
 Frequento o Rotary Club de São 
Paulo Pacaembu desde início de 1994. 
Quando me tornei associado fazia poucos 
anos que o Distrito 4610 tinha sido redistri-
tado, conforme conta o histórico de seu site: 
“Com divisões e subdivisões, chegamos em 
1956 ao distrito 461 que no ano rotário de 
1990-91, na gestão do Governador Nelson 
Aparecido Célico do RCSP Sumaré foi redis-
tritado, dando origem a outros dois distritos 
– 4420 e 4430. O distrito 461 nessa ocasião 
foi acrescido de um Zero conforme deter-
minou o Conselho Diretor do Rotary Inter-
national RI e passou a denominar-se “Dis-
trito 4610”, a partir do ano rotário 1991-92 
e teve como Governador Sizenando Affonso 
do RC de Osasco.”. Ainda sobre a história 
do distrito, soube pelo nosso companheiro 
Governador Gazel, que esse redistritamento 
foi necessário pelo grande número de clubes 
que constituíam o distrito 461 distribuídos 
em uma vasta área territorial e de densidade 
considerável, difi cultando sobremaneira a 
administração por um único governador. 
Nesse redistritamento coube ao 4610 um 
número menor de clubes compensados pela 
grandeza do RC São Paulo, tanto pelo que 
sempre representou para o Rotary Brasileiro 
(2º. Rotary Club mais antigo do Brasil, for-
mado na década de 1920) como pelo núme-
ro quantitativo de associados.
 Como já registrei em minha posse, 
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Boletim Stadium

estou sendo presidente do Rotary Club de 
São Paulo – PACAEMBU, pela segunda vez. 
Na primeira vez, 2001/2002 o clube chegou 
a marca de 34 companheiros, hoje somos 
23. O RC S. Paulo naquela gestão tinha mais 
de quatrocentos associados, hoje tem menos 
de 90. No entanto, a performance do distrito 
embora se altere em números, mantêm a 
sua grandeza de atuação. Em 2001, éramos 
pouco mais de 40 clubes, hoje temos em 
torno de 10 a mais do que naquela época; 
acrescenta-se que embora o número de asso-
ciados diminui em alguns clubes, em outros 
cresce e em termos de Distrito tem mantido 
números próximos aos estabelecidos pelo RI. 
Sempre tivemos relevantes projetos voltados 

para as comunidades em que estamos inseri-
dos, em todas as áreas de enforque de Ro-
tary. Somos um dos grandes contribuidores 
para a Fundação Rotária (3º em 2013). En-
fi m, um distrito expressivo para Rotary.
 Independentemente dessa história 
marcante, o Conselho Diretor de Rotary In-
ternational, decidiu: “O Conselho Diretor 
ao observar que o Distrito 4610 (Brasil) tem 
menos de 1100 associados e que seu quadro 
associativo tem apresentado crescimento 
negativo, consolida os clubes do Distrito 
4610 com os do Distrito 4430, a partir de 
1º de julho de 2019, como segue: Distrito 
4431 ...”.
 A respeito o Governador Francisco, 
em reunião com os Governadores Assistentes 
e Presidentes da Gestão 2017/2018, baseado 
no Manual de Procedimentos – 2016 de Ro-
tary International – especifi camente em seu 
artigo 16 – item 16.010.1 – Eliminação e al-
teração de território, solicita que os clubes 
se manifestem favoráveis ou contrários a tal 
decisão.
 Assim, companheiros através deste 
espaço em nosso Boletim semanal procurei 
oferecer informações para que nesta próxi-
ma reunião decidamos sobre o nosso futuro.

Agenda de agosto

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, pronunciou o lema da 
gestão 2017/2018: “O Rotary Faz a Diferença” e a virtude do mês: “Fé e Esperan-
ça”, em seguida anunciou a composição da mesa: no lugar no.1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no lugar no. 2: o companheiro José Luiz Scatolini, apresenta-
dor do tema da noite, no lugar no. 3: a companheira Célia Maria Sant’Ana Lagreca 
Acerbi, presidente 2017/2018 do Rotary Club de São Paulo Barra Funda; no lugar no. 
4 o companheiro Alexandre Moreno Barrot, presidente 2017/2018 do Rotary Club de 
São Paulo – Sumaré, clube que transferiu sua reunião para realização em conjunto 
com esta, e no lugar no. 5 o companheiro Nelson Weingrill, governador 1996/1997 
do Distrito 4610. Anunciou também o companheiro do clube Marco Antônio Gazel, 
Governador 1999/2000 do distrito 4610; o companheiro do Rotary Club de São Pau-
lo – Sumaré, Willy Gross, governador 2000/2001, o companheiro do Rotary Club de 
São Paulo – Bom Retiro, Luiz Fernando Corrêa de Toledo, Governador Assistente gestão 
2017/2018 do Grupo 04, ao qual pertencem dos Rotary Clubs presentes o RCSP-Barra 
Funda, RCSP-Bom Retiro e RCSP-Pacaembu; e os companheiros do Rotary Club de São 
Paulo Barra Funda Edeward Pedro Acerbi e Murilo Norcia. Agradeceu a presença dos 
companheiros do Rotary Club de São Paulo – Sumaré presentes à reunião transferida e 

