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ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO - 05/05/2020

Pacaembu Bom Retiro

 Companheiras e companheiros,
 Nosso clube Pacaembu Bom Retiro tem se destacado 
em nossos projetos humanitários, o que muito nos alegra.
 Nossa missão de servir sem sermos servidos é plena-
mente cumprida.
 Nossas reuniões têm sido muito agradáveis, o que nos 
motiva no companheirismo cotidiano.
 Muito ainda temos a desenvolver, pois em nossa con-
dição somos bem privilegiados em relação aos outros conter-
râneos que sofrem privações - desde a falta de alimentos, habi-
tações e até da tão necessária educação.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

 Tudo isso é previsto nas avenidas de serviços do Rotary 
Internacional.
 Agora, no ocaso da minha gestão e no princípio da 
gestão vindoura da Silvia, vamos nos empenhar para dar con-
tinuidade aos projetos vigentes e criar novos que façam a dife-
rença para a nossa comunidade.
 Vamos em frente! Quem puder, fi que em casa!

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

 No dia 05 de maio de 2020, realizamos mais uma RE-
UNIÃO VIRTUAL, completando assim o total de 6 encontros 
virtuais com pleno sucesso e participação marcante e entusias-
mada de todos que estavam conectados.
 Na reunião da última terça-feira, contamos  com a 
participação virtual de 20 associados do RCSP Pacaembu Bom 
Retiro e mais os seguintes convidados: Sr Alberto Roitman - 

palestrante da noite, Amanda Costa - esposa do palestrante, 
Willy Gross - EGD do Distrito 4610 gestão 2000/2001, Ana 
Paula Sanches - ex-companheira do RCSP Pacaembu, Ricardo 
Zobaran - convidado do companheiro Osmar e futuro associ-
ado do RCSP Pacaembu Bom Retiro.
 O companheiro Ronaldo José Bispo fez o protocolo da 
reunião, anunciando os aniversariantes da semana, as efemé-

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

Dia 19/05/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual com palestra do Sérgio
Cerqueira Guida, com o tema “Governança para
empresas familiares.” 

AGENDA DE MAIO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 26/05/2020 (terça-feira)
às 20h30 - Reunião Virtual a qual o Presidente 
Manoel falará sobre o Projeto ECOMIMO e haverá a 
posse do novo associado Ricardo Zobaran
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Dólar Rotário abril R$ 5,59

Conselho Diretor 2019-20 rides e a  agenda dos trabalhos. Apresentou tam-
bém o curriculum do Sr. Alberto Roitman, pales-
trante da noite.
 O presidente Manoel declarou aberta 
a reunião, agradecendo aos companheiros  e 
convidados pela presença virtual, e passando 
a palavra ao Sr. Alberto Roitman,  para proferir 
a palestra sobre o tema: “COMPORTAMENTO 
NO MUNDO CORPORATIVO”.
 O Sr. Alberto fez uma brilhante apre-
sentação, enriquecida com ilustrações e infor-
mações relevantes inerentes ao tema, além de 
acrescentar detalhes pertinentes ao assunto, de 
maneira clara e objetiva, encantando a todos 
pela sua didática e simpatia.
 Várias perguntas foram formuladas pe-
los companheiros, e todas foram respondidas de 
maneira brilhante pelo Sr. Alberto. Uma calorosa 
salva de palmas encerrou a apresentação.  
 Na sequência, o companheiro  Scatolini  
comunicou os assuntos Rotários a saber:

1- Foram obtidas 8 cadeiras de rodas para
atender ao pedido da Dra. Guta, da Santa Casa.

2- Estamos na fase fi nal da entrega das 20.000 
máscaras do programa feito em parceria com o 
RCSP Alto da Lapa.

3 - A posse virtual do Sr. Ricardo Zobaran, apresen-
tado pelo companheiro Osmar, está em preparação e 
programada para a reunião de 26 de maio.

4 - Projeto dos monitores para Santa Casa foi devi-
damente aprovado, está em andamento e já foi 
aberta a conta corrente, aguardando o pagamento da 
Fundação Rotária.

5 - A fundação AEB, ligada ao RC Hoehenkarpfen 
Tuttlingen Distrito 1930, mostrou interesse em ajudar 
a Santa Casa e, assim, o companheiro Scatolini está 
analisando como eles poderão fazer essa ajuda.

6 - O RCSP Sumaré está desenvolvendo um projeto 
Global para aquisição de máscaras especiais a serem 
usadas pelos profi ssionais de saúde do Hospital das 
Clínicas e Santa Casa.

7 - A Conferência Distrital deste ano será VIRTUAL. 
Mais informações serão fornecidas em breve.

 O presidente Manoel encerrou a reunião, 
agradecendo a Deus por tudo e agradecendo a pre-
sença virtual dos companheiros, solicitando uma 
salva de palmas à Bandeira Nacional hasteada orgu-
lhosamente em seu escritório residencial.



