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Rotary Club São Paulo - Noroeste
homenageia Jubileu de Ouro do
Parque Estadual do Jaraguá

A origem e a história do Dia das Mães
A comemoração do Dia das Mães é mitológica e
acontecia na Grécia antiga na entrada da primavera.
Mas a origem foi reconhecida mundialmente no
princípio do século XX, com a determinação da norteamericana Anna Jarvis em perpetuar a memória da
sua mãe e homenagear todas as mães de qualquer
parte do mundo, vivas ou não. (Pág. 8)

A programação
comemorativa dos 50
anos de criação do
Parque Estadual do
Jaraguá prossegue
nesta semana, com a
participação do Rotary
Club de São PauloNoroeste que fará
plantio de muda de
um raro ipê branco, na
terça-feira e
promoverá palestra
sobre recursos
hídricos, sábado, com
um companheiro do
RCSP-Água Fria,
Centenário.
(Veja a programação
completa na pág. 6)

Fortalecimento dos clubes e
aumento do quadro social
são prioridades do R I
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Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

. Comissões
Administração: Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social: Maria Bernadette Cola
Prestação Serviços: Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas: Josino Bentes Monteiro

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Associados
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Bernadette Cola
Maria Cristina Silva
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone

Sócios Honorários
Permanentes
Iscandar Tayar
Naide Aparecida Santarelli Guilardi

Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Pirituba, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Lavras, MG

. E-mails
"Parabéns por manter uma atividade constante e elevando
o Rotary a ser um nome familiar na sociedade"...
Yolanda Andreoli, dirigindo-se ao Distrito 2202
"Muito obrigado! Rotary Club de São Paulo-Noroeste,
muitos parabéns e seguir em frente com entusiasmo e
sempre com muita força que forjaram empreendimento.
Uma saudação muito calorosa e um grande abraço para
todos os membros".
Emiliano Sanchez, Distrito 4845, Argentina, Chaco
Resistencia
"Caros companheiros do RC de Mafra, remetemos em
anexo a edição semanal do último boletim do Rotary Club
de São Paulo-Noroeste, no qual já vem uma reportagem
da visita a Mafra do IGE da Austrália, realizada dia 22 de
abril. Manifestamos o nosso reconhecimento pela eficácia
que esse clube demonstra na divulgação das suas
atividades semanais e de outros clubes em Rotary".
Rotary Club de Mafra, Portugal

O Noroeste na imprensa

Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyeróclito Eloy Pessoa
de Barros Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro

A participação do Rotary Club de São Paulo-Noroeste nos
festejos do jubileu de ouro do Parque Estadual do Jaraguá
teve grande repercussão na imprensa regional. A Missa
em Ação de Graças, celebrada no Domingo de Páscoa
pelo companheiro do Noroeste, padre Paulo Santana
Ribeiro, foi notíciada nos jornais
Nosso Bairro (edições de 16 e de 30 de abril),
SP Norte (edição de 23 de abril),
Gazeta de Pirituba (edição de 16 a 23 de abril), no blog
da Pascombras - Pastoral da Comunicação da Região
Episcopal da Brasilândia, edições de 10 a 16 de abril,
de 17 a 23 de abril e de 24 a 30 de abril e, ainda, no
portal ZN na Linha, página do Jaraguá, que fez a
cobertura completa da missa, dia 24 de abril.
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 25 de abril de
2011, no espaço de eventos do Carlino Ristorante,
tendo o presidente em exercício, Hercules Guilardi, aberto
os trabalhos lendo uma mensagem rotária preparada
especialmente para esta reunião; em seguida, convidou
os presentes a acompanhá-lo na saudação às bandeiras
hasteadas.

Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone que
enunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares: nº 1, Hercules Guilardi, presidente
em exercício; nº 2 - Bruno Leone, diretor de protocolo; nº 3
- Ana Isabel Vergueiro Lobo, segunda-secretária.

