBU BOM RETIRO

 Meu pai me dizia: ‘Se você quer e tem coragem, você 

vai vencer’. Eu puxei muito ao meu pai, à coragem dele. Quan-

do eu quero uma coisa, eu luto e consigo”, explica a entrevis-

tada com seu forte sotaque alemão. Aos 93 anos de idade e 

conhecida pelos amigos como uma pessoa incansável, Emma 

Hildinger é atualmente associada ao Rotary Club de São José 

dos Campos, SP (distrito 4600), cidade onde reside. Ela já tinha 

uma história de vida rica quando, contrariando os estatutos do 

Rotary International, que vetavam mulheres na organização, 

ingressou no Rotary Club de Caçapava, SP, em 17 de maio de 

1988. Com a ousadia, Emma tornou-se a primeira rotariana da 

América Latina. Hoje ela coleciona um currículo rotário ex-

tenso, tendo sido presidente de clube diversas vezes e governa-

dora distrital assistente em 2003-04.

 Emma nasceu em 1923 na cidade de Waldbronn, no 

sul da Alemanha, e chegou sozinha ao Brasil em 1950 para 

começar sua vida profi ssional como secretária executiva na 

cidade de São Paulo. Ela jamais se esqueceu dos horrores e 

do sofrimento da Segunda Guerra Mundial, mas a experiência 

parece ter aguçado nela a vontade de ajudar o próximo. Viúva, 

mãe do engenheiro e administrador de empresas Thomas, e 

avó das trigêmeas Cinthya, Evelyn e Karyn, universitárias de 20 

anos, Emma tem muito a nos contar, e o faz com toda a sim-

patia e tranquilidade, como se fosse uma amiga de longa data. 

Para essa conversa nas próximas páginas também convidamos 

o leitor.



REVISTA ROTARY BRASIL: O que a levou a ser rotariana?

EMMA HILDINGER: Eu sempre tive a vontade de ajudar. Eu 

atravessei a guerra e sei que é necessário ajudar o próximo. Por 

acaso, ainda na Alemanha, encontrei um rotariano que falou 

com muito entusiasmo sobre o Rotary. Então, quando eu tra-

balhava em Caçapava, os rotarianos de lá me falaram: “Você 

não quer conhecer o nosso clube?”. Perguntei: “Mas vocês não 

falaram que mulher não pode entrar no Rotary? Não existe 

ainda isso?”. “Mas você pode participar um pouco”, respon-

deram. “Tá bem”, disse [o ano era 1987]. Depois começaram a 

aproveitar a minha assistência nos eventos.

Um dia me falaram: “Decidimos que vamos lutar para você 

ser nossa companheira de clube”. E começou a briga com o 

Rotary International, porque ele foi informado que o clube 

aceitou uma mulher e não estava ainda autorizado isso. Por 

fi m, chegou o governador do distrito: “Está aqui a carta, eu 

tenho que fechar o clube”. O nosso advogado falou: “Pela lei 

brasileira não existe diferença entre homem e mulher. Vocês 

não podem fechar”. A briga levou o ano inteiro [de 1988], até 

que na Convenção do Rotary de 1989 fi cou liberada a entrada 

de mulheres.

A senhora sempre foi muito participativa, né?

Estou acostumada a sempre fazer alguma coisa e isso animou 

os rotarianos de Caçapava. Quando eu era convidada para as 

reuniões, sempre tinha alguma coisa que eu fazia; feijoada, 

churrasco, eu ajudava a fazer.

E poucos anos depois a senhora se tornou presidente do 

clube…

Já na festiva em que assumi a presidência do Rotary Club de 

Caçapava [em 1992-93], falei da necessidade de uma am-

bulância para o hospital público da cidade. Sabe o que fala-

ram? “Você está maluca? Como você acha que o nosso clube 

vai conseguir dinheiro para comprar uma ambulância?” Mas 

fi zemos feijoada, churrasco, parque de diversões, cachorro-

quente na praça, e conseguimos comprar. Quando a gente quer 

uma coisa tem que lutar por ela.

Hoje sou associada honorária do Caçapava. Depois que ope-

rei o joelho, o médico me pediu para não pegar mais o carro 

para ir às reuniões em Caçapava. O meu clube atual, aqui de 

São José dos Campos, me recebeu com muito carinho. Eles 

fazem a cada ano uma campanha do agasalho. Só dos prédios 

aqui perto de onde moro, levei cinco sacos de 100 litros com 

agasalhos. Todo mundo ajudou. No ano passado, eu fui a presi-

dente mais idosa do Brasil. Sempre digo: a cabeça estando boa, 

os pés se viram.

Como foi ser a primeira rotariana da América Latina? Naquele 

momento, a senhora tinha ideia de que era uma pioneira?

No Brasil, mais ou menos eu tinha. Da América Latina, naquela 

época não tinha ideia.

Logo depois que se tornou rotariana, a senhora viu outras mu-

lheres ingressarem nos clubes da região?

Demorou. Os clubes fi caram com receio, porque tem homens 

machistas, que não gostam da ideia. Até hoje tem clubes no 

meu distrito que não convidam mulher.

A senhora chegou a sofrer algum tipo de resistência no meio 

rotário?

Nenhuma. Fui sempre muito respeitada, muito querida aonde 

vou. Logo fui presidente do clube de Caçapava e aqui em São 



José dos Campos fui presidente três vezes.

Recentemente, a senhora recebeu uma homenagem.

Foi uma das grandes alegrias da minha vida. Na posse do nosso 

governador [Ivanir Chappaz], eu tive que ir à tribuna e não 

sabia o porquê. No fim de tudo, de repente, ele me deu uma 

placa. Agora eu sou Governadora Distrital Honoris Causa.

