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Escotismo: uma organização mundial
voltada ao pleno desenvolvimento dos jovens
Fundado pelo general britânico Robert
Baden-Powell, o Escotismo é uma organização mundial de educação extra-escolar para meninos e jovens que busca
disseminar o espírito comunitário, valorizar a ética nas relações entre as pessoas e as atividades em equipe. O Dia
Mundial do Escoteiro é comemorado em
23 de abril em centenas de países onde
o movimento está presente. (Pág. 10)

EGD do Distrito 4770
visita o RCSP-Noroeste
O EGD do Distrito 4770, que compreende os clubes dos estados de
Goiás e do sul de Mato Grosso,
companheiro Napoleão Alves Neto,
que estava em São Paulo a negócios, visitou o RCSP-Noroeste dia
16 de abril. Foi um encontro muito
cordial, com troca de lembranças
entre os clubes visitante e visitado.
Em agradecimento, o companheiro do RC de Jataí, Goiás, colocou
o seu clube à disposição, onde espera retribuir a hospitalidade dos
rotarianos do Noroeste. (Pág. 4)

Assembléia Distrital
foi um grande sucesso
A Assembléia Distrital 2012-13, realizada dia 14 de abril, na FIG Guarulhos,
teve a participação de mais de quinhentos companheiros dos clubes do Distrito 4430. Foi um evento muito proveitoso, quando os rotarianos puderam
conhecer as ênfases presidenciais e as metas distritais para o próximo ano
rotário e foram brindados com uma interessante palestra motivacional. Na
segunda parte, as salas de instrução foram divididas conforme o grau de interesse de presidentes e governadores assistentes, secretários, tesoureiros
e integrantes das várias comissões ou funções que compõem a estrutura organizacional de um clube rotário. O Rotary Club São Paulo-Noroeste participou da Assembléia Distrital, representado por seis companheiros. (Pág. 5)
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E-mails
Indignação, já!
"É com pesar que informamos que o nosso clube foi
assaltado hoje (19 de abril), com todos os detalhes
sórdidos deste acontecimento: coronhadas,
humilhações, chutes em nossas esposas... Sei que
cada um de nós é parte deste problema; precisamos
agir no dia-a-dia, precisamos nos indignar,
precisamos votar melhor, não podemos votar em
quadrilhas que se unem ao crime organizado. O mais
difícil é pensar que me calei por muitas vezes. Mas
espero que os rotarianos não se calem".
Valdemiro Oliveira Junior, governador D 4550,
2010/2011

Pé Calçado
"Caro companheiro (Bruno), em resposta ao seu
carinhoso e-mail quero dizer que fiquei muito satisfeito
com a sua acolhida no estande da feira e prometo levar
para o meu clube a Campanha do Pé Calçado. E que
vou recuperar minha reunião no seu clube na próxima
viagem que fizer a São Paulo".
Enival Ferreira de Souza, Anápolis, Goiás

Repercussão
"Obrigado pelo envio do boletim. Recebido e lido.
Demais! A entrevista com a Eliana Zagui. Pergunto-lhe
se posso escanear a matéria e publicar no boletim do
Sudeste".
Rui Cabral de Mello, presidente do RCSP-Sudeste

Agradecimentos
"Peço que transmita ao presidente humanitário Edinalvo
Raimundo de Jesus e aos companheiros do RCSP
Noroeste nossas homenagens.
Agradecemos a gentileza pelas informações prestadas
no boletim das atividades de nosso trabalho à frente da
ASFAR-SP. Contamos com a presença de todos presti
giando o nosso bazar".
Lourdes Schiavetti, presidente Asfar-SP, 2010/2012
"Parabéns pelo lindo e informativo jornal... excelente"!
Levi Madeira, RC Fortaleza-Dunas, CE
"Muito grato pelo boletim. Está muito bom".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
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Protocolo –
O companheiro Bruno Leone enunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos, conforme os
lugares: nº 1 - presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus; nº 2 - EGD do Distrito 4770, Napoleão Alves Neto e companheiro do RC de Jataí, Goiás; nº
3 - primeira-secretária Celia Morau. E agradeceu
a presença dos convidados e visitantes: senhora Iseni Souza Alves, esposa do EGD do Distrito
4770, Napoleão Alves Neto e companheira Naíde
Aparecida S. Guilardi, do RCSP-Freguesia do Ó.

