
 Conforme anunciado no boletim 
anterior, seguindo orientações da governa-
doria, continuaremos relacionando os feitos 
desta gestão. Iniciamos pela Comissão de 
Projetos Humanitários, presidida pelo com-
panheiro Scatolini, mais precisamente pela 
Subcomissão de Serviços à Comunidade em 
que relacionamos 17 ações/projetos e que 
movimentaram praticamente meio milhão 
de reais.
 Neste boletim abordaremos os fei-
tos das três subcomissões que completam 
a Comissão de Projetos Humanitários, são 
elas:

• Subcomissão de Serviços Profi ssionais, 
liderada pelo companheiro Buzzoni, na 
qual se destacam:

 - O Projeto Rumo realizado em ou-
tubro p.p.na E.E. Carlos Maxilmiliano Perei-
ra dos Santos na Vila Madalena para mais de 
400 alunos de 7ª e 8ª. séries, que por pesqui-
sa prévia se interessaram por 15 profi ssões. 
Entre companheiros e convidados, foram 10 
profi ssionais que participaram do projeto, 
apresentando aos alunos: as principais ativi-
dades de cada profi ssão, as principais esco-
las de formação e o mercado de trabalho.

 - Realizados, também, os “Reco-
nhecimentos Profi ssionais” que, conside-
rando mês a mês as datas comemorativas 
das profi ssões relacionadas na “Agenda do 
Presidente” (oferecida pela Governadoria no 
início da gestão), identifi caram-se 13 profi s-

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 maio Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 01/05 - Feriado: não haverá reunião

Dia 08/05
às 20h30: Festiva do mês: antecipada para 
comemoração do Dia das Mães

Dia 15/05
às 20h30: Fórum de Serviços à Juventude 
(Grupo 04 – RCSP Barra Funda; Bom Retiro; 
Memorial da América Latina e Pacaembu)

Dia 22/05
às 20h30: Evento em referência às Tele-
comunicações no Brasil (a confi rmar)

Dia 29/05
às 20h30: Reunião Ordinária (reunião do 
Conselho Diretor)

16- companheira Rachel
16 – casamento do comp. 
Renato e Wassila
16 - Lara, neta do comp. 
Bortoli
17- casamento dos comp. 
Gazel e Emira
21 – associado honorário 
Eduardo Amorim
29 - Julia, neta da comp. 
Maiby

sões a serem homenageadas e por indicação 
dos companheiros foram selecionados 26 
profi ssionais, sendo 62% companheiros do 
clube; 35% parentes de companheiros (fi -
lhos e cônjuges) e os demais conhecidos do 
clube. A homenagem consistiu em oferecer 
um certifi cado de reconhecimento a cada 
profi ssional após relatar as principais fun-
ções da profi ssão e a leitura dos currículos 
dos reconhecidos, surpreendendo a quali-
dade dos homenageados.

 - Ensino Profi ssionalizante – a em-
presa Jahu, de um dos companheiros do 
clube, continua absorvendo jovens do IPP 
e oferecendo vagas para estágio e início da 
vida profi ssional. O clube participou dos 
eventos programados pelo Instituto, bem 
como de palestras do NURAP l.

• Serviços Internacionais, destaque para:

 - Certifi cação do jovem André F. A. 
Minholi que retornou da Bélgica, onde reali-
zou intercâmbio de um ano. Na certifi cação 
o jovem demonstrou o quanto amadureceu 
e relatou o que representou essa experiência 
em sua vida, com a certeza que muito con-
tribuirá para seu futuro, tanto profi ssional 
como principalmente cidadão;

 - Seleção de duas jovens para Inter-
câmbio, uma de longa duração - Luisa Rocha 
Paes Geraldes - e Vittoria E.S.Malvessi, para 
o de curta duração. A Luisa vai embarcar no 
início do próximo semestre para Taiwan e a 
Vittoria aguarda oportunidade de vaga para 
um país de língua inglesa.

 - Serviços à Juventude – Nesta sub-
comissão temos:

  - As participações dos jo-
vens Kelly Santos Martins e Edmilson Gomes 
Martins, indicados pelo Pacaembu para o 
RYLA, que aconteceu neste fi m de semana; e 

  - A realização do Fórum à 
Juventude agendado para o dia 15 de maio.

 As atividades acima (faltando dois 
meses para concluir a gestão) representam 
mais de 80% do que se planejou para es-
tas subcomissões. A maioria dos feitos vol-
tados para o público jovem, é o legado do 
Pacaembu para as futuras gerações - é a sua 
contribuição para os profi ssionais do Brasil.

