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. Conselho Diretor
Presidente:
Maria Cristina da Silva
Vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária:
Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
1º protocolo:
Bruno Leone
2º protocolo:
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente indicada 2011/12:
Maria Bernadette Cola

Jovens do Rotaract fazem
palestra no RCSP Noroeste
Rafael Bobrow, do
Cambuci, Thiago Rocha
e André Coelho, de
Guarulhos, falam sobre a
importância do clube na
formação dos jovens e
incentivam a criação de
um Rotaract na região
Noroeste de São Paulo.
(Pág. 3).

. Comissões
Administração:
Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social:
Maria Bernadette Cola
Prestação Serviços:
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária:
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas:
Josino Bentes Monteiro

. Reuniões
Segundas-feiras, 20h
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269
. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith
. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Hercules Guilardi
fala da emoção
em acompanhar o
NO desde
a fundação
Sempre presente
nas várias
gestões que
passaram pelo
clube há 38 anos,
Hercules
fala do orgulho de
ser rotariano e de
como o
Rotary continua
norteando sua
vida.
(Pág. 6).

Rotarianos são
premiados por ação de
saúde e cidadania
Os presidentes do RCSP Noroeste,
Freguesia do Ó e Norte recebem prêmio
pela participação em evento que atendeu
mais de mil pessoas, dia 27 de agosto.
(Pág. 7).

Associados

Correspondência
recebida

Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Bernadette Cola
Maria Cristina Silva
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone

, Boletins
RC Brasilia/Norte
RC de Fortaleza/Meireles, CE
RC de Lavras, MG
RC do Rio de Janeiro, RJ
RCSP-Distrito 4610
RCSP Vila Alpina
RC Sullana, Piura, Peru
Infotempico´s -Boletim informativo do
Rotaract Clube São Caetano
Do Sul-Olímpico, SP
Carta do Rotary Foundatio of
Rotary International
setembro/2010
Revista Brasil Rotário, set/10

Sócios Honorários
Permanentes

E-mail
RC Fortaleza/Meireles nos parabenizando pelo
boletim informativo

Iscandar Tayar
Naide Aparecida Santarelli Guilardi

Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyerócio Eloy Pessoa de Barros Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni

Rotary Club de São Paulo Noroeste
Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir
melhor"
Clube padrinho:
Rotary Club de São Paulo-Norte
Presidente: Maria Cristina da Silva
e-mail: cristinasilv@gmail.com
fone: 3672-1762
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti
e-mail: dora.gerodetti@gmail.com
fone: 3865-4885

1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro

Cartilha sobre civismo
. O RC Maringá-Leste, Paraná, reeditou em parceria
com o SER e OAB, seção Maringá, a cartilha "Vote pra
Valer" sobre civismo, conscientização e cidadania.
A publicação tem por objetivo conscientizar os eleitores
da importância de se escolher o candidato certo, com
os critérios de competência, seriedade e honestidade
nas próximas eleições. Aquele clube, que já distribuiu
quarenta mil exemplares da cartilha no município de
Maringá, coloca-se à disposição dos rotarianos que
desejarem engrossar esse ato cívico e cultural em suas
cidades ou distritos. Os interessados devem entrar em
contato com o coordenador de distribuição de
conteúdo do RC de Maringá, Kiroaki Kimura, pelo
e-mail: digital@kimurafotoimagem.com.br

Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste
reuniu-se ordinariamente na noite de 13 de
setembro, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo os trabalhos sido abertos
pela presidente Maria Cristina da Silva que
após cumprimentar a todos convidou os
presentes para um momento de oração em
agradecimento por tudo que o Senhor tem nos
proporcionado pessoal e profissionalmente;
convite extensivo à saudação das bandeiras
hasteadas.
. Protocolo - Feito pelo companheiro João
Carlos dos Santos que anunciou a
composição da mesa diretora dos trabalhos;
lugares: nº 1, presidente Maria Cristina da
Silva; nº 2, Reynaldo Pedreira
Jerônimo, convidado da presidente da
Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Social, Maria Bernadette
Cola; nº 3, primeira-secretária Dora
Maria L. P. Gerodetti. Também
presentes à reunião, os convidados
Rafael Bobrow, do Rotaract Cambuci;
e Thiago Rocha e André Coelho, do
Rotaract Guarulhos.
. Expediente da Secretaria A 1ª-secretaria Dora Maria L.P.
Gerodetti informou a agenda de
visitas do Governador do Distrito 4430
nesta semana: dia 13 - RCSP
Guarulhos Aeroporto; dia 14, RCSP
Freguesia do Ó; dia 15, RCSP Água
Fria-Centenário; dia 16, Chá do
Distrito 4430, no Clube Espéria; e dia
18, Seminário da Fundação Rotária,
nas dependências do Ceu
Aricanduva.
. Companheirismo - O companheiro Vinicius
Pepe Leone relatou os aniversariantes e as
datas comemorativas desta semana. Em
seguida, o vice-presidente Hercules Guilardi
reiterou o convite formulado pela companheira
Naide Aparecida Santarelli Guilardi, do RCSP
Freguesia do Ó, para participarmos da
reunião festiva a ser realizada amanhã, dia
14, quando o governador do Distrito 4430,
Paschoal Flavio Leardini, visita oficialmente
aquele clube, nosso afilhado. Ainda com a
palavra, o vice-presidente solicitou aos
coordenadores dos grupos responsáveis
pelaprospecção de novos associados que

informem as datas em que farão as visitas
setoriais, lembrando, ainda, que está
colocando à disposição o material necessário
para essas visitas: correspondências de
apresentação e de agradecimento aos
visitados, gráfico de frequência às reuniões e
uma lista de classificações profissionais da
região.
. Fundação Rotária - Momento feito pelo
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini,
que enfatizou a importância do Seminário da
Fundação Rotária que será realizado no
próximo sábado, dia 18, quando os filiados
do Noroeste devem participar vestindo a
camiseta do nosso clube.

Prosseguindo com a palavra, referiu-se ao
analfabetismo funcional que registra índices
preocupantes em nosso país, onde 20,3% da
população encontra-se nessa condição; o
índice vem baixando gradualmente, contudo,
lembrou o companheiro Fabrizio, ainda é
prevalente nos jovens acima de 15 anos, o
que leva a indagar o que nos espera no
futuro. Por isso, torna-se imprescindível que o
Rotary se engaje a fundo nessa questão.
Informou, também, que até o momento o
nosso clube contribuiu com o equivalente a
US$ 720 à Fundação Rotária; e que os
esforços devem ser contínuos para
alcançarmos a meta estipulada para este ano
rotário. Finalizando sua explanação, entregou
aos companheiros Dora Maria e Orestes
Gerodetti o prêmio da Fundação Rotária pela
contribuição de US$ 10 mil que o casal fez
(cont. na pág. 4)
àquela instituição.

Relato da última reunião
Finalizando, elogiaram a
iniciativa do Noroeste em
planejar a fundação de um
Rotaract e se colocaram à
disposição para colaborar
no que for preciso. A
companheira chairman do
Distrito 4430, oficial de
intercâmbio, Jany Hide
Okubo Hatanaka, também
presente
a reunião, se colocou à
disposição para mais
esclarecimentos, relatou
como se forma um
Rotaract e falou da sua
satisfação em constatar o
crescimento dos jovens e
do próprio Rotary com
essas iniciativas e elogiou
a intenção do Noroeste em
criar um Rotaract na nossa
região.

. Palestra sobre Rotaract - Os convidados
Rafael Bobrow, do Rotaract Cambuci, Thiago
Rocha e André Coelho, do Rotaract
Guarulhos, agradeceram o convite formulado
pelo nosso companheiro Vinicius Pepe Leone
para esta palestra e iniciaram a explanação
alternando-se nas explanações sobre os
objetivos, importância e como estimular a
criação de mais clubes de Rotaracts. Rafael,
Thiago e André esclareceram o que é o
Rotaract, como fundar um clube desse tipo, os
projetos que desenvolve, como funciona - na
prática com gestão semelhante ao Rotary, o
que motiva um jovem a ser rotaractiano,
citando como exemplos: o crescimento
profissional, desenvolvimento de trabalho
social, preocupação com o meio ambiente e
introdução de inovações que promovam
mudanças na sociedade. Falaram, também,
sobre o perfil do jovem que se filia ao
Rotaract, seus anseios, expectativas e a troca
de experiência com os rotarianos, projetos
bem sucedidos que tiveram oportunidade de
pôr em prática em Guarulhos e outros que
estão em andamento, graças às parcerias do
distrito com correspondentes do exterior.

