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Presidente eleito do RI
apresenta lema para 2012/2013
"A Paz Através do
Servir". Este é o lema
para o ano rotário
2012/2013
apresentado pelo
presidente eleito do
RI, Sakuji Tanaka.
Para ele, a paz não é
algo que pode ser
alcançado apenas por
tratado, governos ou
atos heróicos. É algo
que se pode encontrar
e alcançar a cada dia
e o Rotary pode nos
ajudar a encontrá-la.
(Pág. 9)

Dia da nãoviolência
lembra a morte
de Gandhi
. Proclamado pela ONU como o
dia da não-violência, 30 de janeiro
é uma homenagem a Mahatma
Gandhi, o líder pacifista indiano,
cujo assassinato ocorreu nesta
data em 1948.
(Pág. 10)
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Como nasce um líder
. Ao proferir palestra sobre o tema, o companheiro Fabrizio Davide Pietro
fez uma analogia entre o funcionamento do computador e o cérebro
humano. Outro ponto abordado foi a importância da educação na primeira
infância como fator primordial para o desenvolvimento pleno de uma
pessoa. A palestra foi proferida na reunião do Rotary Club São PauloNoroeste, dia 16 de janeiro.
(Pág. 4)
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Relato da última reunião
Abertura O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia dezesseis de janeiro de 2012,
no espaço de eventos do Hotel San Raphael, tendo o
presidente interino Orestes Gerodetti aberto os
trabalhos cumprimentando os presentes,
justificando, ainda, as ausências de parte dos
companheiros que estão viajando e do presidente
Edinaldo Raimundo de Jesus que ficou
impossibilitado de comparecer a esta reunião por
motivos profissionais. Em seguida, solicitou a todos
que o acompanhassem na saudação inicial às
bandeiras hasteadas.
Protocolo Feito pelo companheiro Bruno Leone, que enunciou
a composição da mesa diretora dos trabalhos
conforme os lugares: número 1 - presidente interino
Orestes Gerodetti; número 2 - companheiro e
palestrante da noite Fabrizio Davide Pietro Torrini e
número 3 - primeira-secretária, companheira Celia
Morau.
Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau destacou a
correspondência recebida, conforme descrito na
edição de hoje do boletim informativo do Clube,
apresentou a agenda da semana, observando que já
se encontram abertas as inscrições para a 21ª
Conferência Distrital, que será realizada no período
de 17 a 20 de maio em Águas de Lindóia.
Companheirismo A companheira e past presidente Ana Isabel
Vergueiro Lobo falou sobre os aniversariantes da
semana e o companheiro Francisco Miguel Vaz de
Lima comentou as datas comemorativas do mesmo
período.
Tempo do presidente Após o intervalo do jantar, o presidente interino
Orestes Gerodetti reiterou a importância dos
companheiros prestigiarem a Conferência Distrital
deste ano; falou sobre o Plano de Atividades

que deve ter continuidade conforme o planejado,
solicitando o empenho de todos na execução dos
projetos e eventos programados, lembrando, ainda,
que já está sendo estudada a programação especial
em comemoração ao 40º aniversário de fundação do
Rotary Club São Paulo-Noroeste.
Palestra Prosseguindo com a palavra, o presidente interino
Orestes Gerodetti apresentou o companheiro
Fabrizio Davide Pietro Torrini, convidando-o para
ministrar a palestra "Como nasce um líder",
conforme sugestão formulada na última reunião.
Iniciando sua explanação, o companheiro Fabrizio
esclareceu que teve a preocupação de abordar o
tema, mostrando passo a passo o processo de
nascimento de um líder, independente do segmento
em que atue, frisando, ainda, que não há
(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinalvo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4
Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
*Terceirização: Contabilidade Tributária, Trabalhista e Previdenciária
*Treinamento e desenvolvimento de cursos customizados

Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, 4º andar - Santana, SP Telefone: (11) 3567-2100
www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br
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seu desenvolvimento físico e intelectual e porque
uns se destacam dos demais e os processos
desencadeados para que isso ocorra. Na sua
opinião, um dos pontos mais importantes na
formação de uma pessoa é a educação que ela
recebe na primeira infância, ressaltando que isso é
fundamental para o pleno desenvolvimento humano
e, consequentemente, de uma sociedade.
Prosseguindo, o companheiro Fabrizio prestou
informações complementares sobre o tema, falando,
ainda, da importância da tecnologia no mundo atual,
e de como ela pode melhorar a vida das pessoas e
de uma nação inteira. Colocando-se à disposição
para esclarecimentos, respondeu a várias
indagações formuladas pelos presentes, tendo,
ainda, a maioria a oportunidade de também expor
suas opiniões.Por fim, agradeceu a oportunidade de
falar sobre um tema que tanto aprecia e colocou-se à
disposição para voltar ao assunto em uma outra
oportunidade. O companheiro Fabrizio Davide Pietro
Torrini foi bastante aplaudido e cumprimentado pelos
presentes dado os importantes esclarecimentos que
transmitiu a todos.

qualquer alusão às publicações de auto-ajuda, muito
recorrentes quando se fala em liderança.
Prosseguindo, disse que o termo é heterogênio e
que a definição é complexa, pois um líder pode ser
pessoas de praticamente todos os segmentos, como
artistas, políticos, empresários, religiosos,
profissionais liberais e voluntários que atuem em
comunidades. Para melhor exemplificar o
surgimento de um líder, o palestrante fez uma
analogia com a criação do computador, as partes
que compõem esse equipamento, o processador, as
memórias RAM e ROM, os meios para inserção de
dados que pode ser feita pelo teclado, mouse ou voz.
falou, ainda, da lógica do computador e do sistema
binário, sendo um "bit" a menor parte de um sistema.
Transportando esse raciocínio de funcionamento do
computador para as pessoas, falou sobre a estrutura
do corpo humano, a captação de fontes de energia, o
cérebro - com o consciente e o inconsciente, a
influência do meio onde a pessoa vive, que reflete no

Encerramento O presidente interino Orestes Gerodetti agradeceu
uma vez mais o companheiro Fabrizio pela
excelente explanação com que nos brindou nesta
reunião, agradeceu, também, a participação dos
demais companheiros e ninguém mais desejando
fazer uso da palavra deu os trabalhos por
encerrados, solicitando a todos que o
acompanhassem na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Quem sabe o que o Rotary faz?
. Pesquisa realizada em seis países mostra que muita
gente já ouviu falar de nós, mas ainda não sabe
exatamente o que realizamos.
Uma pesquisa realizada pelo Rotary International
mostrou que uma média de 62% dos não-rotarianos já
ouviu falar do Rotary, mas desses somente 37% têm
alguma familiaridade com o que o Rotary faz. A
pesquisa foi realizada em 2010 e envolveu um total de
1.000 pessoas de seis países: Argentina, Austrália,
Alemanha, Japão, África do Sul e Estados Unidos. O
objetivo era avaliar a consciência e a percepção do
público em geral a respeito da nossa organização. Os
resultados desse levantamento refletem os de uma
pesquisa similar realizada em 2006, apesar de os
entrevistados terem ouvido falar do Rotary, a maioria
sabe pouco sobre suas atividades. Dos seis países
pesquisados, a Austrália teve a maior proporção de
entrevistados que disseram saber da existência do
Rotary (95%); a Alemanha teve a mais baixa (34%).
Mas saber da existência do Rotary nem sempre se
traduz em familiaridade com o que ele faz. Enquanto
quase todos os entrevistados australianos disseram
que tinham ouvido falar do Rotary, apenas 33%
disseram que tinham alguma familiaridade com a sua
missão. Na África do Sul, onde 80% indicaram que
sabiam da existência do Rotary, apenas 18% disseram
que estavam familiarizados com suas atividades.
A pesquisa foi feita com base num corte transversal da
população de cada país, envolvendo aspectos como
idade, gênero, nível de renda e de escolaridade.
(Transcrito do Brasil Rotário, edição de janeiro/12)
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Datas comemorativas
Janeiro

