
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 Através de nossos projetos e de nosso trabalho, temos 
transformado comunidades ao redor do planeta. O Rotary tem 
sido protagonista em histórias de sucesso que levam saúde e 
melhores condições de vida para quem mais precisa. E isso tudo 
começa onde a vida começa: no útero materno. A 
importância que nossa organização dá a isso é tão 
grande que destinamos uma área de enfoque de 
nosso trabalho exclusivamente à Saúde Materno-
Infantil. E dentro de nosso calendário, ainda dedica-
mos o mês de abril para dar destaque e comemorar 
os programas e atividades dessa importante área.
 Ao consultarmos os próprios materiais de 
divulgação do Rotary International, descobrimos 
que, segundo estimativas, mais de 80% das mortes 
maternas podem ser evitadas com acesso a cuidados com a 
saúde reprodutiva e tratamento médico. Muitos projetos desen-
volvidos no mundo todo ajudam a atender a essas necessi-
dades, através de treinamento, imunização, kits para parteiras e 
clínicas ambulantes. Além disso, busca-se ensinar às mães como 
evitar a transmissão do HIV a seus bebês, a importância da 
amamentação e como combater doenças.
 Nosso trabalho ainda ajuda a melhorar o acesso a 
cuidados médicos essenciais para as mães e �lhos. Com isso,
conseguimos reduzir o número de crianças com menos de cinco
anos que morrem anualmente por causa de má nutrição, falta 
de atendimento médico e saneamento precário. O objetivo,   
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claramente, é o de salvar vidas.
 As mulheres em muitos lugares do mundo, principal-
mente nos mais pobres, são geralmente subjugadas pelos 
homens e não têm apoio de ninguém em decisões que dizem 

respeito aos cuidados necessários no pré-natal e ao 
espaçamento entre as gestações. Quando elas 
recebem orientações, e aí nosso trabalho pode fazer a 
diferença, as famílias têm maiores chances de não 
sofrer tanto com a fome, a pobreza e as doenças.
 Nosso clube especi�camente já contribuiu e 
continua contribuindo com causas ligadas à Saúde 
Materno-Infantil. Nós colaboramos com a criação do 
primeiro banco de leite da Santa Casa de Misericórdia 
e mais recentemente colaboramos com doação de 

materiais e com a creche dos funcionários daquele hospital, 
através dos Subsídios do Rotary. Ações como essa demonstram 
nosso engajamento na construção de um presente e um futuro 
melhor para quem mais precisa. Ver uma mãe sorrindo por 
poder oferecer melhores condições de vida e mais saúde a seu 
�lho é um grande incentivo para continuarmos com nosso 
trabalho. Colaborar com a vida é um presente maravilhoso que 
damos para o mundo cada vez que demonstramos nosso 
respeito à essa verdadeira dádiva. 
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de março
Dia 01: Dalila, esposa do companheiro Joel

Dia 03: Rosani, esposa do companheiro Sérgio

Dia 06: companheiro Ricardo

Dia 09: companheiro Bispo

Dia 14: Mirela, �lha do companheiro Joel

Dia 23: Karina, �lha do companheiro Sergio

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 29 de março

20h30: Reunião Ordinária
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Terça-feira, 05 de abril

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - Reunião Mista – 20h30

Palestra: Visão do Saneamento Básico no Estado de  São Paulo

Palestrante: Américo de Oliveira Sampaio – Coordenador do
Saneamento  da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo
 

“Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que 
vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. 
Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e 
incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e 
otimismo.”

Mensagem para re�exão lida na última reunião

Saneamento
Básico


