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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
SETEMBRO

Hoje 30/09/2014
20h30: Reunião Mista

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

Principais Aspectos”.

Dia 07/10/2014
    19h30: Reunião do Conselho Diretor
    20h30: Reunião Ordinária

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
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Aniversariantes da semana

27 de Setembro: casamento do 
companheiro Ivo e Elizabeth

30 de Setembro: casamento do 
companheiro Jayme e Sydney

01 de Outubro: companheiro Buzzoni

02 de Outubro: Artur, �lho do
companheiro Abelardo

03 de Outubro: Katyana, �lha do
companheiro Sérgio

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

O Rotary e a PAZ

            Um dos objetivos a 
serem alcançados pelo 
Rotary é a Promoção da Paz e 
a aproximação entre os 
Homens.
  A Paz que está ao 

nosso alcance e que nos referimos não é em 
relação à guerra, aos con�itos que temos 
conhecimento diariamente nos diferentes 
países e regiões do mundo por problemas 
políticos e religiosos, mas sim a PAZ Urbana nas 
comunidades que vivemos e que atuamos.
 Como o Rotary pode atuar para 
promover a PAZ nas diferentes regiões em que 
está presente?
 A resposta está nos trabalhos volun-
tários promovendo a melhoria da qualidade de 
vida em cada comunidade onde existe um clube 
de Rotary e sem dúvida alguma está na 

promoção da educação, o caminho mais e�caz 
na prevenção da violência.
 Educar é sem dúvida dar aos jovens a 
oportunidade de integrar-se na sociedade, 
buscando uma vida digna e aspirando um 
futuro cheio de esperança.
 O nosso clube em um “fórum perma-
nente” discute os rumos dos trabalhos que 
estão ao nosso alcance para atuarmos como 
voluntário e sem dúvida alguma, qualquer que 
seja o caminho a ser seguido, o trabalho com 
crianças em projetos de cidadania e orientação 
educacional, não poderão ser ignorados.
 Na noite de hoje teremos uma palestra 
sobre “Criminalidade Organizada” e será sem 
dúvida a oportunidade de discutirmos este 
tema que nos atinge em nosso cotidiano e 
discutir alguma forma de podermos auxiliar na 
sua prevenção.
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 Dando continuidade aos textos do 
Good News Agency, estamos colocando mais 
alguns temas.

Omã adere o Tratado de Banimento de Minas 
Terrestres

 Omã se tornou o 162° estado parte do 
Tratado de Banimento de Minas Terrestres, que 
entrará em vigor para Omã em 1° de fevereiro 
de 2015, de acordo com o período de espera 
mandatório. Três de seis membros do Conselho 
de Cooperação do Golfo (CCG) – Omã, Kuwait e 
Catar – aderiram agora à Convenção. A 
Campanha Internacional para Eliminação de 
Minas (ICBL, na sigla em inglês) tem engajado o 
Sultanato de Omã no Tratado de Banimento de 
Minas Terrestres por vários anos.  A campanha 
de eliminação de minas �ca feliz em ver que os 
esforços valeram à pena e Omã aderiu ao 
tratado.

http://www.icbl.org/en-gb/news-and-
events/news/2014/oman--
joins-mine-ban-treaty.aspx

Direitos humanos

Conferência Mundial de Povos Indígenas 
acontece em 22 e 23 de setembro em Nova 
Iorque

 A Assembleia Geral da ONU busca 
renovar o comprometimento com a garantia 
dos Direitos dos Indígenas na Primeira Confe-
rência Mundial de Povos Indígenas.
 Povos indígenas estão dentre as 
populações mais desfavorecidas e vulneráveis, 
com muitos deles enfrentando di�culdades em 
permanecer nas suas terras e preservar suas 
fontes naturais, enquanto outros foram removi-
dos de suas terras e tendo seus direitos de 
língua e tradição negados.
 Com o objetivo de compartilhar 
perspectivas e melhores práticas na realização 
dos direitos dos povos indígenas, a Assembleia 
Geral decidiu organizar uma reunião plenária de 
alto nível, conhecida como a Conferência 
Mundial sobre Povos Indígenas. Essa conferên-
cia irá resultar em um documento conciso e 
orientado para ação, preparado com base em 
consultas informais inclusivas e abertas com os 
estados membros e os povos indígenas. 
http://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigen
ous/pdf/Media_advisory_21August.pdf 
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Economia e desenvolvimento

