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Dia Mundial da Água: uma data
para ser lembrada, sempre

Conselho Diretor

A água é um bem natural finito e que por essa razão deve ser preservado.
No dia 22 de março é comemorado em todas as partes do planeta o Dia
Mundial da Água, quando acontecem debates sobre os diversos temas
relacionados à água. A água potável está se tornando cada vez mais
escassa pela ação predatória do próprio homem.
(Pág. 10)

Homenagem
às Mulheres

. Com uma saudação especial preparada pelo
companheiro padre Paulo R. Santana e brinde
coletivo, o RCSP-Noroeste prestou homenagem
às mulheres saudando o 8 de março, data em que
se comemora o Dia Internacional da Mulher.
(Pág. 3)

Prestação
de
Contas
O Rotary Club
São PauloNoroeste reuniuse em Assembléia
Geral dia 12 de
março quando,
entre outros
assuntos
relevantes, foi
apreciado o
Balancete de
Verificação
Bimensal. Após
análise detalhada,
o documento foi
aprovado por
unanimidade
(Pág. 4)
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Correspondência recebida
. Boletins

Asfar-São Paulo
RCSP-Vila Alpina
RC Campinas-Sul, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru

. Outras publicações
Carta mensal Governadoria D 4430,
fev/12
Revista Brasil Rotário, março/12

. E-mails

Leitura
"Estou lendo o boletim e me reservo
comentar oportunamente. Parabéns
pelo trabalho de divulgação".
Antonio José da Costa, EGD 4430,
1987/88
"Parabéns pelo excelente boletim, como
todos os outros. Você pode me enviar as
fotos desta reunião em que estive
presente..."
Amanda Barbosa, Bhering Serviços
de Manutenção

Agradecimentos

Acusaram o recebimento e agradeceram
o envio do boletim informativo nº 30 do
RCSP-Noroeste: governador Ennio

Caramella, D 4430; Rui Cabral de Mello,
presidente do RCSP-Sudeste; Mauro
Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte;
Suzana Navarro, RC Salamanca de
Monterrico, Peru; Levi Torres Madeira
(obrigado pelo envio de tão maravilhoso
jornal), RC Fortaleza-Dunas, CE.

Sócios
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
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 Cristina Silva
Messias Manoel de Oliveira
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
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Sócia Honorária Permanente
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
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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 - Hyeróclito 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
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
2010/11 - Maria Cristina da Silva
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Relato da última reunião
Abertura O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia 12 de março de 2012, no
restaurante do Hotel San Raphael, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os
trabalhos agradecendo o comparecimento de todos
e convidando o companheiro padre Paulo Ribeiro de
Santana para proferir a oração inicial. O padre Paulo
lembrou a palavra de Deus, em que devemos
esperar, o que esperar dos homens, da ciência e da
técnica, mas sempre caminhando na presença de
Deus e esperança Naquele que nos conduz na
humanidade, Jesus Cristo e convidou a rezarmos
uma Ave Maria para que as mulheres sejam o sinal
de ternura no mundo. Em seguida, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus solicitou aos presentes
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: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - presidente do RCSPPirituba, companheira Maria Aparecida Torres de
Souza; nº 3 - primeira-secretária Celia Morau e
agradeceu a presença dos convidados: Carlos
Alberto de Souza, do RCSP-Pirituba e o visitante
Gessy José da Silva.

Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau relatou a
correspondência recebida na semana, a agenda de
atividades do Clube no mesmo período e destacou o
recebimento de e-mail de um antigo companheiro do
RCSP-Noroeste, Romano Iughetti que reverenciou a
memória de outro companheiro muito estimado,
Alberto Fusch Bruguera, falecido recentemente.
Companheirismo Apresentado pelo companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini que se referiu aos aniversariantes da
semana e às datas comemorativas, dando destaque
especial ao Dia do Bibliotecário; acrescentou
comentários sobre a importância dos livros, das
bibliotecas públicas e particulares e das obras raras
de literatura que que precisam ser preservadas.
Concluindo, propôs um brinde especial pelo
transcurso do Dia Internacional da Mulher, celebrado
no último dia 8 de março.

