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DAS NAÇÕES UNIDAS
 

O Rotary e a Organização das Nações Unidas (ONU) têm
um histórico compartilhado de trabalho em prol da paz
e de questões humanitárias em todo o mundo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rotary informou
e instruiu seus associados sobre a formação da ONU e a
importância do planejamento para a paz. Materiais
como o livro "From Here On!" (Daqui para a Frente, em
tradução livre) e artigos da revista The Rotarian
ajudaram os associados a conhecer a ONU, antes
mesmo de ela ser formalmente estabelecida, e
acompanhar seu trabalho após a fundação. 

Muitos países estavam lutando na guerra quando o
termo "Organização das Nações Unidas" foi usado
oficialmente pela primeira vez na "Declaração das
Nações Unidas" de 1942. As 26               
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nações que a assinaram se comprometeram a
defender os ideais expressos pelos Estados
Unidos e pelo Reino Unido no ano anterior dos
princípios comuns "sobre os quais basearam suas
esperanças de um futuro melhor para o mundo". 

Autoridades da Grã-Bretanha, União Soviética e
Estados Unidos reuniram-se em Moscou em 1943
e preconizaram a criação de uma organização
internacional para manter a paz e a segurança. 

No ano seguinte, representantes desses países e
da China realizaram conferências em Washington,
D.C., capital dos EUA, para definir como realizar
essa tarefa monumental. Essas sessões ficaram
conhecidas como Conferência Dumbarton Oaks,
na qual delegações dos quatro países
desenvolveram uma proposta para a estrutura da
nova organização. 

Após esse evento, o Rotary publicou o documento
"O que os rotarianos podem fazer após a
Conferência Dumbarton Oaks?", que não apenas
incluía a Carta proposta, pontos de discussão e
sugestões de conversas com os associados dos
clubes sobre como a ONU se relacionaria ao
objetivo do Rotary de promover a compreensão
mundial, mas também enfatizava a importância de
se ter um plano pronto para quando a guerra
terminasse, em vez de esperar até que os
combates parassem.  

Seu texto explicava que, após a Primeira Guerra
Mundial, "as propostas de cooperação
internacional fracassaram devido à falta de
opinião pública esclarecida para apoiá-las". As
conversas entre os associados "ajudarão a criar
uma opinião pública bem informada".

O folheto com perguntas oportunas sobre
Dumbarton Oaks ajudou os rotarianos a
entender as complexidades da Carta proposta e
apresentava diferentes perspectivas sobre o
conselho de segurança e outros aspectos da
ONU como tópicos para programas ou
discussões em Rotary Clubs. Ao mesmo tempo,
governos de todo o mundo estudavam com
cuidado e reagiam ao trabalho feito em
Dumbarton Oaks. 

De abril a junho de 1945, delegações de 50
países participaram da Conferência das Nações
Unidas sobre Organização Internacional em São
Francisco (muitas vezes conhecida como
Conferência de São Francisco) para escrever
uma Carta aceitável a todos eles. Nesse esforço
histórico, as delegações tiveram auxílio de um
grande número de funcionários, assessores e
consultores.

O Rotary International foi uma das 42
organizações convidadas pelos Estados Unidos
para servir como consultor da delegação do
país na Conferência de São Francisco. Como
cada organização tinha assentos para três
representantes, os 11 representantes oficiais do
Rotary International, dentre os quais estavam o
secretário-geral, o editor da revista The Rotarian
e vários ex-presidentes do RI, atuavam em
rodízio. Outros rotarianos da África, Ásia,
Europa e América do Norte e do Sul
participaram como membros ou consultores
das delegações de suas próprias nações. 