Conferência das Pequenas Ilhas em Samoa deixa 
“legado impactante” (ONU) 

 4 de setembro – Com US$ 4 bilhões 
comprometidos com parcerias para o desenvolvi-
mento sustentável, a ONU �nalizou na quinta-feira 
sua Conferência das Pequenas Ilhas e deu início a 
uma série de medidas a respeito das mudanças 
climáticas. O secretário geral da Terceira Conferência 
Internacional das Pequenas Ilhas e Estados em 
Desenvolvimento, Wu Hongbo, caracterizou a 
cúpula, a maior do seu tipo no Pací�co, como 
“extraordinária”.
 Ao falar com jornalistas em Apia, Samoa, 
Wu disse que 297 parcerias entre governos, empre-
sas, sociedade civil e entidades da ONU foram 
anunciadas durante os quatro dias. Além disso, o 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da 
ONU (DESA, na sigla em inglês), do qual Wu é líder, 
irá se responsabilizar em enviar relatórios sobre o 
progresso dos participantes comprometidos para 
que eles prestem contas de seus avanços.
 As parcerias são nas áreas de desenvolvi-
mento econômico sustentável, mudanças climáticas 
e administração do risco de desastres naturais, 
desenvolvimento social, energia sustentável, saúde 
do oceano, água e saneamento, segurança alimentar 
e gestão de resíduos. Eles estão alinhados com o 
documento �nal resultado da conferência e 
apelidado de “O caminho de Samoa”, que foi 
unanimemente aprovado na última sessão plenária 
de hoje.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=4
8636#.VAgTj�_uSo 

EUA faz nova contribuição para Combate Contra 
a Fome no Iêmen do PAM

 2 de setembro, Saná – O Programa Alimen-
tar Mundial da ONU (PAM) recebeu hoje uma doação 
generosa de US$ 40 milhões do governo dos Estados 
Unidos para proporcionar assistência alimentar para 
2,8 milhões dos iemenitas mais pobres pelos 
próximos meses.
 A contribuição inclui US$ 15 milhões em 
dinheiro para um inovador projeto de 
vale-alimentação, o qual o PAM providencia 
alimento quando ele está disponível no mercado, 
porém fora do alcance dos mais pobres, estimulando 
dessa forma a economia local. Os outros US$ 25 
milhões serão utilizados na compra de 27 mil tonela-
das métricas de alimento, principalmente trigo, 
ervilhas amarelas e óleo vegetal, para distribuição 
geral de alimentos.
 Em julho, o PAM lançou uma operação que 
terá como alvo seis milhões de pessoas em estado de 
insegurança alimentar no Iêmen pelos próximos dois 
anos. O projeto apoiará a subsistência e a construção 
de resiliência por meio de atividades produtivas da 
rede de segurança, gerando empregos, aumentando 
a agricultura, promovendo a educação e comba-
tendo a crise de desnutrição do Iêmen. 

http://www.wfp.org/news/news-release/usa-
makes-new-contribution-wfp%E2%80%99s
-life-saving-work-�ghting-hunger-yemen

 

GOOD NEWS AGENCY (continuação)
Mensagens de texto são uma nova maneira de 
combater a fome no Senegal
Por Paulele Fall

