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Conselho Diretor 2020-21

Boletim Stadium

    Caros amigos e companheiros,

     A Presidente Silvia me pediu para escrever 
a mensagem de hoje para comentar sobre os nossos 
trabalhamos em Projetos Humanitários:
  
    - Concluímos a entrega do Subsídio Distri-
tal para o Instituto da Criança do Hospital das Clíni-
cas, com 07 TVs, 28 banheiras infantis e 10 banhei-
ras infanto-juvenis. Valor de R$ 28.780,26.

 - Entregamos 50 cestas básicas para a União 
dos Moradores de Paraisópolis SASF - Cambuci 
(RCSP Cambuci). Valor R$ 2.731,50.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

 - Entregamos 88 cestas básicas para 
a Associação Cultural Nossa Senhora das 
Graças SASF - Bela Vista (iniciativa do nosso 
clube). Valor R$ 4.791,60.
 Enfi m, companheiros, estamos cum-
prindo a nossa parte em ajudar de maneiras 
possíveis em meio a essa pandemia.

  Obrigado! Forte abraço e vamos em frente!

       companheiro Scatolini
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AGENDA DE MAIO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 04/05/2021 (terça-feira)
às 19h: Reunião Conselho Diretor
às 20h: Reunião Ordinária

Dia 11/05/2021 (terça-feira)
às 20h: Reunião Ordinária

Dia 18/05/2021 (terça-feira)
às 20h: Palestra “A Juventude no Rotary - 
Companheiro Ricardo Kano

Dia 25/05/2021 (terça-feira)
às 20h: Teremos a presença do
Governador César Augusto

 A Convenção Virtual do Rotary Internac-
ional será de 12 a 16 de junho. 
 Será virtual e aberta a todos os associados 
do Rotary e participantes de seus programas.

Saiba mais em https://on.rotary.org/3rfYxWY

CONVENÇÃO DE ROTARY INTERNACIONAL - VIRTUAL 



FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 27.04

Palestra “SASF - Quem somos e o que fazemos”, com Carlos Cruz, 
Gerente da SASF (Serviço de Assistência Social à Família) 



O RCSP Pacaembu Bom Retiro, doou 88 cestas básicas para a Associação Cultural Nossa Senhora 
das Graças -  SASF Bela Vista. Doação de todos os companheiros e amigos.

DOAÇÕES PARA A SASF BELA VISTA

DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO

 O Dia Mundial de Doação de Leite Humano é 
uma iniciativa que visa a mobilização da sociedade para 
promover debates sobre a importância do aleitamento ma-
terno e da doação de leite humano e divulgar os bancos de 
leite humano nos estados e municípios brasileiros.
 A data comemorativa foi instituída em dezembro 
de 2015, com a Lei Nº 13.227, de 28 de dezembro de 
2015. Nela, além do Dia Nacional foi criada também 
a Semana Nacional de Doação de Leite Humano, a ser 
comemorada na semana que inclui o dia 19 de maio. 
 O slogan escolhido para 2021 foi “Doação de Leite 
Humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz 
esperança”. O objetivo é retratar o momento atual e os 
desafi os impostos pela pandemia da COVID-19 e consoli-
dar a segurança do leite materno como alimento de maior 
importância para bebês prematuros. 

 O Banco de Leite Humano da Santa Casa de São 
Paulo foi fundado em 2014 em parceria com o Rotary 
Clube realiza cerca de 260 atendimentos por mês e coleta 
45 litros de leite humano, que após sua pasteurização são 
distribuídos para pacientes internados na Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal e outros setores do Departamento 
de Pediatria. Além disso, o Banco de Leite realiza ativi-
dades educativas para gestantes, internos da faculdade de 
medicina, estagiários de nutrição e residentes de neonato-
logia e ginecologia e obstetrícia.
 O ato de doar leite humano é além de uma ação 
solidária; um ato de amor.

Dra. Maria Augusta Junqueira Alves
Gestora Médica das UTIs e Banco de Leite Humano

da Santa Casa de São Paulo



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

Cestas Básicas

 O assunto predominante do mês foi “as cestas 
básicas”. A presidente Silvia levantou o problema da fome 
em nossa sociedade, que se agravou com o advento da 
pandemia e apresentou ações de outros clubes de Rotary 
que desenvolvem projetos sociais de distribuição de cestas 
básicas de alimentos. Com a aprovação do conselho, o 
clube participou da campanha “Cambuci em Alerta” em 
conjunto com os Rotary Clubs Cambuci; Aclimação; e 
Oeste, com a doação de 50 cestas.
 Concomitante, por iniciativa do próprio clube (par-
ticipação espontânea dos companheiros), mais 88 cestas 
foram doadas à SASF- Nossa Senhora das Graças - Bela 
Vista. (adiante mais informações a respeito). Um post para 
arrecadação das cestas foi divulgado e a campanha deverá 
ser prorrogada até o mês de junho. 

Fundação Rotária

 Em reunião do conselho, o clube resolveu recolher 
o valor de U$ 1450 dólares (R$ 8.366,50) em abril, para 
a Fundação Rotária. Com este valor, chegaremos ao valor 
estimado de U$ 150/160 per capita em junho de 2021.
Valores considerando o número atual de associados e con-
siderando o dólar rotário de abril R$ 5,77. 

Subsídio Distrital – ano rotário 2020/2021

 O projeto do subsídio distrital deste ano, do qual 
participaram os Rotary Clubs de São Pacaembu Bom Re-
tiro; Aclimação; Barra Funda; Leste; compraram-se para o 
ICrHC – Instituto da Criança do Hospital das Clínicas:

• Sete televisores (cinco Philco de 39” e duas Sony de 32”) 
para situação de lazer dos internados; 

• Vinte e oito banheiras portáteis para atender o público 
infantil;
• Dez banheiras para o público infanto-juvenil.

