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Conselho Diretor 2020-21

Boletim Stadium

               Companheiros,

     Natal está chegando, 
como vamos passar? Com 
quem poderemos com-
partilhar? Onde iremos 
passar? Mas a solidarie-
dade e amor ao próximo 
não pode ser questiona-
do, e sim compartilhado!
 Pensando sempre em 
“Dar de Si sem pensar em 

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Si”, este ano a nossa atenção foi para o “Centro 
de Acolhida aos Imigrantes” (fotos abaixo).
 Mais uma vez agradeço a todos os ami-
gos que sempre nos ajudam e participam de to-
das as nossas ações!!!
 Boa semana a todos!

       Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - 

Gestão 2020-21

Rotary International Presidente - Holger Knaack / Governador Rotary Distrito 4563 - Jô Antiório / Dólar Rotário novembro R$ 5,72

Edição nº 22 | 01/12/2020 | Distrito 4563

AGENDA DE DEZEMBRO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 01/12/2020 (terça-feira)
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária - Administrativa

Dia 08/12/2020 (terça-feira)
às 20h30: Palestra em homenagem ao Mês 
do Voluntário 

DOAÇÕES AO CENTRO DE ACOLHIDA PARA IMIGRANTES



Quando se tem uma boa parceria, tudo fl ui em prol da soli-

dariedade!!! Hoje foi dia da receber doação da equipe Colégio 

Pedro II.  Doações para Abrigo dos Imigrantes!! 

LUTO NO ROTARY



FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 24.11

Adriano Valente,
GD do Distrito 4420 - Gestão 2019-20 e 

palestrante da última reunião, com o tema 

“O Rotary do Futuro”.





RELAÇÃO DE EVENTOS - Gestão 2020/2021 - Novembro/2020

Visita do Governador
	 O	destaque	do	mês	foi	a	visita	oficial	do	Governador	Jô	
Antiório. Acontecida em reunião festiva do clube de forma hi-
brida, isto é, participações presenciais e virtuais. A reunião pre-
sencial, que contou com a participação de vinte pessoas, entre 
representantes da governadoria; convidados e companheiros, foi 
transmitida, através da plataforma Zoom operada por técnicos 
especialmente contratados para tal, que possibilitaram a partici-
pação de todos os companheiros e convidados que puderam se 
logar. No Boletim 21, publicado em 23 de novembro p.p., são 
publicadas as várias fotos que documentam a reunião presen-
cial, que observou rigorosamente os procedimentos determina-
dos pelas autoridades sanitárias e praticados pelo Hotel Meliã, 
local de nossas reuniões.
 A visita seguiu um roteiro muito bem preparado, propor-
cionando um evento organizado e agradável, a saber:
• Iniciou com uma conversa entre o governador e a presidente 
do clube, que contou com a presença do governador assistente; 
do futuro presidente, eleito para o próximo ano rotário; e do 
secretário do clube. Durante a conversa foi exposto ao Governa-
dor como o clube vem cumprindo suas obrigações e atuando 
para atender as formalidades legais e rotarianas. O governador 
Jô	se	manifestou	satisfatoriamente	sobre	a	atual	gestão	do	clube;

• Em seguida, ocorreu a assembleia, conduzida pela presidente 
Silvia, que encabeçou a mesa dos trabalhos composta pelo go-
vernador	 Jô	 e	 o	 governador-assistente	 do	 ano	 rotário	 2020/21	
o companheiro Francisco Carneiro de Souza. A presidente foi 
anunciando cada um dos companheiros responsáveis pelas vári-
as comissões de trabalho do clube; os quais apresentaram o que 
até o momento já desenvolveram e as agendas dos trabalhos a 
serem	elaborados	até	o	final	da	Gestão,	com	destaque	aos	proje-
tos, às doações e aos trabalhos realizados junto a comunidade. 
Embora os apresentadores foram suscintos, o tempo foi exíguo 
para demonstrar todos os feitos realizados e em andamento, 
surpreendendo de forma positiva conforme manifestação do go-
vernador	Jô;

• Por último, aconteceu a reunião formal do clube, em que a 
presidente Silvia fez seu pronunciamento alusivo ao evento; re-
alizou as homenagens aos visitantes; recebeu mimos que mar-
caram	a	visita	oficial;	e	ofereceu	a	palavra	ao	governador	Jô	que	
enalteceu os trabalhos do clube; o envolvimento dos compa-
nheiros e a gestão da presidente; e 

• Encerrada a reunião foi oferecido um jantar ao governador 
e aos presentes, culminando com um bolo comemorativo à
aniversariante do dia, a presidente Silvia, com direito ao “para-
béns rotário”.

