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"Nosso planeta não será salvo por uma grandiosa decisão, mas sim
por inúmeras escolhas individuais. Escolhas feitas por pessoas como
você e eu. Nós somos a última geração que possui tempo suficiente
para poder fazer essas escolhas. "
Barbara Pyle, Representante do Global Broadcast Media, lnternational Facilitating Committee,
Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento , Rio de Janeiro, Brasil, junho de 1992
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Sobre este Livro...
O Programa "Preserve o Planeta Terra" do Rotary lnternational foi inaugurado em julho de 1990, atendendo ao apelo feito pelo presidente do RI em 1990-91, Paulo Viriato Correa Costa para que rotarianos
tomassem uma atitude mundial em prol do meio ambiente. O programa tem como objetivo atrair a atenção
dos rotarianos à necessidade mundial de preservar o nosso planeta.

Os principais objetivos do programa são:
 motivar rotarianos , e através deles outros, a se comprometer a trabalhar em prol do
meio ambiente;
 aumentar o número e diversificar os projetos de serviço ao meio ambiente
desenvolvidos por clubes e distritos, e incentivar a cooperação entre clubes para a
preservação do planeta;
 assegurar que todos os projetos de serviço do Rotary sigam os propósitos do programa
que é preservar o meio ambiente;
 associar o Rotary e rotarianos a uma imagem de organização mundial preocupada
em proteger e preservar o meio ambiente e pessoas empenhadas a trabalhar por
este ideal;
 alertar a todos os rotarianos sobre assuntos críticos relacionados com o meio ambiente
que afetam suas comunidades, seus países e o mundo.
Cada um sente a ameaça das estatísticas alarmantes sobre o aumento da poluição no ar, destruição das
matas, lixo tóxico, ameaça da fauna, aumento da quantidade de lixo, etc...
Dois terços de todas as plantas e espécies de animais vivem em florestas tropicais da Terra, que continuam sendo destruídas num índice de 27 milhões de acres por ano. Se esta devastação continuar no
mesmo ritmo , em cinqüenta anos as florestas e todos seus recursos e habitantes desaparecerão por
completo.
A temperatura em todo o mundo tem aumentado devido à destruição da camada de ozônio da atmosfera
da Terra por causa de poluentes químicos expelidos pelos escapamentos dos veículos e pelo lixo produzido por indústrias e pela população, causando colheitas menores, problemas respiratórios, câncer de
pele e o aumento do nível do mar em função do descongelamento de geleiras.
Perguntamos: "O que podemos fazer para acabar com problemas tão terríveis quanto esses?" Apesar de
questões relacionadas ao meio ambiente serem extremamente complexas , a resposta é muito simples:
devemos agir localmente.
Desenvolvimento sem Ameaças ao Meio Ambiente- nosso objetivo deve ser um processo de desenvolvimento econômico e social que atenda às necessidades do presente, e que não comprometa o desenvolvimento de gerações futuras . Neste manual, você terá a oportunidade de ler sobre alguns projetos que
visam promover um desenvolvimento seguro e renovável, idealizados por rotarianos conscientes.
Preocupados em realmente fazer alguma diferença em suas comunidades, estes rotarianos optaram por
atitudes responsáveis de impacto imediato no meio ambiente, e reflexo positivo nas vidas das próximas
gerações.
O Manual Preserve o Planeta Terra descreve projetos exemplares em prol do meio ambiente, escolhidos
como exemplo por demonstrar inovação e criatividade e porque no conjunto mostram uma utilização
memorável de recursos do Rotary e de outras fontes. Para sua referência relacionamos as publicações
do programa "Preserve o Planeta Terra" e os funcionários envolvidos com a administração dos programas do Rotary. Em outra sessão igualmente importante, citamos organizações ou entidades sem fins
lucrativos que têm mostrado interesse em ajudar os rotarianos no esforço para proteger a Terra. Finalmente, reproduzimos um artigo da revista The Rotarian intitulado "101 Maneiras de Ajudar a Preservar o
Planeta Terra", uma relação de idéias práticas e de fácil aplicação, que será excelente fonte para consultas quando precisar de ajuda ao desenvolver um novo projeto para o meio ambiente.
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Histórias de Successo:
Projetos Exemplares do Programa "Preserve o
Planeta Terra" Implementados por Rotary
Clubs e Distritos

