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. Comissões de Serviços
Nos três dias do evento, realizado no Expo Center Norte, mais de seis
mil pessoas passaram pelo local. O espaço do Rotary Club São PauloNoroeste no estande da Abralimp para arrecadação de sapatos para a
Campanha do Pé Calçado recebeu grande número de doadores. O
Clube também participou diretamente da arrecadação de donativos
para as vítimas das enchentes no Vale do Ribeira.
(Pág. 6)

Seminário de Desenvolvimento do
Quadro Social foi um sucesso
. O evento da Governadoria do Distrito 4430 reuniu centenas de
companheiros rotarianos no Colégio Rio Branco. O RCSP Noroeste
esteve presente e participou das palestras e debates, todos muito
proveitosos.
(Pág. 7)

Clube aprova orçamento e
plano de atividades para 2011/2012
. Na assembléia geral extraordinária realizada dia 1º de agosto o
RCSP-Noroeste debateu a peça orçamentária para este exercício,
deliberou a forma de acompanhamento e aprovou o plano de
atividades por aclamação.
(Pág. 4)
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Leitura prazerosa
"Parabéns companheiros. Continua a ser um prazer receber e
ler o seu boletim. Já tive oportunidade de o enviar para os
demais companheiros do Clube e alguns deles já me pediram
para que os futuros recebimentos também sejam enviados a
eles".
Esmeralda Trindade, RC Carnaxide, Portugal
Visita
"O nosso clube - Rotary Clube do Entroncamento participa
ativamente do projeto polio e pessoalmente tenho dois Paul
Harris. Minha filha é economista e co-diretora do escritório de
São Paulo da Hoyer (empresa alemã);ela reside na Rua
Apeninos, perto da Avenida Paulista. Pertenceu ao Rotaract.
Na minha próxima visita a São Paulo farei o possível para
conhecer o seu clube".
José Manuel Fanha
Coerência
"Boletim bem recebido. O troféu concedido à nossa querida
Cidinha foi muito "coeso". É coerente um reconhecimento
condizente com seu perfil. Parabéns para o Clube e para a
Cidinha".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
Uso do pin
"Claramente, use sempre o nosso pin com muito orgulho.
Também devemos empregar todos os nossos esforços para
erradicar a polio em todo o mundo. Um abraço".
Lalo Vela, México

Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 1º de
agosto, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus aberto os trabalhos lendo a mensagem
elaborada especialmente para essa ocasião: "Em
2011-12 peço aos rotarianos que Conheçam a Si
Mesmos para envolver a Humanidade. Peço que
olhem dentro de si para compreender que a
Humanidade, como um todo, tem os mesmos
sonhos, esperanças e aspirações, e enfrenta
problemas semelhantes. Quem quer que sejamos e
onde quer que estejamos, cada um de nós anseia
pela mesma paz, a mesma alegria e a mesma
satisfação em nosso dia a dia. O que queremos
proporcionar aos outros, devemos primeiramente
proporcionar a nos mesmos, pois o que desejamos a
nós é aquilo que outros também desejam para si".
(Kalyan Banerjee, presidente RI). Em seguida,
solicitou a todos que o acompanhassem na
saudação inicial às bandeiras hasteadas.
Protocolo - Apresentado pelo companheiro Orestes
Gerodetti que enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, conforme os lugares: nº 1 presidente Edinalvo Raimundo de Jesus; nº 2 - vicepresidente Hercules Guilardi; nº 3 - primeirasecretária Celia Morau; citou e agradeceu a
presença das convidadas: Terezinha Abreu Sousa,
coordenadora do NRDC Vida e Esperança e
senhora Eliana F. Lima. Por fim, agradeceu o apoio,
mensagens e votos de recuperação da saúde da sua
esposa e companheira do RCSP-Noroeste, Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti, que vem se
restabelecendo satisfatoriamente e espera estar de
volta ao nosso convívio brevemente.
Expediente Secretaria - A primeira-secretária Celia
Morau apresentou a agenda de atividades do Clube
para esta semana; a agenda das visitas oficiais do
governador do Distrito 4430, Ennio Caramella; ofício
da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia
convidando o clube para firmar parceria no evento
Rotary em Ação, dia 26 de agosto, em comemoração
do 431º aniversário da Freguesia do Ó, entre outros
convites e comunicados.

