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EGD do Distrito 4430 dá orientações para
aumento do quadro social
Na palestra proferida aos
rotarianos do Noroeste,
o EGD do Distrito 4430,
2006/07, Paulo Eduardo
de Barros Fonseca,
prestou muitas
informações voltadas à
ações propositivas de
aumento do quadro
social dos clubes. Uma
das metas do Rotary é
que os clubes do Distrito
tenham pelo menos
20 associados até
março de 2011.
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Encontro Nacional discute
novos tratamentos para a psoríase

. Reuniões

Segundas-feiras, 20h
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
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RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Os 8º Encontro Municipal e 6º Encontro Nacional de Psoríase, realizados sábado,
23 de outubro, na Câmara Municipal de São Paulo, colocaram em discussão as
causas e os tratamentos mais eficazes para a doença, que é genética. O evento.
promovido pelos médicos vereador Gilberto Natalini e Cid Yazigi Sabbag,
chamou a atenção para o preconceito que a doença ainda provoca. (Pág. 5).
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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?
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
ordinariamente dia 18 de outubro no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
agradecendo a presença de todos e convidando
para o momento de oração em agradecimento por
tudo com que temos sido agraciados e, também,
pelo sucesso alcançado com a Noite da Pizza,
evento realizado no último sábado, dia 16. Em
seguida, solicitou aos presentes que a
acompanhasse na saudação às bandeiras
hasteadas.

. Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno
Leone que enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, com os seguintes lugares:
nº 1, presidente Maria Cristina da Silva; nº 2,
palestrante convidado, EGD Paulo Eduardo de
Barros Fonseca; nº 3, 1ª secretária Dora Maria L.
do Prado Gerodetti.

. Expediente secretaria - A primeira-secretária
Dora Maria relaciou a correspondência recebida
na semana e destacou a programação das visitas
do Governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio
Leardini: hoje, no RCSP Vila Maria; dia 19, RCSP
Pirituba; 20, RCSP Jaçanã e na quinta-feira,
evento na Câmara Municipal de São Paulo com
fórum de debates sobre ética.

Prosseguindo, agradeceu a acolhida dos anfitriões
da Noite da Pizza, Maria Cristina da Silva e Bruno
Leone. além de ressaltar o espírito rotário de todos
os participantes, aos quais se deve o sucesso do
evento. Complementando, a presidente Maria
Cristina agradeceu a colaboração e ajuda dos
companheiros Dora Maria, Edinalvo de Jesus e
Francisco Miguel, bem como de todos que
adquiriram convites e doaram prendas para os
sorteios. A presidente disse, ainda, que já recebeu
o resultado da renda bruta do evento, que superou
a expectativa inicial, entretanto, há despesas que
ainda não foram consideradas; por isso, aguardará
o balanço final para submeter à apreciação de
todos o resultado líquido e a eventual necessidade
de uma complementação financeira para melhorar
ainda mais esse resultado. Decidiu-se, também,
que as pizzas pré-montadas e os ingredientes não
consumidos serão doados ao NRDC.

. Palestra - O EGD do Distrito 4430, Paulo
Eduardo de Barros Fonseca, agradeceu o convite e
iniciou sua explanação sobre Aumento do Quadro

. Companheirismo - Atendendo solicitação da
presidente Maria Cristina, o companheiro Orestes
Gerodetti informou os aniversariantes da semana,
as datas comemorativas do período de 11 a 18 de
o u tu b ro e re ssa l to u a i mp o rtâ n ci a d o
comparecimento dos nossos filiados ao 8º
Encontro Municipal e 6º Encontro Nacional sobre
Psoríase, evento que acontece sábado, dia 23, na
Câmara Municipal de São Paulo, sob a
coordenação do conceituado médico
dermatologista e ex-rotariano Cid Yazigi Sabbag,
tendo a presidente Maria Cristina comentado a
pretenção de presenteá-lo com o título de sócio
honorário do RCSP Noroeste. Em seguida, a
presidente Maria Cristina solicitou à companheira
Celia Morau que apresentasse o momento de
reflexão do dia.

. Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Torrini informou que até o momento alcançamos
50% da meta das contribuições estipuladas para a
Fundação Rotária neste ano, razão pela qual
enfatizou a necessidade do pagamento da
segunda parcela até o final do mês. Lembrou,
ainda, que devemos nos preparar desde já para a
elaboração do projeto de Subsídios Equivalentes
voltado para o Hospital da Vila Penteado, que
vence em março/11.

