
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

Fraternidade Irmã Clara

     A FIC é uma entidade que abriga pessoas com 
paralisia cerebral e desde 1993 o RCSP Pacaembu 
está envolvido nas atividades da FIC.
      Durante alguns anos estivemos mais envolvidos 
nas atividades, quando a Maria Tereza Federighi e eu 
fazíamos parte do Conselho Diretor da entidade, 
sendo que por 2 gestões, de 2 anos cada uma, a 
Tereza foi Presidente.
        Quando começamos trabalhar na FIC a entidade 
era gerida pela Zélia e Sr. Gerci, um casal maravi-
lhoso, cheio de amor para dar e dedicavam boa 
parte de suas vidas às crianças.
        Com a perseverança do casal e do conselho dire-
tor  muito já se tinha conseguido, mas faltava ainda 
algum trabalho administrativo para que a entidade 
fosse realmente reconhecida.
   Com a ajuda de vários associados do clube 
conseguimos tirar a Carteira de Identidade para os 
internos e com isso pudemos pleitear o benefício de 
um salário mínimo que era de direito  como determi-
nava a LOAS 5.
     A FIC possuía Utilidade Pública Municipal, Esta-
dual e Federal, mas faltava uma peça muito impor-
tante, Certi�cado de Entidade de Fins Filantrópicos, 
pois, este era o maior benefício �nanceiro para a 
entidade. Com ele não pagaríamos mais o INSS 
patronal, parte mais pesada deste imposto, além de 
possibilitar descontos nas contas de água, luz e gás.
Trabalhamos com seriedade no Bazar Permanente 
não só arrecadando produtos para serem vendidos, 
bem como catalogando e colocando preços. Esta é 
uma fonte de renda que muito auxilia até os dias de 
hoje.
    Colaboramos em vários almoços bene�centes, 
tanto na cozinha preparando os alimentos, como 
vendendo convites e conseguindo prendas.
     O maior evento realizado foi um Bingo no Pal-
meiras para 2.500 pessoas, evento que deu grande 
ajuda, pois, conseguimos ter em caixa provisões 
para pelo menos 6 meses de despesa da casa.
        Em conjunto com um outro grupo de voluntários 
da FIC ajudamos  criar o FIC padrinho, onde foi feito 
um estudo sobre o custo mensal de cada criança e 
este valor foi dividido em cotas iguais e muitas vezes 
a mesma criança tinha cerca de 20 padrinhos para 
totalizar o gasto mensal de cada uma.
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         Quando o Gazel foi governador consegui levar 
as esposas dos rotarianos do RC de São Paulo até a 
FIC. Elas �caram encantadas com o trabalho 
realizado e através destas senhoras conseguimos 
verba para construir a piscina aquecida para exerci-
tar as crianças no centro de reabilitação que existia 
na parte externa da FIC.
          Através de um projeto de Subsídios Equivalente 
conseguimos doar uma van adaptada para o 
transporte das crianças, bem como de suas cadeiras 
de rodas.
       Graças ao trabalho dos voluntários, hoje a FIC 
está localizada na Rua do Bosque, em um espaço 
muito melhor, grande, e, construído de acordo com 
as necessidades dos assistidos.
         A FIC possui hoje uma equipe multipro�ssional 
que trabalha com os internos nas mais diferentes 
áreas, conseguindo muito progresso inacreditável e 
que muitos de nós não podíamos esperar.
      Não gostaria de nominar os companheiros que 
muito ajudam a FIC por receio de esquecer  alguém, 
mas algumas pessoas desempenharam papel funda-
mental para que a instituição tenha avançado 
bastante nas suas conquistas.
   São eles: Valdir Nascimento, Roberto Quass,
Marco Antonio Gazel, Jonas de Almeida Federighi, 
Ari Salvino de Araújo, Ivo Alexandre Junior, José Luiz 
Scatolini , Paulo Roberto Fonseca,   Luiz Antonio de 
Bortoli,  Celso de Lima Buzzoni, Geraldo Acerbi, 
Jayme José de Araujo,  Elenita Marmo Vanzetta 
Costa, Sérgio Ewbank Carneiro, Manoel Joaquim 
Ribeiro do Valle Neto, Ronaldo José Bispo,  Annaluiza 
Buzzoni,  Maria Tereza Federighi, Maria Aparecida 
Quass, Hilda Araújo,  Roseli Acerbi, Sydney Araujo e 
Rosani Carneiro.
       No ano rotário 2012-13 o RCSP Pacaembu doou 
um aparelho de som, uma cadeira de rodas e cerca 
de 3000 fraldas geriátricas no mês de outubro, 
ocasião do meu aniversário (este foi o presente que 
solicitei)  e no mês de junho mais 3000 fraldas com o 
dinheiro arrecadado pelos cônjuges do clube. 
Outras doações foram feitas anonimamente e não 
tenho como descreve-las.
    Desculpem-me os colaboradores que foram 
esquecidos. Recebam todos meus sinceros agradeci-
mentos .

Emira Gazel
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     "A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma"
     Voltaire
La bellezza soddisfa gli occhi, ma è la dolcezza delle azioni che incanta l'anima
           Tradução feita por Francesca Cosentino/Cultura Italiana
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Reunião de Hoje - 18/06/13

20h30 - “Comunicação em Cena” – Rachel de Rosso 
Buzzoni

Próxima Reunião - 25/06/13

20h00 – Encerramento do Ano Rotário

AGENDA

PALAVRAS DA PRESIDENTE (continuação)

Aniversariante da semana
Dia 23 – companheiro William

ÚLTIMA REUNIÃO

Na última reunião recebemos a visita do companheiro 
Manoel Alves da Silva do RC de Presidente Prudente Sudeste.

 

NOTÍCIAS DO RCSP PACAEMBU

Chegou em 28/5, mais essa alegria para enriquecer as vidas
dos vovôs Vera e Kim R Valle, a Maria Carolina!