Companheirismo - Feito por Fabrizio Davide Pietro
Torrini que relacionou e comentou as datas
comemorativas da semana, com destaque para o
Dia do Padre, celebrado pela religião católica dia 4
de agosto.
Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo informou que já está vigorando o
prazo para pagamento da contribuição individual de
US$ 100 à Fundação, podendo ser pagos em duas
parcelas, razão pela qual solicitou a compreensão e
colaboração de todos.
(cont. na pág. 4)

Companheirismo

A reunião festiva de posse é sempre uma
solenidade que demanda planejamento
cuidadoso para que tudo saia a contento. Na
semana anterior à bela festa do dia 4 de julho,
esse grupo de companheiros do Noroeste se
reuniu na casa do então presidente eleito
Edinalvo Raimundo de Jesus para cuidar dos
últimos preparativos. Ao lado do presidente
estão Maria Cristina da Silva, Ana Isabel
Vergueiro Lobo, Naíde Aparecida Guilardi,
Elisete Antunes, Hercules Guilardi e Bruno
Leone, que também aproveitaram a ocasião
para praticar bons momentos de companheirismo.
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Relato da última reunião
Tempo livre - O companheiro Bruno Leone reiterou
o convite para a inauguração da 21ª Higiexpo, dia 3
de agosto, às 13 horas, no Expo Center Norte, onde
haverá um espaço cedido pela Abralimp para as
ações de divulgação do Rotary Club São PauloNoroeste e doação de sapatos para a Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi"; deu detalhes do
evento, como funcionará o espaço do Rotary e
enfatizou a importância da presença dos
companheiros nos três dias do evento. Disse, ainda,
que recebeu correspondência do presidente Carlos
Stavon, do RC de Lanus, Buenos Aires, Argentina,
manifestando interesse em desenvolver parceria
com o nosso clube. A convidada Eliana de Lima
apresentou o projeto para concorrer ao subsídio
simplificado de instalação de brinquedos
pedagógicos em uma creche na Vila Brasilândia,
região muito carente e com défcit desse tipo de
equipamento.
Tempo do presidente - Iniciando sua explanação, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus manifestou
sua alegria em estar de volta ao nosso convívio após
um breve período de férias, quando manteve contato
com os companheiros, sempre que possível;
agradeceu ao vice-presidente Hercules Guilardi que
de modo brilhante o substituiu nas duas primeiras
reuniões, pedindo que todos o cumprimentassem
com a saudação rotária. Prosseguindo, agradeceu
ao companheiro Bruno Leone pelo empenho e
dedicação à Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi" e pediu a colaboração dos demais
companheiros se revezando no estande que o
Rotary Club São Paulo-Noroeste terá na 21ª
Higiexpo; disse, também, que os projetos de
subsídios simplificados são coordenados pelo
companheiro Bruno Leone; que amanhã, participará
da reunião-teste que o RCSP Memorial da América
Latina fará aqui neste local, onde nos reunimos;
agradeceu a sugestão vinda do RC Lanus, da
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Argentina para nos unirmos em torno de projetos
comuns, pois devemos, sempre, estimular essas
parceiras, proveitosas para o Rotary em geral;
reiterou a importância da participação dos nossos
companheiros no Seminário de Desenvolvimento do
Quadro Social, que acontecerá sábado, dia 6, no
Colégio Rio Branco, pois o evento reflete a
preocupação da Governadoria do Distrito 4430 com
o processo de aumento do quadro social que a
maioria dos clubes precisa debater e encontrar
soluções satisfatórias e adequadas, como é o caso
do nosso clube. Ainda com a palavra, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus informou que
participará de reunião com os promotores do Projeto
Cidadania em Ação, que acontecerá na região da
Freguesia do Ó, dia 26 de agosto e tão logo tenha
mais informações as transmitirá aos companheiros;
disse que é importante o RCSP-Noroeste, na
qualidade de membro do Conselho Consultivo,
endossar o abaixo-assinado proposto pela
administração do Parque Estadual do Jaraguá
pedindo providências dos órgãos responsáveis para
continuidade do projeto de despoluição dos córregos
e riachos do entorno daquele parque; agradeceu a
visita da coordenadora Terezinha Abreu Souza, do
Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário e
se comprometeu em visitar a entidade para conhecer
melhor e colaborar com os projetos que são
desenvolvidos ali.
Assembléia Geral - Iniciando a segunda parte dos
trabalhos desta reunião, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus esclareceu que a está
transformando em Assembléia Geral para discussão
e análise do orçamento anual e do plano de
atividades do nosso clube para o ano rotário 20112012. A meta é buscar mais ações, de modo objetivo
e adequado aos nossos recursos financeiros, para
que o Noroeste evolua e se destaque ainda mais no
âmbito rotário; agradeceu ao companheiro João
Carlos dos Santos que preparou a peça
orçamentária com cuidado e esmero e a todos que
colaboraram na elaboração do Plano de Atividades.
Aberta a discussão do orçamento, ficou deliberado
que se fará um acompanhamento mensal desse
orçamento para avaliação do seu comportamento e
caso seja preciso, serão feitos os ajustes
necessários, pois o objetivo não é ter lucro, mas
chegarmos ao fim do exercício com as receitas e
despesas equilibradas.
Colocado em votação, o Plano de Atividades foi
aprovado por aclamação.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus deu os
trabalhos por encerrados agradecendo a presença e
colaboração de todos e convidou-os para a
saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda
. 8 de agosto
Reunião ordinária
Preparatória da visita do Governador
Carlino Ristorante
20h30
. 15 de agosto
Reunião ordinária
Fórum Fundação Rotária, com o EGD
2007/2008 - Ronald D´Elia
Carlino Ristorante
20h30
. 22 de agosto
Reunião ordinária
Fórum - Imagem Pública do Rotary
Carlino Ristorante
20h30
. 29 de agosto
Visita oficial do Governador do Distrito
4430
Carlino Ristorante
Salão principal - 20h30

