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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

ABRIL

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 10: Cecília – esposa do compa-
nheiro Bortoli

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

A Maioridade Penal

  Quando houve a 
implantação do ECA 
(Estatuto do Menor e do 
Adolescente), os clubes do 
nosso distrito discutiram de 
forma vibrante sua validade 

e aplicabilidade.
 Hoje o estatuto já está consolidado e a 
discussão gira na maioridade penal, com 
projeto tramitando no Congresso Federal e,  ao 
contrário da implantação do  ECA, o  tema atual 
não foi  discutido nos clubes do nosso Distrito.
 A criminalidade e distúrbio de 
comportamento  dos jovens é fato real, mas, sua 
abrangência é discutível em relação aos crimes 
uma vez que estima-se que apenas 1% dos 
homicídios do país sejam cometidos por jovens 
entre 16 e 17 anos ou seja, cerca de 500 num 
universo de cerca de 55 mil assassinatos anuais.
 Cabe à sociedade, e neste contexto 
organizações como o Rotary, discutir a causa da 
criminalidade e da violência e não discutir a 
consequência, ou seja, na punição do menor 
infrator, pois, prender um jovem que cometeu  
um delito e colocá-lo em con�namento em 
companhia de outros criminosos, seria um 
convite para sua manutenção na marginalidade.

 Defendo a tese que existem dois 
caminhos para sanear a violência entre os 
jovens. O primeiro caminho é a educação, como 
já discutimos nesta mesma coluna. Uma 
sociedade somente será e�caz e poderá 
prosperar se puder  dar educação básica e 
continuada à todas as crianças. Com educação, 
um jovem cresce sabendo quais são seus 
direitos e deveres, sabendo interpretar uma lei e 
um código de conduta, em regulamento, funda-
mento básico para a formação de um cidadão.
 O segundo caminho é a expectativa 
em relação ao seu futuro, é ter certeza que 
poderão trabalhar, de sonhar e ter seus sonhos 
realizados e este caminho passa pela geração 
que no momento comanda o destino de toda 
nossa sociedade e do nosso país em quem  
inspirarão seu futuro .
 O desa�o é grande, mas, é o momento 
de todos nós rotarianos, nos unirmos e cada um 
fazer sua parte, criando oportunidades aos 
jovens e só assim faremos nossa parte para 
construirmos uma sociedade menos violente e 
mais igual.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Hoje, dia 07
19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária
“Impressões sobre o PETS”
por Joel Roberto Scholl

Próxima Reunião: 14 de abril 
20h30: Reunião Ordinária

Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos 
dias 10,11 e 12 de abril de 2015, no 

Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

ÚLTIMAS PALESTRAS REALIZADAS NO CLUBE
“Atividade Economica X PIB Brasileiro”
Palestrante: Companheiro Ronaldo Bispo 

“Desa�os Economicos para 2015”
Palestrante: Ruy Ulhoa Cintra de Araújo
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Vice-Presidente
Joel Roberto Scholl

1º Secretário
Antonio Carlos Guimarães
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Emira Maria Aranha Gazel

1º Diretor de Protocolo
Rachel De Rosso Buzzoni
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Ivo Alexandre Junior

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi
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Comissão de Administração
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Serviços à Comunidade
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Comissão da Fundação Rotária
Manoel Joaquim R. do V. Neto

e Renato Silva Martins

Oficial do Intercâmbio
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Comissão do DQA
Abelardo Marcos Junior

Comissão de Imagem Pública
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Planejamento Estratégico
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Dólar Rotário para
Abril de 2015: R$ 3,06

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini
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Faça o Rotary Brilhar!

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

 Em Gana, rotarianos fornecem água limpa e saneamento para evitar que doenças 
infecciosas se espalhem.
 Água limpa é uma necessidade básica dos seres humanos. Pessoas que têm acesso à água 
potável, especialmente crianças, vivem de forma mais saudável e produtiva. No entanto, pelo 
menos 3.000 crianças morrem diariamente por causa de doenças causadas pela água não potável. 
Para ajudar a sanar este problema, nós instalamos poços, construímos sistemas para coleta de água 
pluvial e ensinamos as comunidades bene�ciadas a manterem estas novas infraestruturas.
 Milhões de pessoas morrem em decorrência de doenças causadas por água contaminada 
- algo que pode ser solucionado com melhor saneamaneto. Para ajudar a combater estes proble-
mas, nós construímos banheiros e latrinas com sistema de esgoto e ensinamos as comunidades 
sobre a importância de lavar as mãos e manter hábitos de higiene.

