
 Esta semana contaremos com a 
presença de três jovens e seus familiares 
que estão realizando o Programa de In-
tercâmbio de Jovens do ROTARY. São: o 
André; a Luiza e a Vitória. O André retor-
nou do intercambio de longa duração em 
julho p.p e nesta reunião será certifi cado, 
quando terá oportunidade de falar sobre a 
sua experiência, o que aproveitou e o que 
signifi cou esse momento para sua vida.  A 
Luiza e a Vitória estão como candidatas ao 
programa de longa e curta duração, res-
pectivamente, a se iniciar provavelmente 
no início do próximo ano. Nesta oportuni-
dade poderão falar sobre suas expectativas 
e aproveitarem para viverem um pouco da 
experiência do André. 
 Considero “O Intercâmbio de 
Jovens” um dos programas mais humano 
de ROTARY. É através dele que ROTARY 
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trabalha pela paz mundial. É um evento 
que os jovens se inter-relacionam, não só 
pelas mideas sociais mas principalmente 
pelo convívio e pela troca de experiên-
cias de vida e de hábitos. Focados na 
paz, considerados como embaixadores de 

Agenda de setembro

 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, anunciou a composição 
da mesa: lugar 1: Ronaldo José Bispo, presidente 2017/2018; no lugar 2: o compa-
nheiro Marco Antônio Gazel – Governador 1999/2000 e no Lugar 3: Leandro de
Oliveira Montez, secretário. O Protocolo pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a 
diferença” e a virtude do mês: “Resiliência e Perseverança”, bem como as efemérides 
da semana e os aniversariantes do mês. Em seguida, o companheiro Virgílio falou a 
respeito das virtudes do mês. Dando início à pauta, o presidente Bispo explanou sobre 
os assuntos tratados na reunião do conselho, acontecida um pouco antes da reunião 
ordinária, em que foram tratados assuntos relacionados ao intercâmbio de jovens; à 
indicação do presidente 2018/2019; ao Reconhecimento Profi ssional do mês (profi s-
sional de Educação Física; Veterinário e Secretária); ao Projeto Tia Maiby; às doações 
as entidades que o clube auxilia e ao chá benefi cente que acontecerá no dia 18/10 
no Terraço Itália. Aproveitando a participação do companheiro Governador Gazel no 
40º. Instituto Rotário, acontecido em Atibaia, de 31 de agosto a 03 de setembro p.p. 
que contou com a presença do presidente de RY Ian Riseley, fez uma breve explanação 
do que é o Instituto e os principais momentos do evento. Nada mais tendo a relatar a 
reunião foi encerrada as 21.58h, pela saudação às bandeiras hasteadas.

Assuntos tratados na última reunião
 O companheiro Celso de Lima Buzzoni, protocolo, anunciou a composição 
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Aniversariantes de setembro

12: Bernadete, esposa do companheiro 
Scatolini
12: Maria Eduarda, neta do companheiro 
Acerbi
12: Alice, neta do companheiro Manoel
13: Eduardo, fi lho da companheira Maiby
14: Lorena, neta do companheiro Bispo
20: Maria Fernanda, neta do companheiro 
William
24: companheiro Roberson
27: casamento do companheiro Ivo e Eliza-
beth
30: Gustavo fi lho da Ana Flora cônjuge do 
Virgilio
30: Olivia, neta dos companheiros Emira e 
Gazel
30: casamento do companheiro Jayme e 
Sydney

Hoje 12/09 - Certifi cação do Intercambista

19/09 - Palestra – “Depoimento de Ex-presi-
dente”

26/09 - Festiva do Mês

seus países, e futuros líderes de amanhã, 
acredita-se que difi cilmente esses jovens 
brigarão entre si, principalmente por en-
volver as famílias proporcionando uma 
aproximação de cultura que resultam em 
respeito entre as pessoas e passam a en-
tender a forma de vida dos seres humanos 
nas mais variadas partes do mundo.
 O Distrito 4610 realiza um tra-
balho elogiável, de recepção; seleção; 
preparação; e acompanhamento do jovem 
antes e durante o intercâmbio. O RCSP-
Pacaembu procura seguir essas determi-
nações que muito facilitam o trabalho com 
o jovem e com a família. Fazendo uma 
auto crítica, entende-se que é um bom tra-
balho, embora sempre há o que melhorar, 
o importante é que o objetivo de trabalhar 
pela paz mundial está sendo realizado.   