Companheirismo
. O companheiro Messias Manoel de
Oliveira teve dupla comemoração
recentemente: seu aniversário no dia 5 e
aniversário de casamento, no domingo, 7 de
agosto.
. Nesta segunda-feira, 8 de agosto, é o dia do
aniversário de Frederico, filho dos
companheiros Dora Maria e Orestes
Gerodetti.

Datas comemorativas
Agosto
. 8 - Dia do Bandeirante
. 9 - Dia Internacional do Índio
.10 - Dia do Direito
Dia da Enfermeira
Dia Mundial da Solidariedade Cristã
.11 - Dia do Garçom
Dia do Pindura
Dia do Advogado
Dia do Hoteleiro
Dia da Televisão
Dia do Magistrado
Dia Nacional do Estudante
Dia Internacional da Logosofia
Dia da Conscientização Nacional
.12 - Dia Nacional das Artes
Dia do Cortador de Cana
Dia dos Escoteiros do Mar
.13 - Dia do Azar
Dia do Economista
Dia da Bandeirante
Dia dos Encarcerados
.14 - Dia do Protesto
Dia da Unidade Humana
Dia do Artista Plástico
Dia do Combate à Poluição
Dia dos Pais

11 de agosto
Dia do Advogado
"São os homens e não as leis que precisam
mudar. Quando os homens forem bons,
melhores serão as leis. Quando os homens
forem sábios, as leis por desnecessárias,
deixarão de existir. Mas isto será possível,
somente, quando as leis estiverem escritas e
atuantes no coração de cada um de nós".
(Hermógenes)

