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Água, bem natural
finito é essencial
à vida humana
O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU em
22 de março de 1992 para promover discussões acerca da consciência do homem em
relação a esse recurso natural essencial à vida
no planeta. A água é um patrimônio mundial e
todos nós somos responsáveis pela sua
conservação. (Pág. 8)

Noroeste
homenageia
mulheres
rotarianas
Para celebrar o Dia Internacional da
Mulher, RCSP-Noroeste faz leitura de
texto que relata como se deu o ingresso e
a trajetória das mulheres no Rotary
International. (Pág. 4)
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No calendário rotário,
março é o Mês da Alfabetização
. O Rotary International tem muitas datas
especiais. Desse modo, no calendário rotário
vários meses e semanas são designados para
homenagear os principais programas do RI.
Março é o Mês da Alfabetização, propício para
os clubes desenvolverem projetos na área e
divulgar os esforços dos rotarianos no combate
ao analfabetismo.
A Semana Mundial do Rotaract acontece na
semana do dia 13 de março. É quando todos os
Rotary Clubs e distritos homenageiam o
Rotaract através de atividades conjuntas com os
clubes sob seu patrocínio.
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Reflexão
Mulher
Coloque-se à disposição de Deus
Esvazie-se do seu orgulho
Seja sempre graciosa
Fortifique-se na palavra de Deus
Busque força em Deus para lidar com as
dificuldades
Nunca dê nada, nem seu tempo, esperando receber
em troca
Ore pelas pessoas ao seu redor
Sempre ofereça seu melhor
Que você consiga isso não só no Dia da Mulher,
mas todos os dias da sua vida.
(Autora desconhecida)
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. Boletins
O Coeso, do RC Brasilia-Norte

. E-mails
"Parabéns pelo boletim do Noroeste.
Agradeço muito o envio".
Romano Orlando Iughetti
"Recebi o boletim de seu clube, pelo que
v e agora estou tomando a
agradeço
liberdade de inscre ê-la no Grupo O Coeso
Web para receber nosso boletim O Coeso.
Visite nossa página, lá você vai encontrar
as publicações de todo ano. É um boletim
simples, porém foi o primeiro no Distrito e
estamos elaborando há 16 anos".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte
"Meus parabéns pelos eventos e divulgação
deles. É isso mesmo que devemos
fazer. Ao ver a foto da solenidade do Dia do
Rotary no Pico do Jaraguá, ao ver
essa foto fiquei com vontade de me instalar
na região..."
José Claudio Thadeo, RCSP-Parque
Novo Mundo
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
dia 14 de março, em sessão ordinária, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
convidando os presentes a acompanhá-la na
saudação das bandeiras hasteadas e na oração de
agradecimento às bênçãos recebidas e pedidos de
paz e harmonia na semana que se inicia. Fez,
também, voto de pronto restabelecimento da saúde
da companheira e primeira-secretária do RCSPNoroeste, Dora Maria Leme Gerodetti.
Recomendou que na oração universal proferida,
fossem incluidas intenções pelos irmãos japoneses
que sofrem com as tragédias causadas por
terremoto, maremoto e riscos de radiação nuclear,
bem como aos outros povos que passam por
dificuldades diversas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2 - Terezinha Abreu
Sousa, vice-presidente do Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança; nº
3 - segunda-secretária Anna Isabel Vergueiro Lobo;
agradeceu, também, a presença dos companheiros
Carlos Zannini Junior, do RCSP-Pirituba e Ricardo
Kazuo Yamamoto, do NRDC Vida e Esperança.

Companheirismo - Feito, excepcionalmente, pelo
primeiro-tesoureiro, Francisco Miguel Vaz de Lima,
que informou os aniversariantes e as datas
comemorativas desta semana, bem como leu a
reflexão preparada para esta reunião. A presidente
Maria Cristina da Silva, por sua vez, comunicou a

