
 Nas últimas semanas tenho acom-
panhado a Marcia preparar as embala-
gens das roupas e demais artigos coleta-
dos junto as cônjuges e colaboradores do 
RCSP-Pacaembu para doação às entidades 
que prestamos benefícios. É um trabalho 
intenso, tanto para quem doa como para 
quem prepara a doação. Quem doa, o faz 
porque é para Rotary, entidade que muitos 
nem sabem o que é, mesmo alguns sendo 
rotarianos, mas sabem que se trata de uma 
instituição séria, nobre, honesta e que os 
indivíduos que atuam em seu nome são 
pessoas de alta credibilidade, portanto nin-
guém duvida dos objetivos de benemerên-
cia que se coloca na motivação para essa 
coleta de donativos. Mas, como sempre, 
questiono, ROTARY é benemerência? Ób-
vio que não. Mas se não, porque temos 
nas estruturas organizacionais dos clubes 
de Rotary a “Comissão Serviços Humani-
tários”?
 Em resposta, a essas questões, é 
conveniente esclarecer que na organização 
dos Clubes tem-se serviços humanitários 
e não comunitários. Há diferença? Sim, 
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quando trabalhamos para a comunidade, 
estamos atuando para resolver problemas 
localizados, a maioria das vezes suprindo 
carências materiais, em que nossos dona-
tivos são bem vindos e resolvem proble-
mas imediatos nem sempre ao alcance da 
comunidade e muitas vezes distantes das 
ações do poder público. Quando falamos 
de serviços humanitários, o conceito é mais 
amplo. Passa por atender carências, mas 
trata-se da prestação de serviços que levam 
a um desenvolvimento da comunidade. 

Explicando melhor pela utilização de um 
provérbio: “não se dá apenas o peixe, mas 
ensina-se a pescar”, e completo: pescar 
bem, garantindo que o peixe nunca falte, 
pelo aculturamento na comunidade desse 
conhecimento, para que as futuras ge-
rações não tenham os problemas da atual 
e preservem o ambiente em que esse peixe 
vive, para que ele nunca falte, seja como 
alimento ao homem, seja como, e prin-
cipalmente, para atender a razão de sua
existência no complexo ecológico em que 
vivemos.  
 Respondida a questão sobre a es-
trutura organizacional dos clubes de Ro-
tary, a questão o que é Rotary passa a ser 
uma decorrência, aproveitando o cartão 
distribuído pelo Governador Chico: “RO-
TARY é uma reunião de líderes, que tro-
cam ideias e entram em ação” atendendo 
anseios das comunidades que estão inseri-
dos, contribuindo para o bem da humani-
dade (complemento nosso).

Agenda de agosto  O presidente Bispo deu iní-
cio à reunião, solicitando aos compa-
nheiros que observassem um minuto 
de silêncio em memória do ex-com-
panheiro Walter Coronado Antunes, 
cônjuge da ex-companheira de nosso 
clube, Silvia Coronado. Após o jan-
tar, o presidente Bispo solicitou ao 
companheiro Bortoli, diretor de Pro-
tocolo, a apresentação da mesa e a 
menção das datas comemorativas. A 
seguir, o companheiro Virgílio falou 
sobre as virtudes Fé e Esperança. O presidente Bispo comentou, em seguida, que a 
reunião dessa data tratará de assuntos administrativos, especialmente aqueles discuti-
dos na última reunião do Conselho do clube: defi nição da indicação do presidente 
2018-19; DQA; Redistritamento, Mc Dia Feliz, projeto Tia Maiby, Intercâmbio etc. Em 
relação ao redistritamento, já aprovado pelo Rotary International, o presidente Bispo 
destacou que esse assunto foi discutido com o governador Francisco que solicitou 
aos clubes a realização de Assembleias para verifi car a posição de cada clube sobre 
o assunto. Em nosso clube houve unanimidade contra o redistritamento. De posse 
das atas das assembleias de todos os clubes (todos contrários ao redistratamento), o 