Noroeste participa de ação social na Higiexpo
e supera metas iniciais
No espaço cedido pela Ação Social da Abralimp, clube recebeu doações para a Campanha
do Pé Calçado e angariou donativos para as vítimas das enchentes no Vale do Ribeira
A Higiexpo 2011, 21ª Feira de Produtos e Serviços para
Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental, realizada
dias 3, 4 e 5 de agosto no Pavilhão Amarelo do Expo
Center Norte, foi visitada por mais de seis mil pessoas, o
que por si só atesta o sucesso do evento. O Rotary Club
São Paulo-Noroeste, graças ao apoio da Leone
Equipamntos, empresa do companheiro Bruno Leone e da
direção da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza
Profissional, participou da Ação Social promovida por essa
entidade e teve a oportunidade de arrecadar grande
quantidade de sapatos para a Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi". Foi uma excelente oportunidade de
promover a imagem pública do Rotary, divulgando seus
projetos e campanhas permanentes, o que despertou o
interesse de todos que visitaram o estande.
As ações do Clube, coordenadas pelo presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, contaram com a participação direta
dos companheiros Hercules Guilardi e sua esposa e
companheira do RCSP-Freguesia do Ó, Naíde Aparecida
S. Guilardi, Bruno Leone, Vinicius Pepe Leone, Celia
Morau, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Fabrizio Davide Pietro
Torrini, Francisco Miguel Vaz de Lima e Orestes Girodetti.
Agradecimentos - O sucesso da participação do Rotary
Club São Paulo-Noroeste nesse importante evento é
compartilhado com os extraordinários parceiros Luciano
Gálea, presidente da Abralimp, Clara Barreiros,
presidente da Ação Social da Abralimp, o companheiro
Bruno Leone e os colaboradores da Leone Equipamentos
que não mediram esforços para auxiliar na coleta e
transporte das doações recebidas.
Momento especial - No último dia da Feira, o presidente
do Noroeste Edinalvo Raimundo de Jesus compartilhou
com a presidente da Ação Social da Abralimp, Clara
Barreiros, a campanha de arrecadação de donativos para
as vítimas das enchentes do município de Eldorado
Paulista, no Vale do Ribeira. O Rotary se fez presente
divulgando o pedido de ajuda encaminhado à
Governadoria do Distrito 4430 e percorrendo os estandes
dos expositores da Feira arrecadando mais de cem quilos
de produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados que
serão doados aos desabrigados daquela cidade.
Ajuda continua - Os donativos angariados são de grande
valia, contudo ainda há necessidade de água, alimentos
não perecíveis, botas, roupas e material de limpeza. A
Abralimp e o RCSP-Noroeste contam com a compreensão
de todos para prosseguimento deste gesto humanitário.
As doações devem ser enviadas diretamente para a sede
da Abralimp, aos cuidados de Clara Barreiros, Avenida
Nove de Julho, 5593, cj. 22/23, São Paulo.

Campanha do Pé Calçado é contínua
Desde a sua criação em julho de 2002, a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" arrecadou mais
de trinta e três mil pares de sapatos o que permitiu o atendimento de muitas instituições e
comunidades carentes de várias regiões da Capital e de outros municípios do Estado de São Paulo.
No entanto, as necessidades são sempre crescentes e a Campanha continua mobilizada para
atender da melhor maneira possível os pedidos que recebe. Os donativos podem ser entregues nos
dias de reunião do RCSP-Noroeste - segundas-feiras, a partir das 20 horas, no Carlino Ristorante,
Rua Traipu, 91, bairro do Pacaembu, São Paulo e nos dias úteis, horário comercial, na sede da Leone
Equipamentos, aos cuidados do companheiro Bruno Leone, à Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda;
telefones: 3393-3636 e 3392-6277.