Pouco antes do início das reuniões, o Rotary
International publicou e distribuiu o panfleto
"Padrão para a Conferência de São Francisco",
que proclamava: "É uma oportunidade
esplêndida para cada rotariano cumprir o
objetivo dos Serviços Internacionais,
participando do debate neste projeto de
governo mundial".                         
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"Rotarianos que são notícia em São Francisco",
julho de 1945 
"Relatório da Conferência de São Francisco",
julho de 1945
"Rotary na Conferência", julho de 1945
 "Portal para a paz", agosto de 1945
"A Conferência de São Francisco acaba de
começar", novembro de 1945

"ONU ou Estado Mundial?", junho de 1946 
"O que você quer que a ONU faça?", setembro
de 1948
"Falando da Organização das Nações Unidas",
março de 1955
"Avaliação na Conferência de São Francisco",
setembro de 1955 
"Como eu mudaria a ONU", outubro de 1955

Durante o restante de 1945, a revista The Rotarian
e outras publicações mantiveram os rotarianos
informados sobre questões e avanços
relacionados à nova organização. Editoriais e
artigos esclareceram dúvidas, forneceram
percepções e pontos de discussão adicionais, além
de atualizarem os leitores sobre o que estava
acontecendo e as pessoas envolvidas: 

Após a ONU ter sido criada, o livro de 95 páginas
"From Here On!" trazia o texto exato da Carta da
ONU na página esquerda e anotações e
perguntas, destinadas a estimular a discussão, na
página direita. Com esse formato, os rotarianos
poderiam usá-lo para aprender e liderar
conversas em seus clubes.

O livro explicava que a Carta só seria eficaz se
"cidadãos livres" em todo o mundo estivessem
determinados a dar a ela vitalidade e afirmava que
"O rotariano que seguir fielmente essas páginas se
verá trilhando o caminho do serviço". 

Em 1946, o Rotary publicou um suplemento com
as principais conquistas das reuniões realizadas
pela Assembleia Geral da ONU em janeiro e
fevereiro daquele ano. Artigos posteriores da
revista The Rotarian mantinham a ONU e seu
trabalho nas mentes dos rotarianos:

Hoje, o Rotary tem o maior status consultivo

oferecido a uma organização não
governamental no Conselho Econômico e Social
da ONU, que supervisiona diversas agências
especializadas dessa instituição. Formada por
representantes do RI para a ONU e outras
organizações, a Rede Representativa do Rotary
mantém e promove seu relacionamento com
diversos órgãos, programas, comissões e
agências da ONU.

O Rotary Day na ONU celebra todos os anos a
visão compartilhada para a paz das
organizações e destaca as atividades
humanitárias cruciais que o Rotary e a ONU
lideram em todo o mundo. 

By Rotary International
 

Rotary apresenta a Carta da
ONU no documento

 "From Here On!"

Padrão para a
Conferência de
São Francisco

https://books.google.com/books?id=C0QEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=C0QEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=EUQEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_UMEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=1UMEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=-kMEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=4z8EAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Z0AEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=8j8EAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books/about?id=l_EIz_RZj5sC
https://www.rotary.org/pt/un-day
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    Lígia Cabral Assunção   
Setembro chegou trazendo muitos motivos para celebrar. 
O Calendário Oficial de Eventos registra para este mês: 05 –
Dia da Amazônia; 06 – Oficialização da letra do Hino
Nacional Brasileiro e Dia do Trabalhador, nos USA; 07 –
Independência do Brasil; 08 – Dia Mundial da Alfabetização. 

Enfim, nós do Conexão Rotary vamos ter muitas festas
lindas em nossos encontros e, no dia 13, iniciamos a série
“Governadores Notáveis” a primeira entrevistada será: 
ADÉLIA ANTONIETA VILLAS, carismática, alegre e pioneira –
a primeira mulher brasileira eleita Governadora de Distrito
4570 [1998-1999] –- servindo com o Presidente do Rotary
International James L. Lacy dos Estados Unidos. Adélia
viajou a Angola, pelo Programa Carl Miller. Representou
quatro Presidentes em Conferências em Buenos Aires,
Águas de São Pedro, Pelotas e Roma. Coordenou o projeto
de ampliação da Escola Padre Francisco da Motta e o
projeto Humanização do Bairro na zona Portuária, em
parceria dos clubes, da Fundação Rotária e da Comunidade
Europeia. 

