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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE
OUTBRO

Hoje 07/10/2014
    19h30: Reunião do Conselho Diretor
    20h30: IPP e Avenida Paulista Viva –  
    Palestrante: Katia Issa Drügg

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

12 de Outubro: Marcelo, �lho do 
companheiro Buzzoni.

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Crime Organizado

  Na última semana 
tivemos em nosso clube 
palestra do Dr. Arthur Pinto 
de Lemos com o tema 
“Criminalidade Organizada. 
Principais Aspectos”.

 De fala fácil e abrangente o Dr. Arthur 
expos que este tipo de criminalidade que teve 
sua origem há mais de um século com a má�a, e 
que sua maior virtude é a proteção dos seus 
líderes, e que conta com uma perfeita hierarquia 
expondo aos olhos da população apenas 
elementos de pouco ou nenhum peso inte-
lectual na organização.
 O crime organizado, segundo o Dr. 
Arthur, não prega a violência e sim age através 
da corrupção. A violência quando aplicada, é 
praticada pelos elementos de menor valor, 
enquanto a corrupção pode atingir desde 
cidadãos simples, empresários e políticos em 
todos os níveis, municipal, estadual e federal, e o 
judiciário também em todas as instâncias.

 Quando indagado, como o Rotary 
poderia agir contra este tipo de delito, o 
palestrante foi reticente e segundo ele, somente 
a inteligência dos poderes constituídos 
(Ministério Público, Polícia Federal, etc), que 
poderão bloquear suas ações.
 Minha convicção é diferente, pois, 
entendo que as ações praticadas pelo Rotary e 
principalmente os projetos que envolvem a 
educação, poderão auxiliar na formação de cada 
cidadão, que aliadas as oportunidades de 
trabalho, tirarão seu foco da marginalidade e do 
delito.
 O Rotary faz sua parte através dos 
programas com jovens, que é pouco dentro do 
universo que vivemos, mas certamente estes 
jovens que constituírão famílias com critérios 
éticos e cidadãos que não seguirão no caminho 
da marginalidade.
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Organização de um Rotary Day

 Clubes de qualquer tamanho podem 
realizar sozinhos um Rotary Day, ou podem se 
juntar a outros clubes ou distritos para realizar 
um evento maior.
 Os Rotary Days podem ter qualquer 
formato, desde que sejam divertidos e atraiam 
público não rotário. 

Alguns exemplos:

• Fazer um piquenique ou churrasco.
• Patrocinar evento esportivo ou musical.
• Organizar caminhada para famílias.
• Realizar o Rotary Day por ocasião de um 
desfile ou festa pública.
• Patrocinar o evento em museu, galeria de 
arte ou centro cultural.
• Reservar um espaço para realizar recepção 
ou jantar com ingresso. 

Divulgue seus planos para o Rotary Day 
inserindo seu evento no calendário do site 
rotary.org.

Dicas
• Convide pessoas conhecidas do público, como 
oradores de renome, celebridades, músicos e 
outras figuras públicas.
• Se oferecer alimentos, simplifique as coisas 
organizando um churrasco self-service em vez de 
jantar formal. 
• Para manter os preços baixos, busque patrocínio 
de comerciantes e empresas locais.
• Faça eventos voltados à família.
• Evite jargões ou costumes rotários. Apresente o 
Rotary a associados em potencial como uma 
oportunidade irresistível através da qual poderão 
se conectar com outras pessoas, trocar ideias e 
entrar em ação em prol de sua comunidade e do 
mundo.
• Destaque a atuação de pessoas comuns que 
fazem trabalhos fenomenais em seus Rotary 
Clubs.
• Considere um projeto prático como parte do 
evento, para que os visitantes vejam como o 
Rotary beneficia a comunidade da qual fazem 
parte.
• Preste reconhecimento a pessoas de fora do 
Rotary que personificam os ideais da organização.
• Obtenha cobertura da mídia para o evento.
• Colete os dados dos visitantes e, dentro de duas 
semanas, convide-os a um evento social ou 
reunião do clube.