Paulo; lembrou a importância da data, apresentou dados
sobre a profissão, dizendo que a partir da consolidação
das regras de atuação pelo Conselho Regional de
Contabilidade, a profissão alcançou maior legitimidade e
reconhecimento da sociedade.
Assuntos diversos - Fazendo uso da palavra, o past
presidente Josino Bentes Monteiro referiu-se aos dois
eventos que ocorreram na semana passada, com o
patrocínio e o apoio do Rotary Club de São PauloNoroeste: a festa de Páscoa na EMEI Professora Olga
Maria Germano Martins Domingos, quarta-feira, dia 20 de
abril; o clube, por seu intermédio, forneceu brinquedos e o
aluguel de um pula-pula, atendendo mais de cem crianças
em dois períodos; o segundo evento foi a missa em ação
de graças pelo jubileu de ouro do Parque Estadual do
Jaraguá, celebrada dia 24, domingo de Páscoa, pelo
nosso companheiro, padre Paulo Santana Ribeiro. O
companheiro Josino disse que foi um evento singelo,
porém emocionante, ressaltando que o nosso objetivo foi
atingido. Um fato excepcional chamou a atenção de todos
que participavam da celebração e que o emocionou - no
momento da consagração, o sol se abriu, clareando o altar
com sua luminosidade, para desaparecer logo em
seguida, voltando o dia a ficar cinzento como ocorreu em
todo o final de semana. Falou, também, do falecimento do
EGD Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, lembrando que
tão logo recebeu a notícia, a retransmitiu para todos os
companheiros; reverenciando a memória do estimado
companheiro, lembrou que ele foi governador no ano em
que ele, Josino, foi presidente e que naquela oportunidade
o presidente Tucunduva criou um grupo com todos os
presidentes de clubes do Distrito 4430, ficando, por isso,
conhecido como o Governador União.

Expediente secretaria - Excepcionalmente, o presidente
eleito para o ano rotário 2011/12, Edinalvo Raimundo de
Jesus, relacionou a correspondência, comunicados e
convites recebidos na semana, ressaltando os convites
enviados por vários clubes do Distrito 4430, para as
reuniões festivas de posse dos novos conselhos diretores;
lembrou, também, que a posse do novo governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella acontecerá dia 1º de julho,
no bufê Golden House.
Companheirismo - A companheira Ana Isabel Vergueiro
Lobo comunicou os aniversariantes e as datas
comemorativas da semana. Complementando este ítem
da pauta dos trabalhos, o presidente eleito Edinalvo
Raimundo de Jesus falou sobre o Dia do Contabilista,
lembrando que hoje há mais de 500 mil profissionais no
Brasil, sendo aproximadamente 150 mil no Estado de São

(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
Momento do presidente - O presidente em exercício,
Hercules Guilardi, lembrou inicialmente que por uma
questão de rotina, as reuniões de Rotary Clubs são feitas
em uma hora; aqui no Noroeste se estendem além desse
período, por ser jantar, mas que tentará seguir o horário
convencionado. Em seguida, fez os seguintes
comunicados: na próxima reunião, dia 2 de maio,
receberemos a diretoria do SESCON-SP, Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo; a entidade tem um projeto social
importante e recentemente abraçou a nossa Campanha
do Pé Calçado "Marcelo Guilardi"; disse mais, que no
SESCON há vários companheiros rotarianos dos clubes
Norte e Alto de Pinheiros e assim sendo, ofereceremos um
título Paul Harris Solidário, por isso é importante que todos
prestigiem esses companheiros e tragam familiares e
convidados na próxima reunião. Reportou-se ao
companheiro Josino Bentes Monteiro, dizendo que o
momento especial vivenciado por ele na Missa de Páscoa,
no Parque Estadual do Jaraguá, ocorre com pessoas
muito espiritualizadas e transcende a questão religiosa,
que só a pessoa percebe e que em outras situações não
aconteceriam; agradeceu aos companheiros Josino, Celia
e padre Paulo que abraçaram esses eventos, participação
considerada muito importante para o nosso clube e a
região noroeste. Prosseguindo, lembrou a importância de
praticarmos o companheiro, pois é a possibilidade que
temos de nos conhecer melhor e trocar experiências;
pediu para prestigiarmos o recém fundado Rotary Club de
São Paulo-Casa Verde que no próximo dia 27 receberá a
visita do governador do Distrito 4430, bem como é
importante que todos participem da reunião festiva de
posse do novo governador, Ennio Caramella. Reverenciou
a memória do EGD Ruy Tucunduva, lembrando que o
conheceu em uma conferência disjtrital em Águas de
Lindóia, ficando amigos desde então, falou da pessoa
excepcional e culta que deu grande contribuição ao
Rotary, da oportunidade que teve ao viajar para o exterior
com ele e do apoio incondicional que recebeu quando o
nosso clube trabalhava para a criação do Rotary Club de
São Paulo-Pirituba.
Prosseguindo, falou sobre a orientação emanada do
Rotary International que nos últimos anos focava na
arrecadação à Fundação Rotária; no entanto, agora há o
entendimento de que a infra-estrutura ficará prejudicada
se os clubes não crescerem. O assunto foi discutido na
Assembléia Distrital, ficando claro naquela oportunidade
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que deveremos nos concentrar no aumento do quadro
social, um problema real que atinge os clubes do mundo
inteiro. O Rotary precisa de mais gente, pessoas que se
voltem para o desenvolvimento pessoal e se interessem
em participar mais ativamente da vida dos clubes, daí a
importância de se fortalecer os clubes existentes, não
dando prioridade apenas à criação de novos clubes.

