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SHEKHAR MEHTA, PRESIDENTE DO
RI, PEDE AOS PAÍSES

REPRESENTADOS NA COP26 QUE
PROTEJAM OS MANGUEZAIS

 
No dia 10 de novembro, o presidente do Rotary
International, Shekhar Mehta, juntou-se à delegação
do Rotary na 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas em Glasgow, Escócia,
para explorar maneiras pelas quais o Rotary pode
trabalhar nos desafios ambientais, inclusive
restaurando manguezais, um ecossistema crucial que
pode mitigar os efeitos das mudanças climáticas nas
áreas costeiras.             

A cúpula sobre questões climáticas, também conhecida
como COP26 (abreviação para Conferência das Partes),
reuniu cerca de 100 chefes de estado e governos
durante um período de duas 
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semanas para estabelecerem novas metas referentes
às emissões de combustíveis fósseis. Esta foi a
primeira vez que o Rotary participou da conferência
anual.

Mehta copresidiu uma mesa-redonda com Patricia
Scotland, secretária-geral da Commonwealth, que se
concentrou no papel fundamental que os manguezais
desempenham na mitigação e adaptação quanto às
mudanças climáticas. Os manguezais captam grandes
quantidades de carbono, protegem contra marés de
tempestades e erosões costeiras, filtram poluentes e
propiciam habitat para a vida aquática, entre outros
benefícios.

Dos 54 países da Commonwealth, 33 contêm
ecossistemas de mangues que, juntos, representam
22% dos manguezais do mundo. No último meio século,
50% dos sistemas de mangues do mundo foram
perdidos devido às mudanças climáticas e à rápida
urbanização.

"O mar está inundando as linhas costeiras porque os
manguezais se foram", disse Mehta. "Estamos
perdendo nosso ecossistema. Quando os manguezais
morrerem, nosso sistema marinho e as comunidades
costeiras estarão perdidos."

Representantes e especialistas em clima e meio
ambiente de mais de 20 países participaram da mesa-
redonda e se comprometeram a agir, junto com o
Rotary, para salvar e restaurar os manguezais.

Os membros da delegação do Rotary na COP26 foram
Judith Diment, diretora da Rede de Representantes do
Rotary, que compreende 32 embaixadores não oficiais
na ONU e outras organizações internacionais; Doug
Wills, representante do Rotary na Commonwealth; Karen
Kendrick-Hands, que participou em nome do Grupo
Rotary em Ação pela Sustentabilidade Ambiental; e
John MacPherson e Tariq Durrani, que ajudaram a
organizar um concurso para crianças do Reino Unido
criarem cartazes para exibição na conferência.

Nos últimos cinco anos, a Fundação Rotária doou mais
de 18 milhões de dólares para projetos ambientais
sustentáveis. Em 1º de julho, a Fundação começou a
aceitar pedidos de Subsídios Globais relacionados ao
meio ambiente, que foi acrescentado como uma área de
enfoque em 2020. Os projetos potenciais incluem o uso
de energia renovável para combater a degradação 

 E D I Ç Ã O  2 2  -  D E C /  0 2 / 2 0 2 1   

ambiental, o cultivo sustentável de alimentos e a
proteção das fontes de água.

Rotary Internacional

Foto Capa: O presidente do Rotary International,
Shekhar Mehta (na primeira fileira), copresidiu
uma mesa-redonda sobre a importância de
restaurar e salvar os manguezais na Conferência
das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas
de 2021, em 10 de novembro, em Glasgow, Escócia.
Representantes de mais de 20 países participaram
da reunião.
Foto: COP26
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER

Os rotarianos sabem que o impacto
ambiental afeta o planeta inteiro. Veja o que

eles estão fazendo para proteger o meio
ambiente.

Nossos associados abordam questões ambientais da mesma forma que tratam outros
assuntos: elaborando projetos, utilizando suas conexões para mudar normas de maneira

positiva e planejando para o futuro.

