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AGENDA DO CLUBE

MARÇO

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

 23/03: Karina, �lha do companheiro 
Sérgio

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

O ROTARY E A VACINAÇÃO 
CONTRA O HPV

  O HPV (Papilo 
Vírus humano) possui  cerca  
de 100 variedades de vírus e 
contamina cerca de 50% da 
população sexualmente 

ativa em todo o mundo.
 O vírus provoca uma verruga nos 
órgãos genitais (principalmente nas mulheres) e 
está diretamente relacionada com o câncer de 
colo do útero, doença que atinge na maioria 
mulheres jovens e é a terceira causa de mortes 
por câncer no sexo feminino.
 Até pouco tempo a prevenção para 
controle do vírus era apenas clinico (exames 
clínicos e de exame de Papanicolau ) e em 2006 
cientistas da Australia  desenvolveram uma 
vacina que está sendo utilizada em cerca de 50 
paises  e que comprovam a diminuição de 90% 
da incidência do vírus.
 O Rotary tem um programa de 
vacinação vencedor (Pólio Plus), que teve início 
no ano de 1985 e que  está próxima de comemo-
rar  a erradicação da poliomielite em nosso 
planeta.

 Ao analisarmos as 2 doença, ( ambas 
causadas por vírus), veri�camos que a Pólio 
deixa sequelas motoras importantes  e  tem 
baixo índice de mortalidade, enquanto o HPV 
que pode provocar o câncer de colo do útero , as 
doença  tem  alto índice de mortalidade.
 O Ministério da Saúde do Brasil iniciou 
uma campanha de vacinação de meninas de 9 a 
11 anos, que certamente eliminará  o HPV de 
90% dessas meninas e contribuirá para diminuir 
o número do câncer de colo do útero.
 Como o Rotary pode auxiliar na 
campanha?
 A capilaridade do Rotary é indiscutível 
e é nosso dever em todos os programas que 
envolvem jovens (Rumo e Ryla) e com a 
população em geral (programas de cidadania) 
promover palestras e desenvolver material 
explicativo informando a importância da 
vacinação contra o HPV.
 Esta é mais uma missão para os 
rotarianos.

Ano Rotário 2014-15
Edição 27

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY INTERNATIONAL

Hoje, dia 17 
20h30 - Reunião de Companheirismo

Próxima Reunião – dia 24 
20h30 - Conferência Distrital

Você sabe o que estamos fazendo em sua 
comunidade e ao redor do mundo?

 Os associados do Rotary se reúnem, 
local e internacionalmente, com o objetivo de 
usar sua experiência e seus conhecimentos para 
resolver os desa�os mais urgentes. Concentra-
mos nossos esforços em seis áreas: promoção da 
paz, prevenção de doenças, acesso a sanea-
mento e água limpa, saúde materno-infantil, 
educação básica e a alfabetização, e desenvolvi-
mento comunitário.
 Nós nos dedicamos especialmente a 
erradicar a pólio no mundo. Os associados do 
Rotary vêm trabalhando nessa iniciativa desde 
1979 e já conseguiram erradicar a doença na 
maioria dos países (a pólio é endêmica em 
apenas três países).

 Quando faz doações ao Rotary, você 
apoia o trabalho que realizamos em nossas 
comunidades e no mundo todo. Somos uma 
organização responsável e usamos cerca de 
90% dos nossos recursos �nanceiros para 
despesas com programas.

Saiba mais e faça a sua doação:
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-
action/give/give
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Faça o Rotary Brilhar!

 A cada 10 minutos nasce um bebê sem 
pátria. A crise na Síria e os con�itos no Sudão do 
Sul, República Centro-Africana e muitos outros 
lugares estão produzindo novas gerações de 
refugiados, deslocados internos e pessoas em 
busca de asilo. Infelizmente, o número de exilados 
que passa até décadas em acampamentos impro-
visados está aumentando, e o retorno a seus países 
é algo cada vez mais improvável.
 O número de pessoas forçadas a 
abandonarem seus locais de origem em razão de 
guerras e con�itos ultrapassou milhões pela 
primeira vez desde o �m da Segunda Guerra 
Mundial, quando foi criado o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados.
 Anualmente, patrocinamos os estudos de 
até 100 alunos no programa de aperfeiçoamento 
pro�ssional de três meses do nosso Centro Rotary 
na Chulalongkorn University em Bangcoc, ou de 
mestrado nos Centros que temos em universidades 
na Austrália, Inglaterra, Japão, Suécia e Estados 
Unidos. Vamos conhecer quatro ex-bolsistas.