Estudante Prevê Resultados do "Efeito Estufa"
O Rotary Club de Henley Beach, Austrália, patrocinou os estudos de um jovem no National Summer
Science School em Canberra. Escolhido juntamente com outros trezentos estudantes da Austrália e
países próximos para freqüentar a escola, acabou recebendo o prêmio máximo numa competição
nacional pelo seu modelo de computador que prevê as conseqüências do efeito estufa em nosso
planeta.

Uma Escola Científica

.

A National Summer Science School foi estabelecida em 1983 pelo Conselho do Desenvolvimento
de Canberra, juntamente com várias outras organizações entre as quais o Rotary Club de Henley
Beach. Desde então, o Distrito 9500 (parte do Sul
da Austrália e do Território Setentrional) patrocinou
79 jovens que ali estudaram.
Um desses estudantes de segundo grau foi Simon
Ratcliffe de Adelaide , que acabou ganhando o
primeiro prêmio de um concurso nacional de
ciência. Este aluno desenvolveu um modelo de
computador que prevê as conseqüências às áreas
costeiras causadas pelo "efeito estufa", que é a
concentração de calor na superfície da Terra
resultante da destruição da camada de ozônio por

clorofluorcarbonetos e outros agentes. Seu trabalho é considerado valioso para projetos de desenvolvimento costeiro em qualquer parte do mundo.
Ratcliffe disse que a escola ofereceu a ele uma
visão do campo profissional em várias áreas
científicas.
Para Mais Informações Contate:
Vic Grimmet
Rotary Club de West Torrens, S.A.
Presidente da Comissão de Relações Públicas do
Distrito 9500
P.O. Box 341
Plympto SA
AUSTRALIA 5038
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Verde Pela Sobrevivência: Um Projeto do Rotary
Este projeto inovador, que envolve tanto crianças quanto idosos,· é patrocinado por corporações da
Austrália de grande porte e comércios locais, e foi originalmente planejado pelos Rotary Clubs do
Distrito 9680. Como resultado do mesmo, crianças recebem educação em ambientes ecológicos
sadios e idosos estão se envolvendo em uma atividade de âmbito internacional. O sucesso foi tanto
que o programa se espalhou por todo o país. O objetivo dos clubes na Austrália é plantar e cuidar de
100 milhões de árvores até o ano 2000.

Não "Apenas um Projeto de Plantio de
Árvores"

idosos em cada estufa. Proprietários de terra
assinam acordos para preparar um local para o
projeto e manter a vegetação.