Assuntos tratados na última reunião
 O presidente Bispo deu iní-

Hoje 29/08: Festiva do mês – reconhecimen-
to de profi ssionais pelo clube; comemoração 
dos aniversariantes e homenagem aos pais.  
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Aniversariantes de agosto

29 - Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do
companheiro Cirino

Agenda de setembro
05/09
19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária – Assuntos
Administrativos.
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governador levará essa decisão ao Diretor de RI, 
Zanardi, de maneira que se possa discutir nova-
mente a viabilidade e a forma dessa medida. O 
presidente Bispo lembrou os companheiros a res-
peito da necessidade de realização de projetos 
para formalizar as ações e projetos do clube. Em 
seguida, o presidente Bispo falou sobre o projeto 
de Subsídio Global encabeçado pelo clube que já 
se encontra cadastrado no My Rotary e evoluindo 
satisfatoriamente até o momento. O companheiro 
Scatolini fez ainda um apanhado, esclarecendo 
a situação em que se encontra o projeto, com as 
readequações feitas pela equipe da Santa Casa e 
os contatos realizados com todos os envolvidos. 
Outro assunto tratado pelo presidente Bispo foi 
sobre os critérios para o reconhecimento profi s-
sional. A forma defi nida pelo clube foi a de reco-
nhecer prioritariamente os profi ssionais do clube 
em suas respectivas datas de cada mês, seguidos 
pelos cônjuges, fi lhos e, na ausência desses profi s-
sionais, aqueles indicados pelos companheiros. 
O presidente Bispo comentou a seguir a respeito 
do Projeto tia Maiby. Lembrou que, por iniciativa 

da esposa do governador Francisco, Mag-
da, foi proposto um projeto de incentivo 
à leitura voltado às crianças. Seu lança-
mento deverá ocorrer no mês de setembro 
em nosso clube. Sobre o Mc Dia Feliz, a 
ser realizado no dia 26 próximo, o presi-
dente Bispo apresentou um levantamento 
sobre essa iniciativa do clube de apoio ao 
GRAACC, em conjunto com o Instituto 
Ronald Mc Donald. O intercâmbio de jo-

vens foi outro assunto tratado, lembrando tanto a 
questão das duas jovens interessadas em participar 
desse programa do Rotary quanto à recepção de 
um intercambista em reciprocidade ao jovem An-
dré, enviado pelo clube à Bélgica no último ano. 
A seguir, o presidente Bispo falou sobre o Semi-
nário Distrital realizado no último sábado (19), 
que tratou do tema DQA, no qual se deu destaque 
aos dados estatísticos sobre a evolução do qua-
dro associativo do Distrito, bem como de alguns 
clubes. No caso do RCSP Pacaembu, o presidente 
Bispo ainda apresentou alguns dados estatísticos, 
e suas inferências, relativos ao quadro associativo 
do clube apresentados no boletim dessa semana. 
Em complementação, o companheiro Gazel teceu 
também alguns comentários sobre o evento. Por 
fi m, o presidente Bispo fez alguns lembretes so-
bre os próximos eventos que demandam a partici-
pação dos associados de nosso clube, tal como o 
Chá Benefi cente a ser realizado no dia 18/10 no 
Terraço Itália. Após oferecer a palavra aos com-
panheiros, e sem mais nada a ser considerado, o 
presidente Bispo encerrou a reunião.

Aconteceu na semana 

• Em 21/8 – recebida da Gerencia de Captação 
de Recursos da Santa Casa de São Paulo carta de 
agradecimento pela participação do Rotary na IX 
Semana da Amamentação, evento que divulga a 
importância da amamentação tendo como públi-
co alvo as mães dos recém-nascidos do Hospital 
(já informado em boletim anterior);

• Em 24/8 – entrega de donativos na Santa Casa 
de São Paulo coletados pelas cônjuges e colabo-
radores do RCSP-Pacaembu, ver mensagem dos 
cônjuges em que é detalhada a referida doação;

• Em 24/8 – participação do RCSP-Pacaembu no 
chá benefi cente do RCSP-Barra Funda, com a 
presença do casal Scatolini, das cônjuges Roseli 

Acerbi e Dalila e sua fi lha Mirela.