. Encerramento - Os
trabalhos foram encerrados
pela presidente Maria Cristina da Silva que
após agradecer, uma vez mais, a participação
dos palestrantes da noite, dos demais
convidados e a presença dos companheiros
do nosso clube, convidou a todos para a
saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda
. 20 de setembro
Reunião ordinária
Tema: Quem somos
Carlino Ristorante, 20h
. 27 de setembro
Reunião conjunta com o RCSP Santana
Visita oficial do governador do Distrito 4430
Churrascaria Anhembi
Av. Olavo Fontoura, ao lado do Pavilhão de
Exposições
. 16 de outubro
Companheirismo
Reunião na residência dos companheiros
Maria Cristina da Silva e Bruno Leone
A partir das 19 horas, serviço de pizzas a
cargo do chef Edinalvo R. de Jesus
Faça, desde já, sua adesão!

Companheirismo

Acontecimentos rotários

Parabéns

Chá do Distrito 4430

. O aniversário da primeria-secretária do RCSP
Noroeste, Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
foi no dia 10 e a comemoração com os
companheiros de clube aconteceu na segundafeira, dia 13, quando, no final da reunião, recebeu
cumprimentos e repartiu o delicioso bolo de
chocolate que lhe foi oferecido.

Maria Cristina da Silva e Bruno Leone, do RCSP Noroeste,
divulgaram a Campanha do Pé Calçado no evento

. Este ano, o aguardado chá do Distrito 4430
aconteceu na tarde de 16 de setembro no salão
de festas do Clube Esperia, quando
representantes de todos os clubes da região
puderam fortalecer as amizades com muita
alegria e diversão. Entre rodadas de sorteios de
prêmios, distribuição de brindes e o atencioso
serviço de bufê, consolidaram a prática do
companheirismo. Um dos pontos altos do evento
foi o desfile de semijóias e acessórios de
Fabrizio Giannone.

Dora fez questão de servir o bolo de aniversário aos
companheiros

. Na terça-feira, dia 21, quem festeja aniversário é
o presidente da Comissão de Administração,
companheiro Orestes Gerodetti.

Acontece na região noroeste

Datas comemorativas

Até o final do mês de setembro, uma unidade do Sebrae Móvel fica na região de Pirituba, oferecendo
oportunidade para que empreendedores, interessados em abrir uma empresa e trabalhadores autônomos
que queiram se formalizar tenham acesso aos serviços do Sebrae SP. A unidade móvel do Sebrae presta
serviços para melhora de negócios, formalização de empresas por meio do Microempreendedor Individual
(MEI), oferecendo uma série de benefícios ao trabalhador como isenção de determinados tributos, mais
segurança para desenvolver negócios e comprovação de renda legal. Nos dias 20, 21 e 22, o posto móvel
estará na Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira, nº 788, Jardim Santo Elias, Galpão da Construção da Rede
Construir. E nos dias 27, 28 e 29 funcionará na Avenida dr. Felipe Pinel, nº 12, Pirituba, estacionamento da
Praça de Atendimento, ao lado do terminal de ônibus.
Em todos os locais o funcionamento será das 10 às 15 horas; informações pelo telefone: 2976-2988.
Setembro
. 14 - Dia do Frevo
. 15 - Dia da Musicoterapia
. 16 - Dia Internacional da Preservação da
Camada de Ozônio
. 17 - Dia do Transportador Rodoviário
de Cargas
. 18 - Dia dos Símbolos Nacionais
. 19 - Dia do Comprador
. 21 - Dia da Árvore
Dia do Agente Fiscal
Dia do Fazendeiro
Dia do Radialista
Dia do Rádio
. 22 - Dia da Defesa da Fauna
Dia da Juventude
. 23 - Dia do Início da Primavera
Dia do Soldador
. 25 - Dia da Radiodiusão
Dia nacional do Trânsito
. 26 - Dia Internacional das Relações Públicas