O Rotary Club de Turramurra foi o primeiro a
Impacto Educacional para a Próxima
receber cooperação dos funcionários da Escola
Pública Wahroonga, no sertão australiano, para
Geração
construir uma estufa de alta qualidade em terras da
Como parte da educação sobre o meio ambiente
escola. Para construir a estufa, os rotarianos
que recebem , após a construção de cada estufa os
utilizaram a estrutura de um antigo brinquedo do
alunos participam de uma cerimônia de dedicação
playground e acrescentaram prateleiras e um
' onde explicam aos convidados a função que cada
sistema de irrigação. A estufa recebeu então, vasos
um desempenha na estufa e os serviços que
de plantas adquiridas pelo Rotary Club e caixas
prestaram durante as férias e finais de semana.
recolhidas pelas crianças. Com a ajuda dos profesEntre as funções atribuídas aos alunos incluem-se
sores, pais, rotarianos e seus cônjuges, e senhoras
as de gerente financeiro e contador, que requerem
do clube Probus, as crianças plantaram vinte tipos
a elaboração de relatórios administrativos por parte
diferentes de sementes de vegetação nativa em
das crianças. Estas funções servem de incentivo e
solo doado para o projeto.
treinamento efetivo que será uma base para o
Depois de receber os cuidados das crianças, as
desenvolvimento profissional dos estudantes. Após
mudas das árvores foram transferidas para
um período de cinco a sete meses quando as
Bathurst onde foram plantadas e cresceram para
mudas estão prontas para ser transferidas ao local
embelezar a cidade. Através do apoio da prefeitura,
do plantio, os estudantes visitam o local juntamente
organizações voluntárias locais, departamentos
com o rotariano responsável e o professor, e são
governamentais do município e a Associação
hospedados em lares de outros rotarianos e em
Bathurst Tidy Towns, 1.100 hectares de terrenos
fazendas dos membros do Probus club, tomando
públicos e uma trilha de caminhadas dentro dos
parte no plantio e na inauguração de uma placa.
limites da cidade foram concedidos para a continuPara Mais Informações
ação do projeto. Na estação seguinte os estudantes
Para encomendar um manual com informações
plantaram outro lote de árvores e o programa
mais
detalhadas a respeito deste projeto, contate:
continuou. Atualmente está sendo implementado
em escolas, asilos para idosos e algumas instituiRobert Vincin , Chief Executive,
ções em comunidades de toda a Austrália.
Rotary Trees for Survival Program

Endosso Nacional
O projeto "Verde pela Sobrevivência
" é um método
cientificamente elaborado e testado para o cultivo
de árvores. Departamentos de solo da Austrália
classificam e aprovam o método como uma forma
prática e de fácil execução de combater a degradação da terra. Anualmente , cerca de 14.000 mudas
de árvores podem ser cultivadas por crianças e
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Rotary House
P.O. Box 779
Parramatta, NSW, 2124 Austrália
telefone: 02/633-4888
fax : 02/891-5984

Castanhas-do-Pará O
ferecem
,
Nova Esperança aos Índios Brasileiros

}

.·

Um projeto 3-H (Saúde, Fome e Humanidade) da Fundação Rotária ajuda a preparar um futuro
melhor para os índios da floresta tropical do Brasil, cujas perspectivas de vida têm sido ameaçadas
pelo desflorestamento . O projeto também tem como objetivo fornecer fonte alimentícia renovável que
ajudará a protejer a floresta tropical

A Versatilidade das Castanhas-do-Pará
A colheita de castanhas-do-pará é uma prática
tradicional entre os índios Pakaas Novos, que
vivem no noroeste de Rondônia, numa distante
província na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. As
castanhas são parte vital da economia. Na verda-·
de, depois da borracha
, a castanha-do-pará é o
produto exportado que gera maiores lucros (mais
de US$20 milhões) à economia brasileira e, além
do mais, tem alto valor nutritivo (200g por dia
podem suprir as necessidades nutritivas de um
adulto). Quando moídas, essas castanhas produzem óleo utilizado na fabricação de sabonetes e
cosméticos finos. Seu bagaço pode ser aproveitado na fabricação de uma farinha de alto valor
nutritivo, normalmente utilizada na confecção de
pães, bem como de ração de animais. Se o projeto
obtiver sucesso, poderá se expandir a outros
estados brasileiros onde existem florestas.

Um Esforço Internacional
O Rotary Club de São Paulo-Oeste está coordenando o projeto e dois de seus sócios, Sérgio
Vergueiro e Octavio Mariot, doaram 30.000 mudas
de castanheira. Três distritos brasileiros (4440,
4470 e 4720) estarão monitorando o projeto e o

Distrito 5580 (EUA e Canadá) também estará
envolvido. Este ambicioso projeto recebe o apoio
de agências governamentais de auxílio aos índios
brasilerios, do Ministério do Interior e do Ministério
de Agricultura. Além disso, foi aprovado um subsídio 3-H no valor de US$100.000. Esses fundos
serão usados para comprar fertilizantes, caixas
para embalar as mudas. e para despesas com
transporte, embalagem e carregamento.
Estas árvores só darão fruto em sete anos, contudo, sobrevivem por cerca de 600 anos, algumas
chegando a 1.000 anos de existência! Portanto ,
uma vez que começarem a dar frutos , os Pakaas
Novos poderão colher castanhas-do-pará por muito
tempo.

