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AGENDA DE MARÇO - REUNIÃO VIRTUAL

Conselho Diretor 2020-21
Presidente
Silvia Cabriotti
Vice-Presidente
José Luiz Scatolini
Comissão Desenv. do
Quadro Associativo
Osmar Azevedo
Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini
Serviços à Comunidade
Diogo A. Morato Mastrorocco
Serviços Proﬁssionais
Ronaldo José Bispo
Serviços Internacionais
Ronaldo José Bispo
Serviços à Juventude
Abelardo Marcos Junior
Oﬁcial de Intercâmbio
Diogo A. Morato Mastrorocco
Comissão Fundação Rotária
Renato Figueiredo
Paulo Eduardo Grimaldi
Comissão Imagem Pública
Luiz Fernando C. de Toledo
Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli
1º Secretário - Amilcar J. Alves
2º Secretário - Virgilio F. Cação F.
1º Protocolo - Diogo Mastrorocco

Dia 02/03/2021 (terça-feira)
às 19h30: Reunião Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária
Dia 09/03/2021 (terça-feira)
Transferência para a reunião do RCSP Alto
da Lapa, com palestra em homenagem ao
Dia Internacional das Mulheres

Dia 23/03/2021 (terça-feira)
às 20h30: Palestra sobre o tema “LGDP - Lei
Geral de Proteção de Dados”, proferida pelo
Ivo Alexandre Neto, ﬁlho do nosso companheiro Ivo Alexandre Jr.
Dia 30/03/2021 (terça-feira)
às 20h30: Palestra sobre “Água, Saneamento

Dia 16/03/2021 (terça-feira)
às 20h30: Fórum de Administração em
parceria com outros clubes, proferido pelo
Gov. Paschoal Leardini

MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caros companheiros,
No sábado, dia 27,
aconteceu o TED - Seminário
de Treinamento da Equipe
Distrital, para próxima gestão
2021-22.
A partir de agora, as
atenções estarão voltadas
para o nosso companheiro
e futuro presidente, Luiz Fernando Toledo, que dará segmento ao plano de metas do

nosso clube.
No âmbito Distrital destaca-se a criação de uma comissão focada no Meio Ambiente e Sustentabilidade, do qual farei parte.
Uma ótima semana a todos!

Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro Gestão 2020-21

2º Protocolo - Eunice Farias Rossoni
1º Tesoureiro - Geraldo Sílvio Acerbi
2º Tesoureiro - Luiz Cirino
Consultor Legal e Tributário
Renato Figueiredo
Comissão Planejamento Estratégico
e Tecnologia da Informação
Abelardo Marcos Junior
Instrutor de Rotary
Marco Antonio Gazel
Conselheira Pessoal
Emira M. Gazel
Conselho Fiscal
Ivo Alexandre Jr
Luiz Matone
William Cesar Santos
Comissão de Eventos
Emira M. Gazel
Edna E. Alves
Amilcar J. Alves
José Luiz Scatolini
Comitê da Memória
Eunice Farias Rossoni
Ronaldo José ispo
Paulo Grimaldi

FRATERNIDADE IRMÃ CLARA - RIFA
A FIC (Fraternidade Irmã Clara), entidade que ajudamos há anos, está vendendo
rifa para angariar fundos para a sua instituição - a qual ajuda pessoas (crianças e
adultos) com diagnóstico de Paralisia Cerebral.
A rifa custa R$ 20,00 (vinte reais) e consiste nos seguintes prêmios:
1º prêmio TV
2º prêmio Fritadeira
3º prêmio Climatizador
Como adquirir?
• Pelo whatsapp, falando com a Rose: (11) 9.9746-9908
• Ou por transferência bancária, enviando o comprovante pelo whatsapp:
PIX – 50.862.499/0001-14
Santander – 0241 – 13.000690-6
Itaú – 0184 – 26514-8
Bradesco – 0301-8 – 132350-4
CNPJ 50 862 499/0001-14
Desde já, agradecemos a participação. Será de grande ajuda para todos nós!

