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MENSAGEM DA COORDENADORA NACIONAL

QUERIDAS COMPANHEIRAS,

Em 18/08/2019 estaremos completando um ano de gestão e, por isto, desejo,
mais uma vez, agradecer a todas, sem exceção, pelos maravilhosos trabalhos que
estão desenvolvendo em suas cidades, através de lindos Projetos. Agradeço
também à Presidente do Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional,
companheira Mariza, por toda dedicação, carinho e ajuda à CN gestão 2018/20.
Expresso minha gratidão à Gestora Silza que, com maestria e bondade, tem
ajudado muito a otimizar alguns pontos desta gestão. Ainda agradeço as
Facilitadoras Vera, Lúcia, Marly, Iva e Virlene. Não posso deixar de reconhecer a
competência de nossas amadas CDs, que muito se empenharam para o sucesso
de suas gestões em 2018/19. Às companheiras Andréa, Aparecida Simm, Zilda
Queiroz, Claudinete e Elisabeth Rubin, o meu muito obrigada! Já pude sentir
através das primeiras ações das CDs Gestão 2019/20, companheiras Fátima Lage,
Glória, Maria Aparecida e Erika e Gestão 2018/20, companheiras Raimunda
Vandete, Eunice, Edi, Ilvana, Ana Maria, Rosa Maria, Silza e Ivone, essas últimas
exercendo o cargo por duas gestões e caminhando juntamente comigo, que são
maravilhosas, dedicadas e comprometidas. Nossos objetivos estão sendo
alcançados por meio das Metas atingidas e os resultados serão de êxito, ao final
das Gestões. O meu muito obrigada a todas vocês!
Amigas, nos encontraremos em São Paulo nos dias 18,19 e 20/09 próximos,
com a seguinte programação: em 18/09, Reunião do Conselho Consultivo o dia
todo; no dia 19/09 pela manhã, Capacitação da CN Gestão 2020/22; e, à tarde,
visita à Escola de Surdos da FRSP; no dia 20/09 Assembleia Geral Ordinária para
informações e orientações e Eleição da CN Gestão 2022/24.
Aproveito para mencionar algumas de minhas preocupações em relação ao
nosso ENA. Quando escolhi, juntamente com a Comissão de Organização do ENA,
o Costão do Santinho Resort, no período de 09/03/2018 a 18/07/2018 negociamos,
renegociamos e, finalmente, fechamos o contrato. No ENA 2018, em Fortaleza,
quando tomei posse do cargo como CN Gestão 2018/20 tudo havia sido muito
estudado para oferecer a todas vocês um local Paradisíaco, que tivesse à
disposição quase tudo que desejassem. As inscrições foram abertas e as reservas
também. As companheiras que se inscreveram e que fizeram as reservas em
agosto de 2018 já estão com as inscrições e reservas pagas, pois puderam
parcelar em 12 vezes e agora só desfrutarão.
Algumas companheiras estão optando por ficar em Pousadas e Hotéis.
Desejo alertar que o objetivo da Comissão não era esse, mas cada companheira
pode fazer o que bem entender, ficando onde desejar. No entanto, é importante
que tenham consciência de que deverão se hospedar bem próximo ao Costão, de
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forma que consigam ir a pé de preferência, pois o trânsito na cidade de
Florianópolis é muito complicado, além de que correm o risco de
gastarem com transporte o que economizarem em hospedagem.
Também considero necessário enfatizar que nunca houve um
ENA em que os hóspedes tivessem três refeições inclusas nas diárias,
como será no Costão do Santinho. No ENA, quem se hospedar nele,
terá o café da manhã, o almoço e o jantar inclusos. Nenhum ENA arcou
com as refeições de almoço ou café da manhã. Sempre há o coquetel
ou jantar da Abertura e os dois jantares da noite temática. Há um tempo
tenho ouvido reclamações com relação à alimentação ofertada nos ENA
e não quis assumir essa responsabilidade, que está a cargo do Costão
do Santinho. Portanto, qualquer reclamação deverá ser direcionada
para a recepção desse Resort Internacional, que encaminhará para
área específica para isto: a Ouvidoria. As companheiras que não se
hospedarem no Costão e optarem por almoçar lá terão que pagar suas
refeições à parte.
O ENA-Encontro Nacional da Amizade
oferecerá os
Coffeebreaks; cremes, caldos e salgados da Abertura e Festas
Temáticas, mais as bebidas não alcoólicas. Os valores recebidos por
meio das inscrições são para esses itens citados e outros mais que
abrilhantarão o nosso Encontro, tais como: salas de reuniões à
disposição, salas de informações para não ficar um aglomerado de
companheiras, local adequado para credenciamentos, totens para
autocredenciamento evitando filas e mal estar, som, iluminação, salão
para as plenárias, stands para a feira, alimentação da equipe que estará
envolvida nas montagens e desmontagens dos palcos e outros
cenários, contratação de dois renomados palestrantes, shows e
apresentações, uma surpresa que estou negociando e agradará a todos
que participarem do ENA, pois poderá ser única na vida de vocês,
passagens aéreas para os palestrantes, hospedagem e alimentação
para os mesmos. Há ainda outros itens, mas acredito que os acima
mencionados já foram suficientes para evidenciar os recursos
financeiros que serão necessários.
Às companheiras que nunca organizaram um evento do porte dos
nossos ENA, quero dizer que, além das Inscrições que nunca cobriram
os gastos dos últimos ENA, ainda temos que buscar patrocínios e a
ajuda de Governadores de Rotary. Se não fosse isso, não poderíamos
abraçar tamanha responsabilidade com tanto amor e esmero. Grata
pela compreensão. Eu quis explicar mais esta vez para que todas
possam tomar consciência de que sem vocês, queridas companheiras,
colaborando e ajudando com suas inscrições os nossos ENA não
seriam o mesmo. Eu e a Comissão do ENA 2020 precisamos da ajuda
de vocês. Muito obrigada!
Nilce do Carmo Campos
Coordenadora Nacional das Casas da Amizade
Gestão 2018/2019

