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AGENDA DO CLUBE
OUTUBRO

Hoje 21/10/2014

  20h30: Processo Eleitoral no Brasil -  
  palestrante: Dr. Marco Antonio de   

  Azevedo Duarte

Dia 28/10/2014

  Reunião do dia 28 de Outubro
transferida para o RCSP Memorial

da América Latina

Palestra: Con�itos Mundiais e a Paz
Palestrante: Embaixador Rubens 

Ricupero – Secretário Geral da  Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (1995-1999) e subsecre-
tário Geral da ONU ( 1995-1999/1999-2004)

Local: Hotel Golden Tulip Park Plaza
Alameda Lorena, 360

Horário: 20h30

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ 

PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Aniversariantes da semana

Dia 19: Andrea, �lha do companheiro 
Jayme
Dia 27: Gabriela, �lha da companheira 
Ana Paula

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Reconhecimento
Pro�ssional

  Ao escrever sua 
auto biogra�a “Meu 
Caminho para o Rotary” Paul 
Harris a�rma que cada 
rotariano é o elo de ligação 

entre o idealismo do Rotary e seu negócio ou 
pro�ssão. Com esta acertiva foi estabelecido o 
princípio do Rotary que identi�ca o rotariano 
com sua pro�ssão ou ocupação.
 Como princípio um indivíduo entra 
para o Rotary como representante do seu 
negócio ou ocupação. Cada associado do Rotary 
deve praticar alto padrão ético nos negócio

e promover o ideal de servir em todas as 
atividades pro�ssionais e todo rotariano deve 
conduzir sua vida pessoal e pro�ssional de 
forma condizente com os princípios do Rotary.
 Para consolidar esta �loso�a o mês de 
outubro é dedicado às Pro�ssões, quando os 
clubes através de fóruns discutem, valorizam 
cada pro�ssão e indicam pro�ssionais de 
destaque  para serem homenageados 
(rotarianos ou não) .

Ano Rotário 2014-15
Edição 14

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

RESUMO DO LIVRO LANÇADO

 No dia 09 de outubro de 2014, em 
Joinville, no 22º Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia, houve o lançamento o�cial da 
obra “Identi�cação de Falantes: uma introdução 
à Fonoaudiologia Forense”.  Os organizadores 
do livro: Maria Inês Rehder; Lucilene Forcin 
Cazumbá; e, Marivaldo Cazumbá apresentaram, 
com a colaboração de vários autores, a interface 
entre a Fonoaudiologia e o Direito discorrendo 
sobre as múltiplas possibilidades de atuação no 
mundo forense com destaque para as etapas 
que envolvem a Identi�cação Forense do 
Falante, bem como, para a possibilidade de 
atuação do fonoaudiólogo como um dos pro�s-
sionais capaz de realizar o exame. 
 Embora recente no Brasil, esta prática, 
há décadas, é comum no cenário internacional e 
muito tem contribuído como prova, nos casos 
em que existe dúvida razoável acerca da autoria 
ou responsabilidade dos envolvidos em uma  

demanda judicial. O livro aborda um tema que é 
muito mais que a simples comparação de
falantes, pois identi�car falantes consiste no 
emprego de apurada técnica de analisar e 
concluir se amostras de áudios pertencem ou 
não à mesma pessoa. Para a realização desta 
tarefa, torna-se necessária uma série de procedi-
mentos que inclui desde o manuseio dos dados 
e análises perceptivo-auditiva, acústica, linguís-
tica, até o tratamento estatístico, culminando na 
elaboração de laudos, pareceres e relatórios 
técnicos, conforme �nalidade dos exames. E foi 
com grande satisfação que pude participar 
como autora em 4, dos 15 capítulos da obra 
(Introdução à Fonoaudiologia Forense; Amostra 
Padrão e Questionada para a Comparação 
Forense;  Investigação e Análise Perceptivo-
Auditiva; e, Análise Acústica: Aplicação Forense),  
desta forma colaborando com o repasse de  
informação cientí�ca aos demais pro�ssionais.

Colaboração:
Ana Paula Sanches
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Outubro de 2014: R$ 2,25

Fonte: Good News Agency - goodnewsagency.org 
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Faça o Rotary Brilhar!

GOOD NEWS AGENCY (continuação)
Meio-ambiente e vida selvagem

Expedição ao Ártico desenvolve técnica 
pioneira para pesquisa sobre urso polar

 2 de Setembro – Um time de cientistas 
franceses que está trabalhando em parceria com a 
organização de preservação WWF isolou, pela 
primeira vez, o DNA de ursos polares de um rastro 
deixado na neve. Os cientistas da empresa 
especializada em DNA, SPYGEN, olharam para duas 
amostras de rastros de ursos polares coletadas no 
início deste ano, durante a expedição da WWF-
Canon e do Instituto Polar Norueguês para 
Svalbard no Ártico Norueguês. 
 “Os resultados são realmente empol-
gantes,” diz Eva Bellemain, líder do projeto da 
SPYGEN. “Essa é a primeira vez que conseguimos 
extrair DNA de um rastro deixado por um urso 
polar.”
 Em um ambiente com constantes 
mudanças como o Ártico, é um desa�o manter 
informações atualizadas sobre a população de 
ursos polares. De agora em diante, a equipe tem 
esperanças de melhorar a análise do DNA do urso, 
para poder saber mais detalhes sobre o animal. 
Também há intenções de aplicar o mesmo método 
para outros animais raros ou de difícil acesso. 

