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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

DISTRITO LC-1 

 

HOMENAGEM A 

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

24 DE OUTUBRO DE 2016 
R.S.CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS 

 
 A Organização das Nações Unidas é uma organização 
intergovernamental criada para promover a cooperação 
internacional. Substituindo a Liga das Nações, ela foi 
estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da 
Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro 
conflito semelhante. 
 
 Participaram da fundação da ONU 51 estados-membros e 
hoje são 193. 
 
 A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York. Ela é 
financiada com contribuições voluntárias dos países-membros. 
Seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, 
promover direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento 
econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e 
prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais 
e conflitos armados. 
 
 O Presidente Franklin Delano Roosevelt, dos Estados 
Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, começou a discutir 
a criação de uma agência que sucederia a Liga das Nações. 
Após a elaboração da Carta das Nações Unidas a ONU 
começou a operar. Sua missão  de promover a paz foi 
complicada nas primeiras décadas de existência, por culpa da 
Guerra Fria, entre Estados Unidos, União Soviética e seus 
respectivos aliados. 
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 Lions Internacional foi uma das primeiras organizações 
não-governamentais convidadas a auxiliar na elaboração da 
Carta da ONU. 
 Anualmente Lions Internacional comemora do Dia do 
Lions com as Nações Unidas. 
 
 A ONU é mantida através de contribuições financeiras 
feitas pelos países membros. Os países que mais contribuem 
são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a 
França, a Itália e o Canadá. 
 
 A ONU foi laureada com o NOBEL DA PAZ em 2001, e 
alguns de seus oficiais e agências também ganharam o prêmio. 
Dois secretários-gerais, Dag Hammarskjold, da Suécia, em 1961 
e Kofi Annan, de Gana, em 2001; assim como Ralph Bunche 
(1950), um negociador da organização; René Cassin (1968), 
contribuidor da Declaração dos Direitos Humanos; e o 
Secretário de Estado dos Estados Unidos Cordell Hull (1945), 
este último por seu papel na fundação. Lester B. Pearson, 
Ministro de Assuntos Exteriores do Canadá, foi laureado em 
1957 por ajudar na criação da missão de paz para resolver a 
Crise de Suez. A UNICEF ganhou em 1965. A Organização 
Internacional do Trabalho em 1969. As Forças de Paz da ONU 
em 1988. A Agência Internacional de Energia Atômica em 2005. 
E a Organização para a Proibição de Armas Químicas em 2013. 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
recebeu a condecoração em 1954 e 1981, sendo um dos dois 
recipientes a conquistá-la por duas vezes. As Nações Unidas, 
como um todo, foram premiadas em 2001, dividindo com 
Annan. 
 

 As LÍNGUAS OFICIAIS  da ONU são: 
1. O árabe; o mandarim; o francês; o russo;  espanhol e o 

inglês. 
 
        Os PRINCIPAIS ÓRGÃOS que compõem as Nações Unidas 
são:  
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 1.  a Assembleia Geral – é a assembleia deliberativa 
principal das Nações Unidas. Composta por todos os Estados-
membros, se reúne em uma sessão ordinária anual, no âmbito 
de um presidente eleito entre os países. A primeira sessão foi 
convocada em 10 de janeiro de 1946 no Westminster Central 
Hall, em Londres e contou com representantes de 51 nações; 
 2.  o Conselho de Segurança – é o responsável por manter 
a paz e a segurança entre as nações. É composto por 15 
Estados-membros, sendo cinco membros permanentes – 
China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos – e dez 
membros temporários. A Presidência do Conselho de 
Segurança é girada em ordem alfabética a cada mês; 
 3. o Conselho Econômico e Social – assiste à Assembleia 
Geral na promoção da cooperação econômica e social e do 
desenvolvimento internacional. Possui 54 membros, eleitos 
para um mandato de três anos. O presidente é eleito para um 
mandato de um ano. Reúne-se uma vez por ano, em julho, por 
um período de quatro semanas; 
 4. o Conselho de Direitos Humanos – tem como sua 
principal finalidade aconselhar a Assembleia Geral sobre 
situações em que os direitos humanos são violados; 
 5. o Secretariado – é chefiado pelo secretário-geral, 
auxiliado por uma equipe de funcionários internacionais, 
distribuídos em todo o território global. Fornece estudos, 
informações e facilidades necessárias para que os organismos 
das Nações Unidas realizem suas reuniões. Também realiza 
tarefas como dirigir o Conselho de Segurança, a Assembleia 
Geral, o Conselho Econômico e Social e outros organismos da 
ONU; 
 6. o Tribunal Internacional de Justiça – localizado em Haia, 
Países Baixos, é o principal órgão judicial das Nações Unidas. 
Começou a trabalhar em 1946 como sucessor da Corte 
Permanente de Justiça Internacional. 
 
  
 O Secretário-Geral atua como porta-voz de fato e é o líder 
da ONU.  
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O atual é o sul-coreano Ban Ki-moon, que substituiu Kofi 
Annan, de Gana, em 2007 e cujo segundo mandato expira em 
2016. Para o lugar de Ban Ki-moon foi eleito o português 
António Guterres, que já exerceu as funções de Primeiro-
ministro de Portugal, Secretário-geral do Partido Socialista e 
Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O 
engenheiro e político António Manuel de Oliveira Guterres 
tomará posse no dia 1º. de janeiro de 2017 e será o 9º. 
Secretário-Geral da ONU.  
 O secretário-geral deve ser o mais independente possível, 
é por isso que a prática diz que a nacionalidade dos diferentes 
secretários-gerais nunca pode ser a de um Estado-membro a 
permanecer no Conselho de Segurança. 
 

Instituições especializadas – Há muitas organizações e 
agências das Nações Unidas que funcionam para trabalhar 
sobre questões específicas. É por meio dessas agências que a 
ONU realiza a maior parte de seu trabalho humanitário. São 
elas: 

1. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), com sede em Roma, Itália, e que tem 
como seu chefe o brasileiro José Graziano da Silva; 

2. Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com 
sede em Viena, Áustria; 

3. Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), com 
sede em Montreal, Canadá; 

4. Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
(IFAD), com sede em Roma, Itália; 

5. Organização Internacional do Trabalho (OIT), com sede 
em Genebra, Suiça; 

6. Organização Marítima Internacional (OMI), com sede em 
Londres, Reino Unido; 

7. Fundo Monetário Internacional (FMI), com sede em 
Washington, Estados Unidos; 

8. União Internacional de Telecomunicações (UIT), com 
sede em Genebra, Suiça; 
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9. Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), com sede em Paris, França; 

10. Organização para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO), com sede em Viena, Áustria; 

11. União Postal Universal (UPU), com sede em Berna, 
Suiça; 

12. Banco Mundial (BM), com sede em Washington, 
Estados Unidos; 

13. Programa Alimentar Mundial (PAM), com sede em 
Roma, Itália; 

14. Organização Mundial da Saúde (OMS), com sede em 
Genebra, Suiça; 

15. Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), com sede em Genebra, Suiça; 

16. Organização Meteorológica Mundial, com sede em 
Genebra, Suiça; e 

17. Organização Mundial do Turismo (OMT), com sede em 
Madrid, Espanha. 

 
 
 
 

Por seu trabalho na Defesa dos direitos fundamentais do 
ser humano; por sua posição em Garantir a paz mundial, 
colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado; por 
sua busca de mecanismos que promovam o progresso 
social das nações e pela criação de condições que 
mantenham a justiça e o direito internacional, é que a 
Associação Internacional de Lions Clubes- Distrito LC-1, 
está hoje, comemorando o aniversário de fundação da 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

   