ROTARY DAY

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

companheirismo?
NOITE DA PIZZA

com Bingo e Bazar Beneficente.
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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Faça o Rotary Brilhar!

 No próximo dia 11, em pareceria com o 
RCSP Memorial da América Latina, realizaremos 
uma festa do Dia das Crianças para 60 crianças, 
que será nosso primeiro evento do Rotary Day.
 O evento foi organizado pelo Rotary 
Memorial, será em uma chácara em Jundiaí com 
previsão de chegada dessas crianças por volta das 10 
horas da manhã por ônibus.
 É de nossa responsabilidade o bolo e os 
doces, a recreação para as crianças, além de saqui-
nhos com doces.
 Para as atividades recreativas vamos levar 
pequenas lembranças a serem dadas aos vence-
dores.

NOTÍCIAS DO PACAEMBU
 Enviaremos mapa do local e precisamos 
estar presentes em 4 casais para trabalhar na infraes-
trutura do evento.
 Logo na chegada as crianças receberão um 
lanche, às 12 horas será servido almoço com feijão, 
arroz, macarrão, farofa, espertinhos de churrasco de 
frango, linguiça e carne.
 A sobremesa será composta do bolo e 
doces.
 Estarão presentes, entre crianças e adultos, 
120 a 130 pessoas.

GOOD NEWS AGENCY (continuação)
Kits de ajuda de emergência em Gaza incluem kits 
de dignidade

 25 de Agosto – O primeiro pensamento de 
uma mãe forçada a deixar sua casa é a segurança de 
seus �lhos. A última pessoa que ela pensa é nela 
mesma. “Nós fomos embora quando todos já haviam 
deixado a cidade de Khan Younis,” disse Awatef Abu 
Daga. “Nós escapamos com medo e nada mais.” Boa 
parte das mulheres dizem que acabaram com nada a 
não ser as roupas do corpo quando fugiram. 
 Uma vez em abrigos temporários, muitas 
mulheres se dão conta de que precisam de itens de 
higiene pessoal, mas são muito tímidas e enver-
gonhadas para pedirem. Os kits de dignidade são 
uma resposta bem-vinda às necessidades pessoais 
das mulheres deslocadas de seus lares. Eles contêm 
escova, pasta de dente, toalhas, absorventes 
higiênicos, desodorante, shampoo, dois vestidos 
para orações, roupas de baixo e sabonete. 
 Na entrada de uma das organizações 
parceiras locais da ANERA na Cidade de Gaza, um 
grupo de mulheres esperavam por uma carona após 
receberem os seus kits de dignidade. Apesar de suas 
faces pálidas e tristes e sinais de exaustão acumulada 
de mais de seis semanas de bombardeios, todas 
compartilhavam uma forma de alívio e apreciação 
pelos pacotes de ajuda que vão de encontro às suas 
necessidades básicas.
http://www.anera.org/stories/gaza-emergency-
aid-includes-dignity-kits-women/ 

Jamaicano de onze anos, Jordan Allwood, lê uma 
história sobre um filhotinho abandonado que 
encontrou uma nova família
Por Arnold R. Grahl – Rotary News

 15 de Agosto – O �lhotinho cresce e se 
torna um grande cachorro, gosta de caminhar pela 
praia e sobrevive a um rigoroso dia de outono, 
quando ele é pego em uma armadilha antes de ser 
resgatado por sua família. A história de Jordan é uma 
dentre as centenas que foram escritas por crianças 
de 7 a 11 anos em um concurso organizado pelo 
Clube Eletrônico do Rotary do Caribe 7020, incluindo 
a de Jordan, e que foram publicadas no livro “Livro 
de Histórias da Borboleta”, produzido pelo clube e 
vendido no Amazon.com. Membros do Rotary são 
encorajados a doar cópias a escolas e livrarias. Os 
lucros serão utilizados para apoiar outros projetos 
literários.
 Em julho, o Rotary Internacional e a 
Associação Internacional de Leitura (IRA, na sigla em 
inglês) selecionaram o projeto do Livro de Histórias 

