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Lema Rotário: Faça o Rotary Brilhar

AGENDA DO CLUBE

MARÇO

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

 04/abril: companheiro Cirino

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

A Fundação Rotária

  Está chegando o 
momento dos treinamentos 
dos novos dirigentes de 
clubes e é de vital importân-
cia passarmos algumas 
informações sobre como a 

Fundação Rotária pode auxiliá-los para uma 
gestão e�caz.

Serviços Internos – Eles enfatizam o fortaleci-
mento do companheirismo e o bom funciona-
mento dos clubes. Nesta avenida, a Fundação 
Rotária pode atuar promovendo a associação de 
ex-participantes dos seus programas. A 
Fundação também pode patrocinar, por meio 
de Subsídios Distritais, atividades que 
fortaleçam os Interact e Rotaract Clubs. Além 
disso, executando projetos por meio da 
Fundação Rotária, os clubes certamente se 
tornam mais fortes e mais unidos.

Serviços Pro�ssionais – Cabem a estes incenti-
var os rotarianos a servir por meio de suas pro�s-
sões e a seguir altos padrões éticos. Nesta 
avenida, a Fundação Rotária pode atuar patroci-
nando a realização de Prêmios Rotários de 
Liderança Juvenil (Rylas) e encontros de 
formação pro�ssional dos Interact e Rotaract 
Clubs.

Serviços à Comunidade – As iniciativas de 
serviços à comunidade ajudam os clubes a 
implementar projetos e atividades que aprimo-
ram a vida da comunidade. Esta avenida é o 
carro-chefe da Fundação Rotária.
 As nossas comunidades são atendidas 
pelo Rotary tendo como base as seguintes áreas 
de enfoque: paz e prevenção e resolução de 
con�itos, prevenção e tratamento de doenças, 
recursos hídricos e saneamento, saúde 
materno-infantil, educação básica e alfabeti-
zação e desenvolvimento econômico e comuni-
tário.

Serviços Internacionais – Eles se referem às 
medidas tomadas para promover a paz e a 
compreensão mundial e às ações para expandir 
o âmbito das atividades humanitárias imple-
mentadas pelo Rotary em todo o mundo.

Serviços à Juventude – Reconhecem a 
importância da capacitação dos jovens por meio 
de programas como Rotaract, Interact, Ryla e 
Intercâmbio de Jovens do Rotary.

 Hoje, a Fundação Rotária patrocina 
eventos para estes programas estruturados do 
Rotary por meio dos Subsídios Distritais.

Ano Rotário 2014-15
Edição 30

Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Hoje, dia 31 
20h30 – Reunião mista com
comemoração dos aniversariantes
do mês
Palestra: Um Teto para o meu País
Palestrante: Augusto Correa

Próxima Reunião: 7 de abril 
19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária

Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos 
dias 10,11 e 12 de abril de 2015, no 

Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Convenção International

A Convenção de 2015 do Rotary 
International em São Paulo, 

de 6 a 9 de Junho.

NOTÍCIAS DO ROTARY
ABRIL – MÊS DA REVISTA ROTÁRIA 

 Abril é o mês da revista rotária. Todo 
rotariano deve ser assinante da revista o�cial 
(The Rotarian) ou da revista regional (no nosso 
caso a Brasil Rotário). Mais da metade dos 
rotarianos de todo o mundo recebe uma das 30 
revistas regionais, produzidas independente-
mente em 24 idiomas pelos próprios rotarianos 
e distribuídas em mais de 130 países. Ao todo, a 
circulação de revistas rotárias é de 780.000 
exemplares. Cada uma veicula matérias de 
interesse local, mas também artigos e fotogra-
�as de interesse internacional extraídas da The 
Rotarian. Apesar da Internet estar ganhando 
cada vez mais popularidade como veículo de 
comunicação, a maioria dos rotarianos ainda 
prefere a mídia impressa. A Brasil Rotário foi 
publicada pela primeira vez em 1924.

CONVENÇÃO DE SÃO PAULO 2015 

 Aproxima-se o prazo �nal para as 
inscrições para este grande evento que será a 
Convenção 2015! Após 31 de Março de 2015 as 
inscrições poderão ser feitas somente online ou 
no local do evento. Se você ainda não fez a sua, 
a melhor hora é agora! Clique aqui e faça agora a 
sua inscrição. Após esta data, será possível se 
inscrever no dia e local do evento. ROTARAC-
TIANO, ESTA É A SUA CHANCE! Foi aprovado 
pelo presidente de RI Gary Huang uma 
promoção inédita para os Rotaractianos, com 
uma taxa especial de U$ 70 para a Convenção! 
Esta promoção vale até o dia 15 de Abril. Quanto 
àqueles que já haviam feito inscrição à taxa 
anterior de U$ 100 �quem tranquilos! Haverá 
ressarcimento da diferença. Atenção: esta 
promoção cobre apenas a inscrição para a 
convenção. Ou seja, não inclui ingressos para os 
shows nem eventos Pré-convenção.

Fonte: Brasil Rotário
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Faça o Rotary Brilhar!

