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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

JANEIRO

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 de Janeiro

Dia 15: Rafael, �lho do companheiro 
Bispo
Dia 15: Luiz, �lho da companheira 
Maiby

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

A Democrática
Tribuna do Rotary

  Depois do lamen-
tável episódio envolvendo 
os principais membros do 
jornal Charlie Hebdo, 
barbaramente assassinados 

por fundamentalistas islâmicos,  por  publi-
carem reiteradas vezes charges envolvendo o 
Profeta Maomé, o mundo livre vem discutindo a 
abrangência da Liberdade de Expressão e a 
Liberdade de Imprensa.
 Como já abordamos nesta coluna, o 
Rotary é uma entidade apolítica, sem qualquer 
tendência religiosa, de raça ou gênero, mas, nós 
rotarianos cidadãos livres e líderes, sempre 
devemos discutir estes temas e mostrar nossas 
ideias  sem jamais nos omitirmos e a Tribuna do 
Rotary é um local ideal para nossas manifes-
tações.
 No dia a dia somos bombardeados por 
inúmeras informações e críticas sobre todas as 
situações anteriormente mencionadas e outras  
que nos envolvem em nosso cotidiano.

 É correto um cidadão comum tecer 
críticas em público sobre os políticos que 
governam nosso país? Sobre problemas 
religiosos? Sobre problemas raciais e de genero?

Quais são os limites destas críticas? 

 Agora quando estas críticas e opiniões 
tem sua origem em  um jornalista (imprensa 
escrita, falada, redes sociais, etc), suas 
repercussões  e profundidade tem  abrangên-
cias muito maiores.

Quais são os limites destas
críticas e opiniões?

 Na reunião de hoje, a companheira 
Rachel (jornalista) fará a moderação de um 
debate onde irá fazer um resumo dos últimos 
acontecimentos e consequências dos fatos 
ocorridos em Paris, e cada associado do clube 
poderá emitir sua opinião dentro da liberdade 
democrática que o Rotary permite.

Ano Rotário 2014-15
Edição 22

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

NOTÍCIAS DO ROTARY

Hoje, dia 20 
Às 20h30: Debate: 

Liberdade de Expressão 
X Liberdade de Imprensa

 Moderadora: Rachel De Rosso Buzzoni

Dia 27 
Às 20h30: Reunião Mista e comemoração

dos aniversariantes do mês.

 Caros companheiros Rotarianos,
 
 Envio em anexo o Good News Agency, 
15º ano, n° 229, que é distribuído gratuitamente 
para 10 mil meios de comunicação e jornalistas 
editoriais em 54 países, abrangendo 3.000 ONGs 
e1.500 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. 
Como nos seis últimos anos, em novembro, nós 
incluímos na nossa distribuição internacional 
todos os governadores de distritos do ano atual, 
e eu tenho o prazer de enviá-los essa mensagem 
juntamente aos cumprimentos de GD Carlo 
Noto La Diega, D2080 (Italy).
  O trabalho de tradução do Inglês para 
o Português é oferecido gratuitamente pelo 
CCLi Consultoria Linguística (prêmio Jovem 
Empreendedor 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 proba-
bilidades de elas serem publicadas.
  "Vamos levar o Good News Agency para 
as escolas!" - A campanha produziu resultados 
consideráveis.
 Na Itália, muitos clubes do Rotary 
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/contest
s.php )
 O ano de 2014-2015 continua da 
melhor maneira possível: depois do lançamento 
do Distrito 2032 (regiões de Ligúria e Piemonte 
do Sul) do segundo concurso escolar em 
sinergia com a Agência de Boas Notícias, o 
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Faça o Rotary Brilhar!

