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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO

Hoje 23/09/2014
20h30: Continuação do Fórum de DQA

Dia 30/09/2014
20h30: Reunião Mista

Palestrante: Dr. Arthur Pinto de Lemos 
Junior – “Criminalidade organizada. 

Principais Aspectos”.

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 nosso 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

Prova
Quádrupla

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Presidente Gazel,
 
  Li com muito prazer 
seu intervento no último 
boletim. Concordo plena-
mente com você que o Rotary, 
mesmo não sendo uma 
organização política, tem o 

dever de aprofundar o aspecto político de forma 
objetiva e equalitária, principalmente em momen-
tos cruciais para o país e a sociedade onde atua.
 Estas eleições serão cruciais para o 
Brasil permanecer entre as nações desenvolvidas e 
para garantir um crescimento de toda a 
sociedade; não tenho dúvida que os associados 
serão ativamente empenhados em fazer o melhor 
para esta nação maravilhosa, de acordo à 
consciência e convinções de cada um. Desejo, de 
verdade, a todos que, independentemente do 
ganhador desta competição eleitoral, aconteça 
uma profunda mudança na gestão política e 
administrativa do Brasil, assim que a �âmula 
estrelada possa ser símbolo de um modelo de 
desenvolvimento econômico aberto ao mundo, 
sustentável e democrático, deixando do lado 
perigosas orientações protecionistas, populistas e 
demagógicas que tanto estão afetando as 
decisões dos ultimos anos.
 

Um grande abraço a todos vocês,
Giovanni Salatin

 O e-mail acima foi recebido na última 
semana de um ex-companheiro,  nascido em 
Veneza - Itália, Engenheiro de Produção, que é 
executivo de uma multinacional, tendo traba-
lhado em vários países até ser transferido para a 
�lial da empresa no Brasil, onde exercia a função 
de Gerente de Engenharia .
 Em sua cidade natal foi rotaractiano e, 
após sua chegada ao Brasil, veio conhecer nosso 
clube, por indicação  do companheiro  Daniel 
Arroyo, uma vez que residia próximo ao local 
das nossas reuniões .
 Após frequentar nossas reuniões, foi 
empossado como associado em 10/05/2013 e 
rapidamente integrou-se nas atividades do 
clube. Era, certamente, o rotariano mais 
elegante do Distrito , e muito contribui com suas 
ideias e conhecimento rotário. Mas, da mesma 
forma que veio para o Brasil, e  por sua  liderança 
e capacidade, foi transferido  para organizar a 
�lial da empresa na cidade de Wuhan - China  
(cerca de 1.000 Km de Pequim), de onde acom-
panha  semanalmente, pela internet,  por meio 
do Boletim Stadium, as atividades do clube.
 A magia do Rotary está em sua plurali-
dade e universalidade, e com os meios que 
dispomos podemos divulgar as atividades do 
nosso clube em Wuham do outro lado do 
planeta .
 O Giovanni sempre será lembrado no 
clube por sua  postura, elegância, presença 
marcante nas reuniões e, sobretudo, por sua 
ética e sua preocupação com o quadro político 
do nosso país, o que só faz aumentar nossa 
admiração por ele.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

MARAVILHAS DO ROTARY
 O Presidente Gazel recebeu uma 
correspondência que retransmito abaixo:

 Caros companheiros Rotarianos,
 
 Envio em anexo o Good News Agency, 
15º ano, n° 226, que é distribuído gratuitamente 
para 10 mil meios de comunicação e jornalistas 
editoriais em 54 países, abrangendo 3.000 
ONGs e 1.500 escolas e faculdades, assim 
como mais de 24 mil Rotarianos em todo o 
mundo, que são alcançados com uma das nossas 
três edições nos idiomas: inglês, italiano ou 
português.