Reflexão
O amor e as pessoas difíceis
. Na China, há um provérbio que diz:
"A pessoa que ama os outros também será amada".
E os árabes têm outro provérbio:
"O nosso inimigo não é aquele que nos odeia, mas
aquele que nós odiamos".
As pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje
poderão vir a ser as que mais nos darão alegrias no
futuro. Invista nelas, cative-as, ouça-as. Cruze seu
mundo com o mundo delas. Plante sementes. Não
espere o resultado imediato... colha com paciência.
Esse é o único investimento que jamais se perde.
Se as pessoas não ganharem, você, pelo menos,
ganhará: paz interior, experiência e consciência de
que fez o melhor.
(Autor desconhecido)

Hercules Guilardi fala da emoção de
acompanhar o RC Noroeste há 38 anos
Quais as principais lembranças daquela
reunião de fundação e quem mais esteve lá?
Infelizmente não tenho fotos da festiva de posse,
que foi realizada nas dependências do Edifício
Rotary. Nosso primeiro presidente foi o
companheiro Maurice Leonzini e o primeiro
secretário do Clube, o companheiro Uvaldo
Soares. Como homenagem, nossa tribuna leva o
seu nome; é um reconhecimento aos inúmeros e
fantásticos discursos ali proferidos pelo também
inesquecível Uvaldo.
Quais os fatos mais marcantes que você
vivenciou nesses 38 anos como rotariano
filiado ao Noroeste?

Ele estava na reunião de fundação do RCSP
Noroeste no dia 30 de agosto de 1972 e desde
então Hercules Guilardi participa ativamente das
gestões do clube, exercendo cargos no Conselho
Diretor, nas comissões permanentes e junto à
Governadoria do Distrito 4430.
Sempre que tem oportunidade, Hercules relembra
a história do clube que conhece tão bem e pelo
qual nutre um indisfarçável sentimento de
orgulho. E gratidão, pois considera o fato de ser
rotariano uma das principais características que
norteiam a sua vida familiar e profissional.
Nesta conversa, Hercules conta um pouco dessa
bonita história de admiração recíproca.
Como surgiu a oportunidade de fundar o
RCSP Noroeste?
Era o final do ano de 1971, e o então governador
do Distrito 461, companheiro Mario Frugiuele,
apoiou o projeto do Rotary Club de São Paulo
Norte para a fundação do RCSP Noroeste. Tive a
oportunidade de contribuir com a identificação de
vários futuros sócios, pois ajudei na prospecção
de nomes mesmo sem saber o objetivo do
projeto, atendendo o pedido de um amigo
inesquecível, membro do RCSP Norte, que
posteriormente seria o meu padrinho em Rotary, o
companheiro João Reinholz. Nossa admissão ao
Rotary International ocorreu dia 31 de agosto de
1972, quando em memorável Festiva de Posse
recebemos das mãos do governador 1972-1973
do Distrito 461, Paulo Viriato Correa da Costa, o
Diploma de Admissão. Anos mais tarde, o
companheiro Paulo Viriato viria a ser presidente
de Rotary International, um orgulho para todos
nós, brasileiros.