FOTOS DA ÚLTIMA REUNIÃO - 23.02

Carla Monteiro de Castro Araújo,
Comandante e vencedora do Prêmio Defensora Militar da
Igualdade de Gênero da ONU e palestrante da última reunião
com o tema “O papel de uma conselheira de gênero e
proteção em uma missão de Paz da ONU”.

INAUGURAÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA DA SANTA CASA DE SP

Na manhã da última quinta-feira, dia 25, foi inaugurada a nova área da UTI Pediátrica do Hospital Central
da Santa Casa de São Paulo, que foi totalmente revitalizada,
com estrutura e equipamentos de última geração e novos leitos.
A reforma foi possível graças à parceria de algumas
empresas e também da Fundação Rotária; do Rotary Club de
São Paulo – Pacaembu Bom Retiro Distrito 4563; e do Rotary
Club da Alemanha – Hohenkarpfen-Tuttlingen Distrito 1930.
Os recursos, materiais e equipamentos doados foram
destinados às obras de modernização da infraestrutura do local. A Superintendente da Santa Casa de São Paulo, Dra. Ma-

ria Dulce Cardenuto, salientou a importância do envolvimento de todos na concretização desse projeto. “Agradecemos
profundamente a todas as empresas que tornaram possível a
reforma da UTI Pediátrica, que ganhou uma estrutura ampla
e moderna, para melhor atender a população. Essa junção de
forças é fundamental para que possamos dar continuidade e
aprimorar sempre os padrões de qualidade na assistência a
nossa população, com estrutura moderna, humanização no
atendimento e bem-estar de equipes, pacientes e acompanhantes, tornando o serviço ainda mais eﬁciente e resolutivo”, destacou a Superintendente.
Fonte: Release - Santa Casa de São Paulo inaugura
nova área da UTI Pediátrica do Hospital Central

RELAÇÃO DE EVENTOS - Gestão 2020/2021 - Fevereiro/2021
“Paz e Prevenção/Resolução de Conﬂitos”

Subsídio Global – IBTE

O mês de fevereiro em Rotary tem como enfoque a
“Consolidação da Paz e a Prevenção/Resolução de Conﬂitos”, para referenciar a data foi convidada a Comandante
Carla Monteiro de Castro Araújo, oﬁcial da Marinha Brasileira e ganhadora do Prêmio “Defensora Militar de Igualdade de Gênero da ONU” pelo seu trabalho realizado
durante o ano de 2020 na África Central, assunto de seu
depoimento prestado ao clube pela palestra “O papel de
uma conselheira de Gênero e proteção em uma missão de
Paz da ONU”.
Apresentou ao clube sua experiência vivida na
missão que lhe deu o prêmio mencionado. Demonstrou
por fotos, dados e informações o que foi viver uma cultura
muito diferente da ocidental, comunicar-se considerando
as diﬁculdades de uma língua nativa, envolver-se com a
comunidade e agir sobre os problemas identiﬁcados, principalmente os relacionados com as mulheres e as crianças,
as principais vítimas das tensões civis e sociais que levaram a ONU realizar a referida missão.
Terminada a palestra respondeu as várias questões
levantadas pelos participantes em que ﬁcou evidente
a convergência dos objetivos de Rotary e da missão da
comandante. Foi convidada pelo clube a participar do
concurso de bolsas de estudos fornecidas pelo Rotary aos
pesquisadores e proﬁssionais que se envolvem com assuntos referentes a PAZ Mundial.

