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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
FEVEREIRO

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 das próximas 
semanas

12/02: Roberta, �lha do companheiro 
Acerbi
15/02: companheiro Sérgio
16/02: companheiro Acerbi
21/02: Adriana, �lha do companheiro 
Bortoli
22/02: aniversário de casamento do 
companheiro Scatolini e Bernadete
26/02: Maria Helena, esposa do 
companheiro Abelardo

(AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO 

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

A Coréia do Sul e a 
Educação

  Durante mais de 
uma década o nosso clube 
desenvolveu seu Projeto 
Saúde visitando escolas 
públicas da Prefeitura de São 

Paulo, onde ministrávamos palestras sobre AIDS 
e Prevenção ao uso de Drogas e o que vimos 
inicialmente nestas  escolas foram prédios mal 
conservados, com estrutura básica precária, 
professores cansados, trabalhando em 2 ou 3 
escolas e crianças educadas em até 4 turnos 
diários e este é o re�exo do que temos hoje e 
mencionados em nosso boletim na semana 
passada.
 A Coréia do Sul certamente teve um 
momento pior que o nosso, pois, até os anos 60 
apresentava níveis sócio econômicos 
comparáveis com os piores países da Ásia, 
lembrando que  após a Guerra da Coréia (1950 – 
1953) quando morreram cerca de 138 mil 
coreanos o PIB per capta do país era apenas U$ 
883, mais baixo que o Senegal e de Moçam-
bique  e em 2000 passou a ser a 15ª economia 
do mundo e exportadora de tecnologia de 
ponta.
 A Coréia do Sul priorizou a educação 
primária e quando esta tornou-se Universal, o 
governo passou a disponibilizar recursos para o 
2º e 3º graus.

 O trabalho começou com um plano de 
carreira consolidada para os professores que 
começaram a receber salários mais  altos e 
serem extremamente valorizados em seu meio 
de trabalho. O professor passou a ter uma 
carreira de prestígio e o status de um professor é 
o resultado da relação que a sociedade possui 
com a educação.
 Professor na Coréia do Sul é visto pelas 
autoridades como cruciais para o projeto 
nacional, pois, eles são altamente capacitados 
muito antes de começarem suas atividades.
 A situação educacional naquele país 
estimula os jovens a uma forte dedicação para 
entrarem nas melhores universidades e os pais 
veem na educação um meio vital para determi-
nar o destino dos seus �lhos e os estimulam a 
estudar com a�nco. O engajamento da família 
na educação na Coréia do Sul para sua  situação 
atual do país foi fundamental .
 As escolas têm apenas uma jornada de 
trabalho, ou seja, apenas um turno, e os profes-
sores somente trabalham em uma escola.
 É um exemplo a ser seguido  pelos 
países em desenvolvimento. É  viável.  É só 
seguir o exemplo da Coréia do Sul .
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Um país cada vez mais perto de reescrever seu futuro

     Hoje, dia 10
20h30: Reunião Ordinária - Palestra:
Desa�os Econômicos para 2015
Palestrante: Ruy Ulhoa Cintra de Araújo

Dia 17/02
Feriado de Carnaval

Dia 24/02
Reunião transferida para Reunião
Waldis Dellamanha em comemoração
ao aniversário do Rotary no dia 26/02.

Orador: Dr. Eduardo Cortez de Freitas
Gouveia – Desembargador do TJSP e
Presidente da 7ª Camara de Direito
Público, Coordenador da Infancia e
Juventude neste mesmo Tribunal.