Para Mais Informações Contate:
Sérgio Vergueiro
Rua Alberto de Faria, 2049 - Alto de Pinheiros
CEP 05459
São Paulo, SP BRASIL
telefone: comercial - 005511-210-4182
ou 005511-211-4713;
residencial: 005511 260-0833
telex: 1182721
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"Salve a Colômbia" - Uma Campanha Nacional de
Conscientização sobre o Meio Ambiente
Preocupado com problemas relacionados ao meio ambiente de seu país, o Rotary Club de Medelin,
Colômbia, começou uma campanha de orientação que fornece informações sobre assuntos ligados ao
meio ambiente e que se espalhou pelo distrito 4280 e outros locais, atingindo cerca de 500.000 pessoas. O clube também distribuiu um guia prático com idéias de como salvar as florestas tropicais a outros
clubes na Colômbia e em países próximos.

2. Salve as Florestas Tropicais

Comissão de Assuntos do Meio Ambiente
do Clube
O Rotary Club de Medelin, Clolômbia, formou uma
comissão de assuntos do meio ambiente, que
desenvolveu três projetos ambiciosos:

1. Campanha Nacional sobre Ecologia "Vamos Salvar a Colômbia"
Associado à Secretaria da Educação, Sociedade
Ecológica da Colômbia e outros clubes e distritos,
foi possível ao Rotary Club de Medelin adquirir
equipamento audiovisual e posteriormente treinar
indivíduos para conduzir fóruns e debates sobre o
meio ambiente. Estas reuniões foram realizadas
em 120 municípios, em locais como universidades,
institutos tecnológicos, escolas e encontros comunitários, e contou com a participação de pessoas
de diversas áreas, inclusive de universidades
representadas por peritos em agronomia, zoologia
e florestamento , além de fazen deiros, estudantes
de todas as idades e autoridades governamentais.
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Reconhecendo a beleza e o valor da floresta
tropical da Colômbia , os rotarianos queriam proteger não apenas suas árvores gigantescas (cujos
troncos chegam a três metros de espessura), mas
também o grande número de animais, pássaros,
répteis, flores e plantas que estão ameaçados de
extinção caso esse belo ecossistema seja elimina.do. A comissão produziu um documento sobre
florestas tropicais ameaçadas no mundo, que inclui
uma relação de treze medidas que qualquer pessoa pode tomar para salvar a floresta tropical entre elas evitar a compra de produtos feitos de
madeira vinda da floresta (como mogno e teca).
Este documento foi distribuído aos Rotary Clubs na
Colômbia e em países que também possuem
flo res.tas tropicais: Venezuela , Brasil, Equador,
Bolívia, Peru, Panamá e Costa Rica. Para proteger
a "Cienaga de Cachimberos" e as florestas tropicais ao seu redor, o clube também apoiou uma
medida que transforma estas áreas em refúgio de
plantas e animais e encaminhou o pedido ao
Instituto Nacional de Recursos Naturais que,
posteriormente
, isolou e concedeu proteção especial à área.
·

3. Dia da Terra - "As Maravilhas da
Natureza"
Em comemoração ao Dia da Terra, o clube planejou apresentações sobre "As Maravilhas da Natureza" em associação com o Planetário, o Jardim
Botânico, o Museu de Ciência Natural e Antropologia e o Museu das Aves . Estas apresentações

enfatizaram as maravilhas do universo, a infinita
variedade de espécies da flora e fauna que necessitam de proteção e destacaram a capacidade que
temos de promover um desenvolvimento sem
ameaças para a proteção da Terra.

