
Aniversariantes de setembro

19: Andrea, fi lha do companheiro Jayme
23: Vinicius, neto do companheiro Manoel
24: Maria Eduarda, neta do comp. Jayme
28: Marco Antônio, fi lho dos companheiros 
Gazel e Emira
29: Companheiro Antônio Carlos
30: Cristina, fi lha dos companheiros Gazel e 
Emira
31 - Companheira Emira

 Outubro em Rotary é o mês do 
“Desenvolvimento Econômico e Comuni-
tário”.
 Como professor de Economia, 
minha missão é explicar como calcular o 
PIB – Produto Interno Bruto (soma de tudo 
que se produz em um pais) e demonstrar 
o papel dos agentes econômicos (famíli-
as; empresas e governo) nos processos de 
produção desse PIB; de seu consumo e o 
que fazer com a sobra (poupança) ou pior 
o que fazer quando o que se produz é in-
sufi ciente para atender as necessidades da 
sociedade. 
 Para a maioria das nações e para as 
diversas formas de pensar economia como 
ciência (ideologias) ao governo cabe o pa-
pel de atuar para que exista um equilíbrio 
dos direitos e obrigações entre os agentes 
econômicos, atuando nas necessidades, 
sejam elas empresariais; sociais e ou co-
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munitárias.  
 São nas necessidades comunitári-
as que organizações como Rotary atuam, 
que através de seus projetos sociais conse-
guem minimizar e até atender tais necessi-
dades.  É importante repetirmos a defi nição 
de Rotary adotada e divulgada pelo nosso 

governador Chico: “Rotary é uma reunião 
de líderes, que trocam ideias e entram em 
ação”
 Para que tenhamos uma melhor 
dimensão do papel do Governo e conse-
quentemente do Rotary na estrutura social 
brasileira é que programamos para esta 
semana a palestra da Dra. Cristiane Alves 
Alvarenga, especialista em Direito Tribu-
tário que demonstrará como os tributos no 
Brasil são trabalhados pelo governo e as-
similados pelas empresas e a sociedade em 
geral. Muito se fala do quanto se paga de 
impostos no Brasil e o quanto é desequili-
brado a equação arrecadação versus  gas-
tos, principalmente os gastos com serviços 
e  benefícios que mal atendem as necessi-
dades da comunidade brasileira. É justa-
mente tendo em mente essa situação que 
objetivamos essa palestra, para refl etirmos 
o real papel de Rotary nesse contexto.

 O companheiro 
Celso de Lima Buzzoni, 
protocolo, anunciou a com-
posição da mesa: lugar 1: 
Ronaldo José Bispo, presi-
dente 2017/2018; no lugar 
2: a Dra. Mariana Camargo 
Palladini – palestrante da 
noite e no Lugar 3: Edson 
Cunha Borcato – governador 2018/2019; anunciou também as presenças do compa-
nheiro Ademar Cesar Matos Ferreira – Presidente 2017/2018 do RCSP-Morumbi; do 
companheiro Kurt David Wismann do RCSP-Bom Retiro e da Sra. Marisa Camargo 
Palladini mãe da palestrante e convidada dos companheiros Emira e Marco Antônio 
Gazel. O Protocolo pronunciou o lema da gestão “Rotary faz a diferença” e as vir-
tudes do mês: “Fidelidade e Moralidade”, bem como as efemérides da semana e os 
aniversariantes do mês. Em seguida, ocorreram: - a palestra sobre a “Dor” minis-
trada pela Dra. Mariana (ver detalhes abaixo), e - a apresentação do projeto “Rotary 
em Ação” pelo governador Borcato e pelo presidente Ademar (vide também detalhes 
abaixo). Ao fi nal o presidente agradeceu a palestrante pelo brilhante trabalho que re-
aliza e a presença de todos. Nada mais a tratar, solicitou que todos de pé saudassem 
as bandeiras hasteadas encerrando a reunião às 22:15 hs.

Assuntos tratados na última reunião

Boleti m feito por: Ana Scatolini: boleti m@rotarypacaembu.org.br |

Aniversariantes de outubro

Dia 17/10

às 20h30: Palestra “Desenvolvimento Econômico 
e Comunitário – A Estrutura Tributária Brasilei-
ra”, com a Dra. Cristiane ALves Alvarenga

Dia 18/10

às 14h30: Chá Benefi cente no Terraço Itália em 
prol:

• aos projetos sociais do Clube; e

• ao aumento a conscientização do Dia Mundial 
de Combate à Pólio e a erradicação da doença.