Social apresentando alguns relatórios sobre o tema
elaborados pela Coordenadoria de
Desenvolvimento e que servem de subsídios para
as coordenadorias setoriais, tanto no Brasil como
no exterior.
Prosseguindo, enfatizou a necessidade do Rotary
dar mais ênfase aos Programas Estruturados e nos
treinamentos para novos governadores e
instrutores distritais, buscando compartilhar as
melhores práticas e troca de informações sobre
ações de sucesso que outros clubes fazem. Disse
mais, que a idéia é que todos os clubes sejam
eficazes, tenham projetos, formem mais líderes
para servir fora do âmbito do clube e o que
considera primordial - o clube deve ter um Plano de
(cont. na pág. 4)

Relato da
última reunião
Ação e dar especial atenção aos programas
estruturados da área jovem - Interact, Rotaract,
Intercâmbio e Projeto Ryla. Prosseguindo, fez um
convite à reflexão do nosso papel na
organização, que é servir à comunidade, pois só
assim estaremos praticando o autêntico espírito
rotário e motivando as comunidades que nos
cercam. Por fim, colocou as questões que
considera importantes para os clubes
aumentarem seus quadros de sócios: 1. todos
estão satisfeitos com os projetos que estão
fazendo? 2. o clube caminha na direção de ser
maior e melhor e alcançar uma
representatividade mais forte? E as sugestões 1. organizar programa para aumentar o quadro
social, convidando pessoas de expressão e com
potencial para ser rotarianas; 2. agilizar os
processos de admissão; 3. atentar para a
estagnação do número de sócios em cada
distrito, desenvolvendo esforços para mudar
esse quadro, lembrando que uma das metas
estipuladas é que cada clube tenha pelo menos
viante sócios até maio de 2011.

Agenda
. 25 de outubro
Reunião ordinária
Palestra sobre cirurgia plástica e recuperação
de queimados
com Viviane Carvalho
doutora em Ciências da Saúde da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo
Participe! Convide os amigos, profissionais
e estudantes da
área da saúde.
. 1º de novembro
Reunião ordinária
Palestra sobre Mês da Fundação Rotária
com EGD Valdemar Armesto

Companheirismo
. Na terça-feira, 26 de outubro, o companheiro
Orestes Gerodetti comemora 18 anos de filiação
ao RCSP Noroeste.

Datas comemorativas
Outubro
. 19 - Dia do Guarda Noturno

. Palavra livre - A companheira Maria
Bernadette Cola informou que no próximo
sábado, 22 de outubro, será realizada a festa de
aniversário da Sociedade Rosas de Ouro e já
está com os convites à disposição dos
interessados em participar desse evento. Em
seguida, o past presidente Josino Bentes
Monteiro solicitou a palavra para transmitir à
companheira Celia Morau, responsável pela
edição do nosso boletim semanal, os elogios que
tem recebido no âmbito rotário pela qualidade
dessa publicação. Finalizando os trabalhos desta
reunião, a presidente Maria Cristina da Silva
solicitou o empenho de todos na divulgação e
participação na próxima reunião, quando
receberemos a palestrante Viviane Carvalho, que
falará sobre recuperação de queimados;
agradeceu, uma vez mais, a presença do EGD
Paulo Eduardo de Barros Fonseca e solicitou que
os companheiros a acompanhassem na
saudação às bandeiras hasteadas.

. 20 - Dia do Arquivista
Dia do Poeta
Dia Internacional do Controlador de Tráfego
Aéreo
. 21 - Dia do Contato Publicitário
. 22 - Dia da Sedução
Dia do Paraquedista
. 23 - Dia da Aviação
Dia do Aviador
Dia do Avião Brasileiro
. 24 - Dia Mundial de Combate à Pólio
Dia das Nações Unidas
Dia Mundial do Desenvolvimento da Informação
. 25 - Dia da Democracia
Dia da Saúde Dentária
Dia do Cirurgião Dentista
Dia do Macarrão
Dia do Sapateiro
Dia Mundial do Dentista
. 27 - Dia Mundial da Oração pela Paz
. 28 - Dia do Servidor Público
. 29 - Dia Nacional do Livro
. 30 - Dia do Balconista
Dia do Comerciário
Dia do Lobinho
. 31 - Dia da Dona de Casa
Dia das Bruxas
Dia Mundial da Poupança