Para Mais Informações Contate:
Rafael Uribe Uribe
Diretor da Comissão de Assuntos
do Meio Ambiente
Rotary Club de Medelin
Apartado Aere9 Nº. 1667
Medellin, COLOMBIA
telefone: 511-3626
fax : 230 -6083

Campanha Contra Incêndios Florestais
Cada ano, incêndios se alastram por florestas em todo o mundo, destruindo a flora e a fauna e acabando com o hábitat dos animais - e muitas vezes residências dos homens - pondo um fim aos benefícios oferecidos pela natureza. Nos últimos cinco anos, o Rotary Club de Límassol-Amathusia, da ilha
do Chipre, tem desenvolvido uma campanha de prevenção a incêndios florestais.

Campanha de Mobilização Conta com
Participação de Todos
No início de cada verão, quando as florestas do
Chipre encontram-se mais vulneráveis aos incêndios, o Rotary Club de Limassol-Amathusia imprime
5.000 folhetos, cartazes e anúncios advertindo a
população sobre o perigo de incêndios. Os folhetos
são distribuídos por rotarianos a motoristas em
cruzamentos importantes de Limassol, especialmente aos domingos. A campanha é amplamente
divulgada pela imprensa e é conduzida num clima
amistoso e festivo. Os pôsteres são espalhados por
bancos, fábricas e escolas. Tanto os folhetos
quanto os pôsteres são impressos em cores e
mostram o rosto de uma criança chorando enquanto um incêndio fora de controle aparece ao fundo .

Todo o material leva o emblema do Rotary e inclui
o seguinte slogan: "SEJA CUIDADOSO: Não ajude
a começar um incêndio devido à falta de cuidado.
Uma floresta queimada precisa de 50 a 100 anos
para crescer. PROMOVA O AMOR PELA FLORESTA ".

Para Mais lnformações Contate:
A. Yiangos Antoniades
Rotary Club de Limassol-Amathusia
P.O. Box 6194
Limassol, CHIPRE
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Operação Arborização
O Rotary Club de High Wycomble , Buckinghamshire na lnglaterrq, patrocinou um projeto de plantio de
árvores em massa que chamou de "Operação Arborização ". Crianças plantaram milhares de árvores
em uma área que havia sido devastada por uma tempestade , e outras milhares nas proximidades de
suas escolas. Além disso, enviaram doações de fundos ao Berkeley Reafforestation Trust (uma entidade de reflorestamento) para ajudar manter viveiros em comunidaes rurais no Equador e Nepal, onde
as crianças pudessem cuidar das mudas das árvores.

. Cada Árvore Representa uma Criança
O Rotary Club de High Wycombe,
Buckinghamshire, na Inglaterra, que há muito
tempo oferecia apoio às escolas locais, resolveu
promover um projeto de plantio de árvores que
involvesse os alunos dessas escolas. Após conseguir o patrocínio de fabricantes e firmas da cidade,
o clube mobilizou cinqüenta escolas para ajudar no
plantio das árvores em Castlefield Woods, local
que havia sofrido sérios danos devido a uma
recente tempestade. No dia da arborização, 21 de
novembro de 1990, foram plantadas 6.000 árvores
de diversas espécies. Mais tarde, os estudantes
plantaram outras milhares em terrenos de suas
próprias escolas.

Cobertura da Imprensa e Reconhecimento
ao Rotary
Uma personalidade da rede de televisão BBC,
John Craven, que no passado já se envolvera em
programações relacionadas a crianças e ao meio
ambiente, foi até o local em que as crianças participavam do plantio de árvores para fllmar um seg- ·
mente de seu programa "Country File ". Durante os
meses que antecederam ao evento, um dos principais jornais da área publicou relatórios semanais
de acompanhamento e no dia da arborização
dedicou duas páginas ao assunto. Além disso,
como projeto de clube, a Operação Arborização
ganhou o Prêmio Presidencial de Honra ao Mérito
de 1990-91 na categoria de programa "Preserve o
Planeta Terra" na região da Grã-Bretanhae Irlanda

Arborização Global
Depois de salvar suas próprias florestas, os rotarianos queriam trabalhar para salvar também as
florestas do mundo. Ouviram a respeito de um
programa especial para prevenir a erosão do solo
nas cordilheiras dos Andes do Equador, no Sudão
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e Nepal, e arrecadaram mais de US$8.000 em
doações para o Berkeley Reafforestation Trust que
fundou um programa de arborização e jardinagem
para fazendeiros e suas famílias. Pequenos viveiros públicos mantidos por mulheres e crianças
fornecem frutas , forragem, madeira e outros produtos. Através dos projetos estabelecidos pela entidade Berkeley, membros das comunidades podem
combater a erosão e melhorar o meio ambiente ao
mesmo tempo em que ganham habilidades valiosas.