Palavra livre - O companheiro Josino Bentes Monteiro
informou que a programação comemorativa ao jubileu de
ouro do Parque Estadual do Jaraguá continua na próxima
semana, e na terça-feira, dia 3 de maio, às 10 horas, o
Rotary Club de São Paulo-Noroeste fará o plantio de uma
muda de árvore, estando todos convidados para a
cerimônia. O presidente em exercício Hercules Guilardi
reforçou o convite para que os companheiros participem
da Conferência Distrital de Água de Lindóia, em junho; o
evento deverá ser totalmente diferente dos anteriores,
uma espécie de mini-convenção internacional; lembrou
que as vagas no Hotel Monte Real estão esgotadas, mas
há outros estabelecimentos na cidade onde é possível
conseguir hospedagem; concluiu, falando da
programação social, paralela aos trabalhos da
Conferência e da inovação no formato da apresentação
das realizações dos clubes - não haverá o tradicional
painel, muito trabalhoso e difícil de ser transportado - no
lugar, será produzido um vídeo mostrando as principais
atividades dos clubes do Distrito 4430, neste ano rotário.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente em exercício Hercules Guilardi deu os
trabalhos por encerrados, agradeceu a presença e
convidou a todos a acompanhá-lo na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Agenda
. 2 de maio
Reunião ordinária
Homenagem do RCSP-Noroeste e entrega
do título Paul Harris-Instituição ao Sescon-SP
Participação do RCSP-Alto de Pinheiros
20h30 - Carlino Ristorante
. 3 de maio
Plantio de muda de árvore pelo Rotary Club
de São Paulo-Noroeste em homenagem ao
Jubileu de Ouro do Parque Estadual do Jaraguá
10h - Próximo à entrada principal do Parque
. 9 de maio
Reunião ordinária
Palestra sobre Governadoria de Rotary, com
o EGD 2008-09 e companheiro do RCSP-Alto
da Mooca, João Freire D´Ávila Neto
20h30 - Carlino Ristorante
. 9 a 12 de junho
XX Conferência Distrital
Monte Real Resort - Águas de Lindóia
Participação especial do atual diretor de RI e
curador da Fundação Rotária 2011-15, Antonio
Hallage e sua esposa Rose, como casal
representante pessoal do presidente do Rotary
International, Ray Klinginsmith e sua esposa
Judie
Prestigie o grande encontro da família do
Distrito 4430
Faça rapidamente sua inscrição!

Companheirismo
.

Terça-feira, 3 de maio, é o dia do
aniversário do presidente eleito 2011/12,
nosso companheiro Edinalvo Raimundo
de Jesus.