AGUARDAMOS TODAS VOCÊS NO
ENA 2020!
PARA SUAS INSCRIÇÕES NO ENA ACESSEM:
https://www.ena2020.com/inscrição
PARA SUAS RESERVAS NO

Costão do Santinho Resort HOTEL
http:/bit.ly/2A6dnHG

EVENTOS
REALIZADOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE SENHORAS DE ROTARIANOS
E CASAS DA AMIZADE
DISTRITO 4390
ASR - CASA DA AMIZADE DE FEIRA DE SANTANA- BA

atual GD Osvaldo e sua esposa Mônica, Irmã Sueli do Distrito 4710,
companheiros e companheiras de todo o distrito 4710. Foi um Encontro
muito proveitoso cheio de ensinamentos e aprendizado. Ganhamos o
certificado de maior caravana, primeiro lugar no Projeto ASR em Ação e
o concorrido troféu Ivani Paiva Gatti.
Distrito 4720
CASA DA AMIZADE DE SANTARÉM-PA

Palestra com a Presidente do Conselho Municipal do Idoso Dra. Cacilda
Miranda em Feira de Santana-BA.
DISTRITO 4710
XXXI ENCONTRO DISTRITAL DA AMIZADE
Cerimônia de posse do Conselho Diretor da Casa da Amizade de
Santarém, PA, Distrito 4720, que tem como Presidente a companheira
Gina Cynthia do Valle.
DISTRITO 4740
ASR DE SÃO CARLOS - SC

No dia 03 de agosto de 2019 foi realizado, em Londrina, o XXXI EDA do
Distrito 4710, contando com as presenças das CN Maria do Carmo e
Nilce; GD Monir e sua esposa Maria Lusia CD 2019/2020, GD Neri Simm
e sua esposa Cida, do Distrito 4630. Do Distrito 4710 estiveram presentes
as seguintes autoridades rotárias: GD Moacir Tonin e sua esposa Vanda,
homenageada com o título de Embaixadora da Coordenadoria, GD Irma
Sueli e o atual GD Osvaldo acompanhado da esposa, Mônica. Foi um
Encontro muito proveitoso, repleto de ensinamentos e aprendizados.
Coube à ASR de Apucarana o concorrido Troféu Ivani Paiva Gatti.

No dia 27 de julho a ASR de São Carlos-SC, distrito 4740, recebeu uma
Moção Honrosa de Aplauso, concedida pela Prefeitura de São Carlos,
devido à relevante ajuda da ASR na operação "tapa buraco" - ação esta
em que a família rotária foi reconhecida pelo Estado de Santa Catarina.