Para Mais Informações
Para obter um "TreelinkStarter Pack" (um pacote
com informações necessárias para i17iciar um
programa de arborização), contate:
John Campbell
Rotary Club de High Wycombe
Ardmore House
11 -15 High Street
Marlow-on-Thames, Bucks SL7 1AU
INGLATERRA
telefone: 0628/890060
fa x: 0628/898141
telex: 847591

Seminário Multidistrital sobre o Meio Ambiente
Sócios do lnteract Club da Escola de Segundo Grau Billimoria patrocinado pelo Rotary Club de
Panchgani na Índia, participaram do Seminário Multidistrital "Preserve o Planeta Terra" organizado por
rotarianos dos Distritos 3130 , 3140 e 3170. Dois interactianos fizeram apresentações e tiveram um
encontro com os palestrantes para discutir assuntos relacionados à poluição da água e ar, e à fauna e
flora. Como conseqüência do seminário, o lnteract Club planejou um projeto de plantio de árvores em
terreno da escola, além de apresentar uma peça teatral para a comunidade e organizar competições.

Para Mais Informações Contate:
Ashish G. Kamdar, Presidente
lnteract Club de Billimoria High-School
cio Liyakat J. Shaikh, Presidente
Rotary Club de Panchgani
Dawn Academy
Panchgani, Mah. 412805 ÍNDIA

Campanha de Controle da Poluição do Ar
e Economia de Petróleo
Rotarianos da distante região do sul da Índia estabeleceram o primeiro posto de controle à emissão de
gases poluentes de automóveis e uma campanha de conscientização sobre o meio ambiente.

"Um Motor bem Regulado Evita Poluição
Desnecessária e Economiza Combustível"
Com a colaboração das Autoridades do Transporte
Regional, o Rotary Club de Kalpetta, Kerala na
Índia, lançou a "Campanha de Controle da Poluição" que utilizou o símbolo do programa "Preserve
o Planete Terra" e outros slogans inteligentes para
alertar a comunidade sobre a poluição do ar,
divulgando suas causas e soluções. Na fase inicial
do projeto, verificaram o nível de carbono expelido
por 2.500 veículos. Os automóveis considerados
insatisfatórios nesta verificação foram orientados a
procurar uma regulagem de motor. Os rotarianos

agora estão pressionando as autoridades locais
para transformar esta verificação em medida
compulsória , testando assim os 10.000 veículos da
região .

Para Mais Informações Contate:
N. Ramanan , Ex-Presidente
Rotary Club de Kalpetta
Planter
Kalpetta North, Kerala 673122 ÍNDIA
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Dia Internacional de Limpeza de Praias
Quando o Governador do Distrito 2490 em Israel soube que o Departamento de Ecologia dos EUA
declarou que o dia 20 de setembro de 1991 seria o "Dia Internacional de Limpeza de Praias", decidiu
transformar os esforços para limpar as costas do Mediterrâneo e do Mar Vermelho, em um projeto.

-'

-

Coleta de Lixo no Litoral: Um Esforço do
Distrito

mas também rotaractianos, crianças de escolas,
escoteiros e membros de sociedades de proteção
ao meio ambiente.