Recebido pelo clube os comprovantes (um calhamaço de quase quinhentas páginas) dos gastos realizados
pelo IBTE – Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação referentes a reforma e adequação da escola desse Instituto para melhor atender jovens carentes da comunidade
do bairro do Campos Elíseos. Trata-se de um subsídio global
desenvolvido pelo Clube em parceria com o Rotary Club da
Alemanha. Com base a essa documentação será preparado
o relatório ﬁnal a ser encaminhado ao RI para conclusão do
referido projeto.
Comitê da Memória
Apresentado ao clube, pelos componentes do comitê, o andamento dos levantamentos históricos da formação
do Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro. Esse
registro visa formalizar os feitos dos Rotary Clubs envolvidos. Os companheiros, principalmente os que foram presidentes, estão sendo acionados para fornecerem documentos
e informações referentes as realizações dos clubes, o que
além de gerar uma movimentação intensa entre os que se
envolvem é motivo de muita satisfação pelas boas recordações que tais momentos proporcionaram.
Palestra

A palestra do mês foi a realizada pelo médico Dr.
Marco Aurélio Palazzi Sáfadi com o tema: “Vacina contra
a Covid-19 situação atual”. O Dr. Marco Aurélio é membro
O clube recebeu da Fundação Rotária mais um da Comissão Permanente em Imunizações da Secretaria de
certiﬁcado de “Reconhecimento Especial da Fundação Ro- Estado da Saúde de São Paulo e proﬁssional de Excelência
tária” pela sua contribuição ao Fundo Anual em comemo- que já esteve demonstrando seu conhecimento ao clube em
ração aos 116 anos do Rotary.
outras diversas oportunidades. A palestra consistiu em uma
rápida e atual exposição do quanto anda a atual gestão da
Pandemia, e em seguida aberto o evento para questionamentos dos participantes esclareceu as dúvidas levantadas
que em muito enriqueceu o assunto com abordagens simples e de uma didática elogiável.
A reunião referente a palestra, foi conduzida brilhantemente pela presidente Silvia e foi realizada em conjunto com mais quatro Rotary Clubs o Aclimação; o Alta da
Lapa; o Cambuci e o Oeste, contando com quase setenta
participantes destacando a presença de vários governadores
e autoridades rotárias.
Reconhecimento da Fundação Rotária

Aniversários em Rotary – fevereiro
Luiz Matone – 26/02/1996 - 25 anos de Rotary
Rosa Likier Steinberg – 20/02/2007 – 14 anos de Rotary
Virgílio Francisco Cação Filho – 01/02/2016 – 05 anos de
Rotary

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

24/02 - comp. Edmondo

24/02 - Evanir, esposa do
companheiro Paulo Grimaldi

26/02 - Maria Helena, esposa do
companheiro Abelardo

28/02 - Dalila, esposa do
companheiro Joel

Feliz aniversário! Desejamos muita saúde, felicidades e muitos anos de vida.
Que vocês realizem tudo o que sonharem. Recebam nosso forte abraço!

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
05 - associado honorário, Nadir Zacarias
09 - companheiro Bispo
10 - casamento companheiro Luiz F. Toledo e Marilda
11 - Murilo, neto da companheira Maiby
12 - associado honorário Eduardo de Barros Pimentel
13 - associado honorário, Raul Casanova
14 - Mirela, ﬁlha do companheiro Joel
16 - Beatriz, ﬁlha do companheiro Osmar
18 - associado honorário Eduardo Amorim
19 - Noemy, ﬁlha da companheira Rosa

20 - Mariana, neta da companheira Maiby
21 - Luiz Felipe, bisneto da companheira Maiby
25 - David, ﬁlho do companheiro Nelson
26 - Diogo, ﬁlho do companheiro Diogo
26 - Marilda, esposa do companheiro Luiz F. Toledo
27 - Henrique, neto do companheiro Manoel
28 - Maria Eduarda, neta do companheiro William
28 - Mariana, neta da companheira Eunice
31 - companheiro Sérgio Brandão

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - PROJETOS EM ANDAMENTO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO
• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria
• Banco de Leite Humano (BLH)

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

• Instituto Brasileiro de Transformação
pela Educação (IBTE)

• Associação dos Voluntários do
Hospital das Clínicas (AVOHC)
• Fraternidade Irmã Clara (FIC)
• Instituto da Criança (ICr do HC)

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

• Escola Estadual Pedro II

• Instituto Proﬁssionalizante
Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h30 pelo link do Zoom
ID da reunião: 876 3423 7053 - https://us02web.zoom.us/j/87634237053
Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/