reunião festiva da ASFAR-SP que será realizada
amanhã, para a qual todos estão convidados e fez
menção ao Dia Mundial do Rotaract, data celebrada
ontem, 13 de março.
Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini fez a exposição de quatro
assuntos selecionados para este momento rotário,
considerados relevantes para os rotarianos. 1.
Situação no Haiti - Continua dramática, passado
um ano do terremoto que assolou a capital daquele
país; o Brasil continua prestando ajuda humanitária,
insuficiente diante das inúmeras necessidades do
povo haitiano; desde setembro do ano passado a
ONU suspendeu a remessa de subsídios devido à
instabilidade política do país, mais de vinte mil
crianças estão com cólera, os abrigos continuam
precários e falta praticamente tudo. Ele considera
importante que o Rotary International volte sua
atenção para o povo haitiano com mais objetividade
e firmeza. 2. Terremoto no Japão - trata-se de um
país que enfrenta nova calamidade provocada pelo
terremoto, seguido de maremoto, mas o Japão é um
país preparado para enfrentar desastres naturais e
está recebendo ajuda e cooperação de outros
povos. A questão que se coloca no momento é o
resgate das vítimas e a polêmica causada pelas
usinas nucleares que foram danificadas pelo
terremoto, havendo, no seu entendimento, conflito
de interesses políticos e técnicos sobre o
prosseguimento desse recurso para geração de
energia. 3. Títulos Paul Harris - Informou que o
RCSP-Noroeste concluiu a arrecadação de 2010 à
Fundação Rotária, tornando-se clube 100%, pois
superou a meta de três mil dólares; com isso, o
nosso clube dispõe de onze títulos Paul Harris, seis
entre terceiros, não-sócios e cinco entre os sócios.
Trata-se de um fato prazeroso, mas o companheiro
Fabrizio insiste que quem receber esse título tem
que ser mais do que um rotariano formal. 4.
Aprovação de projetos - Como houve mudanças
nos critérios de aprovação dos projetos com
subsídios equivalentes, o que aumentado o prazo
para análise dos projetos, ele sugere que neste ano
não se aumente a meta de três mil dólares de
contribuição à Fundação Rotária, destinando os
recursos excedentes para os subsídios simplifi(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
cados, que são comprovadamente muito eficientes.
Concluindo a sua explanação, o companheiro
Fabrizio informou que no dia 23 de fevereiro
recolheu em nome do nosso clube mais cem
dólares à Campanha da Fundação Rotária, com
pontuação em dobro, entendendo que aquela
fundação precisa, agora, divulgar rapidamente
quanto cada clube arrecadou.
Assuntos diversos - Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, celebrado dia 8 de
março, a presidente Maria Cristina da Silva solicitou
ao companheiro João Carlos dos Santos que
fizesse a leitura do texto "Mulheres no Rotary",
preparado especialmente para a ocasião e
publicado nesta edição do nosso boletim informativo (página 8). Dando prosseguimento aos
trabalhos, a presidente Maria Cristina informou que
na penúltima reunião, quando recebemos a visita do
governador-assistente Chucrallah Al Tayer, ele
desejou saber se já aumentamos o quadro social, o
que, de fato, ainda não aconteceu. Por isso, a
presidente pede o empenho de todos para que essa
meta seja cumprida até o mês de junho, quando
precisará entregar o clube à nova gestão com mais
três sócios. Manifestou, ainda, sua preocupação
com o calendário de reuniões, pois ainda temos
muitas datas em aberto no plano de atividades que
precisam ser preenchidas com reuniões e eventos
mais atrativos, para além do companheirismo,
pedindo que todos formulem sugestões de
palestras e assuntos diversificados para as novas
pautas.