Tivemos fatos marcantes. Fizemos campanhas
memoráveis, como a Campanha do Material
Escolar, que na época chegou a distribuir mais de
3.000 kits anualmente, com todo material
necessário para as crianças do primeiro ano
fundamental. Naquela época, o Governo não
fornecia material escolar aos alunos. Promovemos
feiras de ciências em vários colégios da nossa
região, plantamos muitas árvores; hoje, temos um
bosque completamente formado no Colégio
Jacomo Stavale, que foi plantado durante a visita
do governador Gino Pereira dos Reis, na gestão
do então nosso presidente Uvaldo Soares,
Fundamos um Rotaract e um Interact Noroeste; o
Rotary Club de São Paulo Pirituba e o Rotary Club
de São Paulo Freguesia do Ó são nossos
afilhados. Fizemos muitas campanhas de saúde e
de doação de sangue, bazares beneficentes,
sempre contribuimos com recursos para a
Fundação Rotária. Conseguimos recursos para a
doação de equipamento especial para o Hospital
Ipiranga, além de apoiar os congressos sobre
Psoríase, entre outros eventos importantes para a
nossa comunidade. Recebi e guardo com muito
orgulho a "Menção Presidencial" por relevantes
serviços prestados ao Rotary International na área
da Juventude, diretamente das mãos do então
presidente de Rotary, companheiro Luis Giay. Eu e
o governador José Luiz Toro da Silva temos essa
Menção Presidencial.
Você já era rotariano antes da fundação do
Noroeste?
Não, somente freqüentava o Rotary Club de São
Paulo Norte, a convite do companheiro João
Reinholz, que era presidente da empresa em que
eu era diretor.
Quais os cargos que você já exerceu no
Noroeste e no Rotary Central?
No Noroeste, fui secretário, protocolo, diretor de
todas avenidas de serviços, exerci a presidência
(cont. na pág. 7)

nos anos rotários de 1977-78, 1991-1992 e 20022003. Junto ao Distrito 4430, exerci o cargo de
coordenador de diversos PETS; fui governadorassistente, instrutor distrital-assistente em duas
gestões, além de conferencista e palestrante em
diversos eventos rotários.
Nesses 38 anos acompanhando a vida do RC
Noroeste, o que você acredita que o Clube
influenciou a sua vida pessoal e profissional?
Como já mencionei em diversas oportunidades, o
Rotary teve um influência decisiva em minha
formação profissional, além de consolidar os
conceitos de ética e cidadania recebidos de meus
pais. Tornei-me rotariano aos 29 anos. No inicio da
minha via profissional pude visualizar o mundo de
forma diferente. Na família foi determinante; minha
esposa Naide apoiou-me desde o início, nossos
filhos nasceram no ambiente rotário,
participaram intensamente de todas as
atividades, pois viviam conosco. Hoje,
eles são profissionais responsáveis,
éticos e com imenso conceito de
cidadania. Tanto para mim como para
a Naide devemos quase tudo ao
Rotary e aos nossos companheiros.
Passamos por momentos difíceis,
porém, sempre tivemos todos ao
nosso lado, incentivando e
transmitindo muito carinho.
E quais as principais ações do
RCSP Noroeste que influenciaram
na melhora das condições da
população da região?
A área da educação, por meio de inúmeros
Projetos Rumo, palestras em escolas, feira de
ciências. E ainda, doação de equipamentos para
hospitais, plantio de árvores, reconhecimento de
pessoas e entidades existentes em nossa
comunidade.

Também foram importantes o auxílio a creches e
asilos; e o que é essencial: o código de ética
praticado pelos companheiros em seus negócios e,
como conseqüência, extensivo aos seus inúmeros
funcionários.
O que você entende que o Clube deve fazer
para despertar maior interesse da população da
região e atrair novos sócios?
Identificar as necessidades da comunidade e
implementar projetos que contribuam para
melhoria das condições gerais da nossa região. O
aumento do quadro social está em nossas mãos
na medida em que realizarmos projetos e,
principalmente. divulgá-los atraindo a atenção de
empresários e profissionais liberais estabelecidos
no território do clube.
Deixe uma mensagem para os
jovens, sensibilizando-os para a
vida comunitária e os ideais de
servir ao próximo.
Nós somos e seremos sempre
uma referência para os jovens,
nossa boa imagem pública é e
será um diferencial para os nossos
jovens. Gostaria de chamar a
atenção dos jovens para que ao
definir sua profissão dediquem
toda sua inteligência, tempo e.
principalmente, amor de forma a
atender as necessidades da
comunidade. O "lucro" será o
resultado desse esforço. Nossa
profissão não é o fim, apenas o
meio para atingirmos nosso
objetivo que é ser Feliz. Nós nascemos para ser
felizes, e a profissão escolhida é o meio para
atingirmos essa felicidade. Essa é a razão pela
qual o Rotary adota o princípio da classificação
profissional para admitir um filiado em seu quadro
social.

