
 Partimos para o último evento do 
ano, em que será realizada uma reunião 
de companheirismo direcionada as festivi-
dades de fi m de ano. A Marcia organizou 
uma pauta que visa proporcionar um mo-
mento de descontração e envolvimento 
entre os companheiros e familiares.
 Foi realizado um Boletim Especial 
alusivo ao momento, em que estão sendo  
publicadas as mensagens de fi m de ano, 
solicitadas aos companheiros. A intensão 
é torna-lo um tipo de cartão de Natal do 
Clube, a ser recebido e guardado por to-
dos como um registro de nossa amizade. 

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 
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Boletim Stadium

 O compa-
nheiro Luiz Antônio 
De Bortoli, protoco-
lo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; 
no lugar 2: o com-
panheiro Renato Silva 
Martins, “presidente 
por um dia”; e no lu-
gar n. 3 o companheiro 
Abelardo Marcos Jr. – 
secretário da reunião; 
e a presença da visitante do Rotary Club de Belo Horizonte – Novas Gerações a com-
panheira Renata Carvalho. Pronunciou o lema da gestão “O Rotary faz a diferença” 

e a virtude do mês “Amor ao próximo e Caridade”, bem 
como as efemérides da semana e os aniversariantes da 
2ª. semana de dezembro. O presidente Bispo solicitou ao 
Renato que trocassem de lugar para caracterizar a pauta 
da noite (Presidente por um dia - vide detalhes a seguir). 
Realizada a brilhante apresentação, foi ovacionado pelos 
presentes que fi caram impressionados com a grandeza 
de suas atividades como médico no auxílio ao próximo. 
Foi agraciado com um Certifi cado para registro de sua 
colaboração com o programa da atual gestão. Ofereceu a 
palavra à visitante da noite, a companheira Renata, ante-
riormente anunciada, que a trabalho em São Paulo optou 
pelo Pacaembu para realizar a sua recuperação de pre-
sença, após a sua breve apresentação o presidente Bispo 
a presenteou com uma fl amula do clube e com o livro de 
comemoração dos 25 anos do Pacaembu, agradecendo 
a sua visita. Em seguida, o presidente deu satisfação ao 

Assuntos tratados na última reunião
 O compa-

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

Aniversariantes de dezembro

Agenda de dezembro

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 19/12
às 20h30: Festiva de Natal
Dia 16/01/2018
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária

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

 Em continuação ao nosso Programa “Pre-
sidente por um Dia” convidamos o companheiro 
Renato, que aceitou e realizou uma brilhante ex-
posição de suas atividades pelo o que registramos 
os nossos agradecimentos.
 Iniciou comentando que a sua família 
participa de Rotary a muitos anos, inclusive atuan-
do em programas de Rotary. Ingressou no clube a 
vários anos por convite de seu padrinho o compa-
nheiro Manoel. Expos um breve cur-
rículo, sua formação e o desenvolvi-
mento de sua carreira, ressaltando 
que sua especialidade é na medicina 
Fisiátrica e Reabilitação, atuando no 
Hospital das Clínicas de São Paulo e 
em consultório próprio.  Em seguida, 
passou a apresentação ilustrada por al-
gumas laminas:

• em que comparou as reabilitações 
no Brasil com a de alguns países mais 
desenvolvidos, em que os resultados 
são mais efi cazes praticamente resta-

belecendo, mesmo com pró-
teses, a condição de viver 
normalmente em pouco tem-
po;

• demonstrou as difi culdades 
para a reabilitação das pes-
soas, tanto as que sofrem 
mutilações (a grande maioria 
por acidentes) como as que 
são acometidas por moléstias 
graves;

• mostrou alguns trabalhos 
que desenvolveu em sua área 
de especialização – vários 

deles assuntos pautados em congressos interna-
cionais; e

• a difi culdade de se atender um paciente, de-
monstrando que a melhor forma é a atenção dada 
ao ser humano independente do tempo que uma 
consulta demore. 

 A apresentação, na verdade uma palestra, 

clube do cumprimento da agenda anunciada na 
última reunião, agradecendo a todos que puderam 
se engajar nas atividades. Solicitou, mais uma vez, 
para que contribuíssem com as mensagens de fi m 

de ano para a festiva da próxima semana. Nada 
mais a tratar as bandeiras hasteadas foram sauda-
das e a reunião encerrada ás 22:20 hs.

D.6.1 – Presidente por um Dia – companheiro 
Renato S. Martins



Doações á AVOHC – Associação dos Voluntários do Hospital 
das Clínicas

 Em 15/12 - Entrega de brinquedos; roupas de adultos; 
enxovais para recém-nascidos e acessórios para AVOHC. A ins-
tituição completou neste ano 60 anos de existência, contando 
atualmente com mais de 400 colaboradoras. Na data foi rece-
bido um cartão de Boas Festas, que registramos, agradecemos e 
retribuímos.

foi ilustrada pelo depoimento do companheiro Scatolini que rela-
tou a forma humana como o fi lho do fornecedor de material impres-
so do clube foi tratado pelo Renato, uma situação de doença dege-
nerativa em que o conforto ao paciente é a meta do atendimento.
 Concluindo fez uma breve relação do exposto com a 
área de enforque de Rotary, a Saúde, em que se dedica o mês de 
dezembro à Prevenção e ao Tratamento de Doenças. 
 Terminada a apresentação o presidente Bispo cumpri-
mentou o Renato não só pela exposição realizada como e prin-
cipalmente pelo trabalho que realiza enaltecendo o quanto deve 
ser gratifi cante agir para minimizar e resolver os problemas do 
próximo. Complementou que o Rotary é o lugar de profi ssionais 
e pessoas como ele, que vivem para “o servir”. O Renato agra-
deceu a oportunidade e acrescentou que as situações fi cam mais 
fáceis quando “se faz o que se gosta”.

Aconteceu na semana
• Em 13/12 – Realizada a 4ª. reunião do Grupo multidiscipli-
nar para remodelação do 3º. Andar da Pediatria da Santa Casa. 
As enfermeiras Sara (chefe da enfermagem) e Kelly apresenta-
ram um relatório das necessidades a serem contempladas no 
projeto, entregues a arquiteta Ana, que se utilizará dos alunos 
do Mackenzie para os levantamentos das dimensões e detalhes 
do local em que acontecerá a remodelação, prevendo para a 
próxima reunião, marcada para 31/01/18, a apresentação de 
esboço para críticas.

• Em 14/12 – Ultimo plantão do RCSP- Pacaembu no Projeto 
“Natal Solidário” do RCSP- Alto da Lapa no atendimento ao 

público no Shopping Lapa colaborando no recebimento das 
doações, presentes de natal, para crianças (de 04 a 05 anos) das 
Instituições -  CEI Omar Ogeda – Vila Jaragua (207 crianças) e 
CEI Maria de Lourdes Ferrarini – Vila Madalena (99 crianças). 

• De 11 a 15/12 – entrega dos panetones (adquiridos do Dis-
trito 4610) como brinde de boas festas aos parceiros e colabo-
radores do RCSP-Pacaembu (FIC; AVOHC; Santa Casa e Volun-
tários do Mackenzie).


