
 Companheiros e amigos,

 Iniciamos o mês de abril, cuja área 
de enfoque no Rotary é a “Saúde Materno-
Infantil”, e para nossa reunião desta terça-
feira, teremos o Dr. Marco Aurélio P. Sáfati 
(Diretor do Hospital de Pediatria da Santa 
Casa de São Paulo), que irá proferir uma 
palestra sobre prevenção da gripe.

 No próximo dia 18/04, às 14h no Salão 
Nobre, o RCSP Pacaembu será homenagea-
do a convite da Santa Casa, pelos serviços 
prestados. Bernadete e eu estaremos pre-
sentes e convidamos a todos os companhei-
ros e amigos para este evento.

MUITO OBRIGADO!
Um forte abraço e vamos em frente!

Palavras do Presidente

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
http://www.rotarypacaembu.org.br/ | https://www.facebook.com/rotarypacaembu/ 
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- Protocolo anunciou a composição da mesa: Lugar n. 
1 - Presidente: Lugar n. 2 Comp. Leandro: Lugar n. 3 - 
Secretário. Anunciou também as efemérides e aniver-
sariantes do período, em especial hoje o Comp. Cirino.
- Companheiro Virgilio nas Instruções Rotárias dis-
correu sobre várias ações preconizadas pelo Rota-
ry para o cuidado da saúde materna e infantil, ten-
do em vista que este mês é dedicado ao assunto.
- Passada a palavra ao Comp. Bispo, nosso próximo 
presidente, relatou ele as principais atividades desen-
volvidas no Pets, metas e sugestões do Governador Fran-
cisco e treinamentos para motivar o espírito de equipe. 
Aproveitando o ensejo, relatou da sua visita ao pro-

Assuntos tratados na última reunião
grama de voluntários do HC - Hospital das Clínicas, ex-
plicando a sua constituição inicial, as várias tarefas que 
executa, as suas necessidades, deixando claro que na 
sua gestão o clube também abraçará tal relevante causa.
- Presidente repassou aos presentes os pon-
tos discutidos na reunião do Conselho Diretor.
- Comp. Bispo lembrou de reunião preparatória da sua gestão 
em 16 e 30 de maio para discussão de seu plano de atividades.
- Presidente convocou, ao fi nal, os sócios e espo-
sas para a reunião mista da próxima semana, quan-
do teremos a visita do Dr. Marco Aurélio, da San-
ta Casa, que fará palestra sobre o tema da gripe.

Agenda de abril

11/04 - Festiva Mista
20h30   Palestra do Dr. Marco Aurélio P. Sáfati
  Tema: Como previnir a gripe? Aspectos atuais.

12/04 - Fraternidade Irmã Clara (FIC)
14h00   Entrega de 44 almofadas de coelhinho (Páscoa)

13/04 - Creche Santa Casa de São Paulo
14h00   Entrega de 96 almofadas de coelhinho e chocolates  
  (Páscoa)

18/04   Reunião Ordinária
20h30   “Quem sou eu.” Comp. Leandro Oliveira Montez

24/04 - Festiva Mista - Aniversário 50 anos do
  RCSP Bom Retiro
20h30   Luz Plaza Hotel - Rua Prates, 143 - Bom Retiro
  (não é transferência - presença facultativa)

25/04   Transferência para o Prêmio Bandeirantes
20h00   RCSP Jardim das Bandeiras
 Colégio Rio Branco - Av. Higienópolis, 996 
 Higienópolis - São Paulo/SP
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DólarRotário abril R$ 3,22

Conselho Diretor Área de Enfoque - Saúde Materno-Infantil - Mês de abril

Aniversariantes de abril

04 - companheiro Cirino

06 - Luca, neto do companheiro Bortoli

10- Cecília, esposa do companheiro Bortoli

13- companheiro Abelardo

16- companheira Rachel

16 – casamento do companheiro Renato e Wassila

16 - Lara, neta do companheiro Bortoli

17- casamento dos companheiros Gazel e Emira

29 - Julia, neta da companheira Maiby

Colaboração: companheiro Virgílio

Parte 1- Cuidados para as crianças

6,3 milhões de crianças menores de cinco 
anos morrem todo ano em decorrência de 
má nutrição assistência médica precária e 

devido a doenças causadas por instalações 
sanitárias inadequadas e falta de agua 

potável.

ENTRE EM AÇÃO

- Ajude a evitar a transmissão do HIV de 
mães para e fi lhos, promovendo o uso de 
medicamentos antirretrovirais e leite em pó.

- Faça projetos relacionados a saneamento, 
água e higiene para melhorar a Saúde das 
crianças.

- Crie ou apoie programas que fornecem 
vacinas e antibióticos.

- O Sarampo, malária, pneumonia, aids e di-
arreia são as principais causas de morte entre 
menores de 5 anos.

- Ensine hábitos de higiene pessoal. Lavar as 
mãos com água e sabão reduz os casos de diar-
reia em até 35%. 

- Contribua ao saneamento fornecendo vasos 
sanitários e latrinas com descarga e fi ltros para 
agua.

- Faça campanhas para promover  a boa nu-
trição incentivando a amamentação.

- Faça mutirões nas comunidades para imuni-
zação de crianças menores de 5 anos.

- Faça parcerias com médicos,  clinicas e la-
boratórios particulares para atendimento em 
mutirões gratuitos periódicos para as comuni-
dades carentes.

- Em vez de ditar a solução para um problema 
comunitário, ajude a comunidade a determinar 
o que é mais apropriado. Lembre-se da im-
portância de saneamento e higiene: pouquíssi-
mas pessoas morrem de sede; milhões morrem 
de doenças transmitidas pela água. 

Aconteceu na última reunião
Fonte: Rotary Org. e outros.

Aniversariantes de abril

Oi, eu sou a Lorena,fi lha do 
comp. Leandro e Fernanda.

(04 meses)