Tempo do presidente Após o intervalo do jantar, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus iniciou sua explanação
agradecendo a participação dos companheiros na
Assembléia Geral realizada hoje, precedendo a esta
reunião ordinária, comentando que os trabalhos
foram muito produtivos, sendo, na sua opinião, uma
(cont. na pág.)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
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*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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das melhores assembléias realizadas nos últimos
tempos pelo nosso clube e reafirmou sua convicção
do cumprimento de todas as decisões tomadas.
Prosseguindo, fez saudação especial às
companheiras do Noroeste pelo transcurso do Dia
da Mulher; falou sobre a Noite da Pizza, evento que
está sendo promovido pelo RCSP-Pirituba,
lembrando que devemos prestigiar a companheira,
presidente Maria Aparecida Torres, que sempre
prestigia os nossos eventos. Palestra - Na próxima
reunião, o presidente Edinalvo proferirá palestra
sobre Declaração do Imposto de Renda 2012 Pessoa Física, solicitando aos presentes que
divulguem e tragam convidados para esse evento.
Agradeceu aos companheiros Bruno Leone e
Hercules Guilardi pelo sucesso da Campanha do Pé
Calçado Marcelo Guilardi que já arrecadou sete mil
pares só neste ano rotário 2011/2012, resultado que
o deixa muito feliz por poder participar de um projeto
de tão grande alcance social. Por fim, solicitou o
empenho de todos para execução o mais rápido
possível do projeto proposto pela companheira
Ivone dos Santos Garcia, que já tem um clubeparceiro identificado.
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Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra em caráter
extraordinário, o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus encerrou os trabalhos desta reunião
agradecendo, novamente, a presença dos
convidados do RCSP-Pirituba e dos visitantes,
dos companheiros do Noroeste e convidou a
todos para acompanhá-lo na saudação final às
bandeiras hasteadas

Assembléia Geral
12 de março de 2012
Resumo dos trabalhos
Aumento do quadro social - Debatidas estratégias
para admissão de novos sócios, e alcance da meta de
20 companheiros até o final desta gestão.
Novo local de reuniões - Companheiro Francisco
Miguel Vaz de Lima fará pesquisa e apresentará
sugestões na próxima reunião do Conselho Diretor,
para que seja escolhido novo local, que atenda às
nossas necessidades.
Fundação Rotária - Embora a participação individual
de cada companheiro seja espontânea, não
obrigatória, deliberou-se recolher quantia
correspondente a quinhentos dólares para alcance da
meta estipulada pelo nosso clube neste ano rotário
Rotaract e NRDC - Aprovado sistema de reezamento
entre os companheiros, devendo, a cada semana um
deles ser designado para acompanhar e prestar apoio
necessário tanto ao Rotaract e ao NRDC,
acompanhando suas atividades e eventos.
Prestação de contas - Distribuido e aprovado
balancete de verificação com a descrição das contas,
seus respectivos débitos e créditos, tendo o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus detalhado as receitas e
despesas, e comprometendo-se a enviar balancete
acumulado para melhor entendimento da situação
financeira do clube.
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Datas comemorativas
Março
. 19 - Dia de São José
Dia do Carpinteiro e do Marceneiro
Dia Nacional do Artesão
. 20 - Equinócio do Outono
Fundação da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafo (1969)
Dia Mundial do Teatro para a Infância e a
Juventude
. 21 - Dia Mundial Florestal
Dia Internacional contra a Discriminação
Racial
Dia Mundial da Poesia
. 22 - Dia Mundial da Água
(Década Internacional Água para a Vida 2005/2015)
. 23 - Dia Mundial da Meteorologia
. 24 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
. 25 - Ampliado o limite das águas territoriais
brasileiras de 12 para 200 milhas (1973)