Datas comemorativas
Maio
. 2 - Dia do Ex-combatente
. 3 - Dia Mundial do Sol
Dia do Sertanejo
Dia do Legislador
Dia do Parlamento
. 4 - Dia do Futebol
. 5 - Dia da Comunidade
Dia do Expedicionário
Dia Mundial das Comunicações Sociais
. 6 - Dia do Cartógrafo
Dia do Taquígrafo
. 7 - Dia do Silêncio
Dia do Oftalmologista
. 8 - Dia das Mães
Dia do Pintor
Dia do Artista Plástico
Dia da Cruz Vermelha Internacional
Dia da Vitória - Fim da Segunda Guerra
Mundial (1945)

Saudades

. A missa de 7º dia por intenção
do EGD Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, no dia 21 de abril, foi
celebrada dia 1º de maio, às
16h30, na Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, Rua Barão da
Passagem, 971, Vila Leopoldina,
com a participação de familiares,
parentes e muitos rotarianos de
São Paulo, que foram reverenciar
a memória do saudoso
companheiro.
Em solidariedade à perda do
amigo tão especial, o Rotary Club
de São Paulo-Noroeste recebeu,
por e-mail, as condolências
enviadas por: Claudia Faundez,
do Rotary Club San Cristovan,
Chile; RC de Mafra e de Geraldo
Bertolucci Junior, presidente
do RC de Lavras, Minas Gerais.

Acontece na região
Continuam as comemorações do Jubileu de Ouro do
Parque Estadual do Jaraguá
Programação
3 de maio - 10h
. Homenagem do RCSP-Noroeste, com
plantio de muda de Ipê Branco
7 de maio - a partir das 10 horas
Auditório - palestras sobre
Saúde Mental - por Jô Nunes
Importância da preservação da mata - Guarda
Municipal Ambiental
. 14 horas
Recursos Hídricos - por Glaucio Gonçalves
Tiago, do RCSP-Água Fria, Centenário
. Atividades externas
Montanha limpa - com grupos de Escoteiros
Concha acústica
Show com bandas musicais, espetáculos de
teatro, dança e circo
14 de maio - a partir das 10 horas
Abertura da temporada de montanhismo,

Curso gratuito
de fotografia
. A fundação Stickel abre inscrições grauitas para
o curso de fotografia "Um Olhar sobre a
Brasilândia", com o fotógrafo Arnaldo
Pappalardo. Trata-se de iniciativa para que os
moradores da região aprendam a fotografar e
valorizar as imagens do bairro. As aulas
acontecerão às segundas-feiras, das 8h30 às
12h30; são 30 vagas, com inscrições abertas até
o dia 9 de maio, na Casa de Cultura da
Brasilândia, Praça Benedita Cavalheiro, s/nº, ou
pelos telefones: 3922-7664 e 7820-1133.

com o Clube Alpino Paulista
palestras, exibição de filme com visão do meio
ambiente, oficinas e atividades recreativas
Parque Estadual do Jaraguá - Rua Antonio
Cardoso Nogueira, 539 (acesso pela Estrada
Turística do Jaraguá). Fones: 3943-5222 e
3942-2162
Palestra do vice-presidente é adiada
. Para cumprir representação da presidente da
República Dilma Rousseff, na cerimônia de
beatificação do Papa João Paulo II, em Roma, o vicepresidente Michel Temer ficou impossibilitado de
participar da sessão plenária conjunta, marcada para
o dia 29 de abril, no Hotel Renaissance, em São
Paulo. Assim, a Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo - FACEP e a
Associação Comercial de São Paulo - ACSP
informam que o evento foi transferido para o dia 6 de
maio, no mesmo local, às 10 horas, quando o vicepresidente proferirá palestra sobre Reforma Política.
O Hotel Renaissance fica na Alameda Santos, 2233,
Jardim Paulista.

ONG faz parceria com a ACM Norte
. Os adolescentes assistidos pela ONG Estrela do
Amanhã se divertiram muito no sábado, 26 de abril,
quando passaram a noite participando de atividades
de gincana até o nascer do sol, saindo somente no
domingo pela manhã. Graças à parceria fechada com
a ACM Norte-Limão, as crianças farão aulas de
natação sob a coordenação dos instrutores da
Associação Cristã de Moços, e para isso abriu
campanha para a compra de roupas e acessórios da
modalidade esportiva. A ONG Estrela do Amanhã fica
na Rua dos Rodrigues, 116, Vila Carone, bairro do
Limão, telefones: 8614-0390, 9510-1746 e 39320194.

Acontecimentos
rotários
Considerações no
Facebook

.