 Pelo menos 3.000 crianças morrem por 
dia em consequência de doenças diarreicas causa-
das pela água contaminada - uma triste realidade 
para nossos associados, que trabalham incansavel-
mente para proporcionar água limpa e sanea-
mento aos que precisam. Embora pouquíssimas 
pessoas morram de sede, milhões padecem em 
decorrência de doenças transmitidas pela água, o 
que motiva a família rotária a implementar iniciati-
vas assistenciais em comunidades carentes, ensinar 
seus moradores a manter a infraestrutura hídrica e 
organizar projetos educacionais para promover a 
lavagem das mãos e outros hábitos de higiene. 
 Embora o dia 22 de março seja reconhe-
cido como Dia Mundial da Água, nosso compro-
misso com a causa é contínuo. Em Gana, o 
rotariano Samuel Obour lidera projetos para 
instalação de latrinas, pias e banheiros. Na América 
Latina, jovens dos Estados Unidos levam tubulação 
a vilarejos em áreas montanhosas. Estes são apenas 
alguns exemplos - temos dezenas de projetos 
hídricos aguardando apoio �nanceiro. Junte-se a 
nós e contribua para um mundo melhor.

 Em Evanston, nos EUA, especialistas 
locais e nacionais participarão de um painel sobre a 
crise hídrica global no dia 31 de março. O evento 
reunirá membros da família rotária, o público 
externo e representantes de organizações locais da 
área hídrica.
 No dia 4 de junho, teremos em São Paulo 
o Encontro Mundial da Água, onde representantes 
de ONGs, organizações sem �ns lucrativos, empre-
sas e cidadãos do mundo se reunirão, pela sétima 
vez, para aprender, fazer contatos e debater assun-
tos relacionados à água. Nossos associados 
também têm contato com especialistas da área 
hídrica em seus clubes. Encontre o Rotary Club 
mais próximo de você.
 O compromisso do Rotary com a água 
limpa está mais forte do que nunca. Temos cerca de 
1,2 milhão de associados em mais de 34.000 clubes 
em todo o mundo. Conheça um pouco mais sobre 
a nossa organização: saiba quem somos e o que 
fazemos.

NOTÍCIAS DO ROTARY:
TODO DIA É DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Por Adam Ross
Rotary News

30-MAR-2015

ÚLTIMAS PALESTRAS REALIZADAS NO CLUBE
“Um Teto para o meu País”
Palestrante: Augusto Correa

O investimento em água limpa pode salvar 2,5 milhões de vidas por ano. Mais do que 
nunca, devemos proteger nossos recursos hídricos. Entre em ação com o Rotary e 
contribua para esta causa.



 Por milhares de anos, os pigmeus batwa viveram ao lado 
dos gorilas de montanha na �oresta Bwindi, no sudoeste de Uganda. 
Visando proteger os animais, em 1992 a �oresta foi declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o que fez com que o povo 
batwa tivesse que deixar o lugar em que moraram por tanto tempo.
 Forçados a transitar de uma cultura de caçadores e catado-
res de alimentos para lavradores, os pigmeus não se adaptaram ao 
novo estilo de vida e sua sobrevivência �cou comprometida.
 Nos últimos anos, rotarianos dos Estados Unidos, de 
Uganda e de outras partes do mundo passaram a ajudar o povo 
batwa. O benefício mais recente foi a abertura de uma escola de 
enfermagem para servir todo o sudoeste do país.
 O Dr. Scott Kellermann, rotariano da Califórnia, tomou 
conhecimento das di�culdades dos batwa em 2000, quando viajou 
com sua esposa Carol ao país africano em uma missão médica. "O 
que vimos foi chocante; pobreza extrema, inexistência de serviços 
de saúde e de escolas, falta de água e saneamento, e alimentação 
precária", conta.
 Kellermann constatou que 38% destes pigmeus morrem 
antes de completar cinco anos de idade, taxa duas vezes mais alta 
que a veri�cada no país inteiro. Entre os batwa, a expectativa de vida 
é de somente 28 anos.