Características do Outono
O outono é a estação de mudança entre o verão e o
inverno. Inicia-se às 2h14 do dia 20 de março de 2012
e término em 21 de junho. Os dias são curtos e
frescos. Caracteriza-se, também, nesta estação como
o tempo propício e adequado para colheitas. As folhas
de vários tamanhos e cores também podem ser
visualizadas nesta estação do ano.
Sendo uma estação de transição entre o verão e
inverno, verificam-se características de ambas, ou
seja, mudanças rápidas nas condições do tempo,
maior frequência de nevoeiros e registros de geadas
em locais serranos nas regiões sudeste e sul. Notase, também, uma redução das chuvas em grande
parte do País.
As temperaturas tornam-se mais amenas nas regiões
sul, sudeste e parte da região centro-oeste devido à
entrada de massas de ar frio. As temperaturas
mínimas variam entre 12ºC e 18ºC e as temperaturas
máximas oscilam entre 18ºC e 28ºC.
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Agenda
19 de março
Reunião Ordinária
Palestra: Imposto de Renda - Pessoa
Física
Por: Edinalvo Raimundo de Jesus
Participe eTraga um convidado
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
26 de março
Reunião Ordinária
Companheirismo
Local: a definir
2 de abril
Reunião Ordinária
Avaliação Plano de Atividades e
planejamento posse
Conselho Diretor 2012/2013
Local: a definir
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas. Não deixe para a
última hora
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Ações rotárias
Abertas inscrições para
Governador 2014/2015
. Estão abertas as inscrições para os candidatos
interessados ao cargo de Governador do Distrito
4430 para o ano rotário 2014/2015. A candidatura
será efetivada mediante entrega na Secretaria da
Governadoria (Avenida Higienópolis, 996 - 5º andar,
sala 513) do formulário dos "Dados Biográficos do
Governador Indicado" devidamente preenchido,
acompanhado da cópia da Ata da Assembléia do
Clube indicando o candidato, bem como o seu
curriculo profissional e rotário. As inscrições deverão
ser encaminhadas até às 17 horas do dia 14 de maio,
aos cuidados do governador Juvenal Antonio da
Silva, presidente da Comissão de Indicação do
Governador do ano rotário 2014/2015. Além do
presidente, fazem parte dessa comissão os
governadores: Ronald D´Elia, Paulo Eduardo de
Barros Fonseca, João Freire D´Avila Neto e
Paschoal Flávio Leardini. A entrevista de avaliação
está pré-agendada para o dia 21 de maio, a partir das
14 horas. Mais detalhes e informações podem ser
obtidos na secretaria da Governadoria, telefone:
3666-3194.

Legado de eventos esportivos
é discutido durante
lançamento de livro
. A relação das cidades com eventos esportivos
como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos - os
maiores do planeta - é um dos temas associados no
debate que acontecerá dia 26 de março no Museu do
Futebol durante o lançamento do livro "Cidades
Criativas - Soluções Inventivas - o papel da Copa e
da Olimpíada e dos museus internacionais", editado
por Garimpo de Soluções. A publicação, concebida
por Ana Carla Fonseca, economista e doutora em
Urbanismo, tem o apoio da São Paulo Turismo (SP
Turis), empresa de promoção turística e de eventos
do município e do Serviço Social da Indústria (Sesi).
O livro trata do legado de grandes projetos culturais e

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

esportivos para aspectos das cidades, como
governança, engajamento da sociedade civil,
marcos regulatórios, modelos de gestão,
capacitação, inovação e outros. Os exemplos
escolhidos se referem a cidades de diferentes níveis
de desenvolvimento socioeconômico, analisando
aspectos bem-sucedidos e aprendizados: Barcelona
(Espanha, Olimpíada de 1992); Bilbao (Espanha,
Museu Guggenheim); Bogotá e Medelin (Colômbia,
Parques-Bibliotecas); Cidades do Cabo e
Johannesburgo (África do Sul, Copa de 2010;
Londres (Inglatera, Olimpíada de 2012) são as
cidades abordadas. Nas análises, os autores tecem
reflexões sobre o papel transformador dos grandes
eventos e dos empreendimentos culturais e lançam
reflexões sobre como podemos melhor aproveitar os
desafios da Copa de 2014, da Olimpíada de 2016 e
dos equipamentos culturais de representatividade
internacional em construção por todo o País.
O livro, distribuído durante o evento, também estará
disponível no site oficial de turismo de São Paulo:
www.cidadesaopaulo.com a partir de 26 de março.