O rotariano Nuris Gonzalez publicou na
seção Rotario, do Facebook, algumas
considerações pessoais sobre os motivos que
levam um sócio a desfiliar-se de seu clube. Em
certo trecho diz: "Quando um sócio renuncia
porque o clube faz pouco em sua comunidade,
talvez não lhe explicaram que o Rotary faz
filantropia, porém não é uma instituição
filantrópica; que o Rotary faz caridade, porém
não é uma instituição beneficente; que o Rotary
faz coisas, porém sua missão é fazer gente, que
Paul Harris, disse: "As boas obras não são o
único intuito que existe em Rotary, mas boas
obras são apenas expressão de algo que há por
trás".

Reflexão
O sentido da vida
"Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Penso
que o que procuramos são experiências que nos façam sentir
que estamos vivos".
J. Campbell
. Para uns, a jornada é curta e agradável. Para outros, a
jornada é acidentada, e em alguns momentos, dá vontade de
desistir...
Ao contrário do que você pensa, é nesses momentos que algo
muito maior está acontecendo.
. Estamos aqui para aprender, não para sofrer... Abandone o
passado... desbloqueie sua paralisia afetiva. À medida que
ganhamos experiências, um pouco mais nos é revelado.
Abrase!
. Ninguém é igual a ninguém e ninguém é perfeito. A vida vai
dando coisas com que você consegue lidar, conforme você vai
aprendendo a lidar com elas. É assim que a vida funciona.
. Avançamos no caminho espiritual através dos
relacionamentos. Deepak Chopra escreveu: "Seja qual for o
relacionamento que você atraiu para dentro de sua vida,
numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava
naquele momento".
. Repare: Nada é por acaso. Nós nos colocamos em uma
espécie de trilha, que sempre esteve aí, o tempo todo, à sua
espera. Você elegeu seu destino. A vida que você tem que viver
é essa mesma.

Governador
visita novo clube

. "Você não consegue mudar o que não conseguir encarar".
(James Baldwin). Por isso, onde quer que você se encontre, é
exatamente onde precisa estar, neste momento.

O governador do Distrito 4430, Paschoal
Flavio Leardini, fez a primeira visita oficial ao
recém fundado RCSP-Casa Verde, dia 27 de
abril, quando o clube promoveu reunião festiva
especial no Clube Esperia. O mais novo clube
do distrito foi fundado dia 23 de fevereiro deste
ano, tem 25 associados, reune-se às quartasfeiras à noite no Esperia, é presidido pelo
empresário Álvaro Gomes Junior e o primeirosecretário é Reinaldo Pessoa Soares. O seu
clube padrinho é o RCSP Nordeste-Vila Maria.

. Quando você estiver pronto para fazer uma coisa nova, de
maneira nova, você fará. Há sempre alguém à espera da
pessoa na qual você está se transformando. Talvez, você ainda
não esteja pronto para reconhecê-la.

.

Comemoração de
6º aniversário
. O RCSP-Mandaqui comemorou
seis anos de fundação com uma
reunião festiva segunda-feira, dia
25 de abril, no restaurante Arcos da
Cantareira. O jantar de aniversário
foi comandado pelo atual
presidente João Aberto Matos e
pela presidente eleita 2011/12,
Vanessa Meriellen Gonçalves e
contou, também, com a presença
do governador assistente da Área
VI, Joel Filho. O clube tem 16
associados e mantém vários
projetos, como o ROM - Rotary
Ocular Mandaqui, um mutirão de
saúde para as crianças da
Congregação Humildes Servos da
Rainha do Amor.

. A cada momento, cada um de nós está passando pelo
processo de Ser e se Tornar. Como as pessoas, os nossos
relacionamentos também mudam. E ainda há muito a aprender
sobre Amor...
. Ainda há muito a ser realizado. Apesar de muitos problemas,
há Esperança, Fé, Alegria, há o Amor. Deus sabe de tudo que
nos é necessário para evoluir, antes mesmo de nós!
. Obrigado, Deus, por me amar o suficiente e permitir que me
aconteça somente aquilo com que eu consigo lidar, quando
acontece. Obrigado por Quem eu me tornarei através de tudo
que me acontece...

A origem do 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 norteamericanos 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)