DA SOMÁLIA À ETIÓPIA

 Em 1988, Mahamoud Ahmad tinha só 10 
anos quando teve que abandonar sua casa por 
causa da guerra civil na Somália. Junto com sua 
família, o pequeno Mahamoud passou a ser 
chamado de deslocado interno quando passou a 
morar na região semiautônoma chamada de 
Somaliland. "Comíamos trigo assado, já que não 
havia água para cozinhar. Vi gente morrer de 
fome", recorda Mahamoud.
 Até os 14 anos ele não frequentava a 
escola, mas assim que a oportunidade surgiu, 
Mahamoud a agarrou com unhas e dentes. Ele 
estudava das seis da manhã às 6 da tarde, 
concluindo 12 anos letivos em somente quatro. 
"Com minha determinação e a ajuda de benfei-
tores, como o Rotary, cursei quatro universidades 
em 13 anos."
 Seu ensino superior inclui o mestrado no 
Centro Rotary pela Paz da University of Bradford, 
Inglaterra, na turma de 2008-10. Com maior 
conhecimento em paz e resolução de con�itos, não 
demorou para que Mahamoud optasse por uma 
carreira para ajudar pessoas vivendo nas mesmas 
condições pelas quais um dia ele passou. "Fui 
refugiado, fui deslocado interno e mesmo assim 
eu venci."

 Ele trabalha no programa Norwegian 
Refugee Council's Ethiopia, cujos campos de 
refugiados no Chifre da África e no Iêmen abriga-
ram mais de 100.000 pessoas em 2013. Anual-
mente, a organização fornece cursos em educação 
formal e treinamento pro�ssionalizante a milhares 
de refugiados da Eritreia, Quênia, Somália, Sudão e 
Sudão do Sul.

DO LÍBANO AO CANADÁ

 Noëlle DePape passou boa parte dos seus 
20 anos trabalhando no exterior, inclusive em um 
campo de refugiados no Líbano. Com a Bolsa 
Rotary pela Paz, ela se formou em 2005 pela Univer-
sity of Queensland, na Austrália. "Eu estava 
tentando descobrir a melhor forma de causar 
impacto na paz e na justiça social", disse Noëlle.
 Incentivada por Godfrey Mukalazi, 
Bolsista Rotary pela Paz de Uganda, ela voltou para 
Winnipeg, Manitoba, área que concentra a maior 
população urbana indígena do Canadá. Dos 15.000 
imigrantes do Afeganistão, Butão, Iraque, 
 Somália e outros países que chegam na 
província de Manitoba todos os anos, 10% são 
refugiados. Os recém-chegados não são bem 
recebidos pela população indígena, que já enfrenta 
seus próprios problemas.
 Noëlle foi contratada pela organização 
local Immigrant and Refugee Community, que 
opera um complexo de moradia transitória que 
presta serviços de psicoterapia e programas depois 
do horário escolar para jovens em situação de risco.
"Alguns jovens estavam se envolvendo em 
gangues por se sentirem excluídos", informa 
Noëlle, que está com 35 anos. "Os adolescentes 
sofrem para se adaptar por não terem um nível 
básico de educação, além dos problemas naturais 
que passam por serem refugiados."
 O projeto Youth Peacebuilding, lançado 
por Noëlle em 2008, congregou jovens indígenas, 
refugiados e canadenses brancos. Eles nadaram, 
jogaram basquete e aprenderam sobre outras 
culturas e religiões, observando as rezas muçulma-
nas e uma cerimônia tribal.

DO JAPÃO AO QUÊNIA

 Etsuko Teranishi ansiava por algo 
diferente do ambiente universitário de Osaka, no 
Japão. Ela queria conhecer o mundo e ajudar as 
pessoas.

BOLSISTAS ROTARY PELA PAZ AJUDAM REFUGIADOS A
RECOMEÇAREM SUAS VIDAS
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Ex-bolsistas dos nossos Centros Rotary pela Paz ajudam refugiados a 
recomeçarem suas vidas.



 Etsuko estudou no nosso Centro da University of Queensland 
em 2005-07. Como atual gerente de projeto na Organização Interna-
cional para Migração, ela está à frente de uma iniciativa em Nairóbi, no 
Quênia, que no ano passado deu apoio a 40.000 refugiados da 
República Democrática do Congo, Etiópia, Ruanda, Somália e Sudão do 
Sul, e também para quenianos que tiveram que deixar suas vilas devido 
a con�itos e desastres naturais. "Nós ajudamos jovens desemprega-
dos, vítimas de abuso sexual e de violência de gênero."