Expediente secretaria –
Apresentado pela companheira Celia Morau que
relatou a correspondência recebida na semana,
os e-mails e o convite para a posse do novo Conselho Diretor do RCSP-Vila Guilherme, bem como
destacou a agenda de compromissos da semana.
Companheirismo –
A past presidente Maria Cristina da Silva relacionou os aniversariantes da semana e as datas comemorativas, acrescidas de comentários
alusivos às principais efemérides do período.
Fundação Rotária –
O companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini iniciou sua explanação apresentando um resumo do
tema da Fundação Rotária discutido na Assembléia Distrital realizada sábado,14 de abril, na FIG
Guarulhos. Disse ele que a atual gestão do Distrito 4430 alcançou a meta de arrecadação de

quatrocentos mil dólares neste ano; que na próxima gestão ele será novamente o representante do
RCSP-Noroeste junto à Fundação Rotária e que
está sendo elaborado um programa para cumprimento das metas estabelecidas nos próximos quatro
anos e que o mesmo processo se dará em 2013/14,
com mudanças que agilizarão o retorno dos recursos aos distritos e, consequentemente, a execução
dos projetos elaborados pelos clubes. Concluindo, o
companheiro Fabrizio disse que na Assembléia Distrital se comprometeu com as metas estabelecidas:
elaborar um projeto simplificado e um de subsídios
equivalentes, apresentar candidato ao EGE e um
candidato do Distrito ao título Paul Harris, lembrando que oportunamente apresentará o plano detalhado da Fundação Rotária para o próximo ano rotário.

Tempo livre –
Após o intervalo do jantar, o presidente eleito Orestes Gerodetti falou sobre as deliberações havidas
na Assembléia Distrital realizada sábado, dia 14 de
abril, na FIG Guarulhos, entre elas a elaboração de
projetos trianuais para os clubes, que detalhará na
próxima reunião e do concurso de redação entre alunos de escolas públicas de cada região. Cada clube
ficará responsável pela organização do concurso em
sua área de atuação, que premiará o aluno vencedor
com uma bolsa de estudo ofertada pela Faculdade
Integrada Guarulhos aos clubes do Distrito 4430. O
presidente eleito Orestes Gerodetti entregará cópia do regulamento aos companheiros Josino Bentes Monteiro, Ivone dos Santos Garcia e ao presidente do Rotaract Noroeste, Reynaldo Jerônymo
(cont. na pág. 4)
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para que coordenem o concurso em nome do RCSP-Noroeste.
Em seguida, o companheiro Bruno Leone entregou ao
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus uma flâmula
recebida do RC Anápolis, de Goiás, durante visita do
presidente daquele clube a uma feira de negócios onde
a Leone Equipamentos participava com um estande de
vendas. Durante o evento, o companheiro Bruno Leone divulgou a Campanha do Pé Calçado e a imagem
pública do Rotary, o que resultou em maior interação
entre os expositores e visitantes, entre os quais rotarianos de outros distritos e localidades
Visitante –
O EGD do Distrito 4770, ano rotário 2005/06, Napoleão Alves Neto, que aproveitou sua estada em São
Paulo, a negócios, para visitar o nosso clube, fez a sua
apresentação profissional - é comerciante e atacadista do ramos de confecções, falou sobre o seu clube,
da abrangência do Distrito do qual foi governador, dos
desafios de dirigir um distrito tão grande e diversificado; falou sobre a sua cidade, Jataí, no sudoeste do
Estado de Goiás, com uma economia pujante, grande produtora de grãos, carne e leite, localizada em
uma região geográfica privilegiada, na confluência de
três grandes rodovias. Falou da alegria em ser convidado a visitar o RCSP-Noroeste, agradeceu a acolhida e reiterou o convite para recepcionar os nossos
companheiros quando forem a Jataí em retribuição ao
carinho que está recebendo hoje, aqui no Noroeste.
E entregou uma flâmula do seu clube ao presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus e ao companheiro Josino Bentes Monteiro, que o convidou para participar
desta nossa reunião. Em retribuição, os nossos companheiros lhe entregaram o Troféu da Paz e o sócio-fundador do RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi fez
a entrega do troféu Hyeróclito Eloy Pessoa de Barros
Neto, explicando o significado desse troféu, instituido
em homenagem a um companheiro que foi campeão
de visitas aos clubes rotários. Finalizando sua apresentação, o EGD Napoleão Alves Neto agradeceu a
recepção, a hospitalidade e os presentes recebidos
que, na sua opinião, bem simbolizam o espírito rotário.