da Borboleta e o projeto de uma biblioteca móvel 
administrada pelo Rotary de Ellensburg Morning, em 
Washington nos Estados Unidos, para receber 
prêmios de US$ 2.500 da Fundação Pearson. O 
prêmio reconhece projetos nos quais o Rotary e 
conselhos de leitura a�liados à IRA colaboram para 
fortalecer o nível de alfabetização em comunidades 
locais e internacionais. O Rotary e a IRA são projetos 
parceiros desde 2002. [...] Este ano, o clube eletrônico 
proporcionou uma cópia digital gratuita do livro à 
Associação Jamaicana de Leitura, um conselho 
a�liado à IRA que o usou na sua Semana Anual de 
Leitura em abril. A associação assinou um acordo 
com o clube para promover ainda mais o concurso 
no Caribe. Rotary Clubes da Ilhas Virgens Americanas 
adquiriram quinhentas cópias do Desa�o de Leitura 
de Verão realizado lá. Clubes também adquiriram 
cópias para serem doadas a escolas no Canadá, 
Etiópia, Haiti, Índia e no Reino Unido. [...]
https://www.rotary.org/en/young-writers-get-
published-help-rotary

Paz e segurança

11 Dias de Tele-Cúpulas para o Verão da Paz
De 11 a 21 de Setembro, encerrando no dia 21 de 
Setembro, o Dia Internacional da Paz da ONU

 Junte-se a Desmond Tutu, Amy Goodman, 
Daniel Ellsberg, Deepak Chopra, Bill McKibben, Hazel 
Henderson, Riane Eisler, Barbara Marx Hubbard, 
Eckhart Tolle, Jonathan Grano�; mais de 20 líderes 
mundiais visionários. Em 2014, para celebrar o 
décimo aniversário do 11 Dias para a União Global, a 
We, the World está colaborando com a Shift Network 
para produzir um notável e gratuito 11 Dias de 
Tele-Cúpulas, de 11 a 21 de Setembro, tendo um 
espetacular encerramento com o Verão da Paz (que 
vai de 13 de Junho a 21 de Setembro). 
 Pessoas ao redor do mundo podem 
participar gratuitamente por telefone ou pela 
internet. 
 Os 11 Dias para a União Global destaca as 
11 dimensões de mudança que suscitam os valores, 
o espírito e o serviço necessário para nos mover em 
direção a cultura da paz e de um mundo que 
funciona para todos. 
 O registro é GRATUITO (e necessário): 
https://shiftnetwork
http://summit.summerofpeace.net/feature/Rick-
Ul�k 



GOOD NEWS AGENCY (continuação)

para comemorar o Dia da Paz nas redes sociais. 
Use o seguinte site para encontrar eventos 
organizados na sua área e para se inspirar a 
celebrar o Dia da Paz de seu próprio jeito. 

http://internationaldayofpeace.org  

Saúde

Campanhas inovadoras na Nigéria ajudam a 
África a se tornar mais próxima da erradi-
cação da pólio

 1 de Setembro – As fronteiras �nais da 
erradicação da pólio na Nigéria estão sendo 
abordadas por meio de um foco reforçado na 
imunização de povoados nas fronteiras. 
 Nesse agosto, os times nigerianos 
contra a pólio estão usando uma abordagem 
inovadora composta de cinco passos para 
alcançar crianças que �cam em áreas de difícil 
acesso em povoados nas fronteiras.  Dos casos 
de pólio ao redor do mundo, 67% são encontra-
dos em zonas de fronteiras ao redor do mundo. 
Serviços pobres, inacessibilidade e insegurança 
normalmente se combinam para tornar essas 
zonas reservatórios para o vírus, deixando 
crianças expostas a um risco maior de contrair a 
doença debilitante. Melhorar as taxas de imuni-
zação em comunidades que vivem próximas às 
fronteiras é uma prioridade para alcançar a 
erradicação.
 Apenas no estado de Kaduna, essa 
nova abordagem possibilitou que agentes da 
saúde alcançassem 26.749 crianças em agosto 
por meio de Vacinas Orais contra a Pólio (VOP).
 Por meio do trabalho com líderes 
religiosos e tradicionais, assim como com 
agentes de saúde, uma logística crucial foi 
aplicada para garantir uma resposta sincroni-
zada. Esse esforço conjunto das partes interessa-
das marca um passo dramático em direção a 
coordenação dos esforços para a imunização 
nessas áreas. Com os desejos de comprometi-
mento e de política renovados, os povoados 
nigerianos nas fronteiras continuarão a receber 
supervisão intensiva para garantir que todas as 
áreas que se encontram nessa de�nição sejam 
adequadamente atendidas, e suas crianças 
imunizadas. 

http://www.polioeradication.org/mediaroom/n
ewsstories/Innovative-campaigns-in-Nigeria-he
lp-Africa-edge-closer-to-polio-eradication/tabid
/526/news/950/Default.aspx

Etiópia: dezenas de milhares de refugiados 
sudaneses do sul recebem vacina contra a 
cólera

 Paris, 25 de Agosto – Uma vacina 
contra a cólera está sendo usada em grande 
escala pela primeira vez na Etiópia por equipes 
da organização médica internacional Médicos 
Sem Fronteiras (MSF). A campanha de imuni-
zação em massa protegerá refugiados sudane-
ses do sul na região de Gambella da Etiópia, 
assim como também a população an�triã, 
contra o risco da cólera de se espalhar pela 
fronteira com o Sudão do Sul, onde foi declarado 
estado de epidemia em Junho. 
 A cólera é endêmica na região de 
Gambella, onde a superlotação e o saneamento 
pobre em áreas de campos de refugiados 

fornecem o ambiente perfeito para o desen-
volvimento do Vibrio cholerae bacillus. Mais de 
185.000 refugiados sudaneses do sul foram 
registrados na região de Gambella pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR).
 A vacina, que precisa ser armazenada 
entre as 2ºC e 8ºC, precisa ser transportada em 
caminhões refrigerados da capital, Addis Ababa, 
para os locais de vacinação, e então serem 
guardados em coolers portáteis. Mais de 300 
membros da MSF foram enviados para campos 
de refugiados e para vilas vizinhas, com equipes 
médicas aplicando as vacinas e agentes de 
saúde aumentando a conscientização sobre a 
campanha entre refugiados e membros locais. 

http://www.msf.org/article/ethiopia-tens-
thousands-south--
sudanese-refugees-receive-cholera-vaccine

Energia e Segurança

EUA - Novos relatórios destacam grande 
potencial para energia eólica no alto mar

 O Departamento de Energia anunciou 
hoje um novo relatório que mostra progressos 
estáveis para a indústria americana de energia 
eólica no alto mar durante o último ano. O 
relatório destaca catorze projetos em estado 
avançado de desenvolvimento, que represen-
tam juntos 4.900 megawatts (MW) de capaci-
dade potencial de energia eólica em alto mar 
para os Estados Unidos. Além disso, o relatório 
deste ano destaca tendências mundiais para a 
construção de turbinas em águas profundas, 
maiores,  mais e�cientes e que aumentam a 
quantidade de energia enviada para os consu-
midores. 

http://energy.gov/eere/articles/new-reports-
highlight-major--
potential-o�shore-wind-energy 