DOS ESTADOS UNIDOS À MALÁSIA

 Langan Courtney vive em Kuala Lumpur, na Malásia, onde 
trabalha como coordenadora de programa da International Rescue 

Committee, que envia 10.000 refugiados por ano aos Estados Unidos. 
Vale observar que a cidade abriga um dos maiores grupos de refugia-
dos urbanos do globo.
 "É difícil aceitar que a necessidade é maior do que a ajuda 
quando sabemos que há milhões de pessoas sofrendo nos campos de 
refugiados", lamenta Courtney, que frequentou o Centro Rotary da 
Chulalongkorn University em 2012.
 No período da bolsa ela aprendeu a examinar casos de crise a 
partir de perspectivas diferentes. "A bolsa é muito boa no sentido de 
congregar alunos com experiências tão distintas."

 Os rotarianos da Libéria �caram muito preocupados quando a 
capital do país, Monróvia, registrou seus primeiros casos de ebola em 
junho do ano passado. Tal preocupação é justi�cada pela fragilidade do 
sistema de saúde do país, que não é preparado para lidar com uma 
doença contagiosa e mortífera como esta. Foi a primeira vez que o vírus 
causou uma catástrofe em um centro urbano africano, desde que fez 
suas primeiras vítimas no oeste do continente, em março.
 "A verdade é que estamos à mercê do ebola", diz David 
Frankfort, do Rotary Club de Monrovia. "Não tínhamos um bom contin-
gente de pessoal treinado nem os materiais necessários para 
combater a epidemia."
 O clube ajudou a controlar o alastramento do vírus na cidade 
doando 220 termômetros, 10.000 luvas cirúrgicas, 100 baldes, 120 pares 
de botas, 80 colchões, combustível e informativos para estudantes.
Os 53 associados do clube estão trabalhando diretamente com o 
Ministério da Saúde e Bem-estar Social no apoio a pacientes e agentes 
da saúde. "Quando a crise bateu à nossa porta, não cruzamos os 
braços à espera de auxílio. Tínhamos a obrigação de mostrar que nós, 
rotarianos, partimos para a ação."
 Em parceria com a Associação Liberiana de Enfermeiros, o 
Rotaract Club de Monrovia realizou uma campanha porta-a-porta para 
aumentar a conscientização sobre prevenção da doença. David diz ser 
muito grato pela ajuda recebida de vários clubes, inclusive o de Marlow, 
na Inglaterra, que doou US$113.000.

NÃO BAIXAMOS A GUARDA

 A recente epidemia de ebola matou mais de 3.600 pessoas só 
na Libéria. Considerando os outros dois países mais atingidos, Serra 
Leoa e Guiné, o número de óbitos ultrapassa 8.620, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). O vírus causa vômito, diarreia e hemor-
ragia interna e é transmitido por �uidos corporais.

 A taxa de novos casos caiu nos últimos meses, motivando o 
governo a suspender o estado de emergência no país em novembro. 
William Martin, do Rotary Club de Monrovia e consultor para o Ministé-
rio da Saúde, a�rmou que é preciso fazer mais para cessar a epidemia.
 "A ameaça não acabou. Como estas populações costumam 
se deslocar, as chances de transportarem o vírus de um país para 
outro são altas. A simples eliminação de casos na Libéria não é 
su�ciente. Temos que estar sempre preparados para a ocorrência de 
uma nova epidemia."
 O clube, que completa 50 anos em 2015, está planejando três 
grandes projetos: doação de US$80.000 para uma instituição que cuida 
dos órfãos do ebola, compra de uma máquina de oxigênio para o John 
F. Kennedy, o maior centro médico do país, e outorga de bolsas de 
estudos nas áreas de saúde e assistência social.
 O impacto do ebola na Libéria foi ampliado pelos danos que 
causou no sistema de saúde. Mais de 300 pro�ssionais da área médica 
desenvolveram a doença, dos quais 178 morreram. Pode não parecer 
muito, mas num país com 4,4 milhões de pessoas que conta somente 
com um médico para cada 100.000 habitantes, isso é alarmante (a OMS 
recomenda um médico para cada 600 pessoas).
 O enfoque do Rotary Club de Monrovia será na assistência a 
longo prazo, suprindo o que o governo não conseguir oferecer. "Nosso 
trabalho terá um forte componente de conscientização nas comuni-
dades", diz David.

CRUZADA DOS ROTARIANOS DA LIBÉRIA CONTRA O EBOLA CONTINUA

Por Brad Webber
Adaptação de artigo publicado em fevereiro na The Rotarian

12-MAR-2015

Jovens do Rotaract Club de Monrovia fazem campanha de conscientização porta-a-
porta sobre a prevenção do ebola.
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BOLSISTAS ROTARY PELA PAZ AJUDAM REFUGIADOS A
RECOMEÇAREM SUAS VIDAS (continuação)