Sei que a senhora também é muito atuante na Semana Rotária 

[iniciativa promovida pelos clubes anualmente em fevereiro, 

mês de fundação do Rotary].

Em todos os projetos eu ajudo. Na Semana Rotária vamos a 

um bairro e são feitos exames de sangue, de visão, medição 

de pressão, chamamos enfermeiras. Muitas crianças precisam 

de óculos e não têm dinheiro para comprar. Então fazemos al-

guma festa, algum bazar, para entregar os óculos.

Acha que o ingresso da mulher mudou o Rotary?

A impressão que eu tenho é que os clubes que convidam mu-

lheres tomam mais iniciativa. A mulher não desiste, ela vai em 

frente. Geralmente, a primeira coisa que os homens falam é: 

“Ah, isso aqui não é possível”. A mulher chega e diz: “Vamos 

tentar”. Eu sou assim, quando falam que não é possível, digo: 

“Vamos tentar mais uma vez, quem sabe…”.

Por que a senhora escolheu o Brasil para viver?

Inicialmente, eu queria ir para o Canadá, mas não me deixaram 

entrar porque eu era solteira. Depois da guerra, o Canadá só 

deixava entrar famílias. Como eu tinha um primo, que infeliz-

mente também morreu na guerra, jornalista, e ele tinha amizade 

com o pessoal de um jornal alemão do Rio de Janeiro, mandei 

uma carta para eles. Perguntei se não podiam me ajudar. Então 

eles fizeram contato com o consulado e consegui o visto para o 

Brasil. Digo que sou mais brasileira do que muitos brasileiros. 

Aonde vou defendo o nosso país.

Quando a senhora chegou, sabia alguma coisa de português?

Não, nada, nada. Eu andava com jornal e dicionário. Eu es-

cutava uma palavra e pegava logo o dicionário para ver. Em três 

meses, conseguia me entender muito bem. Aprendi português 

sozinha.

Estranhou muito as diferenças culturais?

Estranhei um pouco, mas antes li muito sobre o Brasil, os cos-

tumes e tudo. Eu estava mais ou menos orientada, porque para 

chegar em um país totalmente diferente a gente tem que se 

preparar um pouco.

E o machismo aqui, não a impressionou?

Isso eu estranhei. Na Alemanha, por exemplo, eu estava acos-

tumada a andar de calça comprida [no Brasil dos anos 1950, 

o uso de saias era quase uma exigência]. A mulher não tinha o 

mesmo valor que os homens.

A senhora poderia falar um pouco sobre a experiência da Se-

gunda Guerra Mundial?

Foi a pior época da minha vida. Veja bem: eu tinha 15 anos 

quando começou a guerra. Eu queria viver, tinha planos para o 

futuro. E aí acabou tudo… E quando acabou a guerra, eu tinha 

21 anos. Eu morava a 20 quilômetros da fronteira com a França, 

você pode imaginar o que nós sofremos. Todas as noites che-

gavam os aviões e jogavam bombas. Durante os dias, a gente 

escutava os tiros. A vida foi muito difícil. Houve represálias 

quando entraram na Alemanha. Não podíamos sair do portão 

depois de certa hora. Não tínhamos mais água, e íamos com 

um balde d’água para buscar água numa mina na floresta.

A senhora e sua família foram poupadas de violência?

Sim. Meu pai, Joseph, era marceneiro e carpinteiro. Ele fazia 

caixões também. Então um dia ele falou o seguinte: “Emma, 

você me ajuda a levar este caixão? Vamos deixar bem na en-

trada do portão”. Aí nunca mais veio ninguém.

Como a senhora vê o mundo hoje?

Não aprenderam com aqueles seis anos de guerra. Morreram 

milhões naquela época e o mundo não aprendeu o que sig-

nifica uma guerra.

Vivemos ainda um mundo de intolerância…

Veja o que está acontecendo na Síria. O mundo podia ser tão 

bom… Há lugar para todo mundo, é só querermos.

E o futuro do Rotary?

O Rotary ainda tem que fazer muita coisa. Tem que mudar tam-

bém alguma coisa na administração. Mas terá sempre futuro, 

porque o Rotary é uma organização que ajuda muito as pes-

soas. Não é à toa que temos parceiros como a Fundação Bill e 

Melinda Gates.

Foto e texto: Revista Rotary Brasil online, 

12 de setembro de 2017



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 cadeiras de rodas

• Instituto Brasileiro de 
Transformação pela

Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h pelo link do Google Meet:
https://meet.google.com/att-qtrf-keh

http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 
Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br

14 - companheiro Bortoli

14 - Lucas, neto do companheiro Manoel

16 - companheiro Joel

18 - Fabiana, fi lha do companheiro Manoel

18 - Diego, fi lho do companheiro Abelardo

19 - Paulo Cesar, neto do companheiro Paulo Grimaldi

20 - Marcio Adriano, fi lho do companheiro Virgílio

23 - Roseli, esposa do companheiro Acerbi

23 - Lior, neto da companheira Rosa

24 - Benjamin, neto do companheiro Luiz Matone

26 - Daniela, fi lha do companheiro William

27 - Rachel, fi lha do companheiro Ivo

27 - Thais, fi lha do companheiro Ivo

29 - casamento do companheiro William e Maria Fátima

ANIVERSARIANTES
DE JULHO

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO
PROJETOS EM ANDAMENTO

14/07- companheiro Bortoli

Feliz aniversário, Bortoli! Que 

você seja muito feliz e tenha 

saúde para viver muito e mui-

tos anos! 

16/07- companheiro Joel

Joel, feliz aniversário! Muitas 

felicidades, muita saúde e 

muitos anos de vida! 