intuito é fazer um encontro atrativo e com cunho
social, por isso a ajuda de todos, no que for possível,
é muito importante. Agradecendo a oportunidade,
fez um breve relato das atividades promovidas pelo
NRDC Vida e Esperança - curso de alfabetização
para adultos, distribuição de leite para 230 famílias,
distribuição de remédios específicos de acordo com
as receitas médicas, campanha anual da Boa Visão
(que este ano atendeu 40 pessoas, entre crianças e
idosos), campanha de prevenção do câncer bucal
para idosos; por estas razões, espera continuar
contando com a indispensável colaboração de
todos os companheiros do Noroeste.
Palavra livre - O padre Paulo Santana justificou sua
ausência nas últimas reuniões, por motivo de
viagem para acompanhar sua irmã mais velha que
estava com grave problema de saúde. Ela faleceu
na segunda-feira de Carnaval, em Brasilia; recordou
a importância que ela teve em sua vida, desde
jovem, ajudando-o muito quando estudava no
exterior para formação sacerdotal. Em seguida, foi
feito minuto de silêncio e uma oração em intenção à
senhora Gilda Ribeiro.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado,
e ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva deu os trabalhos
por encerrados, agradecendo, novamente, a
presença de todos e solicitando que a
acompanhassem na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Agenda
NRDC - Após o intervalo para o jantar, a presidente
Maria Cristina leu o ofício recebido do NRDC Vida e
Esperança, que está pedindo doações para o
evento beneficente que realizará dia 13 de abril, em
sua sede, na Vila Zatt. O intuito é atender com uma
acolhida festiva cerca de trezentas pessoas
carentes, da região. Para preparação dos lanches
são necessários pães, frango, salsicha,
condimentos, molhos, legumes, refrigerantes e
embalagens descartáveis; as quantidades estão
dimensionadas no ofício, tendo a presidente Maria
Cristina solicitado o empenho de todos os
companheiros na arrecadação das doações que
devem ser feitas até uma semana antes da data do
evento. Fazendo uso da palavra, a vice-presidente
do NRDC, Terezinha Abreu Sousa, disse que o

. 21 de março
Reunião Ordinária
Tema: Mês da Alfabetização
20h30 - Carlino Ristorante
. 24 a 27 de março
Encontro Rotário da Amizade
Buenos Aires, Argentina
Programa Estruturado do Rotary, com troca
de experiência de companheirismo
internacional
Informações: fone (11) 3797-7550 e pelo
e-mail: vendas@fernandolucio.com.br
. 28 de março
Reunião Ordinária
Tema: a confirmar

20h30 - Carlino Ristorante

Mulheres têm atuação
destacada nos Rotary Clubs
No Brasil, as mulheres rotarianas e as esposas de
rotarianos têm atuação destacada em seus clubes,
participando de projetos voltados à educação, saúde,
assistência social, voluntariado e serviços humanitários,
entre outros. Muitas delas estão presentes nas
comissões de serviços e em cargos de direção. Há um
clube na cidade de Lins, interior do Estado de São Paulo,
composto só por mulheres.
Na região Noroeste da capital paulista, o RCSP-NO e o
RCSP Pirituba são presididos por mulheres,
respectivamente a comerciante do ramo de confeitaria
Maria Cristina da Silva e a educadora Norma Testa
Garcia.

No Noroeste, um grupo com dinâmica própria
. O nosso clube é formado, atualmente, por dezoito
associados, número considerado pequeno se
comparado com outros clubes do Distrito 4430; no
entanto, esse grupo em nada fica a dever aos
demais considerando-se o seu dinamismo, união e
participação nos projetos e ações desenvolvidas
nos circulos rotários de São Paulo. Nesse grupo,
seis mulheres se destacam pela atuação e no
cumprimento das tarefas a elas designadas.
A atual presidente Maria Cristina da Silva
ingressou no clube em março de 2007, vinda de
outro clube rotário da cidade de Cuiabá, Mato
Grosso, como sócia representativa do setor de
alimentos/confeitaria; entre as principais
características da sua gestão está a promoção do
companheirismo e a reorganização administrativa
do clube. A primeira secretária Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti é pedagoga, ingressou no clube
em novembro de 2005, é afável e procura, sempre,
estreitar a amizade entre os companheiros; exerceu
a presidência do Conselho Diretor no período de
2007/08. A advogada cível e de família Ana Isabel
da Silva Vergueiro Lobo , atual segundasecretária, foi admitida no clube em setembro de
2001, e devido à experiência adquirida em Rotary

exerceu a presidência por dois períodos: 2004/05 e
2008/09. Maria Bernadete Cola, fisioterapeuta
clínica, participa do RCSP-NO desde abril de 2004
e dedica-se com mais assiduidade às ações de
voluntariado social junto às crianças e jovens
carentes da região. Já a assistente social Ivone dos
Santos Garcia, admitida no clube em março de
2010, é uma entusiasta dos projetos educacionais,
principalmente aqueles voltados à difusão da leitura
entre as crianças e jovens, além de atuar em ações
de formação profissional em parceria com outra
instituição beneficente da região Noroeste. A
rotariana mais recente do Noroeste é a jornalista
Celia Morau, que ingressou no clube em junho de
2010 e entre as funções atribuidas pela diretoria é a
de editar o boletim informativo do clube, que foi
reformulado com o objetivo de difundir a imagem do
RCSP Noroeste junto à comunidade local. Outras
duas mulheres também se destacam por seus
trabalhos ligados a este clube, a nossa sócia
honorária permanente e filiada ao RCSP-Freguesia
do Ó, Naíde Aparecida Santarelli Guilardi e a
vice-presidente do Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança,
Teresinha Abreu Sousa.