 Praticamente todas as pessoas que traba-
lham na ONU sabem que o Rotary, por ser um dos 
parceiros na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, 
contribuiu à redução de 99% nos casos de pólio no 
mundo.
 Este reconhecimento não é por acaso. Nas 
últimas três décadas, uma rede de representantes da 
nossa organização vem trabalhando para estreitar os 
laços com as Nações Unidas, suas agências especiali-
zadas e outras entidades internacionais, como a Liga 
Árabe e a União Europeia. Estas conexões aumenta-
ram não apenas a visibilidade global do Rotary, mas 
também sua rede de recursos. 
 Por exemplo, alguns representantes do 
Rotary se reuniram três anos atrás com funcionários 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) para 
analisar requisitos recomendados para a alfabeti-
zação. Como resultado, os representantes 
informaram os ministérios da educação de todos os 
países-membros da OEA sobre uma abordagem para 
melhorar as habilidades de leitura. O Equador se 
interessou pelo programa e concordou em trabalhar 
com três distritos rotários e oito Rotary Clubs em 
uma iniciativa �nanciada pela nossa organização, 
com o apoio da OEA, para treinar professores a 
alcançarem as metas de alfabetização. 
 "Fomos ao Equador e conhecemos o 
vice-presidente, que coincidentemente é rotari-
ano", explica Richard Carson, representante do 
Rotary na OEA. "O programa deu certo e já está 
sendo implementado há três anos." 
 "O simples fato de termos esta presença 
na ONU e em reuniões de organizações não 
governamentais dá ao Rotary ainda mais credibi-
lidade", acrescenta Joseph Laureni, nosso principal 
representante na ONU, em Nova York. 
 Bradley Jenkins, ex-representante do 
Rotary na ONU e atual conselheiro, acrescenta: "É 
uma oportunidade constante para coordenarmos 
o que fazemos de forma coletiva. Por exemplo, 
temos mais de 8.000 Rotary Clubs trabalhando 
em projetos hídricos. Falamos frequentemente 
sobre seu trabalho em nossas reuniões e, claro, 
sempre mencionamos nossos bolsistas Rotary 
pela Paz."

ORIGENS 

 A rede de representantes do Rotary surgiu 
antes da fundação o�cial da ONU, depois da 
Segunda Guerra Mundial. Em 1942, Rotary Clubs de 
21 países organizaram uma conferência em Londres, 
com a participação de ministros da educação, para 
abordar ideias relativas ao avanço da educação, 
ciência e cultura em  todas as nações. Esta reunião foi 
o início do que hoje conhecemos como Unesco - a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura.
 Nossos associados ajudaram a redigir a 
carta de fundação da ONU, em 1945, e deram à
organização forte apoio durante seus primeiros 
anos, até que a Guerra Fria a transformou em um    

campo de batalhas ideológicas. A participação do 
Rotary diminuiu com o passar das décadas devido ao 
seu princípio de não se envolver em questões 
políticas. 
 O que restaurou o interesse do Rotary pela 
ONU foi o lançamento da campanha de erradicação 
da pólio, em 1985, e a subsequente parceria com a 
Organização Mundial da Saúde e o Unicef.
 "Com o advento do Pólio Plus, foi muito 
importante restabelecermos nossa presença", a�rma 
Jenkins.  

SYLVAN BARNET JR.

 Sylvan Barnet Jr., um pioneiro em relações 
públicas, foi fundamental no restabelecimento da 
parceria. Ele se associou ao Rotary Club de New York 
em 1987. Em um evento rotário naquele ano, o 
presidente do Rotary Charles Keller o conheceu, 
reconheceu suas habilidades em relações públicas e 
interesse pela ONU, e lhe deu a tarefa de restabelecer 
o status do Rotary como consultor do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas.  
 "Ele se tornou fundamental nas relações 
do Rotary com a ONU e diversas organizações", 
Keller escreveu em uma carta à família de Barnet 
depois de seu falecimento, em janeiro. "O forte apoio 
do RI à ONU ao longo dos anos deve-se, em grande 
parte, ao trabalho dos nossos representantes. Barney 
[Barnet] foi o primeiro e se tornou um exemplo para 
todos os que o sucederam. "
 Com o passar do tempo, a in�uência de 
organizações não governamentais sobre a ONU 
aumentou, quando questões relacionadas a meio 
ambiente, saúde, educação e direitos humanos 
passaram a ser abordadas com mais frequência. 
Como resultado, a in�uência do Rotary também 
aumentou. Nosso trabalho nas áreas de saúde 
materno-infantil,recursos hídricos e saneamento e 
educação bene�ciou-se com estes laços e está 
alinhado a muitos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. 
 O Conselho Diretor do Rotary ampliou 
gradativamente a nossa rede de representantes para 
trabalhar com agências especializadas da ONU em 
Genebra, Viena e Paris. Os representantes também 
estão ligados a outros grupos internacionais, como o 
Programa Mundial de Alimentos, a União Africana e 
a Commonwealth. A rede atualmente é composta 
por 30 líderes rotários, que são indicados pelo 
presidente do RI e transmitem regularmente as 
prioridades da nossa organização a tais grupos.
 Em 2013, o Conselho Diretor adicionou 
dois representantes juvenis para a ONU e deu ao 
ex-secretário-geral Ed Futa a tarefa de de�nir a 
direção e as estratégias para o trabalho do Rotary 
com a comunidade internacional. 
 Os representantes em Nova York também 
organizam anualmente um Dia do Rotary na ONU, 
no qual cerca de 1.000 associados e seus convidados 
celebram a relação de trabalho entre as duas organi-
zações. 
 

ONU E ROTARY: LAÇOS QUE AUMENTAM
NOSSOS RECURSOS E VISIBILIDADE

Por Arnold R. Grahl
Rotary News