Dia 03/03
Reunião mista

Nigéria vira o jogo e pode interromper em 
breve a transmissão do vírus

 Em mais uma parceria da Brasil Rotário 
com a Subcomissão Polio Plus do Rotary no 
distrito 4651 (Santa Catarina), entrevistamos 
Abdulrahman Olatunji Funsho, que desde 2013 
é o presidente da Comissão Nacional Polio Plus 
da Nigéria, um dos três países onde a poliomie-
lite ainda é endêmica. Mais conhecido como 
Tunji Funsho, ele estudou medicina em sua terra 
natal e pós-graduou-se na Royal Medical School, 
em Londres, e na Harvard Medical School, em 
Boston. Depois de completar sua residência e 
trabalhar como cardiologista no Reino Unido, 
Funsho retornou à Nigéria, onde atuou como 
médico e passou a integrar o Conselho de Saúde 
Pública em Lagos e Kano. Em 1985, ele 
associou-se ao Rotary Club de Kano.

 A matéria é ilustrada com imagens 
cedidas à Brasil Rotário pelo fotógrafo Tadej 
Znidarcic. Esloveno radicado em Nova York, na 
página 32 ele conta como foi realizar esse 
trabalho a convite de rotarianos nigerianos.

BRASIL ROTÁRIO: Como você entrou no 
Rotary e qual é a sua rotina diária como 
presidente da Comissão Nacional Polio Plus 
da Nigéria?

TUNJI FUNSHO: Ao longo de dois anos, um 
amigo meu já falecido, Sam Jabba, me chamou 
diversas vezes para participar como convidado 
das reuniões do Rotary Club de Kano, ao qual ele 
era associado. Como naquele tempo a minha 
vida pro�ssional era muito ocupada, não tinha 
como ingressar no clube, o que só aconteceu 
em 1985, quando o ritmo das minhas atividades 
diminuiu.
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Faça o Rotary Brilhar!

 Meu dia começa normalmente às cinco 
da manhã, com uma oração. Em seguida escrevo as 
mensagens matinais que divulgo no Facebook e no 
Whatsapp. Dou então continuidade ao plane-
jamento da minha agenda. Em seguida, respondo a 
e-mails e saio para uma caminhada com meu 
cachorro, Lapis. Retorno e me preparo para as 
atividades diárias, que envolvem reuniões, quase 
sempre relacionadas à erradicação da pólio, à 
gravação de um programa de rádio do Rotary e ao 
trabalho geral no escritório do Programa de Erradi-
cação da Pólio.
 Isso tudo eu faço quando não estou na 
estrada participando de reuniões ou observando 
atividades de campo relacionadas à erradicação.
 Há dois anos, todo mundo pensava que a 
Nigéria seria o último país a erradicar a poliomielite.

Agora, a situação mudou, e pode ser que a 
transmissão do vírus seja interrompida nos 
próximos meses. O que aconteceu e quais são os 

maiores obstáculos que vocês ainda precisam 
enfrentar? 

 Acredito que a principal mudança 
positiva foi a criação da força-tarefa presidencial 
para a erradicação da pólio, o que indica o envolvi-
mento do governo federal com a questão. Isso 
resultou na organização do Centro Nacional de 
Operações Emergenciais da Pólio (EOC) em Abuja, 
capital do país, e em mais sete Estados de alto risco. 
O EOC é o quartel da guerra contra o vírus, onde os 
técnicos de todas as instituições envolvidas no 
trabalho – OMS, Unicef, Centro para Controle e 
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 
Fundação Gates e Rotary –reúnem-se diariamente 
para planejar, elaborar estratégias e implementar 
atividades relacionadas à Iniciativa Global de 
Erradicação da Pólio, com informações de campo 
em tempo real e a possibilidade de intervenções 
rápidas.