Acontece na região
Nova função na comunidade
. A coordenadora do NRDC Vila e Esperança Terezinha Abreu de Sousa foi eleita membro do novo Conselho Gestor do
Hospital Municipal de Pirituba. A eleição aconteceu na segunda-feira, 14 de março e Terezinha classificou-se em terceiro
lugar na votação geral.

Seminário de Políticas Públicas

. A Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes promove dia 25 de março, em sua sede, seminário de políticas públicas
voltado ao Fórum Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, das regiões da Freguesia do Ó e Brasilândia. O
evento acontece das 8 às 13 horas e constam da programação oficinas temáticas sobre educação, saúde, cultura e lazer,
assistência social. O tema central é "O Poder é meu, é seu, é nosso!" As inscrições estão abertas na sede da entidade. A
Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes fica na Rua Itaiquara, 115, Vila Itaberaba.

Utilidade pública
Água, vital para a saúde
. Tomar água na hora correta potencializa os cuidados com o corpo humano.
2 copos de água depois de acordar ajuda a ativar os órgãos internos
1 copo de água 30 minutos antes de comer ajuda na digestão
1 copo de água antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguinea
1 copo de água antes de dormir evita ataques do coração

Brasil, país privilegiado
. Muito se fala em falta de água e que, num futuro próximo, teremos uma guerra em busca
de água potável. O Brasil é um país privilegiado, pois aqui estão 11,6% de toda a água doce
do planeta. Aqui, também, se encontram o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior
reservatório de água subterrânea do planeta - o Sistema Aquífero Guarani. No entanto,
essa água está mal distribuída: 70% das águas doces do Brasil estão na Amazônia, onde
vivem apenas 7% da população. Essa distribuição irregular deixa apenas 3% de água para
o Nordeste. Essa é a causa do problema de escassez de água verificado em alguns pontos
do País. Em Pernambuco existem apenas 1.320 litros de água por ano por habitante e no
Distrito Federal essa média é de 1.700 litros, quando o recomendado são 2.000 litros.
Use a água racionalmente, a fonte não pode secar!

Datas comemorativas
Março
. 21 - Dia Mundial da Infância
Dia Internacional da Floresta
. 22 - Dia Mundial da Água (ONU)
. 23 - Dia da Juventude
Dia Mundial da Meteorologia
. 26 - Dia do Cacau

Companheirismo
. Dia 26 de março é o aniversário de Matheus,
filho do companheiro Edinalvo Raimundo de
Jesus.
. Também no dia 26, quem comemora aniversário
é Lucas Vinicius, filho do companheiro João
Carlos dos Santos.

Acontecimentos rotários
Encontro rotário da amizade
será em Buenos Aires
. O Distrito 4430 realiza o Encontro Rotário da Amizade no período de 24 a 27 de março deste ano,
em Buenos Aires, Argentina. Constam da programação três noites em hotel, com café da manhã,
city tour, encontro com companheiros em Buenos Aires, transporte para o encontro, passagem aérea
São Paulo/Buenos Aires/São Paulo, transfer in/out; opcional e show de tango, dependendo da
programação dos companheiros de Buenos Aires. O evento é considerado importante Programa
Estruturado do Rotary e proporciona uma agradável experiência de companheirismo internacional.
Informações e reservas com Daisy ou Sylvana, telefone: (11) 3797-7550 e no e-mail:
vendas@fernandolucio.com.br

Aprovado o Projeto de Subsídio Global
do RCSP Bom Retiro
.