Dia 23/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda

(clube padrinho);

Dia 24/04 às 20h
Prêmio Bandeirantes

Anota aí
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Dólar Rotário abril R$ 3,31

Conselho Diretor 2017-18

 O companheiro Celso de 
Lima Buzzoni, nosso 1º. proto-
colo, anunciou a composição da 
mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, 
presidente 2017/2018; no lugar 2: 
o companheiro José Luiz Scatolini, 
apresentador da noite e no lugar 
n. 3 o companheiro Leandro de 
Oliveira Montez, secretário; e as 
presenças dos seguintes convidados: Dra. Flavia 
Jaqueline Almeida; Sr. Douglas Scalfo de Souza, es-
poso da Sra. Kelly Cerqueira da Silva - atualmente 
Chefe da Enfermagem da Santa Casa; Dra. Maria 
Augusta Junqueira Alves - Médica Pediatra da Santa 
Casa e seu esposo Dr. Marco Aurélio Lipay, Sr. Luiz 
Careli e Sra Maria Salete G. Careli e das cônjuges 
Bernadete A. S. Scatolini; Marcia Maria Minervino 
Bispo e Marian D.S. Cirino, respectivamente es-
posas dos companheiros Scatolini; Bispo e Cirino. 
Em seguida, o companheiro Buzzoni pronunciou 
o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e a vir-
tude do mês “Gratidão”, bem como as efemérides 
da semana e os aniversariantes do período. Solici-
tado ao companheiro Virgílio falar sobre a virtude 
do mês, o fez, como sempre, com muita presteza 
e propriedade (ver pergaminho). Terminada as for-
malidades, o presidente Bispo iniciou a reunião 
pela confi rmação da informação passada ao Clube 
durante aquele dia da disponibilização pelo RI dos 
US$132 mil para o Projeto de Subsídio Global do 
Clube visando atender as necessidades da UTI 
da Pediatria da Santa Casa, salientando o traba-
lho do companheiro Scatolini a quem registrou a 
sua GRATIDÃO e de todo clube pelo seu esforço 
e conquista de tal feito. Em continuidade, men-

Assuntos tratados na última reunião

cionou que o mês de abril em Rotary tem como 
área de enfoque a “Saúde Materno Infantil”, razão 
de agendar a apresentação dos trabalhos desen-
volvidos pelo clube junto a Irmandade de Mise-
ricórdia da Santa Casa de São Paulo. Melhor não 
poderia ser por contar com a presença de três 
profi ssionais que atuam diretamente na Pediatria 
dessa Instituição. Solicitou então ao companheiro 
Scatolini que abordasse o tema previamente pre-
parado (ver detalhes em seguida). Feita a apre-
sentação o presidente Bispo recebeu do Sr. Luiz 
Careli um quadro por ele pintado oferecido gen-
tilmente como prenda para o sorteio no próximo 
chá do clube no Terraço Itália. Para registro da 
ocasião o presidente presenteou o Sr. Luiz e es-
posa Sra. Maria Salete com o livro de 25 anos do 
RCSP-Pacaembu o mesmo o fazendo para as três 
profi ssionais da Santa Casa pela ilustre visita re-
alizada. Agradecida a presença dos convidados e 
das esposas dos companheiros presentes anunciou 
que a próxima reunião acontecerá em 08 de maio 
quando ocorrerá a festiva do “Dia das Mães”.Nada 
mais a tratar as bandeiras hasteadas foram sauda-
das e a reunião encerrada ás 22:15 hs.
 Obs: O companheiro Abelardo justifi cou a sua 
ausência por compromissos familiares e o Manoel por 
problemas de saúde em família.



 GRATIDÃO é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que 
uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, em favor de outra. Gratidão é uma espécie de 
dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito bené� co para ela.
 Gratidão a Deus é uma das características mais importantes da fé cristã. Francisco 
de Assis, a� rmou, certa feita, que a gratidão é das mais difíceis virtudes de se praticar na 
vida. Por isso, ele sempre procurava em ser grato a tudo e a todos. Agradecia ao irmão 
sol por aquecê-lo e proporcionar vida à Terra; ao irmão vento por acariciá-lo nos dias de 
calor; à irmã lua por enfeitar as noites de céu claro; ao irmão sofrimento, que lhe permitia 
re� exões e aprendizados.
 O exemplo de Francisco de Assis nos remete a profundas re� exões, nesses dias em 
que prepondera o egoísmo, com o que estamos vivendo, quando não agindo de igual forma. 
A frequência da gratidão cria campos eletromagnéticos e vibrações positivas no corpo, que 
funcionam como uma antena para atrair situações favoráveis e pessoas positivas. Essas vi-
brações positivas de gratidão são enviadas para as pessoas que prestaram algum auxilio em 
favor delas, e isto cria uma corrente bené� ca de alegria, bem estar e felicidade também aos 
benfeitores.
 Assim, ao ajudarmos uma pessoa ou um grupo de pessoas, estamos tirando-as da 
vibração de reclamações e trazendo-as para uma situação de bem estar e de gratidão que 
produz efeitos positivos às pessoas que recebem como para as pessoas que fazem o bem.
 Se voltarmos nossas vistas para o serviço que o Rotary faz ajudando pessoas, enti-
dades, comunidades, a viverem em melhores condições de vida e de saúde temos que tam-
bém elevar nossa gratidão a Deus , por  permitir que façamos parte de uma organização 
como o Rotary, que nos dá a oportunidade de trabalhar em favor dos necessitados dando-
nos uma sensação plena de alegria e do dever cumprido.