Encontro Nacional discute novas formas
de tratamento da psoríase
Evento reuniu rotarianos, especialistas e profissionais da área da saúde interessados nessa
enfermidade que ainda gera preconceito na sociedade
A Câmara Municipal de São Paulo foi o local escolhido pelos organizadores para realização, no sábado, 23 de outubro,
dos 8º Encontro Municipal e 6º Encontro Nacional de Psoríase. O evento, aberto ao público, começou as 8 horas e contou
com a presença de médicos, enfermeiros, pacientes, autoridades, jornalistas e outros interessados na discussão da
doença. O encontro é promovido anualmente pelos médicos, vereador Gilberto Natalini e Cid Yazigi Sabbag, especialista
no tratamento da patologia.
O objetivo do evento foi trocar conhecimentos sobre novos tratamentos e chamou a atenção das pessoas quanto ao
preconceito sofrido pelos portadores de psoríase. O dermatologista Cid Yazigi Sabbag e a reumatologista Claudia
Goldenstein Schainberg ministraram o 1º Curso de Capacitação em Psoríase para médicos e estudantes de Medicina.
A psoríase é uma doença genética e hereditária, que atinge 190 milhões de pessoas no mundo e se manifesta
principalmente entre os 20 e 40 anos. Ela causa inflamações nas articulações, escamações no couro cabeludo e
formação de placas avermelhadas na pele, especialmente nos joelhos, cotovelos e costas. Por ser genética, não tem
cura, mas seus sintomas podem ser aliviados com alguns tratamentos.
Por apresentar sintomas muito semelhantes aos de outras doenças, como gota e dermatite seborréica, o diagnóstico
preciso da psoríase é difícil e muitas vezes equivocado. É necessário um estudo detalhado do histórico médico do
paciente e de familiares para detectar possíveis casos da doença.

Serviços de excelência
com doações do Rotary
Segundo o doutor Cid Sabbag um dos tratamentos mais eficazes e de menor custo é o obtido com a utilização de
equipamento de fototerapia. O Hospital Ipiranga conta com serviços de excelência na área da Dermatologia, utilizando
equipamento doado com recursos da Fundação Rotária, em projeto conjunto do Rotary Club de São Paulo Noroeste,
do Brasil e o Rotary Club de Beja, de Portugal. A doação fez com que mais um equipamento fosse instalado no Hospital
Vila Maria Zélia e outros estão em fase de implantação. É um projeto de acordo com a filosofia do Rotary, que é iniciar um
programa pioneiro e dar continuidade e abrir novas oportunidades de parcerias com autoridades públicas e instituições
similares. O RCSP Noroeste esteve representado pelos companheiros Hercules Guilardi e João Carlos dos Santos.

João Carlos
dos Santos
(esquerda) e
Hercules
Guilardi
(direita)
participaram
do evento
coordenado
pelo dr. Cid
Yazigi Sabbag
na Câmara
Municipal de
São Paulo

Acontecimentos rotários
Campanha de
combate à dengue
. O RC de Nossa Senhora do Livramento, MT, lança campanha de combate à proliferação do
mosquito transmissor da dengue, aedes aegypti. Uma publicação específica detalha o
procedimento para fazer e usar com 100% de responsabilidade uma mosquitérica (mosquitoeira
genérica) armadilha para impedir a proliferação do mosquito. Quem se interessar pelo
procedimento, simples e útil, praticamente sem custo, deve entrar em contato com o presidente
Eliseu Juliano Tirloni; e-mail: eliseutirloni@gmail.com e rchivramento.mt@gmail.com
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O Rotary Club de São Paulo-Noroeste
mantém desde julho de 2002 a
Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi
com o objetivo de doar calçados a quem
está precisando. Podem ser modelos
femininos, masculinos para adultos e
infantis, além de tênis de qualquer marca,
cor ou tamanho.
A única condição é que estejam
em bom estado.
Desde o início em julho de 2002 até o final do
mês de junho deste ano, a campanha
já arrecadou e distribuiu 29.300 pares de
calçados, sendo:
de 1º/7/2002 a 30/6/2003 - 1.100 pares
de 1º/7/2003 a 30/6/2004 - 4.000 pares
de 1º/7/2004 a 30/6/2005 - 6.000 pares
de 1º/7/2005 a 30/6/2006 - 4.000 pares
de 1°/7/2006 a 30/6/2007 - 2.700 pares
de 1º/7/2007 a 30/6/2008 - 3.200 pares
de 1º/7/2008 a 30/6/2009 - 4.100 pares
de 1°/7/2009 a 30/6/2010 - 4.200 pares
O companheiro Bruno Leone, coordenador
da campanha, lembra que os calçados
para doação podem ser entregues no seu
endereço comercial - Rua Luigi Greco, 192,
Barra Funda, São Paulo e nas reuniões do
Rotary Club de São Paulo-Noroeste, às
segundas-feiras, a partir das 20h30,
no Carlino Ristorante, Rua Traipu, 91,
Perdizes. E faz uma ressalva: não são
aceitas doações em dinheiro.
Como a campanha é contínua, todos
podem colaborar a qualquer tempo,
sendo um doador ou arrecadador de
calçados, fazendo, assim, alguém
carente se sentir melhor e mais feliz
Mais informações pelo telefone:
(11) 3393-3636, fax (11) 3392-6060
ou no e-mail:
diretoria@leone.equipamentos.com.br
e bl.leone@mandic.com.br