Projeto Quem é Quem –
O participante deste projeto nesta reunião é o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus que iniciou sua
apresentação falando do local de seu nascimento,
a cidade de Promissão no interior do Estado de São
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Paulo; falou dos pais, filhos de modestos imigrantes
italianos e portugueses, da chegada a Capital em
1964, do período que morou na Bahia, retornando a
São Paulo em 1964. Estudou no Colégio Vila Gustavo,
formou-se em Ciências Contábeis na FIG Guarulhos
em 1984; começou a trabalhar aos 9 anos na mesma
fábrica onde sua mãe era operária, cresceu gradativamente na carreira profissional, passando por funções
como office boy, radioamador, assistente de contabilidade, foi bancário por um curto período, exerceu
cargos de gerência e diretor em grandes empresas
como a Controler, Price Whitehouse e o Grupo Villares. Em 1998, decidiu redirecionar a carreira profissional e fundou a Master Assessoria Contábil e Tributária,
que já tem quinze anos de existência, está consolidada no mercado e possui empresas de grande porte
como clientes. Casado há vinte anos com Elisete Antunes, tem dois filhos - Mateus e Gabriela, ingressou
no Rotary Noroeste em 2009, tendo como padrinho
Hercules Guilardi. Finalizando, disse sentir-se honrado em fazer parte deste clube, onde conquistou muitos amigos e da alegria e felicidade de ser rotariano.

Encerramento –
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando fazer uso da palavra em caráter extraordinário, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu
a presença do EGD do Distrito 4770, Napoleão Alves
Neto e sua esposa Iseni, dos companheiros de Clube
e deu os trabalhos por encerrados, com a mensagem
“É melhor estar preparado para uma oportunidade e
não ter nenhuma do que ter uma oportunidade e não
estar preparado” e convidando a todos para acompanhá-lo na saudação final às bandeiras hasteadas.
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Assembleia Distrital 2012/13
tem público recorde
. A Assembléia Distrital 2012/2013 do Distrito
4430, realizada dia 14 de abril na FIG Unimesp,
em Guarulhos, reuniu mais de quinhentos rotarianos dos clubes deste distrito, sendo considerado o maior evento desse tipo dos últimos
anos. A abertura da sessão solene foi feita pelo
atual governador do Distrito, Ennio Caramella.
Em seguida, o governador eleito Ademil Martin
Andrade apresentou as ênfases presidenciais,
as metas distritais e o Lema do Ano Rotário
2012/2013, Paz Através do Servir. A palestra
magna Rotary Transformando Vidas Através
do Servir, proferida pelo EGD Ari Sérgio Del
Fiol Módolo, arrebatou a platéia. Na segunda
parte, aconteceram as salas de instrução para
presidentes e governadores assistentes, para
secretários de clubes, tesoureiros, comissão
de administração do clube, comissão de desenvolvimento do quadro associativo, comissão de
imagem pública, comissão de projetos humanitários, comissão da Fundação Rotária, novas
gerações, protocolo, intercâmbio de estudantes
e cônjuges dos governadores, governadores
assistentes, instrutores distritais e presidentes
e participantes das casas da amizade e Asfar.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste participou
da Assembleia Distrital com os companheiros
Orestes Gerodetti, presidente eleito 2012/13;
Bruno Leone, Celia Morau, Fabrizio Davide
Pietro Torrini, Hercules Guilardi e Maria Cristina da Silva. Esses companheiros participaram,
também, das salas de instrução específicas aos
cargos para os quais foram eleitos na gestão
2012/13 do presidente Orestes Gerodetti. Todos
os rotarianos que colaboraram na organização
geral, como palestrantes, facilitadores e moderadores da Assembleia Distrital foram homenageados pelo governador Ademil Martin Andrade
no final do evento, entre eles o nosso companheiro Bruno Leone que atuou como moderador
na sala de instrução da Comissão de Administração do Clube ao lado do EGD Robert Klingspiegel e do IDA da Área 4, Milton Gomes Blanco.