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL

 Logo após sua visita, Kellermann e Carol decidiram ajudar 
os batwa. Eles venderam todos os seus bens e se mudaram para 
Uganda, onde �caram até 2009. O começo se deu de forma rudimen-
tar, com clínicas improvisadas embaixo de árvores e bolsas com soro 
penduradas em galhos. Mesmo assim, eles atendiam uma média de 
300 pacientes por dia, chegando algumas vezes a 500. Isso levou à 
abertura de uma fundação e também do hospital comunitário de 
Bwindi.
 As conexões de Kellermann no Rotary o ajudaram a 
equipar o estabelecimento. Rotarianos dos Estados Unidos, de 
Uganda e de outras partes do mundo se juntaram em vários projetos 
�nanciados com subsídios da Fundação Rotária para fornecer centro 
cirúrgico, clínica dentária, geradores, painéis solares, água potável, 
saneamento, além de treinamento para ensinar os pigmeus a 
criarem animais e, assim, aumentar seu consumo de proteína. Com 
estas benfeitorias, a taxa de mortalidade infantil caiu para 6%, e o 
número de mulheres que morriam em trabalho de parto baixou 
60%.
 "O Rotary é realmente incrível", diz Kellermann. "Os 
rotarianos não somente doam dinheiro como também acompa-
nham o desenrolar dos projetos. Além da construção do hospital, 
os rotarianos viram que era preciso fazer mais para evitar a 
ocorrência de doenças."
 Graças a um projeto de combate à malária, foram distribuí-
dos mosquiteiros para várias famílias. "Em 2006, até duas crianças 
morriam de malária toda semana", lembra Kellermann. "Depois 
que o Rotary entrou em cena distribuindo 25.000 mosquiteiros, 
passaram-se nove meses sem que uma única criança sequer 
morresse em decorrência da doença. A taxa de mortalidade caiu 
90% desde então."

MELHORIA DA SAÚDE EM UGANDA

ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Alguns anos atrás dois empreendedores, James Jameson e 
Steve Wolf, conheceram Kellermann enquanto estavam na área para 
ver gorilas. Quando souberam da necessidade de haver uma escola 
de enfermagem para servir à região, os dois contribuíram mais de 
US$650.000 para os trabalhos de planejamento, design e construção 
do estabelecimento. A escola de enfermagem Uganda Nursing 
School Bwindi abriu suas portas em novembro de 2013, e os dois 
amigos pagaram as despesas da enfermeira padrão Jane Anyango 
para viajar e fazer mestrado em enfermagem na Universidade Queen 
Margaret, na Escócia. Com esta credencial, após seu retorno 
Anyango assumiu a função de principal tutora de ensino na Escola 
Bwindi. Dedicada, a dupla também doou iPads carregados com um 
ano letivo de livros de enfermagem a todos os estudantes da escola.
 No ano passado o ex-vice-presidente do Rotary, Jerry Hall, 
liderou uma equipe de formação pro�ssional de professores de 
enfermagem que passou duas semanas criando currículo, diretrizes 
e técnicas de administração para a escola africana. Hall, que conhe-
ceu Kellermann na época em que foi diretor do Rotary, tornou-se 
consultor de estratégias para o hospital de Bwindi.
 O clube de Hall (Rotary Club de Reno, EUA), junto com 
rotarianos de Kihihi, em Uganda, e outros 18 clubes levantaram 
US$67.000 para um projeto de Subsídio Global cujo total chegou a 
US$247.000, que foi usado para comprar móveis, materiais escolares 
e equipamento de laboratório para a escola de enfermagem.
 Hall disse que após o regresso da equipe de formação 
pro�ssional, um membro da equipe associado à Universidade de San 
Francisco providenciou o acesso de Anyango aos recursos digitais da 
instituição. Outro membro forneceu pen-drives cheios de materiais 
de enfermagem para a escola.
 "Em Uganda, nenhum outro estabelecimento do tipo tem 
os recursos tecnológicos da escola de enfermagem", menciona 
Hall. "O presidente do Conselho de Enfermagem de Uganda 
compareceu à cerimônia de abertura da escola e �cou admirado 
com os recursos que viu."
 "Depois que os estudantes terminam o programa, eles 
voltarão a suas comunidades e poderão dar uma assistência 
melhor à população, como em trabalho de parto e cuidados de 
pré-natal, serviços que ainda não são prestados na região."
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Enfermeira vacina criança no hospital comunitário Bwindi, em 
Uganda.

Por Arnold Grahl
Rotary News
2-APR-2015