Reflexão
As cores dos amigos
Amigos são "cores", cada um com seu matiz, e
um jeito sempre muito marcante.
. Há o amigo cor verde. É aquele que em tudo
ressalta a beleza da vida e põe esperança nela.
Ele nos ergue!
. Há o amigo cor azul. Ele sempre traz palavras
de paz e de serenidade, dando-nos a
impressão, ao ouví-lo, que estamos em contato
direto com o céu ou com o profundo azul do mar.
Ele nos eleva!
. Há o amigo cor amarela. Ele nos aquece,
assim como o sol; é quem nos faz rir, sorrir e
enxergar o brilho das estrelas, bem ao alcance
das nossas mãos.
. Há o amigo cor vermelha. É aquele que
domina as regras de viver, é como nosso
sangue. Ele acusa perigos, mas nunca nos
abala a coragem. É pródigo em palavras
apaixonadas e repletas de caloroso amor.
. Há o amigo cor laranja. Ele nos traz a
sensação de vigor, saúde, enriquece nosso
espírito com energias que são verdadeiras
vitaminas para o nosso crescimento.
. Há o amigo cor cinza. Ele nos ensina o
silêncio, a internalização e o
autoconhecimento; é um indutor aos
pensamentos e à reflexão. Ajuda-nos a
aprofundar em nós mesmos.
. Há o amigo cor roxa. Ele traz à tona nossa
essência majestosa, como a dos reis e dos
magos. Suas palavras têm nobreza, autoridade
e sabedoria.
. Há o amigo cor preta. Ele é mestre em mostrar
nosso lado mais obscuro, com palavras
geralmente duras, atinge-nos sem "anestesia"
e, com boas intenções, leva-nos a melhor
considerar nossas atitudes perante a vida.
. E há o amigo cor branca. Este nos revela
verdades nascidas da vivência e da
incorporação de conhecimentos. Ele nos prova
que, não só ele mas, também, todos os outros
têm verdades aprendidas para partilhar
conosco.
Desejamos que sua vida seja um grande
arco-iris de amigos!

Acontece na região
CIC Oeste tem
novas instalações
. Uma solenidade especial que ocorre sábado, dia 23 de outubro, às 11 horas, marca a reabertura do Centro de
Integração da Cidadania Oeste "José Silva Soares", na região do Jaraguá, São Paulo.
O novo prédio abriga o Juizado Especial Cível e foi reformado por iniciativa da Secretaria de Justiça e da Defesa da
Cidadania e do Centro de Integração da Cidadania. O projeto conta, ainda, com os parceiros: Bateria Gaviões da Fiel,
Sebrae, Polícia Militar de São Paulo, Procon, Acessa SP, Emprega SP, Teruya, Sabesp, PAF, AJUTRA, Projeto Maria
Maria, IPEM, ITESP, Eletropaulo, PM Ambiental e Mestre Tatu. O CIC Oeste fica na Estrada de Taipas, 990, Jaraguá,
fone: 3942-5228.

ACSP Noroeste entrega
Marco da Paz
. A Distrital Noroeste da Associação Comercial de São Paulo realiza cerimônia de entrega do troféu Marco da Paz - A
Semente da Vida a representantes do Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros,
Delegacia da Mulher, Guardas Civil Metropolitana e Ambiental, em reconhecimento por seus atos de bravura em pról da
Paz. O evento será realizado dia 26 de outubro, às 19h30, no auditório da Distrital Noroeste, à Rua Luís Braille, nº 8,
Pirituba. A confirmação de presença pode ser feita pelos telefones: 3831-8336 e 3831-8454.