Fonte: Rotary.org.br

 Em meados de 2014, estudantes palesti-
nos e israelenses passaram um dia em Encinitas, na 
Califórnia, desenhando retratos uns dos outros e 
aprendendo a conviver em paz.
 Kelly Mellos, do Rotary Club de Encinitas 
Coastal, diz que desenhar alguém que está perto 
de você ajuda a quebrar barreiras sociais. "Eles 
passam a ver que têm mais semelhanças entre si do 
que pensavam e, no processo, vêm o respeito e a 
con�ança."
 Anualmente, o Hands of Peace congrega 
jovens muçulmanos e judeus de Israel e da 
Palestina com pessoas da mesma faixa etária de 
diferentes religiões que vivem na Califórnia. Os 
participantes passam 18 dias conversando, 
fazendo dinâmica de grupo e exercícios de 
integração de equipe. O Hands of Peace foi criado 
em Chicago há 12 anos, e em 2014 passou a fazer 
atividades na região de San Diego.
 Facilitadores pro�ssionais lideram as 
sessões, nas quais os adolescentes aprendem sobre 
diferentes culturas e religiões e são expostos a uma 
variedade de perspectivas quanto ao con�ito no 
Oriente Médio. O objetivo do programa é fazer com 
que os participantes apliquem o que aprenderam 
para se engajarem em trabalhos de instauração da 
paz diariamente em sua vida pessoal e comunitária.

ENVOLVIMENTO DO ROTARY

 Os jovens são hospedados em casas de 
família, inclusive de rotarianos, os quais ajudam em 
fóruns comunitários, seminários, etc. Os Rotary 
Clubs de Encinitas Coastal e de La Jolla Golden 
Triangle, na Califórnia, e o Rotary Club de 
Glenview-Sunrise, no Estado do Illinois, dão o 
suporte �nanceiro para o Hands of Peace.
 Kelly se envolveu com o programa depois 
que Scott Silk, atual diretor da Hands of Peace em 
San Diego, visitou seu clube dois anos atrás. Ela 
criou o workshop de artes por acreditar no poder 
desta disciplina em estabelecer laços entre as 
pessoas.
 Jim e Gail Tatsuda começaram a hospe-
dar os participantes do Hands of Peace após 
assistirem a uma palestra no Rotary Club de 

Glenview-Sunrise, perto de Chicago. Eles já hospe-
daram quatro jovens. Gail, que é judia, lembra-se 
que �cou emocionada com a preocupação da mãe 
do muçulmano Mohammed, o segundo estudante 
que hospedou, quando �cou sabendo que ela 
estava com gripe forte.
 "Ela ligava todas as manhãs para falar com 
seu �lho, e de repente as ligações passaram a ser para 
mim, ocasiões em que ela perguntava se eu estava 
tomando o suco de limão e mel três vezes ao dia como 
ela recomendou. Eu me pus a pensar, como judia, que 
pelo telefone eu tinha me tornado amiga de uma 
muçulmana que vive do outro lado do mundo. Se isto 
aconteceu comigo, imagino o grau de amizade que 
estes adolescentes do Hands of Peace formam, depois 
de passarem tantos dias juntos."

PARTICIPANTES FALAM DO PROGRAMA

 "As conversas podem ser intensas e foi uma 
surpresa ouvir coisas que desconhecia", disse a judia 
Hagar. "Eu sabia que o programa me ajudaria a 
mudar a forma como vejo os palestinos; o que eu não 
esperava era �car amiga deles. Nós passamos a nos 
falar sempre."
 Em Israel são realizados workshops em 
diferentes épocas do ano, dando aos 
ex-participantes a chance de continuar em contato. 
Hagar agora está ajudando um jovem de Tel Aviv a 
organizar uma partida de futebol entre israelenses 
e palestinos em Nazaré.
 Roxanne, estudante do ensino médio da 
Califórnia, participou do programa no ano passado, 
ocasião em que tropas israelenses estavam 
ocupando a Faixa de Gaza.
 "Ficamos apreensivos, pois não sabíamos 
se as pessoas começariam a discutir ou a se fechar em 
seus grupos. Até que uma israelense se levantou e 
abaixou a cabeça. Os outros seguiram seu exemplo e 
todos começaram a chorar e a se abraçar. Foi incrível. 
A amizade que �zemos provou ser mais forte do que 
as diferenças que teimam em querer nos separar."

Fonte: Rotary.org

Programa apoiado pelo Rotary visa aproximação entre
adolescentes palestinos e israelenses

Um país cada vez mais perto de reescrever seu futuro (continuação)