GRATIDÃO – Virtude do mês de abril

Pesquisado e preparado pelo companheiro Virgílio e 
adaptado pelo Presidente Bispo.



 O companheiro Scatolini realizou uma brilhante ex-
posição da atuação do Rotary PACAEMBU na Irmandade de
Misericórdia da Santa Casa de São Paulo. 
 Fez um breve histórico, relembrando que o início da atu-
ação na Santa Casa remota a implantação do Banco de Leite Hu-
mano em parceria com RCSP-Barra Funda (iniciada na gestão do 
ex-companheiro Emerson em 2011; operacionalizada na gestão 
da companheira Emira e concretizada na gestão do companheiro 
Abelardo); mas foi entre as gestões dos companheiros Gazel e 
Joel que, por sugestão do companheiro Ivo, defi niu-se a Santa 
Casa como “Projeto Master do Pacaembu” a nossa “Bandeira 
de Atuação”. De lá para cá a prioridade foi dada às “crianças” 
defi nindo três segmentos de atuação: 

 • O Banco de Leite Humano - BLH;
 • A Pediatria do Hospital; e 
 • A creche das crianças, fi lhos dos funcionários da Santa 
Casa.
 Na “linha do tempo” dessa atuação, o companheiro 
Scatolini apresentou:

 • os vários Projetos por Subsídio Distrital realizados em 
parcerias com outros clubes (Barra Funda; Bom Retiro; Jd. das 
Bandeiras; Memorial da América Latina e Sumaré):
  - 2015/2016 – para a Creche – piso e aparelha-
mento da brinquedoteca;
      - 2015/2016 - para o BLH – manutenção, com-
pra de materiais básicos de operação;
  - 2016/2017 – para a Pediatria – reforma de 28 
poltronas;

H.8.– 5 ANOS de ações/projetos na Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo

  - 2017/2018 – para o BLH – manutenção - em 
fase de conclusão . 
 • As várias ações realizadas nas duas últimas gestões:
  - Na creche, os dias da Criança, o Natal e a Pás-
coa; além da pintura das instalações;
  - Na Pediatria, doações de fraldas, materiais, 
como consertos e manutenção de equipamentos
 • Além de eventos que proporcionaram arrecadações 
para trabalhos na Santa Casa como um todo:
  - Realização de chá benefi cente com arre-
cadação de R$ 22.500,00;
  - Doações diversas.
 Destaque ao Projeto de Subsídio Global no valor de 
U$132 mil que se destina a modernizar e equipar a UTI da Pedi-
atria da Santa Casa até o fi nal do ano. Mencionou também o tra-
balho que já vem sendo desenvolvido para reforma do 3º. andar 
da Pediatria que se iniciou no fi nal de 2016 e que está em fase 
de conclusão do projeto.
 Concluindo a apresentação, o presidente Bispo cumpri-
mentou mais uma vez o companheiro Scatolini e a todos compa-
nheiros que direta e indiretamente contribuíram para esses feitos, 
ressaltando que só nesta gestão foram R$ 22.000,00 revertidos à 
Santa Casa que somados ao Projeto de Subsídios Global, acima 
mencionado, chega a expressiva cifra de meio milhão de reais e 
que, se considerada a Santa Casa como Bandeira de Atuação na 
linha do tempo exposto, foram aproximadamente R$ 800.000,00.

PARABÉNS RCSP PACAEMBU!!

 Aproveitando o enfoque do Rotary para o mês de abril 
– “Saude Materno Infantil” o tema da reunião foram os Feitos do 
Pacaembu para a saúde materno infantil da comunidade que se 
utiliza dos serviços do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, convidando três profi ssionais que diretamente atuam 
na entidade nesse segmento e que testemunham as atividades 
do clube. Foram os convidados a Dra.Flavia Jaqueline Almeida - 
Diretora Assistente da Pediatria; a Dra. Maria Augusta Junqueira 
Alves - Médica da UTI – Neo Natal da Pediatria e seu esposo 
Dr. Marco Aurélio Lipay, e a Sra. Kelly Cerqueira da Silva - atu-
almente na chefi a da Enfermagem da Pediatria e seu esposo Sr. 