Participação na FIEV
. No período de 10 a 12 de agosto, acontece em Barretos, no Parque do Peão, o 1º Fórum

Internacional de Economia Verde - FIEV, Estragégias para o Agronegócio. Haverá palestras e paineis
de debates de especialistas, voltados para soluções com foco no agronegócio.
Ao participar do FIEV, os expositores e inscritos estarão contribuindo para a construção do Pavilhão
de Hipoterapia que atenderá no Parque do Peão crianças e adultos com necessidades especiais. A
empresa Leone Equipamentos participa do evento onde, também, divulgará a Campanha do Pé
Calçado.

Noroeste participa de Seminário de
Desenvolvimento do Quadro Social
. No sábado, dia 6 de agosto, a Governadoria do Distrito 4430 promoveu no Colégio Rio Branco o

Seminário de Desenvolvimento do Quadro Social, quando foram apresentadas oportunas
orientações sobre imagem pública do Rotary e ações voltadas ao próprio desenvolvimento e
manutenção do quadro associativo dos clubes. O Fórum, sob a coordenação geral do governador
Ennio Caramella, abordou questões pertinentes, com depoimentos de como alguns clubes praticam e
divulgam sua imagem e desenvolvem o quadro associativo.
Ao participar de uma das mesas de debates, o presidente do RCSP-Noroeste, Edinalvo Raimundo de
Jesus, destacou as ações promovidas pelo Clube como a Paella Beneficente, Campanha do Pé
Calçado na Higiexpo 2011 e a Campanha de Uso Permanente do Pin, todos com o objetivo de
promover os projetos de assistência à comunidade, divulgar a imagem e ações rotárias e proporcionar
o desenvolvimento do quadro de companheiros do Noroeste.
Participaram do Seminário de Desenvolvimento do Quadro Social, além do presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, os companheiros Ana Isabel Vergueiro Lobo, Bruno Leone, Celia Morau,
Hercules Guilardi e Maria Cristina da Silva.

Reflexão
Uma noite, um velho índio falou ao
seu neto sobre o combate que
acontece dentro das pessoas. Ele
disse:
_ Há uma batalha entre dois lobos
que vivem dentro de nós.
_ Um é mau - é a raiva, inveja, ciúme,
tristeza, desgosto, cobiça, arrogância,
pena de si mesmo, culpa,
ressentimento, inferioridade, orgulho
falso, superioridade e ego.
_ O outro é bom - é alegria,
fraternidade, paz, esperança,
serenidade, humildade, bondade,
benevolência, empatia, generosidade,
verdade, compaixão e fé.
O neto pensou nessa luta e perguntou
ao avô - Qual lobo vence?
O velho índio respondeu:
_ Aquele que você alimenta!.

Acontece na região
Missa em agradecimento na
Basílica de Aparecida

Em agradecimento por tantas coisas boas que foram vivenciadas juntos
durante o ano rotário 2010/2011, o EGD do Distrito 4430 Paschoal Flavio

Inclusão digital
para adolescentes
. A Associação Cultural e Desportiva Bandeirante está
lançando mais um curso de inclusão digital gratuito para
adolescentes com deficiência física ou intelectual. O
Projeto Novação Digital visa ao atendimento de 120
jovens durante um ano, divididos em três turmas e será
desenvolvido por uma equipe multiprofissional composta
por assistente social, psicóloga, fonoaudióloga, arteeducadora, psicopedagoga e terapeuta ocupacional. Para
participar é necessário: ter de 14 a 17 anos de idade, cópia
dos RGs do responsável e do adolescente, comprovante
de residência e laudo médico. Aulas de segunda a sextafeira, períodos da manhã ou tarde, duas turmas por
período, com 10 alunos cada; duração do curso: quatro
meses. Mais informações na sede da Associação, à Rua

Leardini convida todos os
companheiros dos clubes desse
distrito para a missa que será
celebrada dia 17 de setembro, às
12 horas, na Basílica de Nossa
Senhora Aparecida. O celebrante é
o padre Paulo Santana Ribeiro,
companheiro do RCSP-Noroeste,
clube que tomou a iniciativa de
promover o evento religioso. A
caravana sairá do Colégio Rio
Branco; o preço é R$ 45,00 por
pessoa. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas pelo
telefone 3797-7550, com Fernando
ou Daisy, da Fernando Lucio
Viagens. É recomendável que os
clubes interessados em participar
desse evento religioso organizem
suas próprias listas de inscrições.