. 30 - Dia da Não-Violência e da Paz
(homenagem a Mahatma Ghandi)
Assassinato de Mahatma Ghandi, em
Nova Delhi (1948)
Dia Nacional das Histórias em
Quadrinhos
Dia da Saudade
. 31 - Dia do Hanseniano
Lançamento do 1º satélite pelos
Estados Unidos (1958)
Dia Mundial da Solidariedade
Dia Mundial do Mágico (1968)

Fevereiro

. 1º - Dia do Publicitário

. 2 - Dia Mundial das Zonas Úmidas
Dia de Iemanjá
Dia de N. Sra. dos Navegantes
Dia do Agente Fiscal
. 3 - Instalação da 1ª Nave Terrestre na
Lua, em 1966
. 4 - Dia Mundial da Luta contra o Câncer

Dia
do
nascimento
de
Luiz Vaz
de Camões
(1524)
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Agenda
30 de janeiro
Reunião Ordinária
Hotel San Raphael - 2º andar
20h30
6 de fevereiro
Reunião Ordinária - Companheirismo
Hotel San Raphael - 2º andar
20h30
13 de fevereiro
Reunião Ordinária
Palestra: Mês da Compreensão Mundial
20h30
20 de fevereiro
Reunião suspensa
Carnaval
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas

Companheirismo
Na quinta-feira, 2 de fevereiro, quem festeja
aniversário é a garota Gabriela, filha do casal
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus e Elisete
Antunes.

. 5 - Dia do Datiloscopista
Dia do Papiloscopista

Flávio, filho do companheiro e past presidente
Orestes Gerodetti, aniversaria no sábado, 4 de
fevereiro.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Fevereiro
Mês da Compreensão Mundial
. Fevereiro foi inicialmente escolhido como o Mês da Compreensão Mundial devido ao fato de que
nele se celebra, no dia 23, o aniversário de fundação do Rotary International. Para comemorá-lo, os
Rotary Clubs são incentivados a apresentarem programas que tenham por objetivo a promoção da
compreensão e da boa vontade mundial. Incentiva-se, também, a implementação de projetos de
Serviços à Comunidade Mundial em outras partes do mundo.
Quantos somos
No mundo
Número de clubes: 34.247
Total de rotarianos: 1.217.325
Países e regiões onde o Rotary está presente: 216
Número de distritos rotários: 533
Rotaract Clubs: 9.046 (em 171 países)
Total de rotaractianos: 208.058
Interact Clubs: 13.974 (em 135 países)
Total de interactianos: 321.402
Núcleos Rotários de Desenvolvimento
Comunitário: 7.365 (em 80 paises)
Total de voluntários não-rotarianos: 169.395
No Brasil
Número de clubes: 2.374
Total de rotarianos: 56.278
Número de distritos rotários: 38
Rotaract Clubs: 697
Total de rotaractianos: 16.031
Interact Clubs: 786
Total de interactianos: 18.078
Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário: 327
Total de voluntários não-rotarianos: 7.521
(Fonte: Revista Brasil Rotário, janeiro/12)

Locação de bolos cenográficos
para casamento, bodas e 15 anos
Bolos artísticos - pasta americana
Cup Cake
3672-1762 7309-3379
Companheira Maria Cristina da Silva
www.deliciartsconfeitaria.com.br

Campanha do Pé Calçado é permanente
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 Hotel San Raphael Largo
do Arouche, 150, 1º andar Centro 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.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Precisamos continuar a receber seus sapatos.
CONTINUE A MOSTRAR QUE VOCÊ TEM BOM CORAÇÃO.

Campanha do Pé Calçado - Marcelo Guilardi
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - NOROESTE - DISTRITO 4430
Presidente 2011/2012 - Companheiro EDINALVO RAIMUNDO DE JESUS
Governador do Distrito 4430 2011/2012 - Companheiro ENNIO CARAMELLA
Presidente Rotary Internacional 2011/2012 - Companheiro KALIAN BENERJEE

Área de atuação Zona Noroeste da Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - Brasil
Nosso objetivo é DAR CALÇADOS A QUEM ESTÁ PRECISANDO, pode ser masculino, feminino,
infantil e adulto de qualquer marca, modelo e cor, pode também ser tênis, todos em bom estado.
A sua contribuição é muito importante, além se sentir-se bem e feliz, o seu próximo estará melhor e
mais feliz. Sempre tem alguém carente, vamos fazer que TODOS TENHAM CALÇADOS.
A partir de agora você é um ARRECADADOR e contribuinte.
VAMOS PISAR FIRME NESTA CAMPANHA.
Para todo Pé existe o SEU CALÇADO. O melhor carinho é a CONSIDERAÇÃO.

A Campanha é contínua
Bruno Leone
ROTARY CLUB - SÃO PAULO NOROESTE
Distrito 4430 do Rotary Internaciona
Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda CRP: 01135-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 393-3636 e 3392-6277l
E-mail: diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br
Site: www.rotary4430.org.br
www.rotary.org. br

ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
De 01/07/02 até 30/06/2003 - 1100 PARES
De 01/07/03 até 30/06/2004 - 4000 PARES
De 01/07/04 até 30/06/2005 - 6000 PARES
De 01/07/05 até 30/06/2006 - 4000 PARES
De 01/07/06 até 30/06/2007 - 2700 PARES
De 01/07/07 até 30/06/2008 - 3200 PARES
De 01/07/08 até 30/06/2009 - 4100 PARES
De 01/07/09 até 30/06/2010 - 4200 PARES
De 01/07/10 até 30/06/2011 - 6700 PARES
TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06/2011
36.000 PARES

Colaboração e Apoio:

Local de entrega: Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda - CEP: 01135-030 e nas reuniões do
Rotary Club São Paulo Noroeste às 2ª feiras às 20,00 hs no Hotel San Raphael - Largo do Arouche - SP.

Não aceitamos doações em dinheiro

Para tudo que você
pensar, dizer ou
fizer, aplique a
Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?
3. Criará boa vontade
e melhores amizades?
4. Será benéfico para
todos os
interessados?

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontece na região
Curso sobre educação no trânsito
visa inclusão social
. A Companhia de Engenharia de Tráfego abriu inscrições para o curso de Inclusão da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida na Educação para o Trânsito, que tem como objetivo principal a
conscientização da população no que diz respeito às pessoas com deficiência e o seu processo de
inclusão na sociedade. O curso, gratuito, é feito pela internet e oferece ao interessado uma plataforma
virtual dinâmica com materiais diversos, conteúdos elaborados em animação, atividades de
pesquisa, projetos, atividades colaborativas, jogos e textos de apoio. O público-alvo é formado por
educadores, profissionais de ONGs, cuidadores e demais interessados no tema. O curso tem carga
horária de 20 horas, distribuídas em quatro aulas a serem ministradas durante o período de 21 dias
corridos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site: www.cetsp.com.br pelo banner
Ensino à Distância. Mais informações pelo e-mail ead@cetsp.com.br

Grupo ajuda dependentes
químicos e de álcool
. O grupo Esperança Viva, com a ajuda de voluntários, oferece auxílio a quem sofre com dependência
química e álcool, fazendo encaminhamento para internações e acolhimento a ex-dependentes e
familiares. Os voluntários do Grupo se reúne às segundas-feiras, das 19 às 21 horas, na Paróquia
Nossa Senhora da Expectação do Ó, que fica no Largo da Matriz, sem número, Freguesia do Ó. Mais
informações sobre o Grupo Esperança Viva podem ser obtidas pelos telefones: 7054-1550, com
Frider e 3932-4532, com Neuci.