 26 de agosto – Na região de Ziguinchor, o 
Programa Alimentar Mundial (PAM) implementou 
um novo sistema que usa mensagens de texto, ou 
SMS, para transferir dinheiro a pessoas afetadas pela 
insegurança alimentar durante o período de 
escassez. Até agora, este novo método já bene�ciou 
55 mil pessoas. [...] Ao implementar tal programa, o 
PAM também busca o desenvolvimento de peque-
nos negócios e empresas varejistas, e assegurar a 
lealdade dos clientes aos negócios locais por pelo 
menos quatro meses enquanto eles recebem 
assistência do PAM. [...]
 O período de escassez vai de junho a 
setembro e é quando famílias �cam sem o abasteci-
mento de alimentos do ano anterior. Os mais pobres 
não conseguem esperar pelo próximo plantio, por 
isso o governo implementou um programa para 
providenciar assistência para aproximadamente 675 
mil pessoas, incluindo 350 mil que já recebem ajuda 
do PAM.
http://www.wfp.org/stories/text-messages-new-
way-�ght-hunger-senegal

Congresso Mundial de Turismo Social 2014 será 
realizado de 7 a 10 de outubro em São Paulo

 É em São Paulo que acontecerá a próxima 
Conferência Mundial de Turismo Social de 7 a 10 de 
outubro de 2014. Pela primeira vez na sua história, a 
Organização Internacional do Turismo Social (ISTO, 
na sigla em inglês) está organizando essa conferên-
cia na América do Sul graças ao convite do Serviço 
Social do Comércio de São Paulo, o membro mais 
antigo da ISTO nas Américas. O tema principal do 
congresso será “O turismo baseado no desenvolvi-
mento – União na diversidade” e focará em quatro 
linhas de re�exão que são: turismo e inclusão, 
turismo e educação, turismo e solidariedade e 
turismo e sustentabilidade.
 Por meio de sessões plenárias, painéis e 
workshops, a conferência irá apresentar um 
panorama rico e diversi�cado sobre o “desenvolvi-
mento do turismo” em diferentes continentes, com 
debates sobre o direito de viajar e sobre o turismo 
como meios de conhecer pessoas e sobre o encontro 
das culturas. 
 Considerações teóricas também farão 
parte das práticas para o desenvolvimento do 
turismo, aprofundando discussões sobre o turismo 
social, turismo responsável, comunidade baseada no 
turismo e turismo social.

http://www.oits-isto.org/en/test.php?
menu=16&submenu=540&eventid=190

9° Fórum de Desenvolvimento da África
Financiamento inovador pela transformação da 
África

 O 9° Fórum pelo Desenvolvimento da 
África será realizado em Marrakech, Marrocos, de 12 
a 16 de outubro de 2014, com o tema “Financia-
mento inovador pela transformação da África”. O 
Fórum oferecerá uma plataforma para que as partes 
africanas interessadas compartilhem informações e 
participem de discussões mais focadas e aprofunda-
das sobre os problemas relacionados aos mecanis-
mos do �nanciamento inovador nas seguintes áreas 
temáticas:
 



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

• Mobilização de recursos internos
• Fundos financeiros ilícitos
• Capital privado
• Novas formas de parceria

 O Fórum busca aumentar a capacidade da 
África de explorar mecanismos de �nanciamento 
inovadores como alternativas reais para o �nancia-
mento do desenvolvimento transformador na 
África. Seu objetivo é estabelecer ligações entre a 
importância da popularização e da mobilização de 
recursos e a redução de barreiras comerciárias na 
economia e de estruturas políticas e sociais, além de 
avançar nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio.
http://www.uneca.org/ad�x/pages/about-adf-ix 

Solidariedade

PAM e Conselho Internacional de Rugby se unem 
para atacar a fome na Copa Mundial de Rugby de 
2015