Rotariana há 30 anos, fundou o Rotary Club RJ Guanabara e
o Guanabara Galeão. Nascida em Porto Alegre, é formada
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Música
[Canto e Órgão] e Pós-Graduada em Regência Coral e
Orientação Educacional. 
No Rio de Janeiro foi diretora da Fundação de Recursos
Humanos; implantou o sistema de Visitas Guiadas no
Museu Nacional; Chefe de Gabinete de parlamentares na
Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Atuou
também na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. 
Na vida rotária, foi Training Leader das Assembleias em San
Diego [2007/2008]. Em 2011 foi oradora na abertura da
Assembleia Internacional. É membro do Conselho de
Administração da revista Rotary Brasil e do Conselho de
Administração do CIEE-RJ. 
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  Aconteceu!
 Nossa Biblioteca Comunitária 

está crescendo! 
Continuamos recebendo livros! 

Obrigada 
Gisele Mattar 

por sua doação! 

Para participar das nossas reuniões
Click na foto (Zoom)

Visitante
 

Obrigada
 por sua Presença!

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success
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  Nossa
Reunião

 O desenvolvimento da Inteligência Emocional, afirmam os
especialistas, é importante para o enfrentamento de
problemas e crises. Esse foi o mote da palestra proferida 
 em nossa última reunião (09/09), pelos convidados Deise
Machado e Sidney Afonso, cujo
tema é: 7 Recursos da Inteligência Emocional para lidar
com a crise”. Com formação em marketing, vendas,
estratégias e em programação neurolinguística, segundo
eles, dedicam-se a ensinar para “desenvolver pessoas e
impulsionar mudanças”.

Assim, o casal expôs 7 recursos que podem ser usados
pelas pessoas para auxiliar a gerir problemas e crises, e a
melhorar sua qualidade de vida. 1º - Auto
Responsanbilidade: aceitar, agradecer, agir. 2º -
Mindfullness: controlar os pensamentos e as emoções
com movimentos serenos e suaves. 3º recurso -
Consciência Emocional: saber lidar com as sensações. 4º -
Novos Hábitos Emocionais: criar novos caminhos neurais
para aumentar a percepção, melhorar a rapidez de
pensamento, etc.para quebrar a inércia e comodidade.
“Excelência não é um ato mas um hábito.” 5º - Foco: Saber
onde se quer ir e o que se almeja, usando a técnica VSA:
visualizar, sentir, agir.
Acreditar! 6º - Empoderamento: postura corporal pode
mudar o comportamento e trazer autoconfiança, poder
interno, redução do nível de medo. 7º - doação: Ter
Empatia afetiva, impactar de modo positivo a vida das
pessoas; partilhar o que temos de melhor. É preciso elevar
o campo vibracional de pensamento para se conectar com
outros de igual vibração e para melhorar o campo de
todos.

Para finalizar, os palestrantes deixaram a recomendação de
que “Não devemos focar na crise, mas na solução” e,
também, uma importante afirmação, que devemos repetir
todos os dias: “Tudo o que eu preciso está em mim, agora.”

Sucedeu-se, então, uma agradável conversa, quando
algumas colocações foram trazidas e diversas experiências
compartilhadas pelos presentes. Uma reunião motivadora
e bastante apropriada para os tempos atuais.

Por Bernadete Zagonel
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Presença
 

  Anota Aí!
  A nossa próxima reunião , Setembro 16, 

será muito interessante!
Estaremos comemorando a Independência do

nosso querido Brasil de forma diferente! 
Reunimos organizações brasileiras que estão

fora do Brasil para juntos fazermos uma
grandiosa Celebração!

Não perca! Será emocionante! 



VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest
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 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE SETEMBRO

COMEMORAÇÕES
DE SETEMBRO

Rotary Boca Raton West

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

 Aniversário 
12 - Luciana Beuke 

 2 – Conheça nossos projetos
        Membros do Clube     

 9 - Palestra: 7 recursos da     
       Inteligência Emocional para   
       lidar com a crise 
       Deise Machado e Sidney Afonso

13 - Board Meeting 
   
16 - Celebração da Independência 
        do Brasil
        Várias organizações

23 - Bolívia Cleft Lip and Palate 
        Clinic  Project ( Reunião em 
        Inglês) 
        Ruth Bowling

 30- Work Hard, Play Hard  
       Happy Hour        

 Basic Education and
Literacy Month

https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.facebook.com/RotaryBocaRatonWest/
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://twitter.com/RCBocaRatonWest
https://www.youtube.com/c/RotaryClubofBocaRatonWest
https://issuu.com/rotarybocaratonwest/docs
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