 20 de novembro, Gland, Suíça – Um 
impulso político para novo acordo climático teve 
início hoje quando mais de US$ 1 bilhão foi 
designado para o Fundo Verde do Clima em uma 
conferência em Berlim. 
 O fundo será utilizado para projetos em 
países em desenvolvimento – como a ampliação da 
produção de energia renovável – para reduzir 
emissões e ajudar a fortalecer suas defesas contra 
impactos climáticos. 
 Samantha Smith, lider da Iniciativa 
Mundial de Clima e Energia da WWF, trouxe 
durante seu pronunciamento a boa notícia que 
esse pode ser considerado um fundo inicial. “Essas 
contribuições estão no limite de nossas expectati-
vas mínimas, mas são um início signi�cante e irão 

permitir que o fundo comece a �nanciar em escala 
atividades para o próximo ano”, diz Smith.
 O período inicial de mobilização de 
fontes é de quatro anos. Concessões adicionais de 
outros países são esperadas, especialmente na 
próxima Cúpula do Clima da ONU em Lima, no 
Peru. Outra conferência para doações foi agendada 
para 2018. 
 O Fundo Verde do Clima teve início em 
2010 na Cúpula do Clima da ONU em Cancun, no 
México e é o principal mecanismo �nanceiro sob a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima a ajudar países em desenvolvi-
mento a enfrentarem os desa�os das mudanças 
climáticas. 

Fonte:  
http://wwf.panda.org/wwf_news/?233477/Green-

Climate-Fund

Fundo Verde do Clima promete impulsionar política
pelo acordo global climático

Distrito Governador D2080 (Roma, Lazia e 
Sardenha) lançou o primeiro concurso distrital de 
sinergia com a Agência de Boas Notícias.
  Em nível internacional, a reação de vários 
governadores dos distritos, que espalharam esta 
newsletter nas suas comunicações, é muito promis-
-sora, fazendo-nos acreditar que será motivador 
 

para outros clubes agarrar esta oportunidade de 
atingir a juventude com informações positivas e 
encorajadoras.

Na amizade rotariana,

Sergio Tripi 
Presidente da Comissão Good News Agency, 2080 D, Itália 

Presidente da Comissão Internacional, RC Roma-Eur 
Editor geral do Good News Agency 

Fundador e presidente da caridade educational
que publica o boletim

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

 Amigos rotarianos,

 Depois de constante cobertura da revista 
Brasil Rotário, o boletim quinzenal eletrônico, além 
da própria divulgação pessoal, o trabalho dos 
governadores 2014-2015 começa a apresentar 
resultados. No encerramento da primeira data para 
inscrição da Convenção Rotary em São Paulo, o Brasil 
registrou 3.637 rotarianos pagantes, de um total de 
9.712 inscrições mundiais. Os rotarianos brasileiros 
agora representam 37% dos inscritos, com os EUA em 
segundo, com 1.860 inscrições, e Taiwan, terra do 
presidente Gary Huang, em terceiro, com 980 
inscrições.

 Ainda estamos distantes do objetivo de 
mais de 25 mil rotarianos em nossa convenção. Mas a 
primeira notícia positiva é: o rotariano brasileiro 
comparecerá com presença maciça à sua convenção. 
Brevemente haverá novidades quanto aos progra-
mas laterais: hospedagem de rotarianos estrangeiros, 
a noite de hospitalidade, os voluntários, as reuniões 
de grupos de companheirismo, a divulgação dos 
espaços da House of Friendship, é um local de intensa 
troca de experiências, cartões, espaço de vivência 
cultural, compras regionais, música. En�m, um 
mosaico do Brasil e do mundo, em pleno Anhembi 
(não confundir com a Casa da Amizade, que no Brasil 
tem conotação de participação familiar).

CONVENÇÂO INTERNACIONAL DO ROTARY EM 2015 - SÃO PAULO

FAÇA O QUANTO ANTES A SUA INSCRIÇÃO para a convenção Rotary em 
São Paulo. Quase 4 mil rotarianos brasileiros já o �zeram. 

(www.rotary2015saopaulo.org.br)

Mario Cesar Camargo
Co-Chair do HOC – Comitê Brasileiro
Organizador da Convenção de 2015
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