AÇÕES DOS CLUBES NO COMBATE À PANDEMIA
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DOAÇÃO DE MACAS HOSPITALARES AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA USP - Resultado do Projeto de Subsídio Global GG1981155

 Dentre as atividades do Rotary Club de São Paulo Me-
morial da América Latina, a principal  foi atuar junto às Casas 
de Apoio à Crianças com Câncer, entidades de cunho fi lan-
trópico que acolhem jovens de famílias carentes e acompa-
nhantes, provenientes de muitas regiões do país, para submis-
são a tratamento especializado no Instituto da Criança. Con-
tando com recursos da Fundação Rotária (FR), realizou projetos 
dos quais se destaca o de “Subsídio Equivalente” para aquisição 
e doação de 6 (seis) vans para a logística de transporte entre as 
casas de apoio e o Instituto da Criança (ICr).
 Mais recentemente, através da participação de com-
panheiros nas reuniões regulares no Comitê Comunitário desse 
Instituto, identifi cou-se a necessidade premente de aumentar 
o número de macas hospitalares com especifi cações exigidas 
pela Engenharia Clínica do Instituto, que o poder público es-
tadual teria limitações orçamentárias para suprir. Em 2018, 
o Clube teve aprovado pela Fundação Rotária o projeto de 
aquisição de macas hospitalares a serem doadas ao Instituto 
da Criança, proposto em parceria com o RC de Hinsdale, Dis-
trito 6450 do RI, no valor total de US$ 32,950. No entanto, 
esse projeto acabou sendo cancelado por impasses relativos à 
negociação entre o fornecedor e a administração do Clube à 
época. Com isso, o valor creditado ao Clube foi integralmente 
devolvido à FR.

 Com a vinda de seis membros daquele clube para 
o RCSP Pacaembu Bom Retiro, entre eles o rotariano Paulo
Eduardo Grimaldi em agosto de 2018, um novo projeto, agora 
classifi cado como Subsídio Global, foi elaborado por ele, con-
servando o mesmo parceiro internacional e o mesmo escopo 
e sua aprovação aconteceu em abril de 2019, com crédito da 
verba (US$ 33,000 convertidos em reais) em conta do RCSP 
Pacaembu Bom Retiro. A companheira Silvia Mara Cabriotti, 
que ingressou neste Clube após ter dado baixa do quadro as-
sociativo do RCSP Memorial da América Latina, atuou com o 
companheiro José Luiz Scatolini na retomada do processo de 
aquisição das macas, conduzindo juntamente com a Engenha-
ria Clínica do ICr a licitação entre possíveis fornecedores que 
culminou com a escolha da empresa LINET vencedora por ter 
oferecido o menor preço (R$ 136.500,00). A entrega do equi-
pamento, 7 (sete) unidades de maca com tampo transparente 
ao RX, aconteceu em 28/04/2020. O equipamento passou a ser 
usado imediatamente. Anualmente, cerca de 5.900 crianças in-
ternadas no ICr recebem tratamento, muitas delas envolvendo 
transporte com as macas doadas.
 Oportunamente, fi nalizada a quarentena que vivemos, 
realizar-se-á a solenidade relativa à doação das macas com des-
cerramento da placa alusiva ao fato. As fotos do equipamento 
entregue no ICr seguem abaixo:



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 maio

07 - Rafael, neto do companheiro Nelson
20 - casamento do companheiro Cirino e Marian
22 - Felipe, neto do companheiro Manoel
24 - Marta Cristina, fi lha do companheiro Virgílio
28 - Carolina, neta do companheiro Manoel

29 - Vitor, neto dos companheiros Emira e Gazel
30 - Rafael, fi lho do companheiro Acerbi
30 - Augustus, neto do companheiro Diogo
31 - Camila, neta da companheira Maiby

 Do Rotary Club de São Paulo Memorial da América 
Latina, fundado em março de 1994 no Distrito 4610 do Rotary 
Internacional (RI), afi liado do RCSP Pacaembu, transferiram-
se para o RCSP Pacaembu Bom Retiro entre agosto de 2018 
e abril de 2019: Diogo Antonio Morato Mastrorocco, Kleber 
Casagrande Zuccolotto Fº, Osmar Azevedo, Paulo Eduardo Gri-
maldi, Renato Figueiredo e Silvia Mara Cabriotti. 
 Nesse pouco mais de um ano, eles e seus cônjuges 
proporcionaram muitas contribuições ao nosso RCSP Pacaembu 
Bom Retiro, envolvendo companheirismo, simpatia, afi nidade 
e muito trabalho. Destaque para: projeto de Subsídio Global 

de aquisição de macas para ICR (vide relato neste boletim); re-
alização de vários eventos socioeducativos no Colégio Pedro II, 
na Barra Funda, (PROERD, festa do centenário desse Colégio, 
...) e, em especial, a Feijoada Benefi cente, evento tradicional 
que agora se incorpora ao calendário deste Clube, proporcio-
nando excelente companheirismo, além da arrecadação com 
fi ns fi lantrópicos para atuação junto à comunidade. 
 Este registro não é só um reconhecimento, mas a 
certeza de que o modo de viver do  rotariano é permanente, se 
doando antes de pensar em si.    

EX-MEMBROS DO RCSP MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA ADMITIDOS 
NO RCSP PACAEMBU BOM RETIRO 


