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Conselho Diretor 2020-21

Boletim Stadium

         Companheiros,

        Ao assumir o clube 
no dia 30 de junho, eu 
tinha mais dúvidas do 
que certezas. Mas, com 
o apoio de todos os com-
panheiros e companhei-
ras, demos início ao nosso 
plano de metas.
 Agosto é o mês Desen-
volvimento do Quadro 

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Associativo. No dia 18 de agosto, iremos realizar 
o primeiro Fórum Interclubes do Distrito.
 Em agosto também comemoramos o Dia 
dos Pais. Por meio do texto da psicóloga Alessan-
dra Duarte, homenageio, o meu, o seu, e todos os 
pais!!!

Silvia Cabriotti
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro - 

Gestão 2020-21
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AGENDA DE AGOSTO - REUNIÃO VIRTUAL

Dia 04/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor e Reunião Ordinária - Avaliação do Mês; Fórum 
DQA; Homenagem aos Presidentes do Pacaembu e Bom Retiro; Projeto do ICr do Hospital 
das Clínicas.

Dia 11/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Palestra “Porque sou Advogado” - Homenagem ao Profi ssional Advogado pelo 
Dia do Advogado (11/08).

Dia 18/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Fôrum DQA - Interclubes e Interdistrital com o Governador Paulo Fonseca

Dia 25/08/2020 (terça-feira)
às 20h30: Palestra “Saúde Mental Pós Pandemia”, com a Psicóloga Fátima Francisco

PAI
por Alessandra Duarte, Psicóloga

 No início não entendia o papel do meu 
pai, pois quando eu perguntava a ele se eu po-
dia fazer isso ou aquilo, a resposta sempre era a 
mesma: veja com sua mãe, se ela deixar... 
 Com o tempo fui percebendo que a fun-
ção do pai era grandiosa, ele tinha poderes, era 
de verdade um super herói. Fazia a comida che-
gar a nossa mesa (e sempre era uma comidinha 
gostosa), os machucados melhorarem com um 
beijo, os brinquedos que eu quebrava e adorme-
cia chorando por isso, no dia seguinte, como um 
passe de mágicas estavam consertados.
 Nossa, realmente ele era meu herói, era 
imbatível. 
 Fiquei com essa imagem até vê-lo enve-
lhecer e perceber através de suas mãos trêmulas 
que ele estava enfraquecendo, as lágrimas escor-

riam em sua face pela tristeza de uma perda, sua 
voz já não era tão forte como antes. 
 Com essas cenas, veio um aperto em 
meu coração, pois percebi que meu herói tam-
bém tinha suas fraquezas e que não seria eterno. 
Meu herói se mostrava forte para que nós pudés-
semos enfrentar a vida com garra e dedicação 
para sermos alguém. E que sua missão como su-
per	herói	acabaria	quando	seus	fi	lhos	estivessem	
prontos para a vida. 
 Você meu pai, meu herói, me ensinou 
tudo que sei. Me ensinou a ser uma pessoa de 
índole, caráter, família, amorosa, generosa, den-
tre outras qualidades, mas você esqueceu de me 
ensinar	a	maior	lição:	de	um	dia	fi	car	sem	você!	
 Te amo meu eterno herói!



XII SEMANA DA AMAMENTAÇÃO - SANTA CASA DE SÃO PAULO

 Anualmente, a WABA (Aliança Mundial para Ação 
de Aleitamento Materno) coordena e organiza a Semana 
Mundial da Amamentação (WBW) entre 1 e 7 de agosto. 
Desde 2016, a instituição alinha a campanha WBW com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, a qual chama de Campanha WBW-SDGs.
 Em 2020, o slogan da campanha é “Apoie o alei-
tamento materno por um planeta saudável”. Os objetivos 
são formados por quatro pilares: informar pessoas sobre o 
vínculo entre amamentação e meio ambiente; ancorar a 
amamentação como uma decisão climática inteligente; se 
empenhar com indivíduos e organizações para maior im-
pacto; e incentivar ação para melhorar a saúde do planeta 
e das pessoas através da amamentação.
 O tema escolhido está relacionado com a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de 
ação para pessoas, planeta e economia sem destruição da 
natureza. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) são construídos sobre o “inalcançável” e superado 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e irá orientar 
programas de desenvolvimento para os próximos anos – 