Dia 24/10

às 20h30: Comemoração do Dia Mundial de 
Combate à Pólio / Assembleia – Aprovação das 
Contas de 2016/2017 e eleição do conselho 
diretor de 2018/2019 – Visita do Governador 

Dia 31/10

às 20h30: Festiva do mês

Agenda de outubro
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Conselho Diretor 2017-18

 O governador 
Borcato e o presidente 
Ademar companheiros do 
RCSP-Morumbi apresenta-
ram a próxima edição do 
projeto “Rotary em Ação” 
agendada para o ultimo 
domingo do mês, 29 de 
outubro, ressaltaram que 
em gestões anteriores foi realizado  em parceria 
com RCSP-Pacaembu. Trata-se de um trabalho de 
um dia, voltado para a comunidade carente, em 
que são prestados alguns serviços de prevenção a 
doenças;  orientação a saúde; assistência jurídica; 
entre outros. O presidente Bispo informou aos visi-
tantes da decisão do conselho diretor do clube em 
participar através do trabalho voluntário de alguns 
companheiros, acrescentando que não está au-
torizado a gastos, fi cando acertado entre os presi-
dentes que mais próximo ao evento defi nir-se-á 
essa forma de participação. O presidente entregou 
aos convidados o Plano de Atividades 2017/2018 
do clube, em reciprocidade recebeu o Plano do 
RCSP-Morumbi.

Palestra: “Dor” – Dra. Mariana Palladini

 O companheiro Gazel – governador 
1999/2000, a quem a palestrante tratou carinho-
samente de “tio” pelos anos que as famílias se co-
nhecem, leu o currículo da palestrante, destacan-
do que é médica responsável do Centro Paulista 
da Dor e pertence a Sociedade Brasileira para Es-
tudo da Dor – SBED. A Dra. Mariana explicou o 
que é dor, quais as dores mais frequentes e como 
tratá-las. A mensagem foi: a dor é passível de ser 
minimizada e os médicos atuam, sempre, para 
eliminá-la. O assunto foi ministrado com muita 
competência e didática, merecendo ao fi nal uma 
ovação signifi cativa e os melhores elogios dos pre-
sentes.

Projeto  “Rotary em ação” 



Chá Benefi cente 
no Terraço Itália

 Antes da reunião ordinária, os com-
panheiros Emira; Scatolini e Bispo mais uma 
vez reuniram-se para acerto da forma de ope-
ração do Bingo. Cabendo a  Emira a  pre-
paração das cartelas a serem utilizadas; ao 
Scatolini a cobrança dos convites distribuídos; 
e ao Bispo o estabelecimento do roteiro do 
evento, contando com a colaboração da equi-
pe do chá através da troca de informações por 
e-mail e telefonemas.

Aconteceu na semana
 • Em 08/10 – o companheiro Scatolini; o presidente Bispo e 
a Marcia participaram da feijoada benefi cente promovida pelo RCSP-
Alto da Lapa (vide foto abaixo).

 • Em 09/10 recebida carta da Santa Casa de São Paulo agra-
decendo o material doado à creche na última semana quando da 
comemoração do dia da criança, foram livros para a biblioteca e um kit 
para as crianças da creche (um livrinho escrito pela Lorena e Gabriel; 
uma caixinha de gizes coloridos e uma cartela com cinco dedoches – 
notícia do boletim anterior);
 • Em 09/10 recebido e-mail do Distrito/Intercâmbio 4610 - 
informando a data de 09 de novembro para a escolha dos países pelos 
candidatos a Intercâmbio 2018/2019 – bem como a relação da classifi -
cação dos jovens, a nossa candidata Luisa Rocha Paes Geraldes obteve 
o 20º. Lugar entre os 37 relacionados. Quanto a candidata Vitória, por 
ser intercâmbio de curta duração não houve necessidade de classifi -
cação uma vez que o distrito tem apenas duas inscrições nesse pro-
grama e dependerá da reciprocidade de dois distritos no exterior para 
a sua realização.

 • Em 10/10 recebida a visita do nosso Governador As-
sistente Luiz Fernando entregando para distribuição aos com-
panheiros do clube de exemplares do Comunicado Mensal do 

Distrito 4610 informando o que aconteceu 
no distrito no mês de julho/17; destaque para 
a pag. 18 pela publicação veiculada pelo Jor-
nal Folha de São Paulo de 1º. de julho que 
noticiou a ajuda de Rotary à Pediatria da San-
ta Casa.   Aproveitou para divulgar o evento 
do seu clube, RCSP-Bom Retiro, uma noite de 
Pizzas que se realizará no próximo dia 22/10 
(convites com o presidente Bispo).
 • Em 11/10 tomou posse como juiz 
substituto da 3ª. Região da Justiça Federal o 
fi lho do presidente Bispo, Rafael Minervino 
Bispo (vide foto abaixo).

Durante a semana:
 Equipe do Chá continua atuando para venda dos con-
vites; coleta de brindes e preparação do Bingo Benefi cente a se 
realizar no próximo dia 18/10/17.