 5 de setembro, Londres – O Programa 
Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) e o 
Conselho Internacional de Rugby (IRB, na sigla em 
inglês) deu um grande impulso inicial para arrecadar 
fundos e conscientizar as pessoas como parte da 
parceira para atacar a fome na Copa Mundial de 
Rugby de 2015 na Inglaterra.
 O foco da parceria durante a preparação 
do terceiro maior evento esportivo do mundo, que 
tem início em 18 de setembro de 2015, será o “Desa-
�o de Um Milhão de Refeições”, que visa arrecadar 
fundos para que o PAM providencie refeições para 
escolas infantis em países em desenvolvimento. A 
parceira da Copa Mundial de Rugby para Atacar a 
Fome obteve muito sucesso em conscientizar as 
pessoas e apioar o trabalho do PAM de eliminar a 
fome do mundo. Espera-se ainda que a Inglaterra 
sedie a maior Copa Mundial de Rugby de todos os 
tempos, por isso fãs não estão medindo esforços 
para apoiar o “Desa�o do Um Milhão de Refeições”.

http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-and-
irb-team-tackle-hunger-rugby-world-cup-2015

Arábia Saudita ajuda FAO responder ao péssimo 
estado de insegurança alimentar do Iraque. FAO 
recebe US$ 14,7 milhões em auxílio a famílias 
rurais

 4 de setembro, Bagdá/Roma – A Organi-
zação das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) está aumentando sua assistência 
para famílias rurais altamente vulneráveis no Iraque 
graças à generosa contribuição de US$ 14 milhões 
da Arábia Saudita. A doação é parte de uma subven-
ção de US$ 500 milhões feita em conjunto pelo 
Reino Unido e Arábia Saudita para auxiliar iraquianis 
afetados pelas recentes crises. A contribuição será 
utilizada principalmente para responder às necessi-
dades de famílias rurais que dependem de 
plantações de cereais e criação de gado, assim como 
aqueles que lutam atualmente pela sobrevivência.
 A colheita reduzida pode provocar uma 
queda nos níveis de abastecimento alimentar, 
aumento nas exigências de importação e aumento 
dos preços. A FAO está trabalhando para apoiar 
essas famílias rurais e proporcioná-las meios de 
sustentar seus modos de vida e lidar com a crise.

http://www.fao.org/news/story/en/item/242511/ic
ode/

 

GOOD NEWS AGENCY (continuação)
Finlândia doa € 29 milhões em quatro anos para 
salvar vidas em crises

 4 de setembro, Helsínquia/Roma – O 
Programa Alimentar Mundial (PAM) recebeu hoje 
uma generosa contribuição de € 29 milhões do 
governo da Finlândia. Essa doação irá colaborar com 
os trabalhos humanitários do PAM que vem 
salvando vidas em países atingidos por crises, assim 
como aqueles enfrentando a fome além do que é 
visto pelos holofotes da mídia.
 A contribuição da Finlândia é imprescin-
dível às atuais operações de emergência no Sudão 
do Sul, República Central da África, Iraque, Síria e 
Gaza, assim como em países afetados pelo vírus 
ebóla na África Ocidental. O PAM adapta a entrega 
de assistência alimentar de acordo com a situação 
nas regiões, por exemplo, usando vale-alimentação 
ou cartões eletrônicos quando os mercados estão 
funcionando ao invés de distribuições de alimento 
em espécie. Este tipo de resposta �exível, possível 
com o apoio da Finlândia, é bem vindo pelos 
receptores como os refugiados da Síria no Líbano ou 
na Jordânia, porque oferece uma escolha de alimen-
tos frescos e um senso de normalidade. Ao mesmo 
tempo, as economias de comunidades hospedeiras 
se bene�ciam por meio do aumento do mercado.

http://www.wfp.org/news/news-release/�nland-
donates-%E2%82%AC29-million-
over-four-years-provide-life-saving-food-crises

Fazendeiros sérvios afetados pelas inundações 
recebem cuidados da União Europeia e do FAO