 O trabalho de tradução do Inglês para o 
Português é oferecido gratuitamente pelo CCLi 
Consultoria Linguística (prêmio Jovem Empre-
endedor 2011), empresa pertencente ao Rotariano 
Daniel Rodrigues, do Rotary Clube de São José do 
Rio Preto - Palácio das Águas, Distrito 4480, Brasil. 
O Daniel traduziu esta carta para mim também 
(por isso,  se desejar escrever para mim, por favor, 
faça-o em inglês). 
 Como de costume, esta edição inclui 
também provas das atividades do Rotary. O fato 
de a mídia receber estas provas de uma agência de 
imprensa independente aumenta as probabili-
dades de elas serem publicadas.

Que tal organizar um grupo para 
ajudar a FIC e realizar uma reunião 

de companheirismo?
NOITE DA PIZZA

com Bingo e Bazar Bene�cente.
Dia 11/10/2014

Horário: das 19h30 às 23h
Valor: R$ 40,00 (pizza à vontade)

Bebidas e Doces à parte.
Local: Rua do Bosque, 855

Barra Funda – SP
Antecipe a compra do seu convite.

Fone: (11)3393-7680
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Rotary International
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Gary Huang
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Ivo Nascimento
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Dólar Rotário para
Setembro de 2014: R$ 2,25

 "Vamos levar o Good News Agency para 
as escolas!" - A campanha produziu resultados 
consideráveis. Muitos clubes do Rotary, na Itália, 
introduziram essa e-newsletter,pessoalmente, para 
professores interessados, em mais de 400 escolas de 
ensino médio e ensino superior. Além disso, a partir 
de 2009, junto com a Agência de Boas Notícias, 25 
clubes conduziram com sucesso 14 concursos 
escolásticos em 7 cidades e 5 regiões. Os temas 
utilizados, proposto pelo Good News Agency, estão 
relacionados às Metas de Desenvolvimento do 
Milênio.
( http://www.goodnewsagency.org/pt/contests.php )

MARAVILHAS DO ROTARY (continuação)

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Faça o Rotary Brilhar!

 Em nível internacional - A reação de 
vários governadores dos distritos, que espalharam 
esta newsletter nas suas comunicações, é muito 
promissora, fazendo-nos acreditar que será motiva-
dor para outros clubes agarrar esta oportunidade de 
atingir a juventude com informações positivas e 
encorajadoras.
 

Na amizade rotariana,
Sergio Tripi 

Presidente das comissões Good News Agency, 2080 
D, Itália e RC Roma-Eur 

Editor geral do Good News Agency
Fundador e presidente da caridade educational que 

publica o boletim

 Good News Agency reúne notícias 
positivas e construtivas do mundo todo relacionadas 
a trabalhos voluntários, ao trabalho das Nações 
Unidas, de organizações não-governamentais e de 
instituições engajadas na melhoria da qualidade de 
vida – notícias que não “morrem” com o passar de 
um dia. Sua distribuição feita gratuitamente pela 
Internet para mais de 10.000 jornalistas em 54 
países e para 3.000 ONGs e 1.500 escolas de 
ensino médio, faculdades e universidades. É um 
serviço totalmente voluntário da Associazione 
Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondi-
ale, uma associação educacional de caridade 
associada com Departamento de Informação 
Pública das Nações Unidas. No relatório �nal do 
Projeto Década da Cultura de Paz 2001-2010 
apresentado  à Assembléia Geral da ONU, o Good 
News  Agency  está incluído entre as três ONGs que 
têm desempenhado  um papel importante no 
campo da Informação.* 
 A tradução desta edição do inglês para 
o português foi feita como trabalho voluntário 
pelo ccli consultoria lingüística – Brasil.

