
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? 

Dia Internacional do 
Voluntariado

          Em 17 de dezembro de 
1985, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas criava o Dia 
Internacional do Voluntário para o 
Desenvolvimento Econômico e 
Social, com o objetivo de incentivar a 
participação voluntária em todo o mundo.
      Na Resolução sobre a criação do Dia Interna-
cional do Voluntário, a Assembleia Geral reconhece a 
importância do voluntário e convida a todos os 
setores da sociedade – Governos, organizações 
não-governamentais e a sociedade civil – a incen-
tivarem e divulgarem o importante trabalho dos 
voluntários.

A Assembleia Geral

     Considerando que os serviços de voluntários, 
incluído o dos Voluntários das Nações Unidas, dão 
uma contribuição importante às atividades de 
desenvolvimento socioeconômico;
     Reconhecendo a conveniência de estimular o 
trabalho de todos voluntários, que trabalham tanto 
sobre em campo como em organizações – multila-
terais, bilaterais ou nacionais, não-governamentais 
ou com apoio dos governos – e de incentivar esses 
voluntários, muitos dos quais prestam seus serviços 
a custa de consideráveis sacrifícios pessoais, a 
Resolução:

• Convida aos governos a celebrar todos os anos, o 5 
de dezembro, o Dia Internacional dos Voluntários 
para o Desenvolvimento Econômico e Social, e os 
exorta a adotar medidas para que se cobre maior 
consciência sobre a importância da colaboração dos 
voluntários, a qual estimulará mais pessoas de todas 
os níveis sociais a oferecer seus serviços como volun-
tários, tanto em seus países de origem como no 
estrangeiro; 

• Convida também organismos especializados, 
outras organizações do sistema das Nações Unidas e 
organizações não-governamentais que promovem 
serviços de voluntários, estão a�liados a esse tipo de 
serviços ou se bene�ciam deles em qualquer forma, 
a que empreendam e promovam atividades para 
estimular um melhor conhecimento sobre a 
contribuição que os voluntários aportam a seu 
trabalho. 

• Pede ao Secretário Geral que continue promo-
vendo em todo mundo a publicidade acerca da 
importante função que cumprem os serviços de 
voluntários. 
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     Convocados pela International Association for 
Volunteer E�ort (IAVE), voluntários de todo o mundo 
aprovaram, em 1990, a Declaração Universal do 
Voluntariado.
          O documento, inspirado na Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, de 1948, e na Convenção 
dos Direitos da Criança, de 1989, define critérios da 
ação voluntária.

          O voluntariado:

• É baseado numa escolha e motivação pessoal, 
livremente assumida; 
• É uma forma de estimular a cidadania ativa e o 
envolvimento comunitário; 
• É exercido em grupos, geralmente inseridos em 
uma organização; 
• Valoriza o potencial humano, a qualidade de vida e 
a solidariedade; 
• Dá respostas aos grandes desafios que se colocam 
para a construção de um mundo melhor e mais 
pací�co; 
• Contribui para a vitalidade econômica, criando 
empregos e novas pro�ssões. 

     O voluntário põe em prática os seguintes 
princípios:

• Reconhece a cada homem, mulher e criança o 
direito de se associar, independente de raça, religião, 
condição física, social e econômica; 
• Respeita a dignidade e cultura de cada ser humano; 
• Oferece seus serviços, sem remuneração, dentro do 
espírito de solidariedade e esforço mútuo; 
• Detecta necessidades e estimula a atuação da 
comunidade para solução de seus próprios proble-
mas; 
• Está aberto a crescer como pessoa, através do 
voluntariado, adquirindo novas habilidades e 
conhecimentos, desenvolvendo seu potencial, 
autocon�ança, criatividade e capacitando outras 
pessoas a resolverem seus problemas; 
• Estimula responsabilidade social e promove 
solidariedade familiar, comunitária e internacional. 