Por Ryan Hyland
Rotary News
9-MAR-2015



 Os associados do Rotary Club de San Francisco Evening se 
reúnem três vezes por mês em um bar de vinhos depois do trabalho, 
saem para socializar uma vez por mês e promovem todas as suas 
atividades em redes sociais, como Meetup e Facebook.  
 Por ter sido o primeiro clube a se reunir à noite na cidade, ele 
atraiu muitos jovens de empresas do Vale do Silício, cuja rotina pro�s-
sional di�culta a associação a um clube mais tradicional que se reúne no 
horário do café da manhã ou almoço. No entanto, não foi só o horário 
das reuniões que ajudou o clube a crescer em 30% desde sua fundação, 
em meados de 2013.    
 Danielle Lallement, presidente-fundadora, diz que o clube 
tem tido sucesso pois leva em consideração as preferências dos 
rotarianos. 
 "A maioria dos associados tem de 30 a 40 anos, e muitas 
obrigações pro�ssionais e �nanceiras fora do clube. Por isso, 
atendemos às suas necessidades", a�rma. "Somos extremamente 
�exíveis com relação ao comparecimento às reuniões, opções de 
pagamento e expectativas." 
 Por exemplo, como quase metade dos associados não são 
nativos dos Estados Unidos, os líderes do clube deixaram de lado o 
juramento à bandeira americana no início das reuniões. Além disso, os 
rotarianos podem facilmente agendar o pagamento periódico das cotas 
pela internet, e um leitor de cartão de crédito é levado às reuniões para 
facilitar o pagamento pelo Pay Pal. Os associados também decidiram 
fazer da última reunião do mês um evento social (eles já assistiram ao 
Balé de San Francisco, foram um bar de karaokê, jogaram mini golfe e 
trabalharam com um gol�sta pro�ssional para aprimorar suas tacadas).    
 Os associados são incentivados a participar de pelo menos 
metade das reuniões, mas não são pressionados se não puderem estar 
presentes, sobretudo se compromissos como casamento, a chegada de 
um bebê ou um aumento na carga de trabalho estiverem tomando 
muito do seu tempo. Os dirigentes do clube costumam usar Skype ou 
teleconferências para participar de reuniões do conselho diretor 
quando não podem comparecer pessoalmente. 

DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS

 Lallement era associada do Rotary Club de Sparks, no estado 
de Nevada, antes de se mudar para San Francisco devido a um novo 
emprego. Depois de descobrir que não havia um clube que se reunia à 
noite na cidade, ela e outros ex-rotarianos optaram pela ideia e decidi-
ram participar de eventos de networking para divulgá-la a outras 
pessoas. Eles se reuniram no Banco de Alimentos de San Francisco para 
seu primeiro projeto e anunciaram o evento no Meetup, o que atraiu 
diversos associados. 

 "Dependendo do evento, pelo menos duas pessoas novas 
acabavam nos encontrando", ela conta. "A divulgação nas mídias 
sociais deu muito certo." Além de postar suas atividades no Facebook 
e Meetup, o clube usa o Eventbrite para promover e vender ingressos 
para os eventos sociais, e os associados se mantêm conectados pelo 
Twitter e LinkedIn.
 

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS

 Lallement, que é enfermeira, sabia da importância do volun-
tariado, pois os jovens querem "colocar a mão na massa". Quando fazia 
parte do clube de Nevada, ela se envolveu em um projeto para o 
combate de verminoses e em uma campanha de vacinação em Gana, 
ajudou em operações de fenda palatina na Índia e distribuiu mosquitei-
ros para o combate da malária na Zâmbia. 
 O clube de San Francisco Evening fez parceria com a organi-
zação sem �ns lucrativos Hug it Forward e outros cinco Rotary Clubs 
para cimentar uma escola na Guatemala e, no ano passado, recebeu 
seu primeiro Subsídio Distrital - usado para um projeto da organização 
Seed for America que deu treinamento gratuito sobre programação de 
computadores a estudantes de San Francisco. Além disso, o clube se 
envolveu em outros projetos locais, como limpeza de trilhas escavação 
de valas no Monte Sutro, e uma iniciativa com membros do Interact 
Club para a construção de casas para a Habitat for Humanity. 
 Embora o clube tenha sido a primeira opção da cidade para 
aqueles que têm preferência por reuniões noturnas, ele não é a única 
alternativa. Seu sucesso levou à criação do Rotary Club de Rafael 
Evening e de dois clubes provisórios (Mid-Peninsula Evening e San 
Francisco SOMA) que também se reúnem à noite. 

 "A ideia deu muito certo", Lallement a�rma. "E o conceito 
pode ser usado em qualquer lugar." 

CLUBE REVELA SEGREDO PARA CRESCIMENTO E RETENÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO

Associados do Rotary Club de San Francisco Evening fazem uma pausa para descan-
sar durante o projeto de limpeza de uma trilha.
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Por Arnold R. Grahl
Rotary News
13-FEB-2015


