
 A orientação do governador 
Chico ainda quando no PETS (treinamento 
dos presidentes) foi para que todo projeto 
de um clube fosse devidamente formali-
zado. Para tanto, no mínimo deve ter: um 
breve histórico; os objetivos do trabalho; 
a seriedade da instituição que atua ou é 
benefi ciada e o público (comunidade)
atingida.
 Ao formalizarmos os projetos de-
senvolvidos nesta gestão, observamos o 
quanto a orientação acima nos faz refl e-
tir e avaliar a grandeza de nosso trabalho 
seja pela comunidade assistida; seja pelas 

Mensagem do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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Aniversariantes de abril

Agenda de abril

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 10/04
às 20h30: Reunião ordinária - 
AVOHC

Dia 17/04
às 20h30: Festiva do mês:
Apresentação dos trabalhos reali-
zados na Santa Casa durante esta 
gestão.

04 - companheiro Cirino
06 - Luca, neto do companheiro Bortoli
10- Cecília, esposa do companheiro
Bortoli
13- companheiro Abelardo
16- companheira Rachel
16 – casamento do companheiro
Renato e Wassila
16 - Lara, neta do companheiro Bortoli
17- casamento dos companheiros
Gazel e Emira
21 – associado honorário
Eduardo Amorim
29 - Julia, neta da companheira Maiby

 Devido às manifestações públicas que aconteceram na noite de 03/04/18 na Av. 
Paulista fi cou prejudicado o acesso ao local de nossas reuniões. Contando com a gen-
tileza do casal Gazel que ofereceu sua residência foi possível a realização da reunião, 
fi cando registrado os agradecimentos dos associados do Clube à Emira e ao Gazel pela 
disponibilização de sua casa.
 Transformada em uma reunião domiciliar os trâmites formais foram dispensa-
dos e a reunião teve início às 20:30 hs, com a presença representativa de associados. 
Como pauta tivemos a Reunião do Conselho, em que foi aprovada a ata da última re-
união, apresentado os assuntos em andamento (destinação dos recursos obtidos com o 
Chá benefi cente; a baixa de associados e o Plantio de Arvores no município de Jarinu). 
O assunto mais relevante foi a defi nição do presidente 2018/2019, tendo sido acertado 
que a Emira, presidente eleita assume e no que for possível realizará sua gestão sempre 
acompanhada pelo Vice-presidente, o companheiro Scatolini, que atua sempre que a 
presidente estiver em vacância do cargo. Por ser um momento muito especial a colabo-
ração e a participação de todos os associados são importantíssimas, devendo haver um 

Assuntos tratados na última reunião

instituições a quem destinamos nossos 
esforços (AVOHC; FIC; Santa Casa; ...) e 
principalmente pelos resultados obtidos.
 A pedido da governadoria esta-
mos relacionando os trabalhos realizados 
na gestão, oportunidade que estamos re-
gistrando e verifi cando o quanto trabalha-
mos e o quanto contribuímos para a comu-
nidade. Em próximo boletim registraremos 
o atendimento a esse pedido para que os 
companheiros também possam comparti-
lhar desse momento de realizações. 
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Conselho Diretor 2017-18

comprometimento de todos para 
que a gestão ocorra como sempre 
acontece no Pacaembu, com mui-
tas realizações e sucesso. A ata da 
reunião do conselho será feita e 
oportunamente divulgada. A re-
união terminou às 22:30 hs.
 Obs: O companheiro Ciri-
no justifi cou a sua ausência por 
motivo de trabalho; o Manoel por 
problemas de saúde em família e 
o Buzzoni informou que não po-
deria estar presente.

 O companheiro Renato é médico do Hos-
pital das Clinicas de São Paulo e teve oportunidade 
de contatar a AVOHC. No início de março/2017 
promoveu uma reunião de apresentação entre as 
representantes da AVOHC (Sras. Sonia e Regina) e 
do RCSP-Pacaembu, representado por ele, Renato, 
e pelo presidente Scatolini.
 A AVOHC funciona desde 1956 e foi fun-
dada em abril de 1957 por iniciativa das esposas 
de alguns médicos que atuavam no Hospital das 
Clinicas na época. É uma instituição sem fi ns lu-
crativos devidamente reconhecida e regularizada. 
 Atua em todos os Institutos Médicos do 
HC, em torno de 12. A atuação dos voluntários, 
hoje com mais de 400, a grande maioria senho-
ras, se inscrevem e após uma breve avaliação e um 
rápido treinamento são credenciados e passam ao 
trabalho. A exigência é a doação mínima de 6 ho-
ras semanais, de seu tempo para as atividades de 
voluntariado. Essas 6 horas podem ser fracionadas 
em dois dias da semana de 3 horas cada um.
 As atividades são assistências aos usuários 
do Hospital das Clinicas, pacientes e parentes, que 
consistem:

• Assistir e confortar, no que for possível e nas ho-
ras de depressão geradas pelos infortúnios naturais 
que uma doença acarreta;

• Exercer a fi lantropia fornecendo cestas básicas; 
roupas; calçados entre outros;

• Atender com materiais de higiene aos necessita-
dos identifi cados pelo Serviço Social do Hospital 
das Clínicas;

 Destacam-se também outras atividades de 
não menor importância como:

• Auxiliar localizar, nas imensas instalações do 
Hospital, os lugares que os pacientes procuram 
para atendimento médico/hospitalar e laboratorial;

• Preencher fi chas de atendimento e outras 
providências burocráticas; enfi m 

• Humanizar o atendimento médico/hospitalar 
que do ponto de vista científi co/profi ssional é de 
referência no Brasil e de reconhecimento interna-
cional.

 A AVOHC dispõe de instalações dentro 
do próprio complexo do Hospital. O que facilita 
o atendimento por estar próximas aos Institutos de 
Saúde. Dispõe de algumas salas em que estão ins-
taladas:

• Uma ofi cina de costura, com várias máquinas 
de costura e de overloque, operadas pelas volun-
tárias, utilizadas para confecção de bolsas (vendi-
das no bazar); uniformes; toalhas; abrigos; tocas 
de cabeça; aventais; e outros apetrechos (o mate-
rial utilizado é por reaproveitamento e provindos 
de doação);

• Um almoxarifado para estoque de materiais de 
uso, higiene pessoal; cadeiras de rodas; anda-
dores; muletas ...;

H.8.– AVOHC Associação dos Voluntários do 
Hospital das Clínicas



Dia 23/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda (clube padrinho);

Dia 24/04 às 20h
Prêmio Bandeirantes

Anota aí

• Um outro almoxarifado menor para guarda de roupas e calça-
dos destinados à venda no bazar;

• Um bazar, para venda das doações recebidas com várias araras 
e prateleiras para exposição das roupas e outros utensílios (livros; 
cds; discos; ...);

• Salas para recepção e sede da AVOHC e para acondiciona-
mento de mantimentos para montagem de cestas bases que são 
fornecidas aos necessitados.

 A doação realizada pelos voluntários acontece por re-
quisições formais solicitadas pelo Serviço Social do Hospital, o 

qual é responsável 
pela avaliação sócio 
econômica do inte-
ressado e quem esta-
belece o que e como 
fornecer. Para repo-
sição dos estoques 
acima mencionados, 
os voluntários con-
tam com doações, 
no atual Plano de 
Atividades o RCSP-
Pacaembu contempla 
a referida instituição 
nos seus projetos hu-
manitários.

Participe da 89ª. Conferência Distrital