Fundação oferece curso de
arte para professores
. A Fundação Stickel oferece 40 vagas gratuítas para professores e educadores sociais da
Brasilândia, que terão uma oportunidade especial de ampliar seus conhecimentos sobre arte.
Inscrições até 11 de fevereiro. O curso Aproximação com a Arte tem duração de 148 horas e aulas aos
sábados pela manhã na Casa de Cultura da Brasilândia, em parceria com o Instituto Minidi Pedroso
de Arte e Educação Social e a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia. São 40 vagas direcionadas a
professores e educadores sociais que atuem em escolas públicas ou em organizações sociais ONGs, igrejas, associações da Brasilândia. Para participar, os interessados devem preencher ficha
de inscrição, que pode ser retirada na Casa de Cultura da Brasilândia (Praça Benedicta Cavalheiro,
s/nº) ou no site da Fundação Stickel: www.fundacaostickel.org.br Depois, devem entregá-la na Casa
de Cultura, entre os dias 9 e 11 de fevereiro, das 9 às 16 horas. Será feita entrevista no ato da entrega.
Mais informações pelos telefones: 3922-7664 e 3922-9123, com Thaís ou 3083-2811, com Roberta.

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

Avenida Clavásio Alves da Silva, 70
Bairro do Limão - São Paulo, SP
Fones:

(11) 3931-9341 - 3936-8267

Homenagem aos
piritubanos
. Em comemoração ao 127º aniversário de
Pirituba, acontece uma sessão solene da
Câmara Municipal de São Paulo, dia 3 de
fevereiro, sexta-feira, às 19h30, na sede da
Associação Comercial de São Paulo-distrital
Noroeste. A iniciativa é do vereador Eliseu
Gabriel e na oportunidade serão homenageadas lideranças e personalidades da região. A Associação Comercial de São Paulodistrital Noroeste fica na Rua Luís Braille, nº
8, Vila Pereira Barreto, Pirituba.
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Acontecimentos rotários
A Paz através do Servir

. O presidente eleito do RI Sakuji Tanaka, do Japão,
revelou o lema para o ano rotário 2012/2013, durante a
abertura da sessão plenária da Assembléia Internacional
de 2012 no dia 16 de janeiro, um evento de treinamento
para Governadoria do Distrito do Rotary. O presidente
Tanaka pediu para que todos os rotarianos construam a
"Paz Através do Servir".
"Paz, independente de sua definição, é uma meta
verdadeira e realista para o Rotary. A paz não é algo que
pode ser alcançado apenas por tratados, governos ou atos
heróicos. É algo que podemos encontrar e alcançar a cada
dia e de maneiras muito simples. A paz tem diferentes
ignificados para diferentes pessoas", disse Tanaka.
"Não há uma definição certa ou errada, dependendo de
como usamos a palavra, aquele é o significado de paz
para cada um de nós. E independente de como a usamos
e de como a entendemos, o Rotary pode nos ajudar a
alcançar a paz", declarou. Tanaka, um empresário da
região metropolitana de Tóquio, contou como se tornou
rotariano, ampliou sua compreensão do mundo. Após se
associar ao Rotary Club de Yashio, em 1975, disse que
começou a perceber que seu propósito na vida não era
ganhar mais dinheiro e sim ser mais útil para as outras
pessoas.
Disse mais - que vem de uma família muito humilde, que
faz parte da primeira geração pós-guerra no Japão e
cresceu valorizando e priorizando as necessidades da sua
comunidade e não as suas próprias.
Ele ressaltou que a tradição japonesa de colocar as
necessidades da sociedade acima das individuais, ajudou
a reconstruir seu país após a guerra, o tsunami e o
terremoto, em março de 2011.

