
 O Rotary Club de São Paulo – 
PACAEMBU tem um Plano Estratégico 
idealizado a anos e que vem sendo perse-
guido gestão após gestão. Ele registra o 
pensamento e o modus operandi de seus 
associados, evidentemente respeitando e 
observando as regras do Rotary Interna-
cional. A sua operação ocorre através dos 
Planos de Atividades, anualmente pre-
parados pelo Presidente do Clube e seu 
Conselho Diretor. Esse Plano de Atividade 
é revisado e atualizado a cada gestão, 
principalmente para contemplar diretrizes 
do atual presidente de R.I. e do atual Go-
vernador do Distrito, além, em parte dar 
uma conotação do atual presidente, no 
entanto, NÃO pode se distanciar de seu 
horizonte maior defi nido no Plano Estra-
tégico do Clube.
 Na operação do Plano Estratégico 
do Clube uma bandeira foi estabelecida: 
“A atuação do RCSP-Pacaembu na Santa 
Casa de São Paulo”, e em cada ano rotário 
os presidentes vem contemplando ações 
em seus Planos de Atividades que concre-
tizem essa atuação.
  A Santa Casa de São Paulo foi 
escolhida por entender os associados do 
Pacaembu ser uma entidade com obje-
tivos nobres e por atender, na sua maioria, 
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uma comunidade carente. Trata-se de uma 
das Instituições mais antigas da cidade de 
São Paulo, quiçá do País, e no seu princi-
pal mister, que é o trato da vida humana, 
conta com um corpo médico e profi ssional 
qualifi cado, que muitas vezes trabalha 
com adversidades, mas que não são im-
peditivos para ser reconhecida como uma 
Instituição de excelência.     
 Durante os últimos anos, para 
suas atuações junto a Santa Casa, o RCSP-
Pacaembu contou com recursos do próprio 
clube e com recursos do Distrito 4610 e da 
Fundação Rotária oriundos dos subsídios 
distritais e globais. Esses subsídios são con-

seguidos pelo trabalho que os presidentes 
realizam junto ao Distrito e a Fundação 
Rotária, além disso o Pacaembu não age 
sozinho conta com a parceria de outros 
Rotary Club, com destaque aos Rotary 
Club de São Paulo Barra Funda e Sumaré. 
 Publicamos, nas páginas seguintes 
deste boletim, as placas afi xadas nas Ins-
talações da Santa Casa que registram os 
principais feitos do Rotary na Instituição e 
demonstra-se em números as quantidades 
de pessoas benefi ciadas.
 Nesta reunião, o companheiro 
Scatolini apresentará o projeto voltado 
a Pediatria da Santa Casa que visa obter 
um Subsídio Global de mais de U$ 130 
mil para compra de equipamentos alguns 
deles vitais para o salvamento das crian-
ças atendidas pela entidade. Projeto em 
parceria com os clubes acima menciona-
dos. 
 É desta forma que estamos cum-
prindo as várias ações registradas nos Pla-
nos de Atividades das várias gestões e con-
sequentemente perseguindo o nosso Plano 
Estratégico. 

Agenda de agosto

 A reunião de 25/07 conforme programado foi transferida para o dia 
28/07/17 na casa do Presidente Bispo, quando ocorreu o primeiro companhei-
rismo da atual gestão, em clima de descontração, amizade e conversa agradável.  
 O principal motivo da reunião foi a homenagem ao Past President, com-
panheiro José Luiz Scatolini e à sua esposa Bernadete pela gestão do clube no ano 
rotário 2016/2017. 
 A homenagem começou pela decoração do salão de festa, quando se 
utilizou os mimos preparados pela esposa do presidente, a Bernadete, durante 
o ano rotário 2016/2017. Para todas as festivas e eventos acontecidos nesse ano, 
a Bernadete preparou uma “lembrança” que ao fi nal da reunião era oferecida 
aos participantes. Trata-se de lindos artesanatos, normalmente fl ores, de vários 
modelos e em cores vivas, envasadas em garrafi nhas coloridas que adornavam as 
mesas de trabalho e de refeições e fi zeram do ano rotário uma primavera perma-
nente. Todo esse trabalho não pode deixar de ser registrado e entendeu-se que a 
citada decoração foi uma forma de homenagear tanta dedicação e preocupação 
em tornar as reuniões mais atrativas.

Assuntos tratados na última reunião
1º/08: Apresentação dos projetos/trabalhos 
desenvolvidos na Santa Casa - SP

08/08: Reunião do Conselho Diretor
e 2ª. edição do Programa “Presidente por 
um Dia” – companheira Rachel De Rosso 
Buzzoni.

15/08: Fórum de DQA – conduzido pelo 
Governador 2011/2012 - Distrito 4510 – 
Marcio C. Medeiros 

22/08: Reunião Ordinária – Assuntos
Administrativos

26/08: Atuação dos comp. no McDia Feliz;

29/08: Festiva do mês – reconhecimento de 
profi ssionais pelo clube; comemoração dos 
aniversariantes e homenagem aos pais.  
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Conselho Diretor 2017-18

 A homenagem ao Presidente Scatolini 
e cônjuge Bernadete foi anunciada pelo com-
panheiro Bispo e sua esposa Marcia que enal-
teceram o trabalho realizado. Ao presidente 
Scatolini foi ressaltada a sua vibração em con-
duzir o clube durante o ano rotário, fazendo 
os companheiros viverem as suas realizações. 
Sua emoção, própria de descentes de sangue 
italiano, demonstrou que faz o que gosta, ele 
realmente vive Rotary.
 Em suas palavras, o presidente Bispo 
cumprimentou o casal e disse que o Rotary 
Club São Paulo – Pacaembu recebeu um pre-
sente, esclarecendo o sentido da palavra pre-
sente, qual seja é a presença permanente de 
quem presenteia. Concretizando a sua fala, pe-
diu ao companheiro Acerbi que oferecesse ao 
Presidente Scatolini um PRESENTE, um chavei-
ro com a marca do Rotary, a roda dentada, que 
simboliza o que se afirma acima, ou seja que o 
Pacaembu esteja sempre PRESENTE em sua vida 
e toda vez que usar esse chaveiro lembre da 
gratidão que o clube tem pelo seu trabalho. Da 
mesma forma a Roseli e a Marcia em nome de 
todas as cônjuges e companheiros do clube pre-
sentearam a Bernadete com flores e uma bela 
fruteira para que toda vez que a utilize lembre 

também da gratidão do pessoal do clube pelo 
seu trabalho e dedicação.
 O presidente Scatolini em seu nome e 
de sua esposa agradeceu a homenagem e os 
presentes recebidos. Aproveitou para informar 
do Subsídio Global que está em andamento, em 
fase bem adiantada, que resultará na concreti-
zação do projeto de melhoria no atendimento 
da Pediatria da Santa Casa, que possibilitará a 
compra de vários equipamentos alguns vitais 
para o salvamento de crianças assistidas pela 
entidade.
 Na sequência, como é tradição do 
clube, comemorou-se os aniversariantes do 
mês, quando foi cantado o “Parabéns Rotário” e 
oferecido o bolo preparado pela Marcia.
 A presença dos companheiros do clube 
e respectivas cônjuges foi em número significa-
tivo, cabendo registrar que os ausentes além de 
justificar, registraram os seus agradecimentos ao 
casal past president pela marcante atuação. É 
expectativa dos organizadores terem atingido 
o intento de agradecer e retribuir o carinho do 
casal homenageado, que pela dedicação e em-
penho muito fizeram pelo engrandecimento do 
clube e com certeza contribuíram para a me-
lhora da vida de muitas pessoas.      



Trabalhos realizados pelo Rotary na Santa Casa de São Paulo (doações, 
Banco de Leite Humano e Creche Dona Antonieta Altenfelder)

Da esq. para a dir.: Presidente Scatolini 
(2016-17), Bernadete Scatolini, Marcia 
Bispo e Presidente Bispo (2017-18)

Aniversariantes de agosto
01 - Paulo, fi lho do companheiro Manoel
02 - Maria de Fatima, esposa do companheiro William
07- casamento do companheiro Bispo e Márcia
09 - Maria Alice, neta do companheiro Cirino

15 - Marisa, fi lha dos companheiros Gazel e Emira
29 - Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do companheiro Cirino

Placa no Setor de Banco de Leite Humano (BLH) - Instalado na Santa Casa de São Paulo
Em 2016 foram coletados 288 litros de leite humano para 2.821 atendimentos

Placa na Entrada da Creche Dona Antonieta Altenfelder
Santa Casa – maio/2016

Atende quase 90 (noventa) crianças de 0 a 6 anos,
fi lhos de funcionários da Santa Casa 

Várias realizações pelo RCSP-Pacaembu
Pascoa / Dia da Criança / Natal – Creche 

Doações ao Banco de Leite Humano