Itaiquara, 155, próximo à Avenida Itaberaba, das 8 às 12 e
das 13 às 17 horas, telefones: 3976-0262 e 3991-9199,
com Ivone ou Jad.

Forum levantará
impactos na região NO
. A distrital Noroeste da Associação Comercial de São
Paulo, por intermédio de seu Comitê Técnico de Política
Urbana promove o Fórum: Levantamento de Impactos e
suas Compensações, além de levantar as necessidades
da região resultantes da implantação do Centro de
Eventos de Pirituba. O evento visa, também, propor
medidas de compensação. O convite é dirigido às
lideranças das diversas entidades da região. O Fórum
acontece dia 9 de agosto, terça-feira, às 19 horas na sede
da Distrital Noroeste da ACSP, à Rua Luis Braille, 8, Vila
Pereira Barreto, Pirituba.

Missa em homenagem
ao Dia dos Pais
. O Fórum Cidadão Idoso e a Paróquia Nossa Senhora
Aparecida convidam a comunidade da região Noroeste
para participar da Missa Sertaneja em homenagem ao Dia
dos Pais, que será realizada dia 13 de agosto, sábado, das
14 às 17 horas. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida fica
na Praça 25 de Novembro, na Vila Zatt, Pirituba e os
cantos da missa, celebrada pelo padre Alécio, ficam sob a
responsabilidade dos idosos do Fórum. O evento conta
com a parceria da Associação Vida e Esperança, Núcleo
Rotário de Desenvolvimento Comunitário, CRAS
Pirituba-Jaraguá e Supervisão de Cultura PiritubaJaraguá

Acontecimentos rotários
Treinamento de voluntários

.

A Shelterbox do Brasil promoverá a quarta
edição de treinamento de voluntários, dia 3 de
setembro, no Colégio Eduardo Gomes, locali-

zado à Rua Major Carlo Del Prete, 1120, das
7h30 às 18h30, em São Caetano do Sul.
A Shelterbox é o maior projeto da história do
Rotary Club e é de suma importância para o
nosso principal lema, que é promover a paz
mundial. Inscrições e mais informações no
e-mail: shelterboxbrasil@shelterbox.org.br ,
fone: 4436-5871, ou no site:
www.shelterbox.org.br e ainda pelo correio,
endereçando a correspondência para Conrado
Orsatti, presidente da Shelterbox Brasil, Rua
Xavier de Toledo, 302, CEP 09010-130, Santo
André, São Paulo.

Visitas oficiais do Governador

.

Nesta semana, o governador do Distrito 4430, Ennio Caramella,
visita oficialmente os seguintes clubes:
8 de agosto - segunda-feira
RCSP Brás
9 de agosto - terça-feira
RCSP Parque Novo Mundo
10 de agosto - quarta-feira
RC de Mogi das Cruzes-Norte
11 de agosto - quinta-feira
RCSP Itaquera
15 de agosto - segunda-feira
RCSP São Mateus

Relações internacionais da CIP-PLOP
. A Comissão Interpaises Brasil-Portugal e Países de Língua Oficial Portuguesa (CIP-PLOP) é
uma das mais de 300 comissões interpaises no mundo. No entanto, a CIP-PLOP tem o propósito
comum de defender e valorizar a língua portuguesa. Os projetos que um clube realiza podem se
tornar ou inspirar projetos internacionais, no espírito de servir que une a todos.
A missão da CIP-PLOP é contribuir para a paz mundial por meio do encontro de rotarianos de língua
portuguesa e a realização de projetos. Os objetivos da Comissão abrangem entendimento mútuo,
educação e cultura, nutrição e saúde e meio ambiente. Mais de 260 milhões de pessoas falam
português no mundo e esta é a única CIP cujo elo é a língua entre os paises: Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