Projetos e Trabalhos em andamento
• O companheiro Scatolini, responsável pela Comissão de 
Projetos Humanitários do Clube, operacionalizou e realizou 
“O	Subsidio	Distrital	–	2020”	com	a	aplicação	no	 Instituto	da	
Criança,	de:	US$	900,00	dólares	do	nosso	clube;	U$$	620,00	
dólares	do	RCSP	Aclimação,	US$	620,00	dólares	do	RCSP	Barra	
Funda	e	US$	620,00	dólares	do	RCSP	Leste,	para	a	aquisição	de	
7 televisores de 32 polegadas e banheiras hospitalares, a serem 
utilizados como alternativa nas atividades infantis para as crian-
ças internadas, durante estes tempos de pandemia;

• A presidente Silvia, incluiu no programa da Comissão de Pro-
jetos Humanitários – o projeto “McDia Feliz”. Este é o sexto ano 
consecutivo que o clube participa. Nesta gestão a colaboração 
foi	 de	 R$	 5.440,00	 com	 a	 compra/venda	 de	 320	 tickets	 (R$	
17,00/ticket),	ressaltando	que	esses	tickets,	que	correspondem	a	
um lanche “BigMac”, são convertidos pela empresa McDonald 

em recursos para manutenção das casas de apoio às crianças 
e aos adolescentes atendidas pelo GRAAC -  Grupo de Apoio 
ao Adolescente e à Criança com Câncer criado para garantir a 
esse público um tratamento digno na cura da doença. A casa de 
apoio	que	atuamos	é	a	Casa	Ronald	Moema.	(Registra-se	agra-
decimento pela colaboração e participação dos companheiros: 
Acerbi; Amilcar; Bispo; Cirino; Diogo; Edna; Emira; Gazel; Joel; 
Leandro; Luiz Fernando; Manoel Joaquim; Osmar; Ricardo Zo-
baran;	Scatolini;	Silvia	e	William);	

• Atendendo pedido do companheiro Ricardo Zobaran para uma 
atuação do clube no projeto “Teleton”, o companheiro Scatolini 
conseguiu	 junto	a	governadoria	a	verba	de	R$	10.000,00	que	
destinou ao projeto, cabendo registrar os agradecimentos à go-
vernadora	Maria	Lucia	Strazelli	 e	ao	governador	 Jô	pela	 liber-
ação da importância. “O Teleton é uma maratona televisiva bra-
sileira anualmente exibida pelo SBT e pela TV Cultura em prol 
da	Associação	 de	Assistência	 à	Criança	Deficiente	 (AACD).	A	
emissora	cede,	a	cada	ano,	sempre	por	volta	do	final	de	outubro	
e	início	de	novembro	cerca	de	26	horas	de	sua	programação.”	
–	 “A	AACD	é	uma	organização	 sem	fins	 lucrativos	 focada	em	
garantir assistência médico-terapêutica de excelência em Orto-
pedia e Reabilitação. A Instituição atende pessoas de todas as 
idades,	recebendo	pacientes	via	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	
planos de saúde e particular”. 

• O mês de novembro é o mês da Fundação Rotária, o clube 
decidiu	pelo	depósito	na	conta	bancária	de	R$-30,00	por	com-
panheiro, repassando o total arrecadado para FUNDAÇÃO RO-
TÁRIA.

