
 Esta é uma semana festiva.
 No dia 23 é comemorado o 113º. 
Aniversário do Rotary, dentre as festivi-
dades destacam-se:

 • a Sessão Solene que acontecerá 
no dia 21/02, às 19:00 hs., na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo referenciando o “Dia 
do Rotary” (instituído pela lei municipal 
9.976 de 04/10/1985); e

 • o jantar a se realizar no dia 
22/02, às 20:00 hs., no Colégio Rio Bran-
co, quando se comemorará o aniversário 
da Instituição e “a Compreensão e Paz 
Mundial”.

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 companheiro Celso 
Lima Buzzoni, protocolo, anun-
ciou a composição da mesa: lugar 
1: Ronaldo José Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 2: o compa-
nheiro José Luiz Scatolini; e no lu-
gar n. 3 o companheiro Abelardo 
Marcos Jr – Secretário; e pronun-
ciou o lema da gestão “O Rotary 
faz a diferença” e a virtude do mês 
“Humildade”, bem como as efemé-
rides da semana e os aniversariantes 
do mês de fevereiro. Seguindo a 
pauta do dia, realizou a Reunião do Conselho Diretor na qual todos os presentes tiveram 

oportunidade de opinar sobre os assuntos pré agenda-
dos (minuta da ata a ser distribuída oportunamente). Em 
prosseguimento, o presidente Bispo cumprimentou, em 
seu nome e no do clube, o companheiro Scatolini pela 
aprovação do Projeto Global referente a Pediatria da 
Santa Casa  (vide detalhes a seguir); sendo homenage-
ado por todos os presentes com uma saudação rotária. 
Concluindo, foi agradecida a presença dos companhei-
ros presentes, as bandeiras hasteadas foram saudadas e 
a reunião encerrada às 22:15 hs.  

   Obs.: O companheiro Leandro justifi cou a 
ausência por motivo de saúde. Agradecimentos ao com-
panheiro Governador Gazel pelas fotos que registraram 
a reunião.

Assuntos tratados na última reunião

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

Aniversariantes de fevereiro

Agenda de fevereiro

15: companheiro Sérgio;
15: Larissa, neta do companheiro Bispo;
16: companheiro Acerbi;
18: Fernanda, esposa do comp. Leandro;
21: Adriana, fi lha do companheiro Bortoli
21: associado honorário, José A.Figueiredo 
Antiório
22: casamento do comp. Scatolini e
Bernadete
26: Maria Helena, esposa do comp. Abelardo
28: associada honorária, Maria Teresa S. 
Federighi

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

 O jantar comemorativo é reali-
zado concomitantemente com a 40ª Re-
união Interclubes – Waldis Dellamanha 
promovida tradicionalmente pelo RCSP-
Sumaré, quando normalmente uma per-
sonalidade de destaque é convidada a
palestrar sobre um tema atual. Neste ano o 
convidado é Antonio Hallage – Diretor do 
Rotary International – 2009/2011 e Cura-
dor da Fundação Rotária 2011/2015.
 Como vem procedendo a vários 
anos o Rotary Pacaembu transfere sua re-
união ordinária da semana para o evento, 
realizando em conjunto com o RCSP-Su-
maré.

Dia 20/02
Reunião a ser transferida para o RCSP-
Sumaré, no dia 22/02
Dia 21/02
Sessão Solene na Câmara Municipal de São 
Paulo em comemoração ao “Dia do Rotary”

Dia 22/02
às 20h: Colégio Rio Branco (Higienópolis) - 
realização dos seguintes eventos:
• XL Reunião Interclubes – Waldis Della-
manha;

• 113º. Aniversário do Rotary Internacional; e

• Comemoração:Compreensão e Paz Mundial

Dia 27/02
às 20h30: Fórum Serviços Profi ssionais, a ser 
apresentado pelo companheiro Claudio Anibal 
Cleto – Rotary Club Barueri Tamboré – Presi-
dente da Comissão de Serviços Profi ssionais – 
Distrito 4610 – 2017/2018.
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Dólar Rotário fevereiro R$ 3,21

Conselho Diretor 2017-18

R.5.1 – Projeto Global Pediatria Santa Casa – 
Equipamentos para UTI da Pediatria

 Como noticiado no último boletim no dia 
05 de fevereiro p.p., foi aprovado pela Fundação 
Rotária e pela Rotary Foundation Canada o Pedi-
do de Subsídio Global GG1861646, feito pelo 
Distrito 4610 (RCSP – Pacaembu em parceria com 
os RCSP Barra Funda e Sumaré) e o Distrito 3160 
(Índia) para fornecimento de equipamentos médi-
cos/hospitalares para a UTI da Pediatria da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. Registra-se o 
empenho, a dedicação e a persistência do compa-
nheiro Scatolini, a quem cumprimentamos, que 
em tempo relativamente curto conseguiu o intento 
da aprovação do Subsídio Global mencionado 
pelo signifi cativo valor de US$ 132 mil (a maior 
verba conseguida para um projeto do clube em 
quase 30 anos de existência).
 As próximas etapas do projeto são: atender 
os requisitos básicos determinados pela Fundação 
Rotária e partir para a compra dos equipamentos, 
colocando-os em operação o mais rápido pos-