Renovação dos Laboratórios de Aplicações 
Nucleares

 A AIEA (Agência Internacional de 
Energia Atômica) é única na família da ONU em 
ter laboratórios especializados que apoiam 
atividades em usos pací�cos da tecnologia 
nuclear. Em Seibersdorf, Áustria, o Departa-
mento de Ciências Nucleares e Aplicações (NA) 
da AIEA administra oito laboratórios dedicados a 
ajudar Estados-Membros a alcançarem suas 
metas de desenvolvimento em alimentação, 
agricultura, saúde humana, desenvolvimento 
terrestre e ciência nuclear. Os laboratórios NA 
em Seibersdorf apoiam Estados-Membros ao 
fornecer treinamento, a desenvolver e melhorar 
tecnologias e técnicas nucleares e a oferecer 
serviços analíticos para ajudar a fortalecer os 
laboratórios dos Estados-Membros. 

http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/re
nual.html 

A Mines Action do Canadá elogia o Governo 
por completar a destruição de seus estoques 
de munição de fragmentação

 3 de Setembro – Membro da Mines 
Action Canadá elogia o governo canadense pela 
destruição de todo o estoque de munições de 
fragmentação com antecedência da rati�cação 
da Convenção sobre Munições de Fragmen-
tação. Hoje, representantes do Canadá no 
Quinto Encontro dos Estados-Partes na Conven-
ção anunciaram que a destruição das munições  
canadenses foram completadas em Junho de 
2014.

http://www.stopclustermunitions.org/en-
gb/media/news/2014/mines-action-canada-co
mmends-government-of-canada-for-completin
g-destruction-of-cluster-munition-stockpiles.as
px

Síria: Operação de Ajuda Humanitária da 
ONU envia ajuda alimentar a número recorde 
de pessoas

 2 de Setembro – O Programa Alimen-
tar Mundial das Nações Unidas (PAM) enviou 
alimentos para o número recordista de 4,1 
milhões de pessoas dentro das áreas destruídas 
pela guerra da Síria em Agosto, devido ao acesso 
melhorado com o aumento de atividades de 
operações entre as linhas do país e de comboios 
que possuem acesso pelas fronteiras. Nas 
últimas seis semanas, o PAM e parceiros atraves-
saram as linhas para alcançar mais de 580 mil 
pessoas, quatro vezes mais que as 137 mil 
pessoas alcançadas nas seis semanas predeces-
soras. Desde 25 de Julho, um total de cinco 
comboios atravessaram as fronteiras, via traves-
sia Bab Al Salam pela Turquia e via Al Ramtha 
pela Jordânia, levando alimentos que incluem 
arroz, lentilhas, óleo, macarrão, triguilho, comida 
enlatada, farinha de trigo, feijão, sal e açúcar, 
para 69.500 pessoas em áreas de difícil alcance.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsI
D=48618#.VAm2p_l_sXE
 
O Dia Internacional da Paz – 21 de Setembro 
de 2014
Um dia devotado ao fortalecimento dos ideais da 
paz

 O Dia Internacional da Paz (“Dia da 
Paz”) é realizado ao redor do mundo todo ano 
no dia 21 de Setembro. Estabelecido em 1981 
pela resolução 36/37, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas declarou que esse é um dia 
devotado ao fortalecimento dos ideais da paz, 
tanto internamente quanto entre nações e 
pessoas. Para intensi�car a missão do Dia, a 
Assembleia Geral votou anonimamente em 
2001 para adotar a resolução 55/182, que 
estabeleceu o dia 21 de Setembro como dia 
anual da não-violência e do cessar fogo.
 Qualquer um, em qualquer lugar, 
pode celebrar o Dia da Paz. Pode ser algo 
simples como acender uma vela ao meio-dia, 
sentar em silêncio para meditar ou realizar 
alguma boa ação para uma pessoa que você não 
conhece. Ou pode envolver o engajamento de 
seus colegas de trabalho, de organizações, da 
comunidade ou do governo em algum grande 
evento. Você pode compartilhar seus 
pensamentos, suas mensagens e suas imagens 