RYLA, um dos mais
importantes programas
do Rotary Interational
. Todos os anos, milhares de jovens são
selecionados para participar dos seminários de
liderança patrocinados pelo Rotary realizados em
outros países. Em um clima de descontração,
pessoas de 14 a 30 anos de idade passam dias
participando de discussões, treinamento de
liderança, palestras e atividades sociais que
fomentam o desenvolvimento pessoal, as
habilidades de liderança e uma cidadania
consciente. Essa atividade é oficialmente intitulada
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA),
embora seja também conhecida como camps,
Seminário dos Jovens Líderes ou Conferência de
Jovens. O programa RYLA teve início na Austrália
em 1959, quando jovens do estado de Queensland
foram selecionados para ser apresentados à
princesa Alexandra, prima da rainha Elizabeth II. Os
rotarianos de Brisbane, que receberam os
participantes, ficaram impressionados com a
qualidade demonstradas pelos jovens. Foi, então,
decidido que os jovens líderes deveriam se reunir
uma vez por ano para uma semana de atividades
culturais, sociais e educacionais. O programa RYLA
se expandiu gradualmente para todos os demais
distritos rotários da Austrália e da Nova Zelândia. Em
1971, o conselho diretor do RI adotou a iniciativa
como um programa oficial do Rotary Interational.
Embora seja uma atividade de distrito, antes da
convenção anual é realizado o encontro
internacional RYLA. ,
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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
Colaboração e Apoio:

ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06/2011
36.000 PARES

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 na Rua Traipu, 91 - Pacaembu - SP.

Não aceitamos doações em dinheiro

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:
Edinalvo Raimundo de Jesus
e-mail: edinalvo.jesus@uol.com.br
fone: (11) 3567-2100
1ª secretária:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: (11) 3976-6861
Boletim Informativo:
periodicidade semanal
Editora:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: 3976-6861
Criação:
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Acontece na região
Programa Integra será
lançado em São Paulo
. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo e o serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas lançam dia 20 de março o Programa Integra - Capacitar, Integrar e Crescer.
O lançamento será no Auditório da Uni Sant´Anna, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 421, 6º andar, às
19h30. O Integra - Capacitar - Integrar - Crescer é um convênio entre o Sebrae e a CACB para capacitação
gerencial de micro e pequenos empresários, tendo em vista os grandes eventos internacionais que
ocorrerão no Brasil nos próximos anos. O programa terá início nas 12 cidades-sede da Copa 2014. Além da
capacitação gerencial, serão ofertados cursos de inglês e espanhol básico para melhor atender aos turistas
estrangeiros. O Integra também visa a formalização de empreendedores através do Programa
Empreendedor Individual. As metas do Integra para a cidade de São Paulo são:
- capacitação gerencial de micro e pequenos empresários
- certificação de estabeleciamentos com o selo Excelência em Gestão
- formalização de empreendedores individuais
- capacitação de empreendedores individuais formalizados
Os interessados da região Noroeste em participar do evento devem confirmar presença pelos telefones:
3831-8336/3831-8454. A Distrital Noroeste da Associação Comercial de São Paulo colocará transporte à
disposição dos que confirmarem presença por seu intermédio.

NRDC promove
Forum do Cidadão Idoso
. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança, a Associação Vida e Esperança
promoveram na sexta-feira, 16 de março, mais uma reunião mensal do Fórum do Cidadão Idoso da Zona
Noroeste. O evento que mensalmente é realizado no Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida, desta vez
contou com aquecimento da animadora Ruth Altamiro e palestra proferida por psicóloga sobre O que é ser
mulher. A animação musical ficou por conta do Trio Ternura e o Forum teve, ainda, o apoio de profissionais
da área da saúde da região e do CRAS Pirituba/Jaraguá.

Mulheres que brilham e
cantam o samba
. A Casa de Cultura Salvador Ligabue promove o projeto Samba é Cultura na Casa de Cultura com o tema
Mulheres que Brilham, dia 27 de março, terça-feira, às 18h30. Nesse dia haverá apresentação de Yara
Rocha, do grupo Mulheres no Samba e Duda Ribeiro, embaixatriz do samba. No dia, também, se
apresentam o grupo Pura Simpatia, a comunidade Buraco do Sapo e o DJ Bilta com o melhor do sambarock. Será preciso doar um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, para entrar no evento. A
Casa de Cultura Salvador Ligabue fica no Largo da Matriz, 215, Freguesia do Ó, atrás da Igreja Matriz. Mais
informações sobre o evento Mulheres que Brilham podem ser obtidas pelo telefone: 2863-1178 ou no email: sambatambemecultura@hotmail.com

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

Para tudo que você pensar,
dizer ou fizer, aplique a
Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?