Palestra do mês
 Na última reunião do mês o clube foi brindado com 
a palestra: “O Rotary do Futuro” ministrada pelo companhei-
ro	 Adriano	Valente,	 governador	 do	 Distrito	 4420	 ano	 rotário	
2019/2020,	abordando	assuntos	para	reflexão	do	futuro	de	nossa	
organização. Importante mencionar algumas manifestações dos 
companheiros: do Gazel “. As ações do nosso clube certamente 
estão	 enquadradas	 dentro	 do	 princípio	 de	 costumes	 (sem	 es-
quecer	o	passado/tradição).	Esse	é	o	ponto	que	nos	destacamos	
e torna nossa participação rotária prazerosa”.; do Manoel sobre 
o	que	é	Rotary	e	RI:	”...o	ROTARY	como	princípio	ou	filosofia	e	
o RI como “Empresa ou ferramenta” e este último como o que o 
Paul Harris menciona que tem que se reescrever para acompa-
nhar os pulos da humanidade.” Ressalto que o palestrante chama 
para	a	reflexão	do	futuro	da	organização	distinguindo	que	mo-
dernização não pode ser confundido com inovação, ilustrando 
como exemplo que não podemos querer um ancião com brincos 
e usando boné, que o torna ridículo, e nem exigir de um jovem 
o uso permanente de terno e gravata, mas relevar que tanto um 
como outro são importantes para atuarem em Rotary.     

Divulgação da Imagem do clube 
• O nosso site www.rotarypacaembu.org.br foi atualizado pelo 
companheiro Abelardo de forma a facilitar acesso dos interes-
sados e melhor expor nossos eventos e feitos;

•	O	Folder	do	clube	aprovado	no	último	mês	está	sendo	finali-
zado com a obtenção das autorizações de nossos parceiros em 
divulgar suas logomarcas conforme parecer jurídico de nosso 
colaborador e sempre companheiro o advogado Celso de Lima 
Buzzoni; e

• A presidente Silvia, e os companheiros Diogo e Scatolini visi-
taram o Marco Rotário do Bom Retiro, decidido pelos compa-
nheiros que é obrigação do atual clube mantê-lo e atualizá-lo, 
assim	 as	 necessidades	 de	 reparos	 foram	 identificadas	 e	 serão	



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)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h30	pelo	link	do	Zoom
ID da reunião: 876 3423 7053  -  https://us02web.zoom.us/j/87634237053 

http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - PROJETOS EM ANDAMENTO

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

24 - Vick, neta do companheiro Luiz Matone
26 - Marcelo, fi lho do companheiro Abelardo
27 - Stella, neta do companheiro Manoel

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

01 - Lorena, fi lha do companheiro Leandro
02 - Isabela, fi lha do companheiro Luiz Toledo
04 - Sofi a, neta do companheiro Nelson
09 - companheiro Ivo
11 - Yuri, neto do companheiro Diogo
15 - Gustavo, neto dos companheiros Emira e Gazel
20 - Patrícia, fi lha do companheiro Bortoli
20 - Cristiana, neta do companheiro Diogo
20 - Milena, fi lha do companheiro Luiz Matone
21 - Claudio, fi lho da companheira Eunice
21 - Lia, fi lha da companheira Rosa

22 - Renata, neta da companheira Rosa
25 - Ana Carolina, fi lha do companheiro Scatolini
25 - Henia, esposa do companheiro Nelson
26 - Marian, esposa do companheiro Cirino
26 - Caio José, neto do companheiro Bispo
27 - companheira Rosa
29 - Rafael, neto do companheiro Virgilio
30 - companheiro Leandro
30 - Felipe, fi lho do companheiro Joel
30 - Martina, bisneta da companheira Maiby

29/11 - Clarice, esposa do
companheiro Luiz Matone
Parabéns pelo seu aniversário, 
pela sua vida, seu jeito irreverente 
e alegre de ser. Seja feliz, curta a 
vida, família e amigos.

29 - casamento companheiro Joel e Dalila
29 - Clarice, esposa do comp. Luiz Matone
30 - casamento companheiro Kurt e Sonia

providenciadas nos próximos meses.

Situação legal do clube
 O nosso contador e companheiro Bortoli demonstrou 
a situação legal do nosso clube, atestando que está totalmente 
em ordem.

Aniversários em Rotary – em novembro
•	Diogo	Antônio	Morato	Mastrorocco	–	21/11/2009	-	11	anos	
de Rotary 

22/11 - Sonia, esposa do com-
panheiro Kurt
Sonia, feliz aniversário! Dese-
jamos que você seja muito feliz 
sempre. Muita saúde!!


