
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 nossa fanpage no 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? 

Palavras
do Presidente
 Todos os dias assistimos às mais diferentes cenas de 
violência e con�itos através dos meios de comunicação. Violên-
cia urbana, guerras, ataques terroristas são apenas alguns exem-
plos daquilo que compõe as manchetes de jornais, 
de sites de notícias ou de chamadas de telejornais. 
Acabamos anestesiados e nem sempre paramos 
para pensar que todos nós podemos agir, mesmo 
que a um nível bastante pequeno, para contribuir, se 
não com a eliminação total, pelo menos com a 
diminuição da violência em suas diferentes facetas. 
É por isso que o Rotary dedica o mês de fevereiro 
exatamente a esse tema: Paz e Prevenção 
/Resolução de Con�itos.
 Ao lermos os materiais de divulgação do Rotary sobre 
as áreas de enfoque do clube, percebemos dados estarrece-
dores sobre a violência no mundo. Ficamos sabendo, por exem-
plo, que 90% das vítimas de con�itos armados são civis e que 
metade dessas vítimas são crianças. Outros números absurdos 
demonstram que há cerca de 300.000 soldados mirins no 
mundo e cerca de 20.000 pessoas são mutiladas por minas 
terrestres anualmente. Isso sem falar nos 51 milhões de refugia-
dos que fogem de con�itos. Na realidade brasileira, e isso nem 
está registrado nos impressos do Rotary International, temos 
que em 2014, por exemplo, aconteceram quase 60 mil mortes 
violentas no país. Esse número supera, segundo fontes da 
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imprensa e do Mapa da Violência, as mortes anuais no con�ito 
Israel-Palestina. 
 A pergunta que �ca é: o que podemos fazer em relação 

a isso? O Rotary trabalha tendo como um de seus 
objetivos a conquista de um mundo de paz, no qual 
se busca a resolução de con�itos. Já comentei neste 
espaço sobre as Bolsas Rotary pela Paz, por exemplo. 
Mas nós mesmos podemos pensar em projetos 
dentro de nossa realidade para colaborar com a 
construção da paz. Podemos, por exemplo, trabalhar 
em projetos que ensinam crianças a lidar com con�i-
tos através de diferentes atividades, inclusive esporti-
vas. Podemos colaborar com líderes comunitários 
para que eles aprendam a usar estratégias de medi-

ação e prevenção de con�itos. En�m, podemos participar de 
diferentes atividades humanitárias que o clube promove. Com 
tais ações colaboramos com o bem-estar das comunidades, 
lembrando que onde as necessidades das pessoas são atendi-
das, há, consequentemente, menos con�itos.
 A área de enfoque de fevereiro é das mais signi�cativas 
para nossa organização. A ideia da promoção da paz está na 
semente que originou e transformou o Rotary numa instituição 
reconhecida ao redor do mundo. Em cada lugar onde se vê 
uma roda denteada dourada e azul deve haver algum seme-
ador da paz. Sejamos nós um deles!
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de fevereiro
Dia 03: Sydney, esposa do companheiro Jayme
Dia 09: Marcelo, �lho do companheiro Jayme
Dia 12: Roberta, �lha do companheiro Acerbi
Dia 15: companheiro Sérgio
Dia 16: companheiro Acerbi
Dia 21: Adriana, �lha do companheiro Bortoli
Dia 22: casamento do companheiro Scatolini e 
Bernadete
Dia 26: Maria Helena, esposa do companheiro 
Abelardo

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 02 de fevereiro

20h30: Reunião Ordinária
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Ano Rotário 2015-16

Edição nº 25
Distrito 4610

Terça-feira, 16 de fevereiro

20h30: Reunião Mista: Comemoração dos
aniversários - Janeiro e Fevereiro 2016
Apresentação proferida por Manoela Meinberg
R. do Valle e André de Geus Cervi, sobre a ONG
“Atados”: uma plataforma que conecta ONGs que
precisam de ajuda a voluntários que querem ajudar 
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Aconteceu na última reunião
Na última reunião - dia 26/01/16
Transferência da reunião para o RCSP Memorial da América Latina – 20h30
End.: Trattoria Montecatini – Rua Cayowaa, 64 - Perdizes
Fórum: Serviços Pro�ssionais.

O que são as “Bolsas Rotary pela Paz”?

• Duke University e University of North Carolina, 
Chapel Hill, EUA
• International Christian University, Japão
• University of Bradford, Inglaterra
• University of Queensland, Austrália
• Uppsala University, Suécia

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

 Para aqueles com experiência em 
campos relacionados à paz que querem 
aumentar seus conhecimentos, oferecemos 
um programa de 3 meses em paz, prevenção e 
resolução de con�itos na Chulalongkorn 
University, em Bangcoc, Tailândia. Este 
programa engloba um estudo de campo de 2 a 
3 semanas. O Rotary fornece até 50 bolsas de 
aperfeiçoamento pro�ssional por ano.
 Os candidatos às Bolsas Rotary pela 
Paz de 2017-18 devem submeter as suas 
inscrições ao distrito até 31 de maio. O prazo 
para os distritos entregarem as inscrições 
endossadas à Fundação Rotária é 1º de julho.  

Obs.: Informações  e imagens tiradas do 
site do Rotary.

 As Bolsas Rotary pela Paz são oferecidas 
anualmente para até 100 pessoas e cobrem 
custos relacionados aos estudos, incluindo 
mensalidades e taxas escolares, estágios, 
estudos de campo, acomodações, refeições e 
despesas com transporte de ida e volta.
 Em apenas uma década, mais de 900 
bolsistas se formaram nos Centros e estão 
seguindo carreira em campos relacionados à 
paz. Muitas vezes, eles acabam assumindo 
posições de liderança em governos, ONGs, 
forças armadas e organizações internacionais, 
como Nações Unidas e Banco Mundial.

MESTRADO

 O Rotary oferece bolsas de mestrado 
em excelentes universidades para estudos de 
paz e prevenção/resolução de con�itos. Os 
programas duram de 15 a 24 meses e exigem 
estágio de 2 a 3 meses durante o recesso 
acadêmico. Todos os anos, fornecemos até 50 
bolsas de mestrado nas seguintes instituições:


