
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
 Nesta semana comemoramos o Dia Mundial da 
Saúde, em 7 de abril. A data foi criada em 1948 pela Assem-
bleia Mundial da Saúde. Seu objetivo é conscientizar a popu-
lação a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores 
que afetam a saúde. Esse dia foi o escolhido para a 
celebração por coincidir com a da fundação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS).
 Já em 1946, a OMS havia estabelecido uma 
de�nição sobre o que signi�ca estar saudável. Saúde 
seria “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença 
ou enfermidade”. Podemos perceber como esse 
conceito amplia a visão que normalmente se tem 
sobre o tema. Ele nos diz que quando a�rmamos 
que alguém está saudável, devemos levar em conta diversos 
fatores, como a qualidade de vida, além dos aspectos mentais e 
físicos.
 A saúde é uma das preocupações essenciais do Rotary. 
Enfatizamos em nosso trabalho a importância desse tema de 
forma direta, com as áreas de enfoque que abrangem o 
combate a doenças e a saúde materno-infantil. Também traba-
lhamos em prol da saúde de forma não tão direta, ao lutarmos
pelo fornecimento de água limpa, que impacta a prevenção de 
doenças, e pela educação básica, que contribui enormemente
para que as pessoas entendam quais ações devem ser tomadas 
para que permaneçam saudáveis.
 

Joel Roberto Scholl
Presidente 2015-16

 Nossa Constituição considera a saúde um dos direitos 
sociais a serem garantidos a todos os cidadãos. Sabemos que, 
infelizmente, na prática, isso não acontece. Sabemos também 
que o processo de mudança dessa situação é lento e que as 

pessoas não podem esperar quando a questão é de 
saúde. Temos, portanto, que buscar fazer a nossa 
parte para que nosso trabalho seja efetivo e alcance a 
todos aqueles que podemos ajudar.
 Parte do que podemos fazer é expandir nossos 
conhecimentos sobre o que afeta a saúde na nossa 
sociedade. Neste momento, em especial, estamos 
todos preocupados com a proliferação de doenças 
graves que atingem todos nós e até mesmo nosso 
futuro, por conta de possíveis sequelas. Por isso, 

promoveremos em nosso clube no próximo dia 12/04 uma 
palestra sobre as epidemias que têm preocupado nosso país: a 
da dengue, a do zika vírus e a da febre chikungunya, todas 
ligadas a um só vetor: o mosquito Aedes aegypti. Se estivermos 
bem informados sobre o assunto, poderemos cumprir nosso 
papel de multiplicadores de conhecimento quanto a medidas 
preventivas que todos podem tomar para evitar que a situação 
dessas epidemias se torne ainda mais alarmante.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de abril
Dia 04: companheiro Cirino

Dia 10: Cecília, esposa do companheiro Bortoli

Dia 13: companheiro Abelardo

Dia 16: companheira Rachel

Dia 16: casamento do companheiro Renato e Wassila

Dia 17: casamento dos companheiros Gazel e Emira

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 05 de abril

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária
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Terça-feira, 12 de abril

20h30: Reunião Mista – Palestra
Palestrante: Dr. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi
Tema: Epidemias que têm preocupado o 
nosso país: Dengue, Zika Vírus e a Febre
Chikungunya
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 29/03/16 / Reunião Ordinária – 20h30
Assuntos abordados:
1) Projeto Rumo dia 7/4
2) Projeto Saúde e Cidadania em parceria com o RCSP Morumbi
3) Projeto Distrital - status atual: comunicado aos demais clubes envolvidos
4) Festiva do Dia das Mães - 30/04 - casa do Companheiro Sergio Carneiro
5) Fórum da Juventude
6) Reunião mista do dia 12/4

“Não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de 
evolução, num grande diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque 
a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. 
Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto 
quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento.”

Mensagem para re�exão lida na última reunião

LEMBRETE - Nesta semana teremos:
Dia 07/04: Projeto RUMO

Escola Estadual Carlos Maximiliano,
localizada na Vila Madalena.

 O Projeto Rumo tem a �nalidade de orientar os jovens que estão no Ensino 
Médio, sobre mercado de trabalho e ajudá-los na escolha de uma pro�ssão.
 Com este projeto, os jovens podem conhecer e ter informação sobre dife-
rentes carreiras, por meio de discussões com diversos pro�ssionais capacitados e 
prontos para transmitir suas experiências.

O que você precisa saber sobre
a INFLUENZA A/H1N1
 O que é?

 A in�uenza suína (gripe suína) é uma 
doença respiratória dos porcos causada por um 
vírus de in�uenza do tipo A, que é motivo de 
surtos regulares em porcos. As pessoas, 
normalmente, não contraem a gripe suína, 
porém infecções em seres humanos podem 
acontecer e de fato acontecem. Estudos mos-
traram que os vírus da gripe suína podem se 
disseminar de pessoa para pessoa; porém, no 
passado, essa transmissão era limitada e não 
sustentada para além de três pessoas.

 Quais são os sintomas?

 Os sintomas da gripe suína nos seres 
humanos são similares aos sintomas da 
in�uenza humana comum, e incluem febre, 
tosse, garganta in�amada, dores no corpo, dor 
de cabeça, calafrios e fadiga. Algumas pessoas 
relatam diarréia e vômitos associados à gripe 
suína. No passado, formas graves da doença 
(pneumonia e falência respiratória) e mortes 
foram relatadas com a infecção pela gripe suína 
em seres humanos. A exemplo da in�uenza 
sazonal, a gripe suína pode causar uma piora de 
doenças crônicas já existentes.

 Como alguém 
que está com a gripe 
pode infectar outras 
pessoas?

 As pessoas infectadas podem infectar 
outras a partir do primeiro dia antes do desen-
volvimento dos sintomas e até sete dias ou 
mais depois de adoecer. Isso quer dizer que 
você pode transmitir o vírus para outra pessoa 
antes de saber que está doente, bem como 
depois de adoecer.

 O que eu devo fazer para evitar 
contrair a gripe?

- Primeira medida e a mais importante: lave as 
mãos.
- Tente permanecer saudável.
- Durma bem, pratique atividade física, controle 
seu stress, beba muito líquido e pre�ra alimen-
tos nutritivos.
- Tente não tocar superfícies que podem estar 
contaminadas com o vírus da gripe.
- Evite contato próximo com pessoas doentes.

Fonte: site do Centro de Vigilância Epidemiológica - 
http://www.cve.saude.sp.gov.br/