Todos os cinqüenta e cinco clubes pertencentes ao
Para Mais Informações
Distrito 2490 participaram do projeto para recolher
o lixo que envolveu áreas desde a fronteira entre
Todos os Rotary Clubs estão convidados a particiIsrael e o Líbano até a região de Gaza (além das
par das atividades do "Dia Internacional de Limpepraias do Mar Vermelho, entre a Jordânia e o Egito,
za de Praias " comemorado anualmente no dia 20
que ficaram sob responsabilidade de um clube). O
de setembro.
projeto contou com a participação de prefeitos das
Arie Avidor , Governador do Distrito 2490,· 1991-92
cidades e outras autoridades municipais das
.
24 Hacarmel Street
regiões envolvidas, e foi realizado em cooperação·
Ramat-Hasharon
com o Ministério de Ecologia de l,srael e o DepartaISRAEL 47230
mento de Mar e Praias. Os clubes ajudaram a
organizar apoio logístico e planejaram piqueniques , .telefone: 972-3/546-2785
fax: 972-3/546-9977
para os participantes após o mutirão. Entre os
voluntários encontravam-se não apenas rotarianos,

Campanha de Super Limpeza
Para comemorar o Dia Mundial do Rotaráct em 13 de março (data em que há 22 anos - 1968 - o
primeiro Rotaract Club foi oficialmente registrado pelo Rotary lnternational) rotaractianos patrocinados
por Rotary Clubs do Distrito 2550 do Japão promoveram uma "Campanha de Super Limpeza". Em
pares, sócios de clubes viajaram de trem através das cidades, organizando competições por onde
passavam. Em cada parada, a limpeza da área da estação de trem ficava sob responsabilidade do
time perdedor. Esta campanha ajudou a embelezar as áreas urbanas ao mesmo tempo em que permitiu que novas amizades fossem formadas.

Para Mais Informações Contate:
Fukuju Higo
803 Go Sky Heights-Megumi
3009-1 lzumi
Utsunomiya, Tochigi
JAPÃO 321
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Fundação Européia do Rotary para a Proteção do
Meio Ambiente
Reconhecendo que ecossistemas ignoram fronteiras nacionais, os rotarianos italianos criaram uma
atividade multidistrital que chamaram de Fundação Européia do Rotary para Proteção do Meio Ambiente. O grupo tem como objetivo resolver problemas do meio ambiente, tais como poluição dos rios e
chuva ácida, nos países da Europa.

4.

Congresso
Europeu do Meio
Ambiente

propostas operacionais a instituições,
de acordo com as seguintes
diretrizes:

a. o meio ambiente como fator a ser
Em março de 1990, rotarialevado em conta em cada iniciativa
nos dos distritos 2040 e
humana
2050 na Itália, uniram-se
b. terra , água e ar: uso correto e
para realií'1'.ar em Milão uma
descontaminação;
reunião internacional que
denominaram "O Meio Ambiente Hoje: De Proble'
c. proteção e utilização de
mas a Propostas ". Em colaboração com clubes da
ambientes urbanos;
Bélgica, França, Alemanha , Grã-Bretanha,
d. agricultura: o meio ambiente
Luxemburgo, Portugal, Espanha e Suíça, promovecomo recurso;
ram um debate voltado aos programas de redução
de poluição que alcançaram sucesso no rio Làmbro
e. ação e problemas causados pelo
da Itália. No segundo dia, o grupo criou a Fundalixo;
ção Européia do Rotary para proteção do Meio
f. estabelecimento e administração
Ambiente (Fondazione Europea Rotary per
de áreas protegidas.
L'Ambiente) , que alguns meses mais tarde foi
aprovada pelo Rotary lnternational como atividade
Para Mais Informações
multidistrital.
Para informações mais detalhadas a respeito da
Qbjetivos
Fundação Européia do Rotary para Proteção do
Meio Ambiente , contate:
Esta Fundação tem os seguintes objetivos:
1.

educação sobre o meio ambiente;

2.

iniciativas de gerenciamento de
terras ;

3.

desenvolvimento técnico e econômico em harmonia com o meio
ambiente

Giuseppe Cattaneo, Ex-Governador do Distrito
2040
Via Generale Albricci 11
Bergamo 24100 ITÁLIA
telefone: 035/232046
ou
Alberto Schiraldi, Ex-Governador
Distrito 2050
Via F. Albani 11
Milano 20149 ITÁLIA
telefone: 02/236-3770
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Barragens para o Rio Cacalotenango
O Rotary Club de Taxco, México, percebeu a necessidade de controlar enchentes, prevenir a erosão
do solo e manter uma reserva de água limpa. Depois de construir com sucesso uma barragem que
eliminou esses problemas, o clube continuou a construir outras. As barragens agora fazem parte de
um projeto de amplo alcance que tem resultado em melhores ambientes para as comunidades.

