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ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO - 14/04/2020

Pacaembu Bom Retiro

 Companheiras e companheiros,
 Em tempos difíceis temos a chance de analisar e me-
lhorar nossas vidas. Muitas vezes estamos acomodados e tudo 
parece estar dando certo, e, de repente, uma reviravolta.
 Precisamos perceber que é a oportunidade para nos 
adaptarmos às novas condições apresentadas.
 Que tudo isso passará tenho certeza, mas dependerá 
de nossa cabeça.
 Muita calma nessa hora. Coragem para mudanças, 
mas perseverança em nossas crenças.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
 O Rotary, sem dúvida, continuará sendo o excelente 
fator de agregação de pessoas de bem, preocupadas com o 
bem comum. Nossa ferramenta é imbatível.
 Baseados num passado de glórias, vivendo o presente 
consciente e equilibradamente, garantiremos o futuro promis-
sor que merecemos.
 E, como diz o Scatolini, vamos em frente!
 

Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - Gestão 2019-20

 No dia 14 de abril de 2020, às 20h30 o RCSP 
Pacaembu Bom Retiro sob a presidência do companheiro 
Manoel Joaquim R. do Valle Neto, realizou sua terceira re-
união VIRTUAL, em virtude da pandemia do COVID-19, com 
o objetivo de evitar o perigo de contágio e seguindo as reco-
mendações da OMS e das autoridades médicas do Brasil.

 O resultado dessas reuniões virtuais tem sido muito 
positivo, pois temos contado com o interesse de nossos asso-
ciados e de convidados que têm manifestado sua satisfação em 
participar dessas reuniões virtuais.
 Na reunião de hoje, contamos com a participação vir-
tual de 22 associados do RCSP Pacaembu Bom Retiro e mais 

AGENDA DE ABRIL - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 21/04/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual com a continuação do
“Quem é Quem” 

Dia 28/04/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual com palestra do Dr. Marco 
Aurélio Sáfadi, com o tema “Cenário e Perspectivas       
atuais da pandemia Covid-19”

Dia 05/05/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual com palestra do Sr. Alberto 
Roitman, com o tema “Comportamento no Mundo Coorpo-
rativo”

Dia 12/05/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual sobre Planejamento Estratégico, 
coordenado pelo companheiro Abelardo Marcos Jr.
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Conselho Diretor 2019-20

os seguintes convidados: Governadora Gestão 
2019/20 do Distrito 4563 - Maria Lucia Strazzeri, 
EGD Sizenando Affonso, EGD Willy Gross, Cacá 
Filippini - Comunicadora e infl uenciadora Digi-
tal (palestrante da noite), Rogério Teodoro (con-
vidado do William), e Cecília (esposa do com-
panheiro Bortoli).
 O companheiro Ronaldo José Bispo fez 
o protocolo da reunião, anunciando os aniversa-
riantes da semana, as efemérides e a agenda dos 
trabalhos, fazendo também a apresentação da 
senhora Cacá Filippini - palestrante da reunião.
 Feito o protocolo, o presidente Manoel 
passou a palavra para a senhora Cacá Filippi-
ni, que discorreu brilhantemente sobre o tema 
“POR TRÁS DA INFLUêNCIA DIGITAL”.
 A apresentação despertou muito inte-
resse por se tratar de um tema muito relevante 
para o momento atual, em que os meios de co-
municação se tornam cada vez mais necessários 
no mundo moderno.
 Muitas perguntas foram dirigidas à pa-
lestrante, que respondeu à todas de maneira 
clara e objetiva.
 Uma salva de palmas virtual foi dirigi-
da à palestrante que agradeceu emocionada a
homenagem.
 Na sequência, a Governadora Maria Lu-
cia Strazeri, fazendo uso da palavra, agradeceu 
o convite para participar da reunião e fez uma 
série de elogios ao clube por essa iniciativa, e  
pelos  projetos que vem desenvolvendo junto à 
comunidade.  Avisou também sobre o adiamen-

to da Conferência Distrital, motivado pela pandemia 
do COVID-19, para uma data futura ainda a ser defi -
nida.
 A companheira Silvia também questionou 
sobre o Projeto das Máscaras e o companheiro
Scatolini esclareceu que está em andamento dentro 
do cronograma.
 Foi levantada também a solicitação da Santa 
Casa, sobre a necessidade de “babás eletrônicas” 
para comunicação dos pacientes com a enfermagem. 
O assunto está sob análise.
 Graças ao sucesso dessas duas reuniões com 
palestrantes, foi analisada a possibilidade de con-
seguirmos novas apresentações para as próximas re-
uniões. Sugestões 
podem ser envia-
das ao presidente 
Manoel.
 Ficou defi -
nido que, apesar 
do feriado nacional 
do dia 21 de abril, 
teremos nossa re-
união virtual nor-
malmente.
 Nada mais 
havendo a tra-
tar, o presidente
Manoel solicitou 
uma salva de pal-
mas à bandeira 
Nacional exposta 
no seu escritório 
domiciliar.



ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU BOM RETIRO E A COVID-19
  Em meados de março p.p. a determinação das au-
toridades governamentais e rotarianas, frente a pandemia da
COVID-19, foi evitar eventos com concentração humana.
Assim o presidente Manoel suspendeu as reuniões do clube a 
partir de 17/03/2020 por tempo indeterminado. 
 Foi pensado então, como o clube atuaria nesse perío-
do. Como poderia contribuir para amenizar e colaborar com 
soluções no trato da pandemia anunciada pela OMS – Organi-
zação Mundial da Saúde e evidentemente manter as suas ativi-
dades sociais.
 Depois de algumas trocas de mensagens entre com-
panheiros optou-se pelo sistema “Google Meeting” e por uma 
iniciativa e atuação dos companheiros Luiz Antonio de Bortoli 
e Osmar Azevedo passamos a partir de 31/03/2020 a ter nossas 
reuniões de forma virtual. Já ocorreram três, com a participação 
de vários convidados e da maioria dos companheiros (ver atas 
das reuniões publicadas neste boletim). As reuniões foram bri-
lhantemente conduzidas pelo nosso presidente Manoel que 
com a colaboração de todos os participantes ocorreram de 
forma disciplinada e objetiva, atingindo o intuito principal de 
possibilitar o contato entre companheiros embora distantes.    

Algumas das ações do clube em relação a PANDEMIA

 • A primeira ação do clube foi realizar a reunião
inaugural de forma virtual com a pauta: “A pandemia – Coro-
navírus”. O assunto foi apresentado pelo nosso companheiro 
Diogo Mastrorocco (médico) que de forma didática e devida-
mente ilustrada demonstrou o que é a doença e o porque da 
necessidade do isolamento. As questões e dúvidas levantadas 
pelos participantes foram devidamente esclarecidas, orientan-
do e preparando os companheiros do clube para enfrentar este 
momento inusitado;

 • Outra ação foi colaborar com o Rotary Club São 
Paulo Alto da Lapa em providenciar máscaras para a comuni-
dade, destacando as participações dos companheiros Silvia e 
Scatolini;

 

 • E como destaque, tivemos a elaboração do projeto 
GG-2011656 – Subsídio Global para aquisição de equipamen-
tos para a Santa Casa de Misericórdia necessários para atendi-
mento aos infectados pela corona vírus. Trabalho realizado 
pelo nosso companheiro Scatolini, elogiado pela governadora 
Strazeri quando de sua participação em nossa última reunião 
virtual. (ver detalhes neste boletim)

 Este é o “Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Re-
tiro” demonstrando que é um clube atuante e de vanguarda. 

Mais sobre o Projeto GG – 2011656

 A Fundação Rotária divulgou em 07/04/2020 a 
seguinte mensagem: “Como pessoas em ação, os membros do 
Rotary estão buscando maneiras de agir frente à Covid-19, que 



PROJETOS DO RCSP PACAEMBU BOM RETIRO
Abaixo, a relação de Instituições as quais o Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro possui Projetos em andamento:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria
• Banco de Leite Humano (BLH)

• Associação dos Voluntários do
   Hospital das Clínicas (AVOHC)

• Instituto da Criança (ICr do HC)

• Fraternidade Irmã Clara (FIC)

• Escola Estadual Pedro II

• Escola Ecológica Minha Montanha
   (ECOMIMO) - Projeto Missão Belém

• Lacres do Bem
   Arrecadação de lacres de latinhas
   de alumínio para próteses

• Instituto Brasileiro de Transformação
   pela Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante
   Paulista (IPP)

• Creche Dom Gastão
   (Fundação Paulista de
   Assistência à Infância)

Aniversariantes de abril

16 - associada honorária, Rachel Buzzoni
16 - Lara, neta do companheiro Bortoli
16 - Alina, fi lha do companheiro Osmar

é agora uma pandemia global, e ajudar as pessoas afetadas 
pela doença. A Fundação Rotária oferece diferentes opções 
que os Rotarianos podem usar para ajudar nos cuidados 
e proteção em suas comunidades...” entre elas indicou os 
Subsídios Globais “como sendo uma excelente maneira de 
causar grande impacto”, inclusive a “ Fundação isentou os 
rotarianos do requisito de 30% de fi nanciamento do exterior 
para Subsídios Globais relacionados à Covid-19, entretanto, 
tais subsídios continuam exigindo um parceiro local e outro 
internacional. A equiparação da Fundação Rotária ocorrerá 
normalmente...”.
 O nosso companheiro Scatolini em um trabalho de 
quase 20 horas ininterruptas desenvolveu e registrou no “My 
Rotary” um Projeto Global identifi cado como GG 2011686 – 

para compra de equipamentos (Monitores e uma Central) para 
atender a pacientes do Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, ressaltando que tal projeto foi registrado quando da 
divulgação. Conseguiu como parceiro internacional o Rotary 
Clube -  Hohenkarlfen Tuttlingen - Distrito 1930 – Alemanha 
– no valor de U$  30,000 – Preço:  U$   4, 500 os Monitores 
(cada um) e U$  7,200 a  Central (apenas uma) - Verba  FDUC 
do parceiro hoje não necessidade ( 30 % parceiro )  COVID-19 
- Verba Distrito 4563  ( 07 projetos de U$ 15,000   total  U$ 
105,000) – cabendo observar que a opção pelos MONITORES 
e não por RESPIRADORES foi pela guerra de preço que se im-
põe neste momento em razão da pandemia.

Texto elaborado proativamente pelo companheiro Bispo

19 - companheiro Amilcar
17 - casamento dos companheiros Gazel e Emira
29 - Julia, neta da companheira Maiby