Acontecimentos rotários
Rotarianos são premiados

Em reconhecimento pelo trabalho voluntário de atendimento
prestados por seus clubes, os presidentes do Noroeste, do
Freguesia do Ó e do Norte receberam um troféu de
agradecimento, entregue no dia 14 de setembro na reunião em
que o FO recebeu a visita oficial do governador do Distrito 4430,
Paschoal Flavio Leardini, no restaurante Golden Grill e Pizza.

Seminário da Fundação Rotária

. Em agosto, os RCSP Noroeste, Freguesia do Ó e Norte
participaram de uma ação conjunta de saúde e cidadania que
atendeu cerca de mil pessoas no entorno do Largo da Matriz da
Freguesia do Ó. O evento, organizado pela Subprefeitura local,
fez parte da programação de aniversário daquele tradicional
bairro paulistano, considerado um dos mais antigos de São
Paulo.

. O importante evento foi realizado dia 18 de setembro nas
dependências do Ceu Aricanduva, na zona leste. Foi uma
excelente oportunidade dos rotarianos presentes conhecerem
mais sobre esse assunto, de fundamental importância para
todos. Durante o Seminário da Fundação Rotária foram
divulgados os vinte clubes que tiveram seus projetos
selecionados devido à abrangência e necessidades urgentes
das comunidades carentes que assistem. O critério para
escolha foi o julgamento de acordo com as normas rotárias.
O RCSP Noroeste esteve presente com a participação dos
companheiros: presidente Maria Cristina da Silva, Bruno
Leone, Fabrizio Davide Pietro Torrini, Hercules Guilardi, Dora
Maria Leme P. Gerodetti, Orestes Gerodetti e Anna Isabel
Vergueiro Lobo.

Dia da Árvore
Data é
comemorada
dia 21 de
setembro,
quando se
inicia a
primavera no
hemisfério
sul

O dia da árvore, festejado em setembro, tem um significado especial, pois ao final do inverno as plantas
apresentam-se feias, sem vida por terem sido queimadas pelo frio. Com a chegada da primavera, no dia
23 de setembro, elas se renovam, voltam a ter vida, se enchem de flores.
No Brasil, essa data foi instituída em nosso calendário pelo presidente Castelo Branco, através de um
decreto-lei no dia 24 de fevereiro de 1965.
A árvore é considerada a maior planta da espécie terrestre. Possui caule lenhoso, que se transforma em
galhos em sua parte mais alta. Além deste, é formada, também, por raiz, folha, flor, fruto e semente.
Algumas espécies são mais conhecidas, como os pinheiros americanos, as palmeiras brasileiras e as
árvores frutíferas que podem ser encontradas em todo o mundo.
Quase todos os estados brasileiros apresentam uma árvore como símbolo da região. A árvore que
representa o nosso país é o Ipê Amarelo, uma espécie que atinge 15 metros de altura, tendo sua copa
com até seis metros de diâmetro.
Hoje em dia existem muitos problemas ambientais que envolvem a derrubada de árvores. Temos visto o
desmatamento de grandes áreas, prejudicando o equilíbrio da natureza, pois da mesma forma que são
importantes para os seres humanos, são necessárias para toda a cadeia de seres vivos.
Desde 1972, a ONU (Organização das Nações Unidas) trabalha com um programa de reflorestamento
ambiental, através da campanha "Plante um Bilhão de Árvores", a fim de melhorar a qualidade de vida
do planeta.
Plantar uma árvore é muito fácil. Pode-se comprar pequenas mudas ou até mesmo algumas espécies já
desenvolvidas, que chegam a atingir três metros de altura, o que garantirá que floresçam mais rápido.
O plantio de uma árvore é um ato de cidadania e de respeito ao meio ambiente.

