
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

A história da Organização

    Depois da II Guerra Mundial, que devastou 
dezenas de países e tomou a vida de milhares de 
seres humanos, existia na comunidade internacional 
um sentimento generalizado de que era necessário 
encontrar uma forma de manter a paz entre os 
países. Porém, a ideia de criar a ONU não surgiu de 
uma hora para outra. Foram necessários anos de 
planejamento e dezenas de horas de discussões 
antes do surgimento da Organização.
     O nome Nações Unidas, foi concebido pelo 
Presidente Norte-Americano Franklin Roosevelt e 
utilizado pela primeira vez na Declaração das 
Nações Unidas de 12 de Janeiro de 1942, quando os 
representantes de 26 países assumiram o compro-
misso de que seus governos continuariam a lutar 
contra as potências do Eixo.
        A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos 
representantes de 50 países presentes à Conferência 
sobre Organização Internacional, que se reuniu em 
São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 
As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir 
o�cialmente em 24 de outubro de 1945, após a 
rati�cação da Carta pela China, Estados Unidos, 
França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem 
como pela maioria dos signatários. 
       O dia 24 de outubro é comemorado em todo o 
mundo como o “Dia das Nações Unidas”.
        Durante a primeira reunião da Assembleia Geral 
que aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, 
em 1946, �cou decidido que a sede permanente da 
Organização seria nos Estados Unidos. Hoje em dia, 
a ONU possui, além da sede central em Nova York, 
sedes em Genebra (Suíça), Viena (Áustria), Nairóbi 
(Quênia) e escritórios espalhados em grande parte 
dos países do planeta.

ONU e Rotary

     O Rotary e a ONU têm um longo histórico de 
trabalho conjunto e compartilham visões parecidas. 
Em 1942, Rotary Clubs de 21 países, organizaram 
uma conferência em Londres com o objetivo de 
desenvolver um sistema para promover educação, 
ciência e cultura depois da Segunda Guerra Mundial. 
O evento foi o precursor do que hoje é a UNESCO. 
Em 1945, quarenta e nove rotarianos foram a São 
Francisco, EUA, para ajudar no esboço da Constitu-
ição da ONU. Desde então, o Rotary e as Nações 
Unidas têm sido grandes parceiros, desenvolvendo 
uma relação que �ca explícita através da Pólio Plus e 
do trabalho do Rotary com agências da ONU.

Rotary Club de São Paulo Pacaembu - Ano Rotário 2012-13  “Paz Através do Servir”

  O Rotary International indica representan-
tes para órgãos da ONU e organizações sem �ns 
lucrativos de todo o mundo, os quais buscam 
divulgar à comunidade global os programas, 
políticas e atividades do Rotary. Eles se reúnem com 
dirigentes e funcionários de agências internacionais 
com o propósito de:

• Discutir assuntos paralelos e áreas para possível 
cooperação
• Informar as organizações sobre os programas do 
Rotary
• Obter informações sobre as iniciativas e avanços 
de outros grupos

       O Rotary possui o maior status consultivo ofere-
cido a uma organização não governamental pelo 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 
que supervisiona muitas agências especializadas da 
ONU. O Rotary mantém uma relação com diversos 
órgãos, programas, comissões e agências da ONU 
através de sua rede de representantes. 

A ONU e a paz

         Um dos principais propósitos das Nações Unidas 
– e parte central de seu mandato – é manter a paz e 
a segurança internacionais.
    Desde sua criação, em 1945, a ONU tem sido 
frequentemente chamada para que disputas não se 
transformassem em guerras, para que opositores se 
sentassem à mesa de negociações ou para restaurar 
a paz após a guerra.
         Através das décadas, a ONU ajudou a acabar com 
diversos con�itos, normalmente via resoluções do 
Conselho de Segurança, o órgão principal das 
Nações Unidas nesta esfera.

Fontes : www.onu.org.br e www.rotary.org
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Aniversariante da semana
Dia 27 – Gabriela, �lha da companheira Ana Paula

Dia 28- Marco Antonio, �lho dos companheiros Emira e Gazel

A HISTÓRIA DO ROTARY
Levantamento da Comunidade

      Para atingir os objetivos da Avenida, o Presidente da Comissão dos 
Serviços à Comunidade, auxiliado pelos demais membros da comissão, 
deve inicialmente fazer o levantamento das necessidades da nossa 
comunidade.
      Este é um processo dinâmico, pois, um projeto antigo considerado 
como de vital contribuição do clube para a comunidade, neste 
momento pode ser considerado como obsoleto e desnecessário.
    Cabe a toda comissão realizar o levantamento e o presidente da 
mesma informará o clube sobre o plano, sua �nalidade e as responsabi-

lidades de cada associado.
        O levantamento é um verdadeiro trabalho de investigação e pode 
ser amplo, genérico, ou especí�co, para uma única área a ser abordada.
O trabalho genérico visa, por exemplo, levantar problemas de violên-
cia, drogas, meio ambiente, saúde, educação, entre outros, e o especí-
�co aborda apenas uma das áreas citadas.
        O Rotary International fornece manuais  para cada comissão, discor-
rendo sobre as várias maneiras, e necessidades da comunidade.

Marco Antonio Gazel

Reunião de Hoje - 23/10/12

20h30 – Preparação para a visita do Governador, com a presença do 
Governador Assistente Luiz Gabriel de Castro Prada

Próxima Reunião - 30/10/12

20h30 – Companheirismo fora do Hotel Caesar Business
 *Dólar Rotário para Outubro de 2012 – R$ 2,06

AGENDA

ÚLTIMA REUNIÃO

Companheiro Buzzoni realizando o
Fórum sobre a Avenida de Serviços Pro�ssionais

Companheiro Buzzoni recebendo da Presidente Emira,
o Diploma de agradecimento pelo Fórum realizado

Dia 16 de Outubro
Fórum sobre a Avenida de Serviços Pro�ssionais

Mediador: Companheiro Buzzoni

Por que as pessoas entram na sua vida?

Pessoas entram na sua vida por uma "Razão", uma "Estação" ou uma 
"Vida Inteira". Quando você percebe qual deles é, você vai saber o 
que fazer por cada pessoa.

Quando alguém está em sua vida por uma "Razão"... é, geralmente, 
para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para 
auxiliá-lo numa di�culdade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo 
física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como 
uma dádiva de Deus, e são! Elas estão lá pela razão que você precisa 
que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua 
parte, ou em uma hora inconveniente, esta pessoa vai dizer ou fazer 
alguma coisa para levar essa relação a um �m. Ás vezes, essas 
pessoas morrem. Ás vezes, eles simplesmente se vão. Ás vezes, eles 
agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é 
que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchi-
dos e o trabalho delas, feito. As suas orações foram atendidas. E 
agora é tempo de ir.

Quando pessoas entram em nossas vidas por uma "Estação", é 
porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem 
para você a experiência da paz, ou fazem você rir. Elas poderão 
ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas, geralmente, te dão uma 
quantidade enorme de prazer... Acredite! É real! Mas somente por 
uma "Estação".

Relacionamentos de uma "Vida Inteira" te ensinam lições para a vida 
inteira: coisas que você deve construir para ter uma formação 
emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa, e colocar 
o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e 
áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarivi-
dente. Obrigado por ser parte da minha vida.

Pare aqui e simplesmente SORRIA.

"Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro,
Ame como se você nunca tivesse sido magoado, e dance como

se ninguém estivesse te observando."

"O maior risco da vida é não fazer NADA."

Martha Medeiros