ASSISTÊNCIA A CAUSAS AMBIENTAIS

As mudanças climáticas trarão mais
pobreza? Seremos capazes de

interromper os seus piores efeitos?
Alguns ex-bolsistas do Rotary falam

sobre isso.

PERSUASÃO AMIGÁVEL

Enfrentando uma questão polêmica
em tempos de animosidade, o Lobby
dos Cidadãos para o Clima traz uma

abordagem imparcial à defesa do meio
ambiente.
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  Anota Aí!
 

    Lígia Cabral Assunção   
Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos - Diretor Indicado para o
Rotary Internacional na gestão de 2023/2025, é o nosso convidado
no Conexão Rotary desta Segunda-Feira, 06 de dezembro. Nascido
em Fortaleza, CE – Brasil, 52 anos, casado com Renata, pai de Rafael
e Letícia, ele relata que ser indicado para o cargo foi um privilégio e
nós do Conexão Rotary estamos orgulhosos em recebê-lo para
conhecer parte da trajetória exemplar que o trouxe até aqui, bem
como suas expectativas nesta importante jornada que é dirigir o
Rotary Internacional. 

Ele conduz sua vida profissional com a mesma determinação,
sorriso e gentileza que oferece quando fala sobre uma de suas
paixões: o voluntariado. Sua história rotariana, teve início lá atrás
quando, em intercâmbio através do Rotary em 1988-1989, na
Pensilvânia, pôde perceber o que a família rotariana pode fazer
pelo mundo. Anos mais tarde (1996), se associou ao Rotary Club de
Fortaleza - Alagadiço na classificação de Engenharia Civil Cálculo
Estrutural e, com apenas 38 anos, foi nomeado Governador no
Distrito 4490 (2007/2008) e a lista de seus feitos e projetos são
admiráveis, como: Training Leader das Assembleias Internacionais
de San Diego 2018 e 2019. . E/MGA (Coordenador de Grandes
Doações) 2019-22. Membro do Comitê de Promoção da Convenção
de RI de Honolulu em 2020. Trainee Leader de apoio da Versão
virtual da Assembleia Internacional de Rotary, 2021. Recebeu o
prêmio “Service Above Self”, da Fundação Rotária de Rotary
International. Representou diversos presidentes de Rotary
International no Brasil e fora dele. 

Excelente palestrante, participou de diversos seminários,
treinamentos, institutos, e conferências, no Brasil e
internacionalmente, inclusive em 11 Convenções de Rotary
International. Antonio Henrique Barbosa de Vasconcelos, o
dedicado rotariano e, também, Coordenador Nacional da
campanha “A informação salva vidas”, certamente trará para todos
nós uma mensagem edificante. E você, como sempre, é meu
convidado para ver através do Youtube ja gravado! (youtubegazeta-
conexaorotary).

 A
ntônio

H
enrique

Barbosa de
Vasconcelos 

  Boca Raton Toy Drive
 Sunday - December 12, 2021

10:00 AM - 3:00 PM
 Sugar Sand Park
 300 S. Military Trail - Boca Raton, FL 33486

Lembre-se,
Vamos ajudar o nosso 

Toy Drive!
O ornamento de Natal  já
está disponível à todos!

 
COMPRE AQUI:

 
https://www.bocaratontoydrive.com/

 

https://www.bocaratontoydrive.com/


VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest
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 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE DEZEMBRO

COMEMORAÇÕES
DE DEZEMBRO

Rotary Boca Raton West

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

2 –  Reunião Regular (Zoom) 
       Bate papo descontraído 
       Angélica Blakely

9 - Não haverá reunião
     (Foi transferida para Festa de 
     Natal)    

10 - Festa de Natal do Clube
        Rafina Greek Tavern - 7:45pm 
       
 
16 -  Não haverá reunião
 (Foi transferida para o Toy Drive) 

23 - Não haverá reunião 

 Rotary Foundation
Month

08 - Paulo Klimick
13 - Lúcia Darzi
26 - Douglas Heizer

 ANIVERSÁRIOS

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

