
 O governador Francisco estabele-
ceu como virtudes no mês de dezembro 
“O Amor ao Próximo e a Caridade”. In-
dependente do conceito que estaremos 
divulgando em nossas próximas edições 
sobre essas virtudes, o clube pelo que 
traz neste boletim demonstra o quanto é 
solidário, praticando a caridade e princi-
palmente o amor ao próximo (ver nossas 
doações para a Santa Casa; para a FIC e os 
trabalhos de voluntariado e solidariedade 
realizados pelos companheiros do clube).
 O mês de dezembro, em Rotary 
tem como enfoque a “Prevenção e Trata-
mento de doenças”. Sempre bom lembrar 
que a maior prioridade em Rotary é a er-

Mensagem do Presidente
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Boletim Stadium

 O companheiro Celso 
de Lima Buzzoni, protocolo, 
anunciou a composição da 
mesa: lugar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 2017/2018; 
no lugar 2: a arquiteta Ana Ma-
ria Fasanella convidada para a 
reunião; e no lugar n. 3 o com-
panheiro Roberson Medeiros 
– secretário da reunião, e pro-
nunciou o lema da gestão “O 
Rotary faz a diferença” e as virtudes do mês “Amor 
ao próximo e Caridade”, bem como as efemérides da 
semana e os aniversariantes da 1ª. semana de dezem-
bro. Para  início da reunião foi apresentado um fi lme (o 
mesmo utilizado pelo Governador Chico no Seminário 
Projetos Humanitários no ultimo sábado) sobre as vir-
tudes do mês (www.youtube.com – Mensagem japone-
sa – bolo de aniversário). Em seguida, dada a palavra 
para a convidada Ana, se apresentou como arquiteta 

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso 

Boleti m feito por: Ana Scatolini: boleti m@rotarypacaembu.org.br |

Aniversariantes de dezembro

Agenda de dezembro

radicação mundial da pólio e que grande 
número dos Subsídios Globais, patrocina-

01 – Lorena, fi lha do companheiro Leandro
09 - Companheiro Ivo
15 – Gustavo, neto dos companheiros Emira 
e Gazel
20 – Patrícia, fi lha do companheiro Bortoli
25 - Ana Carolina, fi lha do companheiro 
Scatolini
26 - Marian, esposa do companheiro Cirino
26 – Caio José, neto do companheiro Bispo
29 – Rafael, neto do companheiro Virgílio
30 – Companheiro Leandro
30 – Felipe, fi lho do companheiro Joel
30 – Martina, bisneta da companheira 
Maiby

Dia 12/12
às 20h30: Presidente por um dia: com-
panheiro Renato Silva Martins
Dia 19/12
às 20h30: Festiva de Natal

dos pela Fundação Rotária, estão volta-
dos à Saúde. Para que o assunto seja tra-
balhado em nosso clube agendamos para 
a pauta da próxima reunião “a saúde”, e 
solicitamos ao nosso companheiro Rena-
to, classifi cado como Médico Fisiátrico e 
Reabilitação, na sua atuação como “Presi-
dente por um dia”, aborde o tema.

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18
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Conselho Diretor 2017-18

        Este pro-
jeto faz parte do 
Plano de Ativi-
dades da atual 
gestão e as ex-
pectativas eram 
que o andamen-
to do projeto es-
tivesse bem mais 
adiantado do  
que está.
    Sobre o as-
sunto o com-
panheiro Scato-
lini fez um breve 
histórico de 
como foi identi-
fi cada a necessi-

dade de remodelação e que a aproximação com os
Voluntariados da Universidade Mackenzie acon-
teceu através da Bernadete que estuda na escola. 
Praticamente a um ano atrás, ainda na sua gestão, 
a representante do Voluntariado esteve em reunião 
do clube, quando foi dado os primeiros passos 
para o Projeto em pauta. A questão de alguns me-
ses atrás foi montado um grupo de trabalho com 

participação da Santa Casa; do Mackenzie e do 
Rotary com o objetivo de colocar no papel o que 
se pretende realizar nas instalações do hospital.
A participação técnica do Mackenzie acontece 
pela presença da Profa. Fanny que apresentou na 
última reunião a arquiteta e professora Ana Maria 
Fasanella especializada em projeto de interiores, 
identifi cado como sendo a necessidade do 3º. 
Andar da Pediatria. A arquiteta Ana apresentou um 
roteiro de atuação e é sua expectativa na próxima 
reunião, visando diminuir a ansiedade, entregar 
ao grupo o que chamou de “desenho”, base para 
o envolvimento de outros agentes necessários para 
realização do evento.