Poemas em forma de cordel

O companheiro Levi Torres Madeira, do RC de
Fortaleza, Ceará, é profissional da área da saúde,
exercendo a profissão de médico oftalmologista. Mas
ele tem também um outro lado muito versátil e
inspirador. Levi é escritor e escreve poemas em forma
de cordel, tendo uma vasta produção, acrescida de
novos trabalhos quase que semanalmente. O último
poema criado por ele é Cirurgiando, que trata da
intervenção cirúrgica, com todo equipamento
tecnológico hoje disponível aos profissionais e aos
pacientes. Eis uma pequena amostra do talento do
companheiro Levi:
Cirurgia atualmente
É de grande precisão
Aparelho utilizado
É de última geração
É alta tecnologia
Aliada à maestria
Buscando exatidão
A obra completa de Levi pode ser vista no site:
www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros

Produtos

Auto/Vida/Saúde/Aluguel
Empresa/Residência
Transporte
Condomínios/Previdência
Viagens
R.C. Profissional/Garantias

Consórcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
e-mail: sbarbara97@ig.com.br
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Geral
30 de janeiro
Dia da Não-Violência lembra a morte de Gandhi

. O dia 30 de janeiro foi proclamado pela ONU
como dia da não-violência em homenagem a
Mohandas K. Gandhi, cujo assassinato ocorreu
nesta data em 1948. Trata-se de uma iniciativa
voltada à educação para a paz, a solidariedade e o
respeito pelos direitos humanos.
Gandhi, também chamado Mahatma, que significa
"grande alma" - "alma iluminada", nasceu na Índia
em 1869. É considerado um dos principais
expoentes do pacifismo e da luta pelo respeito e
realização dos direitos humanos e da justiça.
Após estudar direito na Inglaterra, foi trabalhar na
África do Sul como advogado. Lá começaram as
suas primeiras ações de protesto não-violento
contra o racismo, baseadas na resistência pacífica
e na não-cooperação com as autoridades.
Ao fim de anos de luta, e depois de ter conseguido
algumas melhorias para a comunidade indiana na
África do Sul decidiu voltar ao seu país de origem a Índia - e lutar pela sua independência.
O país era uma colônia do Império Britânico.
Graças a seus esforços, a Índia conquistou a
independência em 1947.
Os procedimentos e as formas de luta que Gandhi
propôs e utilizou eram:
- Manifestações pacíficas, diálogos, testemunhos,
petições, marchas, jejuns, greves de fome,
orações e cooperação com os mais oprimidos.
- Não-cooperação, por meio de boicote sistemático
dos produtos ingleses e da recusa a colaborar com
um regime ou com um sistema considerado
injusto.
- Desobediência civil, por meio da violação
internacional, organizada, sistemática de leis

consideradas injustas.
Gandhi teve grande influência entre as
comunidades religiosas hindus e muçulmanas da
Índia. No entanto, a tensão entre os dois grupos era
enorme e resultou no surgimento do Paquistão,
país de maioria muçulmana. Foi por tentar unificar
hindus e muçulmanos que Gandhi acabou
assassinado por um hinduista radical.
Apesar de ter sido indicado cinco vezes entre 1937
e 1948, o pacifista que enfrentou o poder da
Inglaterra nunca recebeu o prêmio Nobel da Paz.
Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido
pelo comitê organizador do prêmio.
Além disso, quando o Dalai Lama (Terzin Gyatzo)
recebeu o Nobel em 1989, o presidente do Comitê
disse que o prêmio era, em parte, um tributo à
memória de Mahatma Gandhi.
O dia da não-violência e da Paz é uma iniciativa do
poeta, pedagogo e pacifista espanhol Liorenço
Vidal. Desde 1964, a celebração deste dia
pretende chamar a atenção de políticos,
governantes, pais, educadores e professores que é
necessária uma educação permanente pela NãoViolência e pela Paz, que é preciso educar para a
solidariedade e para o respeito pelos outros,
porque "uma vez que as guerras nascem na mente
dos homens, é na mente dos homens que deve
edificar-se a paz".
Dentro do ideal de paz e não-violência que Gandhi
defendia, uma de suas frases foi:
"Não existe um caminho para a paz!
A paz é o caminho"!