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

3. Criará boa vontade e
melhores amizades?

Fones:

4. Será benéfico para todos
os interessados?

(11) 3931-9341 - 3936-8267
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Acontecimentos rotários
ASFAR elege
nova presidente
. A presidente da ASFAR 2012/2013 é a
senhora Daisy Almeida Ribeiro, rotariana do
RCSP-Santana, clube do Distrito 4430. A
companheira Daisy exerceu vários cargos no
seu clube e foi presidente na gestão 2007/2008.
Voluntária da ASFAR há bastante tempo, teve
seu nome aprovado pelo Conselho Diretor.
Atualmente, exerce pela segunda vez a
fundação de primeira-tesoureira da entidade.

Noite da Pizza
em Pirituba
. O Rotary Club de São Paulo-Pirituba e o
Grupo Os Amigos promovem dia 31 de março, a
Noite da Pizza. O evento, com renda
direcionada para a Fundação Rotária em
atendimento aos projetos da comunidade,
acontece no Espaço Antares, localizado na
Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira, 1780. O
convite custa R$ 40,00 por pessoa e crianças
até 7 anos não pagam.

Almoço
mensal
. E a ASFAR-SP - Associação das Famílias de
Rotarianos de São Paulo - promove no dia 27 de
março almoço em sua sede com o objetivo de
angariar recursos para os projetos sociais que
atende. A sede da entidade fica na Rua
Almirante Pereira Guimarães, 247 e o telefone
para informações e reservas para o almoço é
3672-7919.

Vem aí mais um
Projeto RYLA
. A 26ª edição do Projeto RYLA do Distrito 4430,
acontece dia 31 de março, das 8 às 18 horas, na
Associação de Rotarianos de Mogi das Cruzes.
E a 27ª edição será realizada dia 21 de abril,
das 8 às 18 horas, na Associação dos
Rotarianos de Guarulhos. E o Projeto tem
prosseguimento em maio; no período de 25 a
27 desse mês acontece o RYLA Especial
voltado aos jovens de destaque em liderança,
selecionados nas edições anteriores da atual
gestão. O local será confirmado
oportunamente.
O programa RYLA - Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil, também conhecido como
camps, Seminário dos Jovens Líderes ou
Conferência de Jovens, possibilita que
pessoas de 14 a 30 anos de idade participem
dos seminários de liderança patrocinados pelo
Rotary realizados em outros países. Os jovens
selecionados participam de discussões,
treinamento de liderança, palestras e
atividades sociais.

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
22 de março
Dia Mundial da Água
Cada vez mais escasso, a água potável é um bem natural
que deve ser preservado pelo homem
História do Dia Mundial da Água
O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março de
1992. O dia 22 de março, de cada ano, é destinado a discussão sobre os diversos temas relacionadas a
este importante bem natural. Mas porque a ONU se preocupou com a água se sabemos que dois terços
do planeta Terra é formado por este precioso líquido? A razão é que pouca quantidade, cerca de 0,008
%, do total da água do nosso planeta é potável (própria para o consumo). E como sabemos, grande
parte das fontes desta água (rios, lagos e represas) esta sendo contaminada, poluída e degradada pela
ação predatória do homem. Esta situação é preocupante, pois poderá faltar, num futuro próximo, água
para o consumo de grande parte da população mundial. Pensando nisso, foi instituído o Dia Mundial da
Água, cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de
medidas práticas para resolver tal problema.
No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento: a “Declaração
Universal dos Direitos da Água” (leia abaixo). Este texto apresenta uma série de medidas, sugestões e
informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a
questão da água.
Mas como devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos outros 364
dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que colaborem para a preservação e
economia deste bem natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios e lagos; economizar água
nas atividades cotidianas (banho, escovação de dentes, lavagem de louças etc); reutilizar a água em
diversas situações; respeitar as regiões de mananciais e divulgar idéias ecológicas para amigos,
parentes e outras pessoas.
Declaração Universal dos Direitos da Água
Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta.Cada continente, cada povo, cada nação, cada
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.
Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta.Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal,
animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a
cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida,
tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem.
Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito
limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.
Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos.
Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida
sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os
ciclos começam.
Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um
empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma
obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.