 O valor do projeto foi de R$ 28.780,26.

FIC – Fraternidade Irmã Clara

 Instituição patrocinada pelo clube a várias déca-
das, apresenta, em função da pandemia, uma situação de 
penúria. Trazido o problema ao clube vários companheiros 
se cotizaram e realizaram várias doações tanto em materiais 
como em espécie.

SASF Cambuci

SASF Bela Vista



Palestra do Mês

 A palestra do mês foi realizada pelo GD Claudio 
Moyses, palestrante que dispensa apresentações, abordan-
do o tema: “A nova ênfase de Rotary e a sintonia com o 
Mundo”. O companheiro Claudio Moyses demonstrou de 
forma didática e objetiva as principais tendências do mun-
do atual e como o Rotary, uma instituição mundial, está 
atuando e se adaptando a essas novas tendências. A ênfase 
foi a nova área de enfoque adotada pelo Rotary Interna-
cional direcionada para Sustentabilidade e Meio Ambi-
ente.

Reconhecimento Profi ssional

 Na semana que antecedeu a comemoração do 
“Dia do Contador”, os companheiros atuantes na área, 
Amilcar e Bortoli, fi zeram uma apresentação de assuntos 
fi scais e contábeis e de suas carreiras dentro da contabili-
dade.
 O primeiro a falar foi o companheiro Amilcar, que 
apresentou a todos, sua trajetória dentro da profi ssão, tais 
como as faculdades cursadas, e a ascensão na empresa 
que trabalhou por 27 anos.
 O companheiro Bortoli, da mesma forma citou as 
atividades em que trabalhou; como começou na carreira 
contábil e as novas tendências da função com adoção dos 
meios eletrônicos e digitais hoje em prática.
 A seguir, com a participação dos presentes, vários 
assuntos relacionados ao tema foram abordados, demons-
trando a excelência dos profi ssionais; a relevância da ati-
vidade contábil; e o interesse de todos pelo assunto, um 
bom debate, bastante produtivo e agradável.
 Completando a homenagem ao dia do contador 
foram mencionados os demais companheiros formados 
na área e que direta e indiretamente atuaram na contabi-
lidade, destaque ao companheiro Zoboram que demons-
trou um pouco de sua experiência e as difi culdades com a 
frequente mudanças das regras fi scais.
 Foi um evento interativo, com bons e proveitosos 
momentos.

SASF – Serviço de Assistência Social à Família

 “O Serviço de Assistência Social à Família (SASF) 
tem o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, 
facilitando o acesso à rede socioassistencial. O serviço 
desenvolve proteção básica no domicílio às famílias em 
situação de risco e de vulnerabilidade social.” (informação 
do site: www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/glossario/
sasf). No município de São Paulo são entidades vinculadas 
a estrutura da Prefeitura, a quem devem prestar contas das 
atividades realizadas.  
 O SASF – Nossa Senhora das Graças – Bela Vista 

do qual o RCSP-Pacaembu se aproximou tem um cadastro 
de 1000 famílias. Na última reunião do mês o seu gestor, 
Sr. Carlos A. Cruz, foi convidado a apresentar o que é e 
como funciona o SASF. Demonstrou a sua subordinação 
ao órgão de Assistência Social da Prefeitura de quem re-
cebe mensalmente subvenção fi nanceira e apoio técnico 
para exercício da atividade. Para cadastramento das famí-
lias atendidas utiliza o trabalho de técnicos e assistentes 
sociais os quais verifi cam o grau de vulnerabilidade dos 
credenciados e as carências de recurso que apresentam. A 
subvenção recebida da prefeitura não é sufi ciente para o 
atendimento, contando com a ajuda da sociedade, a quem 
procura e sensibiliza na busca dos recursos necessários. 
 

Participação PETs – 2021/2022

 O nosso companheiro e futuro presidente, Luiz 
Fernando, está participando do PETs, um treinamento para 
os gestores do próximo ano rotário.
 O Pacaembu Bom Retiro também atua nas várias 
áreas de treinamento do PETs, através da monitoria dos 
companheiros Diogo, Osmar, Scatolini, e Silvia, demons-
trando o interesse e aproveitando o conhecimento de nos-
sos associados.

Boas Notícias

 Durante o mês tivemos uma comemoração virtual 
inédita em nosso clube, as Bodas de Ouro do casal com-
panheiro Gazel. No evento o casal foi abençoado pelo 
Frei André Tavares e depois, num clima de muita emoção, 
manifestaram e agradeceram aos presentes pelo momento 
singelo proporcionado. Participaram familiares e a maioria 
dos companheiros do clube. Em homenagem, foi editado 
um boletim especial com as mensagens festivas dos com-
panheiros ao casal aniversariante. Mais uma vez, PARA-
BÉNS, Emira e Gazel.
 Outra boa notícia foram as melhoras do com-
panheiro e Governador Renato Figueiredo e de sua es-
posa Vera, que no início do mês foram acometidos pelo
Covid-19; havendo necessidade de internação e de um 
intensivo tratamento, sendo que neste fi nal de semana re-
ceberam alta hospitalar e encontram-se em franca recu-
peração. Registra-se os votos de pronto restabelecimento e 
a expectativa de um breve retorno as atividades do clube.   

Aniversários em Rotary – abril

• Edmondo Andrei 28/04/2003 18 anos de Rotary



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, 20h pelo link do Google Meet - https://meet.google.com/att-qtrf-keh
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 MAIO

03 - Marina, neta da companheira Maiby
03 - Bernardo, fi lho do companheiro Ricardo Zobaran
04 - Maria Luiza, neta da companheira Maiby
05 - Alexandre, neto da companheira Rosa
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
27 - companheira Rosa
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