PROJETO NACIONAL DAS CASAS DA AMIZADE
AMIGOS DA VELHICE
“QUANDO ALGUÉM DECIDE SE RESPONSABILIZAR PELO BEM-ESTAR DOS OUTROS, AJUDANDO-OS A CAMINHAR COM MAIS LEVEZA PELA
VIDA, RENOVA NOSSA CRENÇA DE QUE O MUNDO PODE SER UM LUGAR INCRÍVEL”
É com esse pensamento que parabenizamos todas as Associações de Senhoras de Rotarianos e Casas da Amizade pelos maravilhosos projetos que
estão sendo desenvolvidos em prol da população idosa, nas comunidades.
Estamos na reta final! Agradecemos às ASR/CA pelo envio das frequências e do registro das ações desenvolvidas pelos projetos de adesão aos AMIGOS
DA VELHICE, pois teremos tudo anotado e comentado em um LIVRO que será editado para o ENA de 2020 – CNESR.
Fazer o bem só nos traz felicidade: resgatar o sorriso de um idoso, proporcionar a alegria de uma vida ativa e reinventar a própria história são metas dos
projetos de adesão aos AMIGOS DA VELHICE. Parabéns!!!!
Zilda F. Queiroz – Coordenadora do Projeto AMIGOS DA VELHICE

Ações Realizadas pelas Entidades de
Senhoras de Rotarianos
DISTRITO 4390
ASR – CASA DA AMIZADE DE FEIRA DE SANTANA-BA

DISTRITO 4490
CASA DA AMIZADE DE PARNAÍBA - PI

ASR-Casa da Amizade de Feira de Santana-BA, Distrito 4390 realizou
Distribuição de Sopa na UNACON, Unidade de Alta Complexidade no
Tratamento de Câncer de Feira de Santana – Ba.(primeira foto)
Com muita alegria e animação foi realizando também o FORRÓ do
CAP-DV - Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual em Feira
de Santana-Bahia (segunda foto)
DISTRITO 4720
CASA DA AMIZADE DE ROLIM DE MOURA, RO

Casa da Amizade de Belém, PA, Distrito 4720 entregando alimentos e
material de limpeza para o Projeto Pará Vida.
DISTRITO 4490
CASA DA AMIZADE DE PARNAÍBA - PI

Evento realizado com a participação da Casa da Amizade de Rolim de
Moura, RO, Distrito 4720.

Muitas pessoas doam aquilo que sobra em suas casas,
isso é louvável.
Outras doam coisas materiais e dinheiro,
isso é admirável.
As companheiras das Casas da Amizade doam, além disso, o que
elas têm de melhor, o seu tempo, dedicação e desprendimento,
isso é AMOR AO PRÓXIMO.

PROJETO GELADEIRA DO SABER
Objetivando estimular a leitura, a Casa da Amizade de Parnaíba, PI
Distrito 4490, em 03 de Junho de 2019, instalou no Terminal Rodoviário
de Parnaíba, o Projeto "Geladeira do Saber". A geladeira funciona como
uma biblioteca pública, na qual as pessoas podem pegar livros
emprestados, levar pra casa, ler e depois devolver. Se alguém quiser
fazer alguma doação de livros, pode colocar diretamente na geladeira ou
procurar a Casa da Amizade de Parnaíba. A geladeira fica disponível 24
horas e, periodicamente, recebe visita das associadas para verificar,
organizar e, caso necessário, repor livros.

VOCÊ SABIA

?