    Cabe ressaltar dois elementos básicos:

• o objetivo da Santa Casa, fi rmado na última re-
união pelo Dr. Marco Aurélio, Diretor da Pediatria, 
é a “DIGNIDADE no atendimento às crianças pela 
Pediatria da Santa Casa”; e

• a atuação do ROTARY não é fi nanciar obras de 
manutenção, mas sim emprestar credibilidade 
com sua imagem como instituição junto ao públi-
co, endossando a nobreza e seriedade do projeto.

e professora do Mackenzie, e acrescentou a sua 
satisfação em participar da reunião e da oportu-
nidade de atuar no projeto de remodelação do 3º. 
Andar da pediatria da Santa Casa (vide detalhes a 
seguir). Os companheiros foram informados tam-
bém de algumas decisões tomadas na Reunião do 
Conselho, acontecida antes da reunião ordinária, 
destacando: 1 – defi nição do calendário de fi nal 
de ano – última reunião 19/12/17 – primeira re-
união de 2018 dia 16/01/18; 2 – distribuição dos 
24 Panetones, adquiridos via Distrito 4610, aos 
parceiros do RCSP-Pacaembu; e 3 – disponibili-
zação aos companheiros interessados das “alian-
ças” recebidas do Governador Chico para angariar 

fundos para a Pólio Plus. O presidente convidou 
a todos, que puderem, a participarem da agenda 
da semana, a saber: dia 06/12 – 4ª. feira às 14:30 
hs. - “Dia de Natal” na creche da Santa Casa e 
continuação do Projeto Tia Maiby (vide a seguir); 
dia 08/12 – 6ª. feira às 10:30 hs. Entrega do mate-
rial de higiene à FIC e 11/12 – 2ª. feira às 13:30 
hs. Entrega de doações à AVOHC. Encerrando a 
reunião o presidente Bispo agradeceu a presença 
da arquiteta Ana lhe presenteando com o Livro de 
25 anos do Clube; com o Plano de Atividades da 
Atual Gestão e com a Flâmula do Pacaembu. Nada 
mais a tratar as bandeiras hasteadas foram sauda-
das e a reunião encerrada ás 22:15 hs.

H.6 – Projeto Remodelação e Pintura do 
3º. andar da Pediatria da Santa Casa.

H.5.1 – Dia de Natal – Creche da Santa Casa

 No dia 06/12 aconteceu o “Dia de Natal” 
proporcionado pelo RCSP-Pacaembu às 90 crian-
ças da Creche da Santa Casa 
pela distribuição de brin-
quedos (uma boneca artesa-
nal de pano para as meninas 
e um carrinho, um ônibus 
escolar, para os meninos). A 
entrega foi prestigiada pelos 
companheiros Tia Maiby; 
Emira e Gazel; pelos casais 
Manoel e Vera; e Virgílio e 
Flora, que se engajaram no 
trabalho do clube para um 
natal melhor para as crian-
ças e famílias da creche da 
Santa Casa.



H.10A.1 – Apoiar a Educação Infantil – Projeto Tia Maiby

 A atividade do dia 06/12 na Creche Dona Antonieta  
Altenfelder da Santa Casa iniciou pela leitura de dois “livri-
nhos” para as crianças, dando continuidade ao Projeto “Tia 
Maiby – Leitura para as Crianças”. Foram escolhidas duas 
Histórias: “O Trem Azul” e “Uma História de Natal”, respec-
tivamente das Editoras Girassol e Ciranda Cultural. As histori-
nhas foram lidas e interpretadas pela Lorena, neta do Presidente 

Bispo, considerado um sucesso pelas educadoras da Creche 
que prestigiaram o evento. Registramos as presenças da Dire-
tora de Recursos Humanos da Santa Casa, Sra. Dete Furlan, da 
Supervisora da Creche Tania Silva; da Encarregada da Creche 
Sra. Maria Osana Teotonio da Silva e da companheira Maiby, 
patrona do projeto, além do casal presidente Marcia e Bispo e 
a neta Lorena.



Aconteceu na semana
• Em 25/11 – Completando a informação divulgada no último 
boletim sobre a participação do RCSP- Pacaembu no Seminário 
sobre Captação de Recursos patrocinado pelo Distrito 4610 
que contou com a presença do nosso companheiro Scatolini 
e de forma virtual do companheiro Buzzoni. O Buzzoni por 
acesso pelo  Youtube, assistiu o seminário elaborando um breve 
resumo, do qual se destacam  duas informações importantes: 

“No mundo inteiro, pessoas físicas são mais doadoras do que 
pessoas jurídicas. Empresas doam racionalmente; pessoas físi-
cas sentimentalmente.” – “O Rotary cumpre duas funções: 
captador de recursos e doador”.

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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H.8.1 – Atender outras Entidades – FIC 
(Fraternidade Irmã Clara)

 No dia 08/12 foram entregues à FIC 10.000 itens (92 
fardos com 50 fraldas cada um e 270 fardos de absorventes 
com 20 unidades cada), casa que abriga quase 60 pessoas de 
0 a 50 anos com paralisia cerebral. Trata-se do uso de parte 
dos recursos (R$ 7.177,00) arrecadados quando da realização 

do Chá Benefi cente no Terraço Itália, ressaltando que ainda há 
um saldo para esta instituição a ser utilizado em 2018, além de 
trabalhos a serem realizados junto a AVOHC e Santa Casa entre 
outras entidades referentes aos projetos sociais do clube.

H.8.1–Colaboração com o Projeto “Natal Solidário”
do RCSP- Alto da Lapa

 No dia 06/12 o companheiro Scatolini e no 07/12 os companheiros Scatolini e Bispo, realizaram plantão de atendi-
mento ao público no Shopping Lapa colaborando com os companheiros do RCSP-Alto da Lapa na inscrição e recebimentos das 
doações, presentes de natal, para quase 200 crianças (de 04 a 05 anos) de Instituições da Comunidade.


