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Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas é o maior evento de
meio ambiente de São Paulo

. Na terça-feira, 8 de maio, São Paulo será sede da 11ª Conferência de
Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, o maior evento de meio
ambiente realizado na Capital. A Conferência, que este ano acontece no
Memorial da América Latina, é o pré-evento oficial da cidade de São Paulo
rumo à Rio + 20.
(Pág. 4)

Rotarianos se preparam
para a Conferência Distrital
. A 21ª edição da Conferência
Anual do Distrito 4430 será
realizada no período de 17 a
20 de maio no Hotel Vacance,
em Águas de Lindóia. O tema
deste ano é “Conferência da
Ética e da Juventude” e quem
ainda não se inscreveu deve
se apressar, pois restam poucas vagas.
(Pág. 5)

Dia das Mães é comemorado
desde a antiguidade
. A comemoração do Dia das Mães
é mitológica e acontecia na Grécia
antiga na entrada da primavera.
Mas a data só foi oficializada no
início do século XX graças à determinação da norte-americana Anna
Jarvis em perpetuar a memória de
sua mãe.
No Brasil, a data será comemorada este ano dia 13 de maio.
(Pág. 10)
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E-mails
Vacinação infantil
“O Ministério da Saúde está informando, em seu
site oficial, que a primeira dose da vacina infantil
será aplicada em 16 de junho de 2012. É tempo
de nós, rotarianos, não baixarmos a nossa guarda. Está faltando só um pouco mais de esforço
para que essa história seja, definitivamente,
encerrada com uma grande vitória para toda a
humanidade. Por esta razão estou conclamando
você a unir esforços com os demais membros da
unidade rotária a qual está vinculado, no sentido
que a grande maioria das crianças brasileiras seja
levada aos postos de vacinação nesse dia.
Lembre-se: essa luta só será finalizada quando
a Organização Mundial da Saúde declarar o
planeta Terra livre desse mal e para que isto
aconteça falta só um pouco. Não vamos esmore
cer. Toda a humanidade está confiando em Rotary. Não vamos decepcioná-los”.
Otoniel Santos Neto, Rotary Club de Curitiba
-Portão, D 4730

Escotismo
“Belo boletim; poucos sabem o que é o escotismo. Parabéns”.
Ennio Caramella, governador do Distrito 4430

Agradecimento
“Obrigada companheira (Celia) pelo envio do
boletim. Está muito bom”.
Suzy Muñoz de Navarro, RC de Salamanca de
Monterrico, Lima, PE
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Relato da última reunião
Abertura
. O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se dia 23
de abril no restaurante do Hotel San Raphael, tendo o
presidente interino Orestes Gerodetti aberto os trabalhos em substituição ao presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus, que se encontra ausente devido a compromisso profissional inadiável. Após cumprimentar os
presentes, o presidente interino Orestes convidou a todos a acompanhá-lo 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 sócio-fundador
do RCSP-Noroestes, Hercules Guilardi; número 3 - primeira-secretária Celia Morau. E citou, agradecendo a
presença das convidadas: Carla Leone e companheira Naíde Aparecida S. Guilardi, do Rotary Club São
Paulo-Freguesia do Ó.

Expediente secretaria
. Apresentado pela primeira-secretária Celia Morau
que destacou a correspondência recebida na semana;
informou que a reunião ordinária inicialmente programada para o dia 30 de abril será suspensa em virtude da proximidade do feriado nacional de terça-feira,
1º de maio e reiterou o convite para participação dos
companheiros na 11ª Conferência Produção Mais Limpa, Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, que
será realizada no próximo dia 8 de maio no Memorial
da América Latina.
Companheirismo
. Excepcionalmente apresentado pelo companheiro e
diretor-tesoureiro do RCSP-Noroeste, João Carlos dos
Santos, que destacou as datas comemorativas da semana e os aniversários do mesmo período. Ao final,

pediu que todos o acompanhassem na saudação rotária
aos companheiros que aniversariam nesta semana.
Tempo do presidente
. Após o intervalo do jantar, o presidente Orestes Gerodetti teceu comentários sobre o evento realizado na
quarta-feira, dia 18 de abril, no Edifício Rotary, pelo
nosso clube padrinho, Rotary Club São Paulo-Norte, no
qual vários companheiros e personalidades da Capital
foram homenageadas com a medalha Lauro Ribas Braga. O presidente interino Orestes lembrou que se trata
de um evento tradicional e que já faz parte do calendário rotário de São Paulo e uma justa homenagem a
um rotariano ímpar que sempre enalteceu, com gestos
e atitudes, o ideal rotário de Servir. Lendo o curriculo
de Lauro Ribas Braga, o presidente interino lembrou de
sua carreira profissional, o ingresso no Rotary e a sua
trajetória como companheiro dedicado e sempre voltado às ações que beneficiaram incontável número de
pessoas nas comunidades assistidas pelos clubes do
Distrito 4430. Finalizando, parabenizou o Rotary Club
São Paulo-Norte pelo sucesso do evento e agradeceu
aos companheiros do Noroeste que lá estiveram, prestigiando o nosso clube-padrinho.

Encerramento
. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando
fazer uso da palavra em caráter extraordinário, o presidente interino Orestes Gerodetti encerrou os trabalhos
desta reunião agradecendo, uma vez mais, a presença
dos companheiros e das convidadas, convidando-os a
acompanhá-lo na saudação final às bandeiras hasteadas.

Página 3
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Conferência de Produção Mais Limpa discute
governança para a sustentabilidade
A 11ª edição do evento acontece terça-feira, 8 de maio, no Memorial da América Latina.
A participação é livre e gratuita

O evento já se tornou tradicional em São Paulo e gera grande expectativa nos meios sociais, ambientais e de saúde
pública paulistas. Este ano, a 11ª Conferência Municipal
de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas aborda o
tema: Governança para a Sustentabilidade Rumo à Rio + 20.
A abertura, às 9 horas, contará com a presença do prefeito
Gilberto Kassab e outras autoridades, sendo a palestra magna ministrada pelo vice-prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Muniz, seguida de três importantes mesas de debates.
O proponente e presidente da 11ª Conferência de Produção
Mais Limpa - Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo,
vereador Gilberto Natalini, diz que o evento terá um papel
fundamental na renovação do compromisso da nossa cidade com o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, ao ser
declarada oficialmente um evento preparatório da cidade de
São Paulo Rumo à Rio + 20, Natalini diz que “prosseguiremos
com a transição cada vez mais intensa para uma economia
verde e a busca incessante pela erradicação da pobreza”.
Com atuação conjunta entre poder público, iniciativa privada
e sociedade civil organizada, as ações devem preencher as
lacunas e alcançar uma maio integração entre os três pilares
do desenvolvimento sustentável - o econômico, o social e o
ambiental.

Programação
9 horas - Solenidade de abertura
Gilberto Natalini, vereador, proponente e presidente da
Conferência
Autoridades convidadas: prefeito Gilberto Kassab; Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro; José Police Neto,
presidente da Câmara Municipal de São Paulo; Bruno
Covas, secretário estadual do Meio Ambiente; Edson de
Oliveira Giriboni, secretário de Saneamento Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo; Eduardo Jorge Martins
Alves Sobrinho, secretário do Verde e Meio Ambiente;
Nelson Hervey Costa, secretário do Governo Municipal;
Ronaldo Camargo, secretário de Coordenação das
Subprefeituras; Alfredo Cotait Neto, secretário de Relações Internacionais; Januário Montone, secretário municipal de Saúde; Miguel Bucalem, secretário do
Desenvolvimento Urbano; Alexandre Alves Schneider,
secretário municipal de Educação; Vahan Agoplan, próreitor de Pós Graduação da USP; Paulo Skaf, presidente da FIESP; Luigi Nese, presidente da Confederação
Nacional de Serviços; Rogério Amato, presidente da
Associação Comercial de São Paulo e Antônio Carlos
Ponnunzio, presidente do Memorial da América Latina.
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10h -

Palestra Magna
Carlos Alberto Muniz, vice-prefeito do Rio de Janeiro
10h40 - Painel I
Governança Ambiental Internacional
Com: André Corrêa do Lago, embaixador e diretor do
Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty; Walter
Lazzarini Filho, presidente do Conselho Superior de Meio
Ambiente COSEMA da FIESP; Mario Montovani, diretor
de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica; Mediador:
Fabio Feldman, consulor de sustentabilidade
12h Brunch e visita à área de exposição
13h Painel 2
Transição para Economia de Baixo Carbono
Com: Rubens Rizek, secretário adjunto da Secretaria do
Meio Ambiente de São Paulo; Julio Thomes, diretor de
Fomento da Nossa Caixa - Desenvolvimento, agência de
Fomento do Estado de São Paulo; Gesner Oliveira,
professor-adjunto do Departamento de Economia
FGV-EAESP; mediador: Isaac Edington, presidente do
Instituto e Porta Eco-Desenvolvimento
15h Painel 3
Construindo a Justiça Social Com: Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, secretário municipal do Verde e do
Meio Ambiente; Bruno Caetano, diretor superintendente
do SEBRAE-SP; Hugo Bethlem, vice-presidente do
Grupo Pão de Açúcar; mediador: Livio Giosa, presidente
do IRES-Instituto ADVB de Responsabilidade Sócioambiental
17h Apresentação da Carta Compromisso
Encerramento
O Rotary Club São Paulo-Noroeste uma vez mais estará
participando do evento com a Campanha do Pé Calçado
“Marcelo Guilardi”. E entre os apoiadores está a empresa
Leone - A Casa dos Equipamentos, do nosso companheiro Bruno Leone.
Serviço
11ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade São Paulo 8 de maio, 3ª-feira, das
8h30 às 17h
Memorial da América Latina Auditório Simon Bolivar
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664
Portão 13 - Barra Funda
Inscrições gratuitas nos sites:
www.natalini.com.br
www.anggulo.com.br

Rotary Clube de São Paulo - Noroeste

Agenda
7 de maio - segunda-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Restaurante - 2º andar

XXI Conferência Distrital
acontece em
Águas de Lindóia

14 de maio - segunda-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Restaurante - 2º andar
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

. A 21ª edição da Conferência do Distrito 4430, este
ano denominada a Conferência da Ética e da Juventude, será realizada no período de 17 a 20 de maio,
no Hotel Vacance, em Águas de Lindóia. Quem ainda não fez reservas para o período da Conferência
deve se apressar, pois as acomodações no Hotel
Vacance estão esgotadas, mas é possível encontrar
vaga em outros hoteis próximos, embora mais dois
eventos estarão acontecendo na cidade, no mesmo
período.

O que é a Conferência Distrital

Companheirismo
. Quem comemorou aniversário dia 30 de
abril, foi Cristina, filha do nosso companheiro e presidente Edinalvo Raimundo de Jesus.
. E o nosso companheiro e presidente do Rotary Club
São Paulo-Noroeste, Edinalvo Raimundo de Jesus,
comemorou aniversário na quinta-feira, dia 3 de maio.
. No domingo, 6 de maio, teve comemoração especial na família Guilardi. Os companheiros Hercules Guilardi, sócio-fundador do RCSP-Noroeste e
Naíde Aparecida S. Guilardi, do RCSP-Freguesia do Ó, festejaram aniversário de casamento.

. É uma reunião planejada e dirigida pelo governador
do Distrito, onde deve prevalecer um denominador
comum entre as diversas comissões de elaboração
do planejamento do evento, qual seja, a colaboração. É realizada anualmente e em geral tem duração de três dias. Sua finalidade é fomentar, divulgar, motivar o desenvolvimento do Rotary através
de palestras inovadoras, debates sobre assuntos
que despertem interesse aos clubes do distrito, da
comunidade e do Rotary International. É a oportunidade de atualizar os conhecimentos rotários, travar
amizades e rever os companheiros do Distrito, dentro de um ambiente do mais alto espírito rotário.
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Datas comemorativas
Maio
. 1º - Dia Mundial do Trabalho
Dia da Literatura Brasileira
. 2 - Dia Nacional dos Ex-combatentes da
FEB
. 3 - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
Dia do Taquígrafo
Dia Mundial do Sol
Dia do Sertanejo
Dia do Legislador
Dia do Parlamento
. 4 - Dia Internacional do Bombeiro
. 5 - Dia de Rondon
Dia do Expedicionário
Dia Nacional das Comunicações
Sociais
Dia do Campo
. 6 - Dia do Cartógrafo
. 7 - Dia do Oftalmologista
Dia do Silêncio (no Brasil)
. 8 - Dia da Vitória - Fim da 2ª Guerra
Mundial (1945)
Dia da Cruz Vermelha Internacional
Dia do Profissional de Marketing
Dia do Pintor
Dia do Artista Plástico
.10 - Dia do Cozinheiro
Dia do Guia de Turismo
.12 - Dia Internacional da Enfermagem
.13 - Dia das Mães
Dia da Abolição da Escravatura
Dia de Nossa Senhora de Fátima
Dia do Automóvel
Dia do Zootecnista
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8 de maio
Dia da Vitória
Fim da Segunda Guerra Mundial
. O dia 8 de maio ficou marcado na história como
o dia em que as nações aliadas venceram o nazi-fascismo na II Guerra Mundial: o dia da vitória da
democracia. Esse fato histórico é um marco para
a humanidade inteira.
O Dia da Vitória na Europa (V-E Day) foi o dia 8 de
maio de 1945, data formal da derrota da Alemanha
Nazista em favor dos Aliados na Segunda Guerra
Mundial.
A data foi motivo de grandes celebrações, especialmente em Londres, onde mais de um milhão
de pessoas festejaram o fim da guerra na Europa,
embora os racionamentos de comida e vestuário
continuassem por mais uma série de anos. Em
Londres, particularmente em Trafalgar Square e
no Palácio de Buckinghan, juntaram-se grandes
massas de população, surgindo à varanda do palácio o Rei Jorge VI e a rainha Elizabeth, acompanhados pelo primeiro-ministro, Winston Churchill,
para saudar a população. Nos Estados Unidos, o
presidente Harry Truman, que celebrava 61 anos
naquele mesmo dia, dedicou a vitória ao seu antecessor Franklin D. Roosevelt, que morrera um
mês antes, no dia 12 de abril.
Os Aliados haviam acordado que o dia 9 de maio
de 1945 seria o da celebração, todavia os jornalistas ocidentais lançaram a notícia da rendição
alemã mais cedo do que era previsto, precipitando
as celebrações. A União Soviética manteve as celebrações para a data combinada, sendo por isso
que o fim da Segunda Guerra Mundial, conhecida
como a Grande Guerra Patriótica na Rússia e outras zonas da antiga URSS, é celebrado no dia 9
de maio.
A vitória aliada sobre o Japão é celebrada no dia
15 de agosto.

Rotary Clube de São Paulo - Noroeste

Fundado em 30 de agosto de 1972

“De mãos dadas com a comunidade para servir melhor”

Clube padrinho: Rotary Club de São Paulo-Norte
Presidente:
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
Mostra “Para Todos”
no Memorial da Inclusão
. Promovida pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
a Organização dos Estados Íbero-americanos (OEI), com o apoio da Fundação SM, a mostra
“Para Todos” foi concebida a partir do desenho universal e conta com todos os recursos de
acessibilidade, permitindo a todas as pessoas, sem exceção, o acesso às informações. Está
exposta no Memorial da Inclusão, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de São Paulo desde o dia 23 de abril e fica aberta à visitação até o dia 9 de maio.
As visitas são realizadas durante o horário comercial, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O espaço, conteúdo, ação educativa e informação da mostra estão ao alcance de todos
os indivíduos, são perceptíveis a todas as formas de comunicação, permitindo a autonomia dos
visitantes. Assim, o conteúdo pode ser usufruido independente da condição física, sensorial,
intelectual ou capacidade de comunicação dos visitantes por meio de catálogo em braille, recurso de audiologia e audiodescrição, piso tátil e atendimento em Libras. Todas as informações
estão apresentadas em forma de textos, vídeos e áudios no espaço expositivo e no catálogo da
mostra.
Mostra
“Para Todos - O Movimento das Pessoas com Deficiência no Brasil”
Até 9 de maio, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Memorial da Inclusão, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Avenida Auro de Moura Andrade, 564,
Portão 10 - Barra Funda.

Linha 6 - Laranja do Metrô
terá audiência pública
. O Conselho Estadual do Meio Ambiente promove nesta terça-feira, dia 8 de maio, audiência
pública sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Linha 6 - Laranja do Metrô Brasilândia/São Joaquim, de responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo, processo 116/2010.
O evento acontece às 17 horas no auditório da Uninove, prédio Graduação, na Avenida Francisco Matarazzo, 364, Água Branca. Para quem quiser subsídios para participar da audiência
deve se dirigir à Casa de Cultura Salvador Ligabue, na Freguesia do Ó (Largo da Matriz, 215,
das 13h30 às 16h30), onde um funcionário do Metrô fornece cópias dos estudos da linha do
Metrô, inclusive com os locais onde serão construídas as estações e nos quais haverá desapropriações.

Aniversário do
bairro do Imirim
. Para comemorar o 179º aniversário do bairro
do Imirim, a Câmara Municipal de São Paulo promove sessão solene dia 14 de maio, às
19h30, no Colégio Piaget, que fica na Rua
Epaminondas Melo do Amaral, 156. Na ocasião, estarão sendo homenageados moradores antigos, líderes comunitários e pessoas
que se destacam pelo trabalho em pról do
desenvolvimento do bairro. A iniciativa da sessão solene é do vereador e vice-presidente da
Câmara Municipal de São Paulo Claudinho de
Souza.
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Acontecimentos rotários
Jantar dançante para
arrecadar fundos
. O RCSP Bela Vista-Bixiga promove no sábado, 12 de maio, jantar dançante sob o lema “Um Olhar
ao Próximo”, uma oportunidade para confraternização e fortalecimento das amizades entre seus pares
e convidados. Mas o objetivo maior é arrecadar fundos para que o Rotary International cumpra a meta
proposta pela Fundação Bill & Melinda Gates, visando a erradicação da poliomielite no mundo. Será uma
ocasião especial pensada para oferecer solidariedade e companheirsmo. O evento acontece dia 12 de
maio, a partir das 20 horas no salão de festas da Fecomércio, à Rua Dr. Plinio Barreto, 285, Bela Vista.
Preço unitário: R$ 130,00, com tudo incluído (estacionamento, jantar completo, bebidas à vontade, show
e baile). Mais informações e reserva de convites com Yvone, telefone: 9633-8300; Luiz Maggio, telefone:
8270-1536 e Ricardo Scalise, telefone: 8159-4747.

Vagas para
Intercâmbio de Jovens
. O companheiro Fransérgio Rojas Piovesan, do Rotary Club Cáceres-Pantanal, e secretário distrital do
D 4440, está colocando à disposição duas vagas para o intercâmbio de jovens - uma para a Colômbia e
outra para o México, devido às desistências dos candidatos. Além disso, ele recebeu dois pedidos desses mesmos países para socorrê-los com mais uma vaga. Desse modo, surge a oportunidade de duas
vagas no México e duas na Colômbia já em agosto de 2012. Qual o clube que se habilita em preenchê-las? O contato com o companheiro Fransérgio pode ser feito pelo telefone (65) 3223-4322 e pelo e-mail:
fransergio_piovesan@hotmail.com

Festiva conjunta em
Duque de Caxias
. Os clubes rotários de Duque de Caxias, Estado do Rio, promovem dia 7 de julho, o IX Encontro da Celebração de Rotary com a Banda Calistones, no Ginásio Esportivo do Sesi/Firjan. Na oportunidade, em
festividade conjunta, os companheiros Anselmo Suhett de Almeida, do RC Duque de Caxias; João W.
Trigo Lage, do RC Nilo Peçanha e Domênico Gullo, do RC Jardim Primavera, estarão transferindo suas
presidências, respectivamente, para os companheiros: João Carlos Vasconcellos de Freitas, Oswaldo da
Silva Filho e Vagner Sant´Ana da Cunha. A festividade começará às 20 horas e o Ginásio do SESI/Firjan
fica na Rua Artur Neiva, 100, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