O Rio Cacalotenango, no Vale de La Canada, tem
origem numa cachoeira perto de EI Ejido, México, e
termina em Taxco el Viejo , onde desemboca em
outro rio. EI Ejido é uma exuberante região semitropical com plantações de banana e café nas
proximidades. No entanto, a maioria das cidades à..
beira do rio são muito secas apresentando campos
cerrados. A cinqüenta anos atrás a vegetação das
áreas próximas ao rio era verde e rica como a
vegetação de EI Ejido. Os rotarianos que se lembram desta época se propuseram a revitalizar as
terras novamente.
O Rotary Club patrocinou a construção de uma
pequena barragem, idealizada por um arquiteto
local. Com um simples portão que permite a passagem da água durante chuvas fortes, a barragem
diminui a pressão das águas. Para armazenar
água durante períodos mais secos, o portão é
fechado.
Em função dos ótimos resultados obtidos com esta
barragem, o clube decidiu construir outras onze.
Posteriormente a Fundação Rotária aprovou dois
Subsídios Equivalentes totalizando US$65.000
para ajudar na implementação de mais trinta
barragens e na intalação de tanques nos vilarejos.
Muitos Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) foram formados no decorrer do
projeto para manter o rio e os vilarejos próximos
limpos. Seu trabalho e manuntenção nas barragens tem unido os moradoes das cidades, dandolhes um contato mais próximo uns com os. outros. A
fim de facilitar este contato, os rotarianos planejam
construir uma estrada de conexão e posteriormente
uma ponte de ligação até outro vilarejo, utilizando
equipamento que uma companhia mineira da
localidade emprestou .
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Para manter o rio limpo, aulas de saúde e saneamento estão sendo oferecidas aos moradores.
Nessas aulas, aprendem que não devem despejar
lixo , esgoto ou detergentes no rio. Planos de
futuros projetos incluem a instalação de latrinas nas
proximidades do vilarejo, a uma distância segura
do rio. O lnner Wheel Club também ajuntou-se aos
esforços, patrocinando um concurso para crianças
em que prêmios em dinh iro são oferecidos à vila
'mais limpa.
As barragens não apenas oferecem água limpa
durante todo o ano, mas também ajudaram a criar
o primeiro rio oficialmente limpo no México. Este
projeto representa um exemplo para todo o país,
provando que é possível manter um rio praticamente sem poluição.
Atualmente, durante os períodos de chuvas fortes,
as enchentes são controladas. O solo já começa a
dar sinal de vida. O humo que as águas antes
arrastavam para o mar, agora é acumulado no
fundo dos poços das barragens podendo ser
retirado para utilização em campos próximos. Os
poços também permitem que a areia seja coletada
de seu fundo e utilizada em construções de cimento. Existe disponibilidade de água para irrigação e
agricultura. Já está próximo o dia em que todo o
vale do rio Cacalotenango será fértil e belo como
antes.

Para Mais Informações Contate:
Augustin Pineda , Ex-Presidente
Rotary Club de Taxco
Benito Juarez nº 9A
Taxco, Gro., MÉXICO

Projeto Para Floresta Tropical em Estufa
O Rotary Club de Veenandal-Regio, na Holanda , organizado em, fevereiro de 1990 com apenas vinte e
sete sócios, envolveu-se num projeto fora do comum. Juntamente com outras organizações, o clube
holandês está arrecadando fundos para iniciar uma floresta tropical dentro do zoológico Oudhands
Dierenpark em Rhenen, perto de Utrecht. A