 O companheiro Renato é médico do Hospital das Clinicas de São Paulo e teve 
oportunidade de contatar a AVOHC. No início de março/2017 promoveu uma reunião 
de apresentação entre as representantes da AVOHC e do RCSP-Pacaembu.

AVOHC: Associação dos Voluntários 
Hospital das Clínicas (www.avohc.org.br)
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Coluna dos Cônjuges
 Conforme e-mail enviado a todos, realiza-
mos na última 2ª.feira, dia 04/09, a entrega dos 
donativos à AVOHC (ver comprovante de rece-
bimento). Foram 17 caixas de papelão e dois pa-
cotes (vide fotos), totalizando 3820 peças, ao valor 
estimado de R$ 30.524,00, que deverão atender 
em torno de 1.950 pessoas. Há um número ex-
pressivo de “tampinhas” de plásticos coletados e 

 A AVOHC funciona desde 1956, e foi fun-
dada em abril de 1957 por iniciativa das esposas 
de alguns médicos que atuavam no Hospital das 
Clinicas na época. É uma instituição sem fi ns lu-
crativos devidamente reconhecida e regularizada. 
 Atua em todos os Institutos Médicos do 
HC, em torno de 12. A atuação dos voluntários, 
hoje com mais de 400, a grande maioria senho-
ras, se inscrevem e após uma breve avaliação e 
um rápido treinamento são credenciados e pas-
sam ao trabalho. A exigência é um voluntariado 
de no mínimo 6 horas semanais, podendo ser fra-
cionadas em dois dias da semana de 3 horas cada 
um. As atividades são assistências aos usuários do 
Hospital das Clinicas, pacientes e parentes, sem-
pre por indicação e orientação do Serviço Social 
do HC que identifi ca e encaminha os voluntários 
para:

• Assistir e confortar, no que for possível e nas ho-
ras de depressão geradas pelos infortúnios naturais 
que uma doença acarreta;

• Exercer a fi lantropia fornecendo cestas básicas; 
roupas; calçados entre outros;

• Humanizar o atendimento médico/hospitalar 
que do ponto de vista científi co/profi ssional é de 
referência no Brasil e de reconhecimento interna-
cional.

Estrutura de Atendimento

 A AVOHC dispõe de instalações dentro 
do próprio complexo do Hospital. O que facilita 
o atendimento por estar próximas aos Institutos de 
Saúde. Dispõe de algumas salas em que estão ins-
taladas:

• uma ofi cina de costura, com várias máquinas de 
costura e de overloque, operadas pelas voluntári-
as, utilizadas para confecção de bolsas (vendidas 
no bazar); uniformes; toalhas; abrigos; tocas de 
cabeça; aventais; e outros apetrechos (o material 
utilizado é por reaproveitamento e provindos de 
doação);

• um almoxarifado para estoque de materiais de 
uso, higiene pessoal; cadeiras de roda; andadores; 
muletas ...;

• um bazar, para venda das doações recebidas 
com várias araras e prateleiras para exposição das 
roupas e outros utensílios (livros; cds; discos; ...); e

• duas salas: uma para recepção e sede da AVOHC 
e outra para acondicionamento de mantimentos 
para montagem de cestas básicas que são forneci-
das aos necessitados.

Operação da AVOHC

 A doação realizada pelos voluntários
acontece por requisições formais solicitadas pelo 
Serviço Social do Hospital, o qual é responsável 
pela avaliação sócio econômica do interessado e 
quem estabelece o que e como fornecer.
 Para reposição dos estoques acima men-
cionados os voluntários contam com doações en-
tre elas, as do RCSP-Pacaembu.

doados nesta oportunidade, a 
fi nalidade é a montagem pelas 
voluntárias de um brinquedo (o 
palhacinho da foto) destinado 
às crianças enfermas, portanto 
pela quantidade pode gerar até 
85 palhacinhos.
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 Na entrega, contamos com a participação dos compa-
nheiros Renato e Scatolini.
 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.


