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 No mês de outubro, é recomendado que seja dado im-
portância a área de enfoque do Desenvolvimento Econômico  
e Comunitário.
 O Rotary apoia investimentos para o estabelecimento 
de avanços mensuráveis e duradouros nas vidas de pessoas e 
nas comunidades. 
 A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem 
em desenvolvimento econômico e comunitário através de in-
vestimentos no futuro das pessoas, criando melhorias susten-
táveis, mensuráveis e duradouras em suas vidas e em comuni-
dades ao:

1. Capacitar empresários, líderes comunitários, organizações 
locais e redes comunitárias para que promovam desenvolvi-
mento econômico em comunidades carentes;

2. Desenvolver oportunidades de trabalho produtivo; 

3. Reduzir a pobreza nas comunidades;

4. Apoiar estudos ligados a desenvolvimento econômico e co-
munitário. Parâmetros de elegibilidade Atividades nas catego-
rias abaixo se enquadram na área de enfoque desenvolvimento 
econômico e comunitário:

 1. Acesso de pessoas carentes a serviços fi nanceiros, 
como microcrédito, poupança e seguro; 

 2. Treinamento relativo a desenvolvimento econômico 
e comunitário envolvendo empreendedorismo, liderança co-
munitária, ensino de ofício e de noções fi nanceiras, etc.;

 3. Desenvolvimento de pequena empresa ou coopera-
tiva de negócios ou área social, e atividades de geração de ren-
da para pessoas carentes, como abertura de pequeno negócio 
que propicie empregos;

 4. Melhoria para a agricultura de subsistência e facili-
tação do acesso de pequenos agricultores aos mercados, ou 
outras iniciativas do gênero; 

 5. Atividades abrangentes de desenvolvimento comu-
nitário e iniciativas tocadas pela comunidade; 

 6. Equipes de formação profi ssional que atuem nas 
atividades acima;

 7. Bolsas de pós-graduação em programas ligados 
a desenvolvimento econômico local, regional ou nacional e
outros voltados especifi camente ao desenvolvimento comuni-
tário. 

Dia 11/10 (quinta-feira)
às 14h: Entrega de presentes para a Creche da Santa Casa 
(Dia das Crianças)

Dia 16/10 (terça-feira)
às 20h30: Palestra “Medição e Arbitragem” - Edmir Garcez
Presidente do INAMA, (Instituto de Mediação e Arbitragem)

Dia 23/10 (terça-feira)
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 30/10 (terça-feira)
às 20h30: Reunião Cancelada

Dia 08/10 (segunda-feira)
às 15h: Chá Benefi cente no Terraço Itália
(informações ao lado)

Dia 09/10 (terça-feira)
às 20h30: Reunião Ordinária - Fechamento do Chá Benefi -
cente (prestação de contas)

AGENDA DE OUTUBRO

Temos o prazer de convidá-los a
participarem de um chá bene� cente com 

bingo, no TERRAÇO ITÁLIA,
no dia 08 de outubro de 2018, às 15h00.

Os fundos arrecadados serão revertidos
para as entidades assistidas

pelo RCSP Pacaembu.

Convite: R$ 90,00

Terraço Itália Restaurante Ltda.
Av. Ipiranga, 344 - 41º andar

Centro - São Paulo

CHÁ BENEFICENTE

Os fundos arrecadados serão revertidos
para as entidades assistidas

Terraço Itália Restaurante Ltda.
Av. Ipiranga, 344 - 41º andar

Emira M. Aranha Gazel
Presidente do RCSP Pacaembu Gestão 2018-19
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Dólar Rotário outubro R$ 4,10

Conselho Diretor 2018-19

12 - Marcelo, filho do companheiro Buzzoni

14 - companheiro Virgílio 

18 - Diego, neto do companheiro Diogo

23 - Vinicius, neto do companheiro Manoel

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

28 - Marco Antonio, filho dos comp. Gazel e Emira

30 - Cristina, filha dos companheiros Gazel e Emira

30 - André, filho do companheiro Diogo

31 - companheira Emira

 O companheiro Ronaldo José Bispo no  
protocolo, anunciou a composição da mesa dire-
tora: ao centro a  Presidente  Gestão 2018/19, a 
companheira Emira  Maria Aranha  Gazel, à direi-
ta da presidente o companheiro Diogo Mastroroc-
co, e à esquerda o companheiro Virgilio Cação, 
secretário.
 Destacamos a presença da senhora Silvia, 
esposa do companheiro Diogo e do  companheiro 
Kleber e sua esposa Marcia, aos quais agrade-
cemos pela participação.
 Dando início aos trabalhos, a presi-
dente Emira passou a palavra ao companheiro
Scatolini que fez um relato sobre todas as provi-
dencias já tomadas para a realização do chá do dia 
8, deixando claro que tudo já esta devidamente 
organizado. Além das rodadas do bingo, teremos 

o leilão de duas camisetas: uma do Palmeiras e 
uma do Corinthians e sorteio de brindes entre as 
rodadas.
 O companheiro Grimaldi fez menção 
às casas de apoio para o Ameo (Associação da 
Medula Óssea) e lançou a ideia de estudarmos 
a possibilidade de fazer um projeto para ajuda 
à essa entidade. O Companheiro Grimaldi  con-
vidará a Dra. Carmem - Diretora da Ameo para 
fazer uma apresentação sobre essa entidade. 
 Foi também abordado o assunto sobre a 
possibilidade de um projeto para fornecimento 
de cadeiras para o ambulatório do Hospital das 
Clínicas.
 A Presidente Emira encerrou a reunião 
agradecendo e pedindo o empenho e colabo-
ração de todos para o nosso Chá Beneficente.

ASSUNTOS TRATADOS NA ÚLTIMA REUNIÃO

 Promover o Rotary pode ser algo tão sim-
ples quanto usar seu distintivo de lapela ou tão 
complexo quanto organizar uma campanha pu-
blicitária. Ao aumentar a conscientização pública 
sobre o Rotary, nós aumentamos nossa capaci-
dade de causar impacto positivo em comunidades 
de todo o mundo.

Como podemos promover
o projeto do meu clube?

 Ao elaborar o plano do projeto, não se es-
queça de pensar na parte de promoção da imagem 
pública. Isso ajudará suas iniciativas e eventos a 
receberem a atenção e o apoio que merecem. As 
seguintes dicas podem ajudá-lo a criar uma cam-
panha de sucesso:

Conheça a mídia local e seu público-alvo
Antes de enviar histórias a um jornalista, saiba 
quem é seu público-alvo e identifique oportuni-
dades de veiculação em jornais, TV ou mídias so-
ciais. Você também pode convidar jornalistas para 
explicarem aos associados como devem trabalhar 

com a mídia ou para participarem de projetos co-
munitários. Este contato é muito positivo e facilita 
o trabalho posterior.

Escreva um press release interessante
Depois de formar relacionamentos com jorna-
listas locais, faça contato periodicamente. Envie 
press releases sobre projetos do clube, eventos 
de arrecadação de fundos ou a chegada de par-
ticipantes do Intercâmbio de Jovens. Lembre-se 
de que o conteúdo deve ser interessante, claro e 
objetivo, e inclua dados de contato do rotariano 
que ficará encarregado da parte de mídia.

Mais ideias
Há muitas maneiras de promover o Rotary. Você 
pode realizar um evento especial, criar uma pá-
gina no Facebook ou outras redes sociais, veicular 
um anúncio em outdoor, distribuir materiais pro-
mocionais e muito mais. Use sua imaginação e 
faça da sua campanha de promoção da imagem 
pública um sucesso.

IMAGEM PÚBLICA DO ROTARY