sível, pois o seu 
funcionamento 
garantirá que 
muitas crianças 
sejam atendidas 
e muitas vidas se-
jam salvas. Uma 
das providências 
já em andamento 
é a abertura de 
conta corrente 
bancária pelo clube para movimentação dos re-
cursos envolvidos (recebimentos dos valores da 
Fundação Rotária e os respectivos desembolsos). 
De forma mais efetiva o companheiro Scatolini 
está atuando junto ao corpo médico/profi ssional 
da Pediatria para estabelecimento de um crono-
grama de operações das atividades de compras e 
respectivas instalações.



 No dia 24/03 p.f. (data a confi rmar), será realizado um 
companheirismo na casa de praia do casal Marian e Cirino, no 
Jardim Flórida – Praia Grande – SP. Por indicação dos anfi triões, 
quem quiser usufruir de um fi m de semana no litoral, poderá se 
hospedar na Colônia de Férias da USCEESP – Associação dos 
Funcionários do Banco Nossa Caixa e Banco do Brasil, mais in-

A.3.3 – Companheirismo 

formações pelo site da associação: http://www.usceesp.org.br ou 
telefonando diretamente para a colônia tel: 13-3493-1200, con-
tato Sra. Renata (preço da hospedagem: apartamento para duas 
pessoas = R$ 170,00 e suíte para um casal = R$ 270,00 - a forma 
de pagamento pode ser em dinheiro ou  por cartão de crédito / 
débito - check-in 14:00 hs. / check-out 12:00 hs).

H.6.1 – Projeto Remodelação do 3º. Andar da Pediatria da 
Santa Casa (Humanização do Atendimento)  

 Desde a gestão 2016/2017 atua-se em parceria com o 
“Voluntariado da Universidade Mackenzie” em um projeto para 
Remodelação das instalações do 3º andar da Pediatria da Santa 
Casa. Por interferência do Rotary Pacaembu foi criado no 2º se-
mestre de 2017 um Grupo de Trabalho para defi nição de um 
projeto e respectiva execução, visando a citada remodelação e 
consequente humanização no atendimento da Pediatria do Hos-

pital. Esse grupo de trabalho é formado pelo Rotary Pacaembu; 
pelos Voluntários do Mackenzie; e pela Santa Casa.
 No último dia 08 de fevereiro foi apresentado pelas ar-
quitetas da Universidade Mackenzie um esboço de uma reforma 
do local pretendido resultado de um trabalho realizado entre es-
sas profi ssionais e os médicos e as enfermeiros da Santa Casa. A 
remodelação começa a se concretizar no papel.

H.10.1 – Plantio de Árvores 

 A cidade de Jarinu, município a 70 km da capital, sofreu 
um acidente natural, uma tromba d’agua com ventos de quase 
100 km/h em junho de 2016, destruindo a praça central e der-
rubando um número considerável de arvores, muitas delas cen-
tenárias.
 Levantada a situação em reunião do Conselho Diretor 
do Rotary Club de São Paulo – Pacaembu decidiu-se oferecer 
algumas mudas para minimizar o problema. Assim, em reuniões 

realizadas com o secretário, 
Sr. José Carvalho Pinto da Sil-
va e a engenheira ambiental 
Beatriz A. Bonfi m estão sendo 
defi nidos os tipos e espécies 
de arvores a serem plantadas, 
bem como os locais para a ar-
borização, fi cando acertado 



Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa 

Resort 

PARTICIPE
da 89ª. Conferência Distrital

para o próximo mês de abril o respectivo plantio.
 Independente dessas mudas, no ultimo dia 14/02/2018, foram 
doadas, à referida Prefeitura, treze mudas de arvores (ver carta em
anexo). Foram seis mudas recebidas do RCSP-Jardim das Bandeiras, 
quando da posse do atual Presidente o companheiro Dirceu, e sete 
mudas cultivadas e oferecidas pelo casal Bernadete e Scatolini, regis-
trando-se neste boletim os agradecimentos do Clube aos beneméritos.

Companheirismo na Casa de Praia do 
Casal Marian e Cirino

* 24/03 (a confi rmar)

ANOTE AÍ

Aconteceu na semana

 • Em 15/02 - Enviado para o Distrito 4610 - o anexo 4 
- documento em que o clube se compromete a atender as orien-
tações para a liberação dos recursos do Subsídio Distrital - neste 
caso o Projeto para Manutenção do BLH - Banco de Leite Hu-
mano da Santa Casa.
 • O RCSP- Pacaembu foi noticia no Comunicado Mensal 
do Distrito 4610 - dezembro/2017, nas páginas:
           - pág. 16 - Dia de Natal na creche da Santa Casa;
        - pág. 18 - Projeto Rumo realizado na EE Carlos 
Maximiliano Pereira dos Santos - Vila Madalena.