 3 de setembro, Trstenik, Sérvia – Famílias 
agrícolas sérvias afetadas pelas inundações 
começaram a receber ajuda da União Europeia com 
entregas de alimentos para animais. Financiada pela 
União Europeia e entregue em parceria com o FAO, 
a ajuda é parte do pacote geral de recuperação de 
inundações da União Europeia à Sérvia avaliada no 
valor de € 30 milhões.
 Os esforços atuais de recuperação do FAO 
sob �nanciamento da União Europeia visa 2.100 
propriedades de pequena escala gerenciadas por 
famílias em Obrenovac, Cacal, Lazarevac e Trstenik, 
que sofreram perdas signi�cantes como resultado 
de inundações durante a primavera e deslizamentos 
de terra sem precedentes. O alimento animal é 
adquirido na Sérvia por meio de licitação e as 
atividades são coordenadas de perto e implementa-
das em parceria com o Ministério da Agricultura e 
Proteção Ambiental, o Escritório Sérvio de Recons-
trução e Ajuda a Inundações e governos locais.

http://www.fao.org/news/story/en/item/242630/ic
ode/

Cáritas fornece ajuda para refugiados sírios e 
israelenses no Líbano

 3 de Setembro – A Cáritas Líbano está 
aumentando suas atividades para continuar a apoiar 
refugiados sírios. A organização também ajudará 
famílias libaneses vulneráveis e iraquianos cristãos 
que fugiram de perseguições. 
 O Líbano abriga 40% dos refugiados da 
Síria e de países vizinhos. Entretanto, fundos 
internacionais para dar apoio ao programa para 
refugiados estão diminuindo. O aumento substan-
cial na população e a diminuição do fundo para o 
abrigo de refugiados teve um impacto nos serviços 

públicos e na vida dos libaneses mais vulneráveis 
que dependem dessa ajuda. 
 A Caritas está pedindo aos doadores a 
quantia de €2,3 milhões (US$3 milhões) para progra-
mas que terão como foco principal ajudar os sírios, 
mas que em 12 meses também passarão a ajudar 
libaneses e iraquianos da mesma forma.
Com o dinheiro, a organização irá fornecer ajuda em 
acomodação, água, saúde, higiene, saneamento, 
educação, aconselhamento e assistência legal.
 A educação será um componente chave 
para a Cáritas, já que há uma limitação nas escolas 
públicas do Líbano.

http://www.caritas.org/2014/09/caritas-providing-
help-syrian-iraqi-refugees-lebanon/ 

Alimentos descartados encontram seu caminho 
em nova loja

 2 de Setembro – Todo ano, a indústria 
alimentícia e as mercearias na Dinamarca jogam fora 
mais de 303 mil toneladas de alimentos que 
“passaram da data de validade” simplesmente 
porque os produtos foram carimbados incorreta-
mente ou indevidamente embalados. Como uma 
contra-ação, a DanChurchAid está abrindo uma loja 
com alimentos excedentes, em cooperação com o 
fødevareBanken Dinamarquês (O banco de alimen-
tos) e com o Dansk Supermaked (Supermercado 
Dinamarquês).
 A loja, chamada ReFood, será aberta na 
vizinhança Nørrebro de Copenhagen no começo de 
2015. Ela será para aqueles que, além de querer 
comprar produtos a preços baixos, são contra o 
desperdício de alimentos. O lucro da loja irá para os 
trabalhos da DanChurchAid na luta contra a fome 
em alguns dos países mais pobres do mundo. Os 
produtos serão vendidos de 50% a 70% mais 
baratos que no supermercado regular e a seleção vai 
de pães, frutas e vegetais a leites, queijos e farinha. 
Carnes e cortes frios não serão comercializados na 
loja por enquanto. 
 A Fødevarebanken, que está distribuindo 
os alimentos para a loja, é uma organização sem �ns 
lucrativos que já coleta e distribui alimentos 
excedentes a organizações para pessoas 
socialmente vulneráveis na Dinamarca. 

https://www.danchurchaid.org/news/news/discard
ed-food-�nds-its-way-to-new-shop  

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