Agenda 2030. Há 17 metas que se aplicam a todos os paí-
ses da mesma forma, abrangendo questões amplas como 
as alterações climáticas e a redução da pobreza.
	 Nosso	 desafio	 é	 ressaltar	 o	 aleitamento	 materno	
como opção insuperável, sem custos, que não polui, eco-
nomiza água, protege a camada de ozônio e ainda gera 
riqueza intelectual. Mesmo em lactentes com Sars-CoV-2 
positivo, em bom estado geral e em condições de higiene 
e cuidado adequados; o aleitamento materno pode e deve 
ser mantido. Ações coordenadas para otimizar a alimen-
tação infantil em tempos normais e em emergências é es-
sencial para garantir que as necessidades nutricionais de 
todos os bebês sejam atendidas.
 O Banco de Leite Humano da Santa Casa de São 
Paulo que tem o apoio do Rotary Club desde sua fundação 
em 2014,promove este ano um evento on line para ce-
lebrar a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

Dra Maria Augusta Junqueira Alves
Intensivista Pediátrica e gestora médica do Serviço de Terapia 

Intensiva e Banco de Leite Humano da Santa Casa de SP 



PÍLULA ROTÁRIA

DECLARAÇÃO 
PARA EXECUTIVOS E PROFISSIONAIS 

ROTARIANOS


Como rotariano, no exercício de minha profissão ou condução  

de meus negócios, devo observar as seguintes normas:

1. considerar minha ocupação como uma oportunidade adicional para servir.

2. ser fiel à letra a ao espírito do código de ética da minha ocupação, às leis do 
meu país e ao padrão moral da minha comunidade.

3. fazer todo o possível para dignificar a minha ocupação e promover os mais 
altos padrões éticos no seu exercício.

4. ser justo com meu empregador, empregados, associados, concorrentes, clien-
tes, o público e todos aqueles com os quais mantenho relacionamento comercial 
ou profissional.

5. reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à sociedade, assim 
como a dignidade inerente a elas.

6. oferecer os meus conhecimentos profissionais para propiciar oportunidades 
aos jovens, para atender às necessidades especiais de outros e para melhorar a 
qualidade de vida na minha comunidade.

7. ser honesto na propaganda que fizer e em todas as apresentações ao público 
relativas à minha empresa ou profissão.

8. não procurar obter de um rotariano, nem lhe outorgar, um privilégio ou 
uma vantagem que não sejam normalmente concedidos num relacionamento 
comercial ou profissional.

enviada pelo companheiro Paulo Grimaldi



FOTOS DA REUNIÃO VIRTUAL DO DIA 28/07/2020

Maria da Graça Aulicino,

Presidente do RC de Santos Boqueirão (2018-19), 

palestrante da última reunião com o tema

“Empresa Cidadã - Minha Experiência”.





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

• Creche Dona Antonieta Altenfelder
• Departamento de Pediatria

• Banco de Leite Humano (BLH)

• Associação dos Voluntários do
   Hospital das Clínicas (AVOHC)

• Instituto da Criança (ICr do HC)

• Fraternidade Irmã Clara (FIC)

• Escola Estadual Pedro II• Escola Ecológica Minha Montanha
   (ECOMIMO) - Projeto Missão Belém

• Lacres do Bem
   Arrecadação de lacres de latinhas

   de alumínio para próteses

• Instituto Brasileiro de Transformação
   pela Educação (IBTE)

• Instituto Profi ssionalizante
   Paulista (IPP)

Reuniões virtuais: às terças-feiras, 20h30 - pelo link https://meet.google.com/arw-stxa-csw
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ Boletim feito por: Ana Scatolini: boletim@rotarypacaembu.org.br |

RCSP PACAEMBU BOM RETIRO - PROJETOS EM ANDAMENTO

02/08 - Maria de Fátima, esposa 
do companheiro William
Querida amiga Fátima, parabéns 
pelo seu dia! Lhe desejamos mui-
ta saúde e muitas alegrias!

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

01 - Paulo, fi lho do companheiro Manoel
02 - Maria de Fátima, esposa do comp. William
04 - Simona, esposa do companheiro Edmondo
07- casamento do companheiro Bispo e Márcia
09 - Maria Alice, neta do companheiro Cirino
10 - Felipe, neto do comp. Renato Figueiredo
20 - Flavia, fi lha da companheira Rosa

24 - Carlos Eduardo, fi lho dos comp. Amilcar e Edna
25 - Marcos, fi lho do companheiro Nelson
26 - João, neto do companheiro Paulo Grimaldi
27 - Marina, fi lha do companheiro Diogo
27 - Cauã, neto do companheiro Diogo
29 - Alice, neta do companheiro Bortoli
30 - Luiz Gustavo, fi lho do companheiro Cirino

Feliz Dia dos Pais
para aqueles que estão presentes,

cuidando de seus fi lhos e de sua família, 
dando muito amor, carinho e o melhor 

que podem, além de ensinarem seus    
fi lhos a serem melhores seres humanos!

04/08 - Simona, esposa do    
companheiro Edmondo
Simona, querida, parabéns pelo 
seu aniversário. Felicidades, 
saúde e paz!