Presidente sanciona lei gerada em Rotary
. A presidente Dilma Rousseff sancionou dia 10 de julho lei de autoria do deputado federal Marcos
Montes (DEM/MG) que cria a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRI). A nova lei põe
fim à exigência de sócio para abrir pequenas empresas, permitindo que apenas uma pessoa
responda pelo empreendimento. O capital social mínimo exigido é de 100 salários mínimos - R$ 54,5
mil. As declarações da área econômica do Governo, após a sanção, deixam claro que a iniciativa do
deputado Montes marca o primeiro passo para a reforma tributária nacional. O projeto nasceu em
Uberaba a partir de sugestão do advogado Paulo Leonardo e das entidades: Rotary Club UberabaPortal do Cerrado, OAB e ACIU.

11 de agosto
Dia do Advogado
Porém, com o passar dos anos, o número de
alunos nos cursos aumentou muito, causando
prejuízos aos comerciantes, motivo pelo qual
deram fim à brincadeira.
Em 1930, no Largo do São Francisco,
estudantes voltaram com a brincadeira e ainda
atualmente vários deles mantêm a tradição de
comer, beber e sair sem pagar suas contas.
O profissional formado em direito pode atuar em
duas áreas: na advocacia, trabalhando na
defesa dos interesses de seus clientes e na
área jurídica, prestando concursos públicos
para os cargos de promotor de justiça,
delegado, juiz, procurador, entre outros.
O dia do advogado é comemorado no Brasil em
duas datas distintas: 19 de maio e 11 de agosto.
Isto porque 19 de maio é a data do padroeiro da
profissão, Santo Ivo, que viveu 50 anos, de
1253 a 1303. O jovem era de família humilde e
aos 14 anos se interessou pelo curso de direito.
Quando profissional, sua escolha foi trabalhar
nas áreas do direito civil e canônico,
defendendo os direitos das pessoas que não
tinham meios de pagar por esses serviços.
Já a data de 11 de agosto surgiu como
homenagem aos profissionais da advocacia
devido à criação do primeiro curso de direito no
Brasil. na Faculdade de Direito de São Paulo,
através de um decreto assinado por D. Pedro I,
em 11 de agosto de 1827. A segunda faculdade
do curso foi implantada em Olinda,
Pernambuco. Também havia o desejo de criar
uma instituição que acolhesse e orientasse os
advogados, o que aconteceu em 1843, com a
criação do Instituto dos Advogados Brasileiros.
Esse instituto tinha como principal objetivo
constituir uma Ordem dos Advogados do
Império.
Em homenagem à criação da primeira
faculdade, comerciantes de restaurantes
começaram a custear as despesas dos
estudantes que frequentavam seus
estabelecimentos. Com isso, instituiu-se o "dia
do pindura", quando os estudantes não
precisariam pagar suas contas.

Ao terminar a graduação, os formandos devem
tirar a carteira da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), que lhes outorga o exercício da
profissão.
No direito existem várias áreas para se
trabalhar, pois aparece dividido de acordo com
o círculo de necessidades das relações
humanas, uma vez que tem como objetivo
organizar a vida da sociedade.
Para isso, foram criados os códigos
processuais, que retratam as normas, os
direitos e deveres dos cidadãos em cada uma
das áreas, podendo ser penal, civil,
constitucional, administrativo, tributário,
trabalhista, internacional, digital, ambiental, de
direitos intelectuais, de arbitragem
internacional, público e privado.
A área mais recente é a do direito digital,
conferindo as responsabilidades de quem
trabalha com o uso da informática e as relações
entre usuários, agentes e fornecedores, como
provedores de internet, empresas de software,
bancos e lojas virtuais.
A área de arbitragem internacional lida com
disputas comerciais e fiscais entre países ou
empresas e instituições de diferentes nações.
Uma área que está em grande evidência é a do
direito ambiental, cuidando da preservação do
meio ambiente através das relações do homem
com a natureza.
(Fonte: www.brasilescola.com e
www.velhosamigos.com.br)