Agenda
23 de abril - 2ª-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
30 de abril - 2ª-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Local a confirmar
.
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
“Conferência da Ética e da Juventude”
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Participe!
25 de junho - segunda-feira
Reunião festiva de transmissão e posse do
Conselho Diretor do RCSP-Noroeste
Ano rotário 2012/2013
20h - Edifício Rotary - Colégio Rio Branco
Avenida Higienópolis, 996 - 5º andar
Adesão: R$ 80,00. Traje social completo

Companheirismo
. Sonia Regina dos Santos, esposa do
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini,
comemora aniversário nesta segunda-feira,
dia 23 de abril.
. Quarta-feira, 25 de abril, é dia de cumprimentar a aniversariante Janaira, filha do
companheiro Josino Bentes Monteiro.
. E quem comemora aniversário no sábado,
28 de abril, é o nosso companheiro padre
Paulo Francisco Santana Ribeiro.
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Datas comemorativas
Abril
. 23 - Dia Mundial do Livro
Dia do Direito Autoral
Dia Mundial do Escoteiro
Dia Nacional do Choro
. 24 - Dia do Boi
Dia do Agente de Viagem
Dia do Operador de Triagem
Dia Nacional da Família na Escola
Dia Internacional do Jovem
Trabalhador
. 25 - Dia da Contabilidade
. 26 - Dia do Goleiro
Dia do Juiz da Justiça do Trabalho
Dia da Primeira Missa
. 27 - Dia do Engraxate
Dia Mundial do Teatro
Dia da Empregada Doméstica
. 28 - Dia da Sogra
Dia da Educação
Dia do Cartão Postal
Dia Nacional da Caatinga

Dia Nacional do Choro
. O Dia Nacional do Choro foi instituído
oficialmente no Brasil no ano de 2000.
A data escolhida para as comemorações foi 23 de abril em homenagem ao
maior chorão de todos os tempos - Alfredo da Rocha Vianna, o Pixinguinha,
compositor, arranjador, maestro e instrumentista, que nasceu em 23 de abril
de 1887 e faleceu em fevereiro de 1973.
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23 de abril
Dia Mundial do Livro
. Apesar do surgimento de tantas novas tecnologias, o
livro ainda permanecerá muito tempo entre nós, apesar
de muitos alardearem sua futura “aposentadoria”.
Ele ainda é a forma mais democrática e acessível de
conhecimento, se considerarmos a população mundial
como um todo. E há lugar para todos, felizmente!
O dia-homenagem foi instituído pela Unesco em 1996.
Ele é celebrado em cerca de 100 países e mobiliza uma
vasta rede internacional de editores, livreiros, bibliotecários, associações de autores, tradutores e muitos outros
amigos da causa do livro e da leitura.
É importante que se tome consciência dos benefícios
econômicos, morais e cívicos da leitura, para que os indivíduos possam engajar-se na luta por um mundo melhor.
A escolha do dia deve-se ao fato que vários escritores consagrados, como Miguel de Cervantes, William
Shakespeare, Wladimir Nabokov e Joseph Pla, nasceram ou morreram em um 23 de abril.
O acesso à herança cultural através do livro possibilita o
enraizamento do sujeito na comunidade, por dar-lhe suporte e coesão de ideias. O sentido comunitário do livro
deve ser visto como prioritário, principalmente na educação das crianças, futuros cidadãos. Como em toda construção, o livro é um alicerce importantíssimo à formação
de uma sociedade mais justa e igualitária.
“O livro constitui um meio fundamental para conhecer os
valores, os saberes, o senso estético e a imaginação humana. Como vetores da criação, informação e educação,
permitem que cada cultura possa imprimir seus traços
essenciais e, ao mesmo tempo, ter a identidade de outras”.
Janela para a diversidade cultural e ponte entre as civilizações, além do tempo e do espaço, o livro é ao mesmo
tempo fonte de diálogo, instrumento de intercâmbio e semente do desenvolvimento.
A origem do Dia do Livro
. O escritor e editor valenciano, estabelecido em Barcelona, Vicent Clavel Andrés, propôs este dia para a Câmara Oficial do Livro de Barcelona. Em 6 de fevereiro
de 1926, o governo espanhol, presidido por Miguel Prino
de Rivera, acertou a data e o rei Alfonso XIII assinou o
decreto real que instituiu a Festa do Livro Espanhol. No
ano de 1930, a data comemorativa foi transferida para 23
de abril, dia do falecimento de Cervantes. Mais tarde, em
1995, a UNESCO instituiu 23 de abril como Dia Internacional do Livro e dos direitos dos autores, em virtude de
a 23 de abril se assinalar o falecimento de outros escritores, como Josep Pla, escritor catalão e William Shakespeare, dramaturgo inglês.
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Acontece na região
Terceira idade pode
se exercitar nas praças