      Considerando estes princípios, o voluntário 
deve:

• Encorajar o comprometimento individual nos 
movimentos coletivos; 
• Procurar o fortalecimento de sua organização, 
informando-se e aderindo a suas metas e políticas; 
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Aniversariante
da semana

Dia 09 - Aniversário
do companheiro Ivo

HISTÓRIA DO ROTARY

Reunião de Hoje - 04/12/12

19h30 – Reunião do Conselho Diretor - Assembleia 
para aprovação do Conselho Diretor 2013-14 e 
eleição do Presidente 2014-15
20h30 – Reunião Ordinária 

Próxima Reunião - 11/12/12

20h30 – Palestra “Empregabilidade: Rumos e 
Tendências”, ministrada pelo companheiro Ivo 
Alexandre Jr

*Dólar Rotário para Dezembro de 2012 – R$ 2,06

AGENDA

PALAVRAS DA PRESIDENTE (continuação)

Atividades Pró-Juventude

      Os jovens são sempre movidos a desa�os e novas ideias e a 
facilidade e informalidade com que estabelecem comunicações 
através das fronteiras internacionais fazem deles embaixadores por 
natureza.
           Os jovens são idealistas, solidários e procuram assumir compro-
missos levados a termo com energia contagiante.
Para utilizar todo este idealismo, em 1920, a Comissão de Atividades 
Pró Juventude do RC de Oklahoma (EUA) solicitou a cada sócio do 
clube uma pesquisa para levantar as necessidades dos jovens da sua 
comunidade.
         No início o trabalho dos jovens era voltado a ajudar de�cientes, 
mas, a partir de 1923 quando houve a Convenção de Saint Louis 
(Missouri – EUA), o Conselho Diretor do Rotary International resolveu 
dar autonomia aos clubes para selecionarem suas atividades pró juven-
tude, com o objetivo de dar aos jovens opção de trabalhar nos mais 
diferentes projetos e programas.
       Foi assim criada uma �loso�a das atividades pró juventude , que 
prosperaram até os dias de hoje.

Marco Antonio Gazel

• Empenhar-se no cumprimento das tarefas defini-
das em conjunto, levando em conta as suas aptidões 
pessoais, tempo disponível e responsabilidades 
aceitas; 
• Cooperar com os outros membros da organização, 
dentro do espírito de mútua compreensão e 
respeito; 
•Empenhar-se nos treinamentos, quando necessário; 
• Guardar a confidencialidade das suas atividades; 

       As organizações, levando em conta os direitos 
humanos e os princípios do voluntariado, devem:

•   Divulgar as políticas necessárias para o desenvolvi-
mento da atividade voluntária, definir critérios de 
participação do voluntário e veri�car que as funções 
indicadas sejam cumpridas por todos; 
• Confiar a cada pessoa tarefas adequadas, 
garantindo treinamento apropriado; 
• Fazer avaliação regular e reconhecer o trabalho do 
voluntário; 

• Prover ao voluntário cobertura e proteção 
adequada contra riscos, durante a execução 
da sua tarefa, bem como providenciar 
cobertura por danos causados a 
terceiros; 
• Facilitar o reembolso das despesas 
do voluntário; 
• Definir as condições sob as quais 
a organização ou o voluntário 
podem encerrar seu compromisso um 
com o outro. 

     Como a organização a que perten-
cemos é baseada na relação 
voluntariado/voluntário e no próximo dia 
5 comemora-se o Dia Internacional do 
Voluntariado achei importante colocar 
em minhas palavras as normas que regulamentam e 
regem o papel do voluntário.

Emira Gazel
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NOTÍCIAS DO CLUBE

       Com pesar, comunicamos o falecimento de
Christiano Janeiro Bonilha,  ex-sócio do

Rotary Club de São Paulo Pacaembu.

            A missa de sétimo dia será realizada hoje, dia 04 de 
dezembro, às 19 horas na Capela do Colégio Sion, 

localizada na Av. Higienópolis, 983 - Higienópolis - São 
Paulo.

       Com pesar, comunicamos o falecimento de

            A missa de sétimo dia será realizada hoje, dia 04 de 
dezembro, às 19 horas na Capela do Colégio Sion, 

COLUNA FEMININA
De�nição de �lho, por José Saramago:

“Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém alem de nós 
mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprender-
mos a ter coragem. Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, 
porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do 
medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nossa, recordam-se? Foi apenas um 
empréstimo.”

Contribuição de Roseli Acerbi

"Quando a velhice chegar, aceite-a, ama-a. 
Ela é abundante em prazeres se souberes vivê-la. 

Os anos que vão declinando estão entre
os mais doces da vida do homem.
Mesmo quando tenhas alcançado

o limite extremo dos anos,
estes ainda reservam prazeres."

Sêneca
Colaboração de Annaluiza Buzzoni