Acaba de ser aprovado o primeiro projeto de Subsídio Global deste ano. O Rotary Club de São
Paulo-Bom Retiro conseguiu a aprovação pela Fundação Rotária da aquisição de equipamentos de
cozinha indusjtrial para a Instituição Israelita "Ten Yad", que oferecerá refeições gratuitas a moradores
de rua, capacitação profissional, retirada da rua e inserção no mercado de trabalho. Os parceiros do
RCSP Bom Retiro são os distritos 1970, de Portugal; 2770, Japão e Mexico e 4420, do Brasil. O
valor do projeto aprovado é de US$ 117.000. A aprovação desse projeto é resultado do eficiente
trabalho de articulação realizado pela companheira Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira, a
estimada Cidinha do Rotary.

Projetos realizados ou planejados
devem ser informados
. A CIP-PLOP - Comissão Interpaises de Lingua Portuguesa - está cadastrando todos os projetos
já realizados, em curso ou planejados por distrito ou clubes de qualquer dos paises de lingua oficial
portuguesa em parceria com outros distritos ou clubes desses mesmos paises ou de regiões onde o
português é falado. Igualmente, podem ser cadastrados os projetos que não envolvem outro clube no
país ou região onde são implementados, bem como todos os projetos relativos a ações de promoção
da língua portuguesa. As informações devem ser enviadas ao e-mail: roberto.bedrikow@frsp.org
com indicação do estado do projeto.

Rotary
mobiliza-se para
ajuda ao Japão
.

Respondendo ao
intenso terremoto e
posterior maremoto que
assolou o Japão dia 11
de março, a Fundação
Rotária estabeleceu o
Fundo de Rotary para a
reconstrução do Japão e
das ilhas do Pacífico,
destinado aos esforços
de recuperação a longo
prazo nas zonas
afetadas.

22 de março
Dia Mundial da Água
Equilibrio do planeta depende da preservação dos rios,
mares e oceanos, bem como dos ciclos naturais da água
Desde os primórdios da humanidade,
sabemos que o homem sempre se
estabeleceu em locais próximos aos
rios e mares, para garantir seu sustento
através da agricultura.
A história do Egito faz uma excelente
demonstração desse fato, quando os
homens, às margens do Rio Nilo,
fizeram os primeiros aglomerados
humanos e construiram as primeiras
cidades do mundo. Ali já se registrava o
quanto o homem era dependente da
água.
Porém, com o passar dos anos, com a
evolução da humanidade, a água
passou a ser tratada com desrespeito,
sendo poluída e desperdiçada. Por
esses motivos, a ONU - Organização
das Nações Unidas, criou o Dia Mundial
da Água, em 22 de março de 1992, para
promover discussões acerca da consciência do homem em relação à mesma.
Em 10 de dezembro de 2002, o senado brasileiro aprovou o Dia Nacional da Água através do
projeto de lei do deputado Sergio Novais (PSB-CE). O texto destaca que esse deverá "oferecer
à sociedade brasileira a oportunidade e o estímulo para o debate dos problemas e a busca de
soluções relacionadas ao uso e à conservação dos recursos hídricos".
A preocupação surgiu através dos grandes índices de poluição ambiental do planeta,
envolvendo a qualidade da água que consumimos.
A ONU elaborou um documento com medidas cautelosas a favor desse bem natural, trazendo
também informações para garantir a cultura de preservação ambiental, a consciência ecológica
em relação à água.
Na Declaração Universal dos Direitos da Água, criada pela ONU, dentre as principais
abordagens estão:
. que devemos ser responsáveis com a economia de água, pois essa é condição essencial de
vida
. que a água potável deve ser utilizada com economia, pois os recursos de tratamento são ainda
lentos e escassos
. que o equilíbrio do planeta depende da preservação dos rios, mares e oceanos, bem como dos
ciclos naturais da água
. que devemos ser responsáveis com as gerações futuras
. que precisamos utilizá-la tendo consciência de que não devemos poluí-la ou envenená-la
. que o homem deve ser solidário, evitando o seu desperdício e lutando pelo seu equilíbrio na
natureza
Com esse documento, a Organização das Nações Unidas tornou obrigatório que todos os
homens sejam responsáveis pela qualidade da água, bem como pela sua manutenção, tendo,
assim, formas de garantir a melhora de vida no planeta.
(fonte: www.brasilescola.com/datas comemorativas)