Homenagem à comunidade
portuguesa da Freguesia do Ó

. Nove praças e áreas verdes de Pirituba, Jaraguá e São
Domingos ganharam aparelhos de ginástica para serem
usados pelos moradores, especialmente os de terceira idade. São equipamentos projetados para a prática de exercícios leves, que ajudam no fortalecimento e na flexibilidade
dos músculos, além do aumento do equilíbrio e da coordenação motora. Nesses locais há, também, espaço para caminhada. Não é preciso fazer inscrição, nem marcar hora.
É só chegar e começar a se exercitar. Esses locais são:

. A Câmara Municipal de São Paulo presta homenagem
à colônia portuguesa da Freguesia do Ó com a 2ª sessão solene comemorativa à imigração portuguesa no
bairro, nos 512 anos do Descobrimento do Brasil. A sessão solene acontece dia 23 de abril, às 19h30, na Casa
de Cultura Salvador Ligabue (Largo da Matriz, 215).
Cada homenageado receberá um voto de júbilo e congratulações da Câmara Municipal. Os nomes foram
escolhidos por uma comissão organizadora. Os portugueses e suas famílias quatrocentonas ou de última
leva de imigrantes são o foco principal da homenagem,
realizada especialmente pela Câmara Municipal de São
Paulo, por iniciativa do vereador Claudinho de Souza.

Pirituba
Praça Padre Guido Del Toro (foto) no Jardim Felicidade
Área remanescente da Avenida dr. Felipe Pinel, esquina
das ruas República dos Palmares e Loureiro de Apolo, no
Jardim Cidade Pirituba
Área ajardinada da Avenida Paula Ferreira, altura do número 1900, na Vila Bonilha
Praça 25 de Novembro, Vila Zatt
Parque Rodrigo de Gásperi, no Jardim Cidade Pirituba
Praça Padre Bonnier, na Vila Renato

Jaraguá
Praça Padre José Kentenich, no Parque Panamericano
Área da Rua Inácio Castelli, Jardim Cidade D´Abril

São Domingos
Parque São Domingos

Palestra e almoço
de negócios
. A Associação Comercial de São Paulo-Distrital Noroeste promove almoço de negócios no próximo dia 25 de
abril, com início às 1130. Na ocasião, o coordenador geral
do CSS e presidente do Sescon-SP e da AESCON-SP,
José Maria Chapina Alcazar, profere palestra abordando
o tema: “Substituição tributária e análise de risco com o
fisco”. A Distrital Noroeste fica na Rua Luís Braile, número 8, Pirituba. A adesão custa R$ 35,00 e a confirmação
de presença pode ser feita pelos telefones: 3831-8336
e 3831-8454 ou pelo e-mail: dnoroeste@acesp.com.br

Forum do Idoso
na Vila Zatt
. O Forum do Cidadão Idoso promoveu mais uma reunião mensal, desta vez, na sexta-feira, dia 20 de abril, a
partir das 14 horas no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zatt. Na abertura houve
a apresentação do Hino da Terceira Idade, seguida de
palestra com Edinelson das Merces que falou sobre os
benefícios da catetorapia. O Fórum do Cidadão Idoso é
promovido pela Associação Vida Esperança em parceria
com o Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário
Vida e Esperança e o CRAS Pirituba/Jaraguá. O evento
mensal é coordenado por Terezinha Abreu Sousa, Doracy Donegá, Berlides Donegá, Austeclesia de Oliveira,
Ruth Altamiro e a coordenadora técnica Vilma Tanaka.
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Bazar do
Dia das Mães
. O Bazar do Dia das Mães, promovido pela
Asfar-SP - Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo, mudou de data e foi
transferido para os dias 4 e 5 de maio, das
10 às 18 horas. O evento acontece na sede
da Asfar-SP, à Rua Almirante Pereira Guimarães, 247, Pacaembu, com renda de roupas,
acessórios, jóias, bijouterias, bolsas, sapatos, artesanato, cama, mesa e banho, perfumes e maquiagem. E mais serviço de almoço
na praça de alimentação; compras acima de
R$ 100,00 concorrem ao sorteio de uma jóia.
Convenção do RI
em Bangkok
. Embora as inscrições antecipadas para a
Convenção do RI de 2012 encerraram em
1º de março, ainda é possível participar. Os
interessados podem fazer a inscrição on-line
através do Portal do RI, com a sua senha de
acesso, ou diretamente no local do evento.
Para a maioria das categorias de participantes o preço da inscrição é de US$ 245.
As credenciais para a convenção do RI foram remetidas diretamente da sede mundial
de RI aos clubes em março. Caso não a tenham recebido por qualquer motivo, o representante do clube poderá levar uma carta em
papel timbrado e assinado pelos participantes. Essa carta deverá ser apresentada no
local da convenção pelo delegado volante.