Conteúdo
Legislação internacional  – Direitos humanos – 
Economia e desenvolvimento – Solidariedade 

Paz e segurança – Saúde – Energia e Segurança – 
Meio-ambiente e vida selvagem 

Religião e espiritualidade – Cultura e educação

Legislação internacional

 Cem países se reúnem na Costa Rica para 
apoiar o Tratado Contra Armas de Fragmentação em 
meio a evidências de seu uso na Síria
 2 de setembro – Aproximadamente cem 
países estão participando esta semana do Quinto 
Encontro dos Estados Partes da Convenção de 2008 
Contra Armas de Fragmentação em San José, na 
Costa Rica, para discutir sobre o progresso alcançado 
na erradicação desta arma internacionalmente 
banida, em meio a novas evidências de que estariam 
sendo utilizadas por forças de estados Islâmicos na 
Síria. De acordo com um relatório da Vigilância dos 
Direitos Humanos divulgado na segunda-feira por 
um membro da Coalizão de Armas de Fragmen-
tação, forças do
Estado Islâmico utilizaram bombas terrestres em 
pelo menos uma locação no norte da Síria nas 
últimas semanas. Esse é o primeiro relato de um
grupo armado não estadual utilizando armas de 
fragmentação desde que o tratado entrou em vigor 
em 2010. Os estados se veem confrontados
com o último relatório de utilização mesmo apesar    

 

GOOD NEWS AGENCY
A cultura da paz está emergindo em todas as áreas de atividade humana

do signi�cante progresso do tratado ao eliminar o 
sofrimento causado pelas armas de fragmentação. 
Um total de 113 países já assinaram ou aderiram à 
Convenção Contra Armas de Fragmentação de 2008, 
que proíbe o uso, produção, transferência ou 
estocagem de armas de fragmentação, e exige a 
remoção de armas restantes nos próximos dez anos, 
assim como auxílio obrigatório às vítimas. Desses 
países, 84 são estados partes, enquanto os outros 29 
já assinaram, porém ainda não rati�caram o acordo.
h t t p : / / w w w . s t o p c l u s t e r m u n i t i o n s . o r g / e n -
gb/media/news/2014/100-countries-gather-in-costa
-rica-to-support-cluster-bomb-treaty-amidst-eviden
ce-of-new-use-in-syria.aspx 

Parlamento austríaco apoia esforços do governo 
para desarmamento nuclear
Por Jamshed Baruah

 Publicado em 22 de agosto – Viena 
(Instituto de Defesa Nacional) – Conforme o governo 
austríaco se prepara para receber a terceira confe-
rência internacional sobre consequências humani-
tárias de armas nucleares em 8 e 9 de dezembro, em 
Viena, o conselho do parlamento providenciou 
bases legais para o comprometimento em promover 
um mundo sem armas de destruição em massa.
 A reunião, que acontecerá em breve em 
Viena, será a terceira desde a conferência em Oslo, 
em março de 2013, convocada pelo Ministro das 
Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, 
que disse que a conferência “deu espaço para uma 
discussão fundamentada sobre as consequências 
humanitárias e o desenvolvimento de armas de 
destruição em massa”. [...] A segunda conferência em 
Nayarit, no México, em 13 e 14 de fevereiro de 2013, 
discutiram as “consequências globais e de longo 
prazo de qualquer detonação nuclear [...]. 
Delegações representando 146 estados, a ONU, o 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o 
Movimento do Crescente Vermelho e organizações 
da sociedade civil participaram da reunião interna-
cional em Nayarit. A oferta da Áustria de receber a 
terceira conferência sobre o Impacto Humanitário de 
Armas Nucleares evocou “grande apoio dos partici-
pantes, dando sequência às conferências de Oslo e 
Nayarit, impulsionando e ancorando estas 
conclusões e levando-as a diante”, a�rma o 
presidente da conferência de Nayarit (...).
http://www.pressenza.com/2014/08/austrian-
p a r l i a m e n t - b a c k s - -
government-e�orts-nuclear-disarmament/
 Como o Good News Agency é extenso, 
vamos publicar no Boletim Stadium partes dele 
semanalmente.

Fonte: Good News Agency - http://www.goodnewsagency.org/