Curso de
oratória
. O EGD Antonio José da Costa, Distrito 4430,
ano rotário 1987/88, e companheiro do RCSPAlto da Mooca, está ministrando um Curso de
Oratória, o último deste ano, nos dias 2, 9, 16
e 23 de maio. As aulas acontecem uma vez por
semana, das 19 às 21 horas, no Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), localizado na Rua
Líbero Badaró, 377, 26º andar. É uma oportunidade para você apresentar outros indicados ou
funcionários que necessitam dessa habilidade
de comunicação para desenvolver seus serviços. Mais informações e inscrições pelo site do
IASP:http://iasp.org.br/2010/curso-de-oratoria/
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Dia das Mães
Data é comemorada desde a antiguidade, na Grecia. Outros registros aparecem no
início do século XVII e foi oficializada no início do século XX, nos Estados Unidos
O Dia das Mães, também designado de Dia da Mãe, teve a sua origem no
princípio do século XX (1905), quando a jovem Anna Maria Reeves Jarvis,
filha de pastores, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar
a memória da mãe de Annie com uma festa. A jovem quis que a homenagem
fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas.
A primeira celebração oficial aconteceu em 26 de abril de 1910, quando o
governador do Estado da Virginia Ocidental, William E. Glasscock, incorporou o Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas daquele estado.
Rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração.
Finalmente, em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, unificou a celebração em todos os estados, estabelecendo que
o Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado sempre no segundo domingo de maio. A sugestão foi da própria Anna Jarvis; em breve tempo, mais
de 40 paises adotaram a data.

Dados históricos
A mais antiga comemoração dos dias das mães é mitológica. Na Grécia antiga, a entrada da primavera era festejada em honra
de Rhea, a Mãe dos deuses.
O próximo registro está no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da Quaresma às
mães das operárias inglesas. Nesse dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era chamado de “Mothering Day”, fato que deu origem ao “mothering cake”, um bolo para as mães que tornaria o dia ainda mais festivo.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada em 1872
pela escritora Julia Ward Howe, autora de O Hino de Batalha da República.

No Brasil
O primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre no dia 12 de maio de 1918,
por iniciativa de Eula K. Ling. Em São Paulo, a primeira comemoração se deu em 1921. No ano de 1932, o então presidente
Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio, ao assinar o decreto nº 21.366, de 5 de maio de 1932. Em 1947,
Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data também fizesse parte no calendário oficial da Igreja Católica, em homenagem a Maria, mãe de Jesus.
Em Portugal, o Dia das Mães é celebrado no primeiro domingo de maio. Em Israel, o Dia das Mães deixou de ser celebrado,
passando a existir o Dia da Família, em fevereiro.

Datas variáveis no mundo
Não existe uma data universal para celebrar o Dia das Mães. Com muitas variações de acordo com as tradições e a história dos
paises e continentes, o Dia das Mães é comemorado no mundo, desde fevereiro a dezembro.
2º domingo de fevereiro - Noruega
8 de março - Albânia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romenia, Moldavia, Butão
21 de março - Egito, Síria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait
1º domingo de maio - Portugal, Lituânia, Hungria, Cabo Verde, Espanha, Moçambique, Angola
2º domingo de maio - África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, Grécia, Itália,
Japão, Canadá, Paises Baixos, Nova Zelândia, Áustria, Peru, Suiça, Formosa, Turquia, Estados Unidos, Venezuela
10 de maio - México, Guatemala, Bahrein, Hong Kong, Malásia, Qatar, Cingapura
15 de maio - Paraguai
26 de maio - Polônia
27 de maio - Bolívia, República Dominicana
Último domingo de maio - França (se coincidir com Pentecostes, é transferido
para o primeiro domingo de junho), Suécia
12 de agosto - Tailândia (aniversário da rainha Mom Rajawongse Sirikit)
15 de agosto - Costa Rica (Dia de Atención De Maria)
3º domingo de outubro - Argentina, Bielorrússia
Início do mês de outubro - Índia
8 de dezembro - Panamá

Cravo, símbolo da maternidade
Durante a primeira missa das mães, Anna Jarvis enviou 500 cravos brancos, escolhidos por ela para a igreja de Grafton. Em um
telegrama para a congregação, ela declarou que todos deveriam receber a flor. As mães, em memória do dia, deveriam ganhar
dois cravos. Para Anna, a brancura do cravo simbolizava pureza, fidelidade, amor, caridade e beleza. Durante anos, Anna enviou mais de 10 mil cravos para a igreja, com o mesmo propósito. Os cravos passaram, posteriormente, a ser comercializados.
(Fonte: wikipedia e www.portaldafamilia.org)