Assuntos tratados na última reunião
Hoje 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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Dólar Rotário agosto R$ 3,34

Conselho Diretor 2017-18
realizada em conjunto com o Rotary Club de São 
Paulo Pacaembu, nesta noite. Concluindo o proto-
colo enunciou as efemérides da semana e os aniver-
sariantes do mês. Em seguida, o Presidente Bispo 
solicitou ao companheiro Virgílio para realizar as 
“informações rotárias” falando sobre: “SUBSÍDIO 
GLOBAIS”, que em resumo são recursos adminis-
trados pela Fundação Rotária destinados aos clubes 
para concretização de seus projetos voltados às 
áreas de enfoque do Rotary. O presidente Bispo 
retomando a palavra agradeceu a presença dos 
presidentes e dos governadores presentes, ressaltou 
a importância da reunião por ter como principal ob-
jetivo apresentar o “Projeto Santa Casa de São Paulo 
Pediatria - UTI”, que será fi nanciado com recursos 
advindos dos Subsídios Globais, e que tem como 
clubes parceiros, os Rotary Clubs Barra Funda e Su-
maré, além de um parceiro internacional da Índia 
(D. 3160). Em seguida, passou a palavra ao compa-
nheiro Scatolini que discorreu desde a origem do 
Projeto até a situação atual (vide matéria específi ca a 
respeito neste boletim). Respondeu às perguntas dos 
presentes destacando que entende que o prazo para 
as defi nições de um projeto por subsídios globais é 

muito longo e a principal difi culdade é conseguir 
a parceria internacional, no que foi acompanhado 
pelo companheiro Murilo que relatou a mesma 
difi culdade quando da implantação do Banco de 
Leite Humano na Santa Casa. Concluindo a apre-
sentação foram mostradas várias fotos dos demais 
projetos desenvolvidos pelos clubes presentes junto 
a Santa Casa (o Banco de Leite Humano; a reforma 
da creche; as festas da Páscoa, do Natal e do Dia 
da Criança). Na mesa dos trabalhos manifestaram: a 
presidente Célia e o presidente Alexandre que agra-
deceram a oportunidade de serem parceiros, indi-
cando cada um, dois companheiros de seus clubes 
para serem os respectivos contatos no referido pro-
jeto; e o governador Weingrill que enalteceu a no-
breza e a grandeza do objeto do Projeto o mesmo 
fazendo o governador assistente Luiz Fernando que 
se dirigiu à tribuna para tal. Realizados os avisos 
do clube para as próximas reuniões, foram agrade-
cidas as presenças e as participações dos compa-
nheiros e visitantes, encerrando a reunião as 22h15. 
Secretariou os trabalhos o companheiro Leandro 
Oliveira Montez.

Projeto - Santa Casa de São Paulo Pediatria - UTI

 Na última reunião o companheiro Scato-
lini apresentou o Projeto de Subsídios Globais -  
Santa Casa de São Paulo Pediatria - UTI, - Área 
de enfoque de Rotary: “Prevenção e Tratamento de 
Doenças”, nº Global Grant: 1861646.

Santa Casa de São Paulo Pediatria - UTI

 Iniciou informando quem é a Santa Casa. 
Entidade fundada há mais de quatro séculos, é 
uma instituição fi lantrópica, considerada um dos 
mais importantes Centros de Referência Hospitalar 
do Estado de São Paulo.
 Sobre o Departamento de Pediatria, foi 
fundado em 1940; prestando atendimento a crian-
ças de 0 a 14 anos de idade. Atualmente, é com-
posto por 109 leitos disponíveis para internação. 
Recebe crianças encaminhadas de outros estados 
do País, além de vários países da América Latina, 
que neste, encontram alguns dos mais renomados 

especialistas brasileiros em pediatria.
 Entre os anos de 2013 e 2015, o Departa-
mento registrou uma média anual de:

• 50.150 atendimentos no Pronto-Socorro infantil
• 48.500 atendimentos ambulatoriais
• 3.450 internações hospitalares
• 780 cirurgias

PORQUE DO PROJETO

 Em uma de nossas visitas a Instituição, o 
Dr. Marco Aurélio (Diretor da Pediatria) e a Enfer-
meira Chefe Sara, nos mostraram a necessidade 
de reposição de vários equipamentos hospitalares 
para a área de Pediatria, em especial o Respirador 
que as crianças utilizam, que em número redu-
zido e constante, não tem condições humanas de 
uso, pois quebra e a Sara desdobra-se para con-



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

seguir por empréstimo este equipamento com outros hospitais da 
região, para lutar em salvar vidas de recém-nascidos. Constatado 
“in loco” e preocupado com esta situação vivenciada, verifi cou-
se com o corpo clínico do Hospital que tal acontecimento não 
era único e a frequência a qual ocorre não é esporádica, sendo 
que os desdobramentos que são obrigados a realizar para contor-
nar tais problemas são desgastantes e de difícil enfrentamento.
 Entendeu que como “rotariano”, sua obrigação é a de 
tentar encontrar a solução. Foi quando em contato com com-
panheiros do RCSP Barra Funda e Sumaré e meados da gestão 
dos Presidentes Joel (Pacaembu), Solange (Barra Funda) e
Ulysses (Sumaré) e início da gestão 2016-17 - Scatolini (Pacaembu), 
Ferraz (Barra Funda) e Alexandrina (Sumaré), resolveram realizar 
o projeto.

OBJETIVO DO PROJETO

• Atualizar e repor equipamentos (monitores, respiradores,…); 
• Melhorar os recursos a fi m de reduzir a taxa de mortalidade 
infantil
• Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essen-
cial;
• Apoiar estudos ligados à saúde materna-infantil.

(Todo o desenvolvimento será feito com o quadro clínico do De-
partamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, com foco 
na UTI - Unidade de Terapia Intensiva)

ELEMENTOS ESSENCIAIS

• Sustentabilidade - Após a implantação desse projeto, o Hos-
pital de Pediatria, da Santa Casa, terá plenas condições de dar 
continuidade ao atendimento à comunidade, contando com 
melhores recursos para esse fi m.

• Mensurabilidade - O atendimento à comunidade é mensurado 
pelo Hospital de Pediatria, segundo seus critérios e controles, os 
quais permitirão avaliar os reais benefícios alcançados.

• Comunidade - Realizado em parceria com uma organização 
fi lantrópica e referência em sua área, encontra-se totalmente vol-
tado ao atendimento às necessidades de saúde da comunidade.

• Alinhamento com Área de Enfoque - Plenamente alinhado à 
área de enfoque da Fundação Rotária – Prevenção e Tratamento 
de Doenças, visa o atendimento de saúde de crianças de 0 a 14 
anos de idade.

Valor total do projeto e forma de participação
Valor Total em Reais R$    414.480,00
Valor em Dólares US$  132.000,00 (1 U$$ = R$ 3,14)

FUNDAÇÃO ROTÁRIA - FDUC
Distrito 4610   US$ 46.000
Distrito 3160 - Parceiro Índia  US$ 20.000
Fund. Rotária   50%      US$ 66.000

A cotação e compra dos equipamentos será feita pelo Rotary em 
conjunto com a Santa Casa de São Paulo. 

CLUBES PARTICIPANTES
RCSP Barra Funda, RCSP Pacaembu e RCSP Sumaré 

COORDENADORES OPERACIONAIS
RCSP Pacaembu - José Luiz Scatolini e Abelardo Marcos Junior 
RCSP Barra Funda - Murilo Nórcia
RCSP Sumaré - Ulysses G. Ribeiro e Saulo O. Trevisan

Coluna dos Cônjuges
 Agradeço as doações recebidas, até o momento, da
Bernadete, da Flora, da Maiby, da Rosani e da Roseli, foram:

• 44 peças de roupas, entre agasalhos, calças, camisetas e sa-
patos; 
• Alguns alimentos; e
• Itens de reciclagem:

 >> Lacres de latinhas de alumínio de refrigerantes (para 
troca por cadeira de rodas); e 
 >> Tampinhas de plásticos para aproveitamento por
Instituição de benemerência.

 Continuaremos com a campanha até 08/08/2017, con-
tando com a participação de todos.

Obrigada,

Marcia M. Minervino Bispo