Entrega da medalha
“Lauro Ribas Braga”
. O Rotary Club de São Paulo-Norte, em parceria
com o Conselho Estadual de Honrarias e Méritos do Governo do Estado de São Paulo, promoveu mais uma solenidade de entrega da medalha
“Lauro Ribas Braga” a ilustres homenageados. O
evento aconteceu na noite de 18 de abril no salão
nobre do Edifício Rotary - Colégio Rio Branco, em
São Paulo. A medalha Lauro Ribas Braga foi oficializada pelo decreto nº 45.108, de 18 de agosto
de 2000 do Governo do Estado de São Paulo e tem
por objetivo distinguir pessoas físicas ou jurídicas
que, pela relevância no cumprimento de ações
sejam sociais, culturais e científicas ou em função
de atividades no exercício de suas funções se sobressaiam por suas atuações ou que contribuam
para o bem-estar da humanidade e mereçam o
reconhecimento público. Lauro Ribas Braga foi
sócio fundador do Rotary Club São Paulo-Norte,
grande estusiasta por Rotary e governador do
Distrito 4430 no ano rotário 1966/67. Era médico
clínico obstetra, cirurgião e professor da Escola
de Obstetricia da Faculdade de Medicina de São
Paulo e por toda a vida dedicou-se à medicina e à
sociedade. Este ano foram homenageados o governador do Distrito 4430, Ennio Caramella, Alfredo Deak Junior, Hiroshi Shimuta, Maria do Carmo
Bufano M. Pereira, Maria Lúcia Cardoso Amary e
a primeira dama do Estado de São Paulo, Maria
Lúcia Ribeiro Alckmin. Mais de duzentas pessoas, a maioria rotarianos dos clubes paulistanos,
prestigiaram a solenidade. O Rotary Club São
Paulo-Noroeste foi representado pelos companheiros Bruno Leone, Celia Morau, Maria Cristina
da Silva, Hercules Guilardi e Orestes Gerodetti.