• Em 25/8 – recebemos e-mail do Governador 
Chico cumprimentando o Pacaembu pela ativi-
dade junto a Santa Casa e informando que apro-
vou US$ 66,000.00 para o Subsídio Distrital.

• Em 26/8 – participação do RCSP-Pacaembu no 
evento nacional “McDia Feliz” – foram arrecada-
dos R$ 6.510,00 pela venda de tickets, além da 
participação como anfi trião na Loja do Limão 
(vide detalhe em McDia Feliz).

• Durante a semana fomos cumprimentados pelo 
nosso Governador Assistente, Luiz Fernando, pelas 
nossas atuações na Santa Casa e no McDia Feliz. 

McDia Feliz

 No último sábado participamos, do
McDia Feliz. É um evento realizado todos os anos, 
no último sábado de agosto, pelas Organizações 
McDonald’s em todo o país. Quem quer participar 
doa o valor correspondente a um lanche, o “Big 
Mac”, pela compra de um ticket, podendo nesse 
sábado trocá-lo pelo sanduiche em qualquer uma 
das lojas do McDonald’s. Pelo que se sabe é a úni-
ca doação que oferece a quem doa um prêmio, o 
Big Mac. Todo o valor arrecadado é revertido em 
ações para o GRAACC – Grupo de Apoio ao Ado-



Coluna dos Cônjuges
 Conforme e-mail enviado a todos, realizamos na última 
6ª.feira, a entrega dos donativos à Santa Casa de São Paulo (ver 
comprovante de recebimento). Foram 8 caixas de papelão e dois 
pacotes (vide fotos), totalizando 470 peças, ao valor estimado de 
R$ 4.524,00, que deverão atender até 120 pessoas. Na entrega, 

contamos com a participação do companheiro Manoel.
 Agradecemos mais uma vez a todos os colaboradores, 
demonstrando por valores e quantidades a relevante campanha 
realizada e que atenderão a um número considerável de bene-
fi ciários.

Marcia M. Minervino Bispo

lescente e a Criança com Cancêr.
 É o terceiro ano que o RCSP-Pa-
caembu participa. A nossa participação 
é tanto pela compra de tickets, neste ano 
doado R$ 6.510,00, como pelo fato de 
sermos “anfi triões” em uma das lojas do 
McDonalds. O trabalho do anfi trião é 
divulgar o objetivo do McDia Feliz, es-
clarecer dúvidas e solicitar dos consumi-
dores que se encontram nas lojas a esco
lherem o referido lanche para colabora-
rem na campanha.
 Como nos anos anteriores, atu-
amos para uma das Instituições vincula-
das ao GRAACC, a Casa de Apoio Ronald 
MacDonald – São Paulo – Moema, casa 
que abriga famílias de crianças em trata-
mento de câncer nos hospitais de São 
Paulo e que por estarem distantes de suas 
residências e não terem como se hospe-
darem na cidade são atendidas pela entidade. 
 A loja destinada à nossa atuação como anfi triões foi a 
do Limão, localizada na Vila Nova Cachoeirinha, Av. Inajá de 
Souza, 3750. Lá estivemos apoiando a campanha e acreditamos 
que pelo volume de atendimentos a arrecadação deverá ser ex-
pressiva. Agradeço a presença e apoio de todos que puderam ir: 
Abelardo; Acerbi; Bispo e Marcia; Bortoli e Cecília; Gazel; Joel, 

Dalila e Mirela, Tia Maybi, Ricardinho; Scatolini e Virgílio). Agra-
decimento especial ao Rosebaum e família, do RCSP-Jardim das 
Bandeiras, que também lá estiveram prestigiando nossa atuação. 
Contamos também com o voluntariado da Sra. Yara, que através 
da Casa Ronald nos contatou e se ofereceu para colaborar no 
evento, participando conosco de tão nobre mister a quem tam-
bém registramos os nossos agradecimentos.