http://wwf.panda.org/wwf_news/?228210/Arctic-
expedition--
pioneers-technique--for-polar-bear-research 

Brasil monitorará a melhora da qualidade da 
água na América Latina
Por Fabiola Ortiz

 Rio de Janeiro, 27 de Agosto (IPS) – 
Problemas no acesso a água potável de qualidade, 
escassez de abastecimentos e saneamento 
inadequado são desa�os para o desenvolvimento 
e uma das grandes lutas contra a pobreza na 
América Latina. Um novo centro regional 
localizado no Brasil monitorará a água e melhorará 
o seu gerenciamento. 
 Um exemplo dos problemas de gerencia-
mento de água na região é que a maior cidade da 
América Latina e a quarta maior cidade do mundo, 
a megalópole localizada na região sudeste do 
Brasil, São Paulo, sofre da maior crise relacionada a 
água na história, provocada por uma seca prolon-
gada que deixou a cidade sem as suas fontes de 
água mais usadas – um fenômeno que especialis-
tas ligam às mudanças climáticas. 
 Para prevenir tais problemas, o Programa 
das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e a 
Agência Nacional da Água do Brasil (ANA) 
assinaram um memorando de acordo, tornando a 
instituição uma central para o monitoramento da 
qualidade da água na América Latina e no Caribe. A 
ANA fornecerá cooperação regional para fortalecer 
o monitoramento e a supervisão. [...]
 O centro regional também terá um papel 
importante no estabelecimento de centros nacio-
nais em cada país. A ANA também terá relação com 
a PNUA para disseminar informações sobre fontes 
relacionadas à qualidade da água, de acordo com 
parâmetros determinados pelo Programa da Água 

do Sistema de Vigilância Global do Ambiente e da 
Segurança da ONU (GEMS). [...]

http://www.ipsnews.net/2014/08/brazil-to-
monitor-improvement--
of-water-quality-in-latin-america 

Grow-Tress.com e Vodafone India plantam 300 
mil árvores em Kanha_Pench para abrir o 
primeiro corredor de vida selvagem particular 
na Índia.

 Bhopah, 27 de agosto – A Vodafone Índia, 
uma das maiores provedoras de serviços 
telefônicos do país, e o Grow-trees.com, um 
parceiro exclusivo de plantação do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente ”Campanha 
um bilhão de árvores” anunciaram hoje que se 
juntaram à iniciativa para criar o primeiro corredor 
particular de vida selvagem. Esse corredor está 
sendo desenvolvido entre as reservas da vida 
selvagem de Kanha-Pench, no qual estão sendo 
plantadas 300 mil árvores num período de três 
anos, em mais de 100 hectares de �orestas entre 
duas reservas. Esse projeto irá criar cerca de 25 mil 
empregos, especialmente para mulheres e nativos.  
A área irá ajudar várias atividades de subsistência, 
gerando atividades como agricultura, frutas e mel 
de forma sustentável.

http://www.csrwire.com/press_releases/37304-
Grow-Trees-com--
and-Vodafone-India-to-Plant-300-000-trees-in-Ka
nha-Pench-to-develop-India-s-First-Private-Wildlif
e-Corridor  

Adaptação às mudanças climáticas podem 
ajudar a melhorar a vida de africanos subsaari-
anos – Relatório da ONU

 13 de Agosto – Investir em meios de se 
adaptar às mudanças climáticas irá melhorar a vida 
de 65% dos africanos, reportou a agência ambien-
tal das Nações Unidas, também alertando que 
falhar ao agir sobre o evento poder retroceder 
décadas de progresso e desenvolvimento do 
continente. 
 Em um novo relatório grá�co, Manter-se 
Informado das Ações de Adaptação da África 
(KTAA) – Direcionando Ações de Estímulo Fiscal 
Fazem a Diferença, a UNEP detalha as implicações 
das mudanças climáticas e fornece exemplos de 
projetos de adaptações que vão de gerenciamento 
de ecossistemas �orestais à aquáticos e de 
agricultura. O relatório descreve exemplos susten-
táveis de como países na África subsaariana 
aumentaram a resiliência ambiental e dos ecossis-
temas por meio de plantas nativas e da infraes-
trutura natural, de levantamentos topográ�cos e 
de colheitas em �orestas tropicais, entre outros 
exemplos. Os projetos estão integrados às políticas 
de desenvolvimento nacionais, que podem 
fortalecer e melhorar a resistência de comunidades 
contra os impactos das mudanças climáticas, 
enquanto também contribuem para a realização 
das metas anti-pobreza conhecidas como 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
de acordo com os autores do relatório. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=
48475#.VAreMvl_u_E 