Seminário virtual
pela Internet
. Os rotarianos que quiserem aprender mais
sobre Melhores Práticas em Gerenciamento
de Subsídios são convidados a participar de
um webinar (seminário virtual pela Internet)
no dia 25 de abril, as 12 horas. Este webinar será feito em português pelo Departamento da Fundação Rotária com duração de
uma hora e dará um panorama sobre a boa
gestão de subsídios, preparação para o lançamento de Visão de Futuro e qualificação.
Para participar basta fazer o cadastramento
no endereço: https:www.1.gotomething.com/
registro/481537273
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Em 22 de fevereiro de 1857 nascia em Londres, capital da
Inglaterra, Robert Stephenson Smith Baden Powell, sexto filho de um eclesiástico, professor em Oxford. Mais tarde, seria
conhecido no mundo inteiro como o fundador do Escotismo.
Símbolo do Escoteiro - O escoteiro é o que podemos chamar de cidadão exemplar. Honrado, leal, útil, amigo, cortês,
bondoso, obediente, alegre, econômico e limpo. Um de seus
lemas é “estar sempre alerta para ajudar o próximo e praticar
diariamente uma boa ação”. Parece um mote que deveria se
estender a toda a sociedade, não é? Jovens que prezam a
natureza e as atividades ao ar livre como exercícios, excursões e acampamentos, têm como finalidade serem sadios
para desenvolver noções de dever com a Pátria e para com
o próximo. A partir do momento em que ingressa no movimento escoteiro, o jovem integra uma equipe ou patrulha,
quando então desenvolverá a capacidade de trabalhar em
grupo e para o bem do grupo. Quando entra no movimento escoteiro, o jovem deve fazer a seguinte promessa
diante do grupo: “Prometo pela minha honra fazer o melhor
possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha
pátria; ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião; e obedecer a Lei Escoteira”. Após a promessa escoteira, o jovem
passa a usar distintivos, uniforme e o lenço de seu grupo.
O Escotismo está aberto a todos, independente de raça ou
credo. Mantém contato com todas as nações para discutirem
o que podem fazer para melhorar cada uma delas através
das pequenas ações do dia-a-dia. “O Escotismo é um movimento...em movimento”! O dia 23 de abril foi escolhido como
o Dia Mundial do Escoteiro em homenagem a São Jorge.
Esta data foi escolhida em homenagem ao santo indicado
por Baden-Powell como padroeiro dos escoteiros desde o
início do Movimento. “São Jorge nasceu na Capadócia no
ano 303 da nossa era. Alistou-se como soldado de cavalaria
aos 17 anos e cedo se tornou conhecido por sua bravura.
Conta a lenda que, numa determinada ocasião, chegou a
uma cidade chamada Salém, perto da qual vivia um dragão
que diariamente devorava alguém escolhido por sorteio. No
dia em que São Jorge chegou lá a sorte havia caído sobre a
filha do rei, Cleolinda. São Jorge resolveu que ela não devia
morrer, e então foi atacar o dragão que vivia num pântano
nas proximidades, matando-o. Baden-Powell apresenta o
padroeiro como um modelo a ser seguido pelos escoteiros,
ponderando que não se deve desistir diante de um obstáculo, pois São Jorge “fez o melhor que pode e, finalmente, conseguiu superar uma dificuldade que ninguém ousara enfrentar”. O dia de São Jorge é 23 de abril. Nesse dia, todos
os bons escoteiros fazem questão de meditar sobre a
Promessa e a Lei Escoteira. A Promessa Escoteira, prestada por escoteiros, escoteiras, seniores, guias, pioneiros e
pioneiras na cerimônia correspondente e renovada quando
da passagem de um ramo para outro, é a seguinte: “Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para: cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria; ajudar o
próximo em toda e qualquer ocasião; obedecer à Lei Escoteira.
Lei Escoteira
O escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais que
sua própria vida. O escoteiro é leal; está sempre alerta para
ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros; é
cortês; é bom para os animais e as plantas; é obedien-

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

23 de abril é o
Dia Mundial do Escoteiro

te e disciplinado; é alegre e sorri nas dificuldades; é econômico e respeita o bem alheio; é limpo de corpo e alma.

23 de abril - Dia Mundial do Escoteiro
O primeiro acampamento escoteiro ocorreu em 1907, na Inglaterra, realizado pelo general inglês Robert Stephenson
Smyth Baden-Powell, com um grupo de vinte rapazes. Nascia, assim, o Escotismo, com o objetivo de desenvolver nos
jovens qualidades como: firmeza de caráter; autoconfiança;
espírito comunitário; valorização da ética nas relações entre as pessoas e as atividades em equipe. Baden-Powell
escreveu e ilustrou o primeiro Manual do Escoteiro, o Escotismo para Rapazes. O símbolo escolhido, a flor-de-lis, já
havia sido usado em seu regimento militar, quando lutou na
África do Sul, em 1887 e na guerra de 1899. Até 1910, o Escotismo era destinado apenas aos rapazes, porém, nessa
época, surgiu a organização das Bandeirantes, destinada
às moças. O sucesso do Escotismo espalhou-se por todo
o mundo, atraindo milhares de jovens. As estimativas mais
recentes contam cerca de dez milhões de escoteiros, espalhados por mais de cem países. O Escotismo chegou ao
Brasil em 1910. Em 4 de novembro de 1924 foi fundada a
União dos Escoteiros do Brasil. A hierarquia dos escoteiros respeita a faixa etária de seus membros. Os meninos de
7 a 11 anos de idade pertencem à categoria dos lobinhos.
Os de 11 a 15 anos tornam-se escoteiros. A partir dos 16
anos, passam a ser seniores, responsáveis pelo ensino e pela
guia dos iniciantes. Ao serem admitidos, todos os escoteiros
se comprometem a seguir os regulamentos da organização.
Assim, recebem o uniforme e os ensinamentos práticos previstos no manual de Baden-Powell. Além da formação moral e cívica, o escoteiro aprende atividades práticas como:
armar acampamentos, orientar-se pela bússola, fazer vários
tipos de nós e prestar primeiros socorros. Seu lema “Sempre alerta” traduz o espírito do escoteiro de estar atento às
necessidades do próximo e pronto para a boa ação diária
Fontes: www.paulinas.org.br e Escotismo.