Bairro da Lapa
comemora 420 anos

. Uma movimentada programação que incluiu atividades esportivas, de recreação e ato religioso marcou a comemoração
dos 420 anos do bairro da Lapa, dia 12 de outubro. Um dos primeiros registros históricos do bairro data de 1590, quando
um morador português construiu uma gruta para abrigar a imagem de Nossa Senhora.
Mas a Lapa, cuja palavra significa grande pedra que forma um abrigo, passou a se desenvolver apenas na segunda
metade do século 19, com a construção da estrada de ferro São Paulo Railway, que ligava as cidades de Santos e
Jundiaí.

Tucuruvi completa
107 anos
. O bairro do Tucuruvi, importante polo comercial da zona norte, comemora no sábado, 23 de outubro, 107 anos de
fundação. O povoado surgiu em outubro de 1903 quando o britânico William Harding adquiriu uma grande área no alto da
colina com vista privilegiada para a cidade de São Paulo e alí construiu sua residência, um palacete no terreno de sete mil
quadrados. O Tucuruvi, que em tupi-guarani significa gafanhoto verde, ou taquara verde em tupi-taquari, hoje tem mais
de cem mil habitantes e boa infra-estrutura de educação, saúde, abastecimento, cultura e lazer.

Parque Estadual do Jaraguá
terá Conselho Consultivo
. Uma nova rodada de discussão sobre o Regimento Interno foi marcada para novembro pelos representantes do
Conselho Consultivo do Parque Estadual do Jaraguá. No encontro havido dia 20 de outubro, no prédio da administração
do Parque, os conselheiros analisaram as propostas do regimento interno que balizarão as ações do órgão que terá,
entre outras, a função de orientar e acompanhar o desenvolvimento de programas, projetos e atividades ligadas ao
Parque.