Convidados da Santa Casa

Douglas Scalfo de Souza.
 Como anfi trião o companheiro Scatolini solicitou que 
cada profi ssional se apresentasse e expusesse de forma suscinta 
as suas atividades na Santa Casa, o que demonstrou a excelên-
cia dos mesmos e a qualidade no atendimento a comunidade 
usuária, fornecendo ao Rotary Pacaembu a certeza e o acerto da 
defi nição de ter a Santa Casa como sua Bandeira de Atuação.



Doação de quadro para o 
próximo Chá Benefi cente 
do Clube 

 O Sr. Luiz Careli e sua esposa Sra. Maria Salete G.
Careli, convidados do companheiro Scatolini e cônjuge Berna-
dete, doaram ao RCSP-Pacaembu um quadro pintado pelo pró-
prio Sr. Luiz, uma obra de arte que com certeza trará bons retor-
nos para os itentos do clube.
 Ao pintor e doadores, o nosso MUITO OBRIGADO!

Participe você também!!



Termo de Doação de 45 mudas de árvores para a cidade de Jarinu, dos companheiros e 
cônjuges do RCSP-Pacaembu

 Em seguida ao plantio ocorreu o companheirismo na casa do casal Bispo, 
em que contamos também com a presença do companheiro Scatolini e da visita do 
companheiro Joaquim do RCSP-Alto da Lapa. Registra-se também as presenças do Sr. 
José Carvalho Pinto da Silva, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente do Município 
de Jarinu e sua esposa Sra. Luciana.
 O momento de destaque do evento foi a assinatura do “Termo de Doação” 
assinado entre a Prefeitura e o RCSP-Pacaembu; no ato representados respectiva-
mente pelo Secretário da Agricultura, Sr.José Carvalho e pelo presidente Bispo e vice-
presidente Gazel. 

Doação de 45 mudas e plantio de árvores em Jarinu
 Neste sábado, véspera do dia que se comemora o “DIA 
DO PLANETA”, atendendo metas do presidente de Rotary Inter-
nacional, Ian Riseley, do Governador Chico e operacionalizan-
do a ação do Plano de Atividade do RCSP-Pacaembu – gestão 
2017/2018 realizamos o plantio de uma das 45 mudas doadas à 
Prefeitura do Município de Jarinu (uma muda de Mirindiba-Rosa).

 O evento foi bastante prestigiado pelas autoridades lo-
cais, tivemos a presença da Prefeita do Município, a Sra. Eliane 
Lorencini; do Vice-Prefeito o Sr. Claudio Catroque; do Secretário 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Sr. José Carvalho Pinto 
da Silva, presente também a mãe da prefeita Sra. Maria de Fátima 
de Moura Lorencini, e do casal Paoli, Dalma e Ivan (agrônomo 
aposentado atuante na cidade pela Secretaria da Agricultura do 
Estado de São Paulo). Pelo clube tivemos a presença dos com-
panheiros: Emira, nossa próxima presidente; Bortoli; Leandro e 
família; Tia Maiby 
e o Gazel, bem 
como do casal 
presidente Mar-
cia e Bispo e sua 
família (fi lhos, 
noras e netos).
  O plantio acon-
teceu no belve-
dere da cidade, 
mais precisa-
mente na Estátua 
do Cristo, onde 
aconteceu um 
breve evento em 
que a Prefeita e o 
Secretário agrade-
ceram a escolha da 
cidade e a doação 
das 45 mudas. 

O presidente Bispo expôs a meta do Rotary Internacional de plantar 
um milhão e duzentas mil árvores no mundo (uma para cada rotari-
ano) demonstrando que o RCSP-Pacaembu superou essa meta com 
45 árvores que somadas às 13 anteriormente doadas, totalizaram 
58 árvores, portanto muito mais que duas por associado. Men-
cionou o porque da escolha da cidade, citando que o clube fi cou 
sensibilizado pelo desastre natural acontecido em junho de 2016 
- em que várias áreas da cidade foram devastadas com a perda de 
um número considerável de árvores, muito delas centenárias - de-
cidiu por amenizar o prejuízo gerado, doando estas mudas.
 Como efeito para “Imagem Pública do Rotary” registra-se 
que este evento está sendo divulgado pelo “facebook da Prefeitura 
de Jarinu” e cadastrado no “My Rotary”. Além do fato de que foi 
entregue à Prefeitura uma placa alusiva à doação que será oportu-
namente afi xada na Praça da Matriz da Cidade. 
 