ASR-CASAS DA AMIZADE:
 São Associações Beneméritas compostas de esposas de rotarianos,senhoras e senhoritas da comunidade, como associadas
colaboradoras, beneméritas e honorárias?
 Que as ASR-Associações de Senhoras de Rotarianos-Casas da Amizade têm seu próprio emblema, estatuto e regimento interno, sem qualquer
vínculo com o Rotary, visto terem seu próprio CNPJ, e podem receber doações dedutíveis do Imposto de Renda?
 Que têm seus próprios projetos, como também colaboram voluntariamente com as realizações comunitárias empreendidas pelo Rotary Club da
sua cidade?
 Que a importância de se trabalhar em colaboração com o Rotary se dá pela união dos objetivos a serem alcançados em prol da comunidade?
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Comissão do Boletim
Informativo
MENSAGEM AOS ANIVERSARIANTES
Maria Leodenice Alves Magalhães
Laimar Lélis
Bruna Tavares A Cunha
Analisadoras:
Nilce do Carmo Campos, Mariza B.Notari
Silza Maria P.Valente
Fátima Aparecida B. Barretto
ENVIE SUAS NOTIÍCIAS PARA
EMAIL: BoletimNacionalASR@Gmail.com
Informações indispensáveis:
Nome da Casa ou ASR, Estado, Distrito, foto e um
pequeno texto sobre o assunto.

Completar mais um ano de vida é motivo para muita alegria e gratidão não só para
quem aniversaria, mas também para todos que amam essa pessoa. Um ciclo
está se fechando, e eu espero que você tenha muitas alegrias, aprendizagens e
lindas recordações para guardar. Assim como desejo que em seu aniversário seu
dia comece da melhor forma. Que este seja o ano de todas as realizações,
da felicidade plena e que do princípio ao seu fim apenas reine a alegria, o amor e a
saúde. Que você continue sendo o que é, e se mantenha sempre fiel aos seus
princípios que fazem de você uma pessoa exemplar.
Feliz aniversário a todas (os) e que esta data se repita por muitos e muitos anos!
Nilce Campos
Coordenadora Nacional
Gestão 2018/2020

ENCAMINHE SEUS PROJETOS E CONCORRA AO
TROFÉU ROSA DE PRATA

CONHECENDO A NOSSA HISTÓRIA
A história das Casas da Amizade no Brasil se confunde
com a própria luta das mulheres por um espaço nas decisões de suas
comunidades. Quando nos anos 30 do século passado esposas de
rotarianos foram impedidas de participar das reuniões dos Rotary
Clubs, se engajaram e mostraram o poder de perseverança e união
das mulheres, com isso, foram criadas as Associações de Senhoras
de Rotarianos (A.S.R.) ou Casas da Amizade(C.A.).
No Brasil, a primeira A.S.R. surgiu em 1938, na cidade de Bauru
no interior de São Paulo. Já no exterior, começou um pouco antes, em
1905, quando as esposas formavam comitês para acolher pequenas
festas, recepções e iniciativas rotárias às quais elas eram raramente
convidadas. Hoje as A.S.R. e as Casas da Amizade são constituídas
não somente por esposas de rotarianos, mas também por voluntárias
que se associam à entidade para integrar e fortalecer o time de ação
social.

QUANTAS SOMOS HOJE:
DISTRITOS =
13
ASR OU CASAS DA AMIZADE = 256
ASSOCIADAS = 4.463

E ÀS PREMIAÇÕES DOS PROJETOS
EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E AMIGOS DA VELHICE.

Queridas Companheiras,
Está se aproximando a data de realização do nosso Encontro Nacional da
Amizade, ocasião em que teremos a oportunidade de nos revermos, praticarmos o
companheirismo,
adquirirmos
novos
conhecimentos
e,
principalmente,
socializarmos os projetos que implementamos durante o biênio 2018-2020.
É preciso termos consciência de que, ao dar visibilidade às nossas ações,
evidenciamos a importância de nossas entidades nas comunidades em que
atuamos. Para tanto, faz-se necessário que enviemos às respectivas comissões os
relatórios dos projetos nas áreas de Educação e Meio Ambiente, além do Amigos
da Velhice (projeto dessa gestão) e o concorrente ao Troféu Rosa de Prata. É
importante destacar que ao Troféu Rosa de Prata podem concorrer projetos
relacionados à Educação, Meio Ambiente e Ação Social; e que as ações
desenvolvidas no contexto do Projeto Amigos da Velhice voltadas para a Educação
e Meio Ambiente, estão aptas a participar dos referidos concursos. Inspirando-nos
no Dalai Lama, podemos dizer: “Só existem dois dias no ano que nada pode ser
feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã”; nossa tarefa, portanto,
é mostrar à sociedade o que foi realizado ontem para inspirarmos o amanhã.
Silza Maria Pasello Valente,
Gestora do Grupo de Capacitação das CDs 2018-2020