Ética e a crise global
Ronaldo Campos Carneiro
O que Rotary tem a ver com a crise global? Qual é o papel que Rotary deve desempenhar nisto tudo? Certamente é prudente
não trazer a discussão em ambiente rotário de assuntos que desagregam tais como política partidária e religião. Entretanto,
sempre que o tema envolver as menções presidenciais, entendo que temos obrigação de nos posicionar são valores que
defendemos e que precisam ser explicitados para a comunidade. Buscar as causas da pobreza sem coloração ideológica,
ou abandonar a cambiante lógica de idéias substituindo-a pela invariável lógica da vida é uma tarefa, sim, para o Rotary.
Se não pudermos defender nossos valores, qual é o sentido da instituição?
O mundo assiste nos dias atuais, perplexo e impotente, a escândalos nos parlamentos e burocracia de governos. A questão é:
mudar os poderosos de plantão muda alguma coisa? A verdade é que este curioso bípede, que é o ser humano, vem sendo
catequizado há pelo menos 4000 anos, desde o patriarca Abrahão, origem das 3 principais religiões monoteístas, mas o
egoísmo parece predominar isto não é uma reclamação, mas uma constatação. Se todos obedecessem aos mandamentos
religiosos, a convivência humana estaria resolvida. Contudo, o problema é de natureza sistêmica, urge retirar esta quantidade
enorme de recursos financeiros do alcance da vontade humana.
Definitivamente o Rotary não é uma instituição de caridade, embora tenhamos orgulho dos milhares de projetos humanitários
desenvolvidos por rotarianos ao redor do mundo penso que somos, sobretudo, a consciência da comunidade , resgatando
valores dos nossos fundadores. Discussão da crise global é, antes de tudo, de natureza ética a invariável economia de
mercado versus a questionável economia de comando. A presença do governo na economia se mostrou necessária somente
porque três setores não andam sozinhos: agricultura, saúde e educação. Governos do mundo inteiro têm que estimular, de
alguma forma, esses setores. É surpreendente esta afirmação, mas tirando as funções que o governo atua como alcaide ou
síndico da comunidade ou prefeito, tais como melhorias de interesse comum: estradas, pavimentação, esgotos, etc., a
intervenção legítima do governo na economia se prende a esses três setores, as demais intervenções são todas
conseqüências dessas três. Por uma ironia da natureza, esses três setores são exatamente os que conferem igualdade de
oportunidades pessoas precisam se alimentar e ter acesso aos sistemas de saúde e educação.
Economia de mercado não produz o que é necessário, mas o que é rentável obra da saudosa dama da economia européia
Joan Robinson, identificou este paradoxo com muita clareza, embora não tenha apresentado solução. Este paradoxo do
capitalismo só será superado com um novo pacto social, onde trabalho é um processo de transformação de energia humana
em energia física ou intelectual, para que esta transformação possa ocorrer, comida, saúde e educação para todos os
dependentes devem ser assegurados a priori, vale dizer, é condição sine qua non para haver trabalho humano e não pagamento
por trabalho executado. Significa reconhecer que a fome e a saúde das pessoas não variam conforme forças de mercado,
mas são necessidades biológicas, ou ainda, é a lógica da vida. Ninguém vem ao mundo para viver de caridade e não
iremos fortalecer os fracos para enfraquecer os fortes. Isso não é um apelo de natureza emocional filantrópico, mas a
única forma de viabilizar a retirada do governo do processo econômico. Novamente aqui estamos falando de ética trata-se de uma constatação da natureza humana , é preciso avaliar a criação para entender o Criador estes três setores
(comida, saúde e educação) são interdependentes, não acumuláveis e independem da vontade humana. Tal como um veículo
que precisa de combustível, a natureza humana precisa de comida e saúde para que possa haver trabalho e educação, para que
possa haver progresso. Isso pode ser colocado como um contrato de adesão voluntária, em que a iniciativa privada assume
essas responsabilidades sociais, comprando a livre preço de mercado evidentemente,para fechar a equação econômica, o
governo reduz a tributação referente a estas novas responsabilidades sociais assumidas pelos empresários. Desta forma, o
governo pode se retirar da economia, pois a agricultura, a saúde e a educação passam a ser auto estimuladas. Vamos chamar o
regime produzido por este pacto de humanismo, em contraposição a capitalismo e socialismo, e avaliar as profundas
alterações introduzidas. Com a economia livre e o governo fora da economia, teremos o pleno emprego produtivo a geração
atual e muitas anteriores não conhecem o que isso significa , salários tendem a subir naturalmente pelas forças de mercado, não
será necessário fixar um salário mínimo, todas as equações econômicas se invertem, some a inflação e ficam inviabilizados os
conflitos armados.
A qualificação para uma sociedade democrática será sufrágio universal voto livre e soberano - imprensa livre e,
sobretudo, desconcentração de recursos ao alcance de burocratas de governos. Estaremos muito próximos das
condições dos primórdios da revolução industrial do início do século XIX previsto por Adam Smith só que introduzindo
a crítica não contestada sobre o trabalho humano de Karl Marx força de trabalho é preservada e não destruída. Novamente
aqui se trata de questão ética. Esses dois pensadores são clássicos, vale dizer, são como uma sinfonia de Beethoven ou uma
estátua de Michelangelo, a excelência de suas obras não tem prazo de validade, são eternos. Serão apreciados daqui a 1000
anos, portanto não se trata de saudosismo extemporâneo, mas de valorizar a ética em estado puro. Com isso, estaremos
viabilizando as bem intencionadas Declaração Universal dos Direitos Humanos, da criança e do adolescente e os
objetivos do Milênio firmaram um consenso em torno de idéias irrecusáveis, porém esqueceram de dizer quem paga a
conta!!
Que ninguém se iluda, os modelos de convivência humana atuais convergem inevitavelmente para um estado totalitário.
Complementando Marx: "Trabalhadores e burgueses do mundo inteiro, uni-vos". Em nome da ética, não podemos permitir
que as classes dos burocratas de governo e dos políticos profissionais assumam a supremacia e controle das sociedades vale
dizer, a vontade humana da economia de comando não pode prevalecer sobre a invariável e impessoal economia de mercado. A
cada um conforme sua necessidade biológica e, após, conforme sua capacidade. Com isso, nosso trabalho de rotariano
será reduzido, poderemos nos dedicar mais como consciência da comunidade ao invés de filantropia e caridade. Essa é minha
contribuição para colocar o assunto na agenda rotária. Entendo que isso deva ser discutido a exaustão, pela importância e
profunda conseqüência que a adoção dessas idéias e conceitos vai gerar. George Bernard Shaw, este fecundo pensador
irlandês, pontificou: "ninguém tem o direito de consumir felicidade sem produzi-la e tampouco de consumir riqueza sem
produzi-la". Cada criança que vem ao mundo será solução e não mais problema voltará a ser uma benção divina
Celebremos a vida!!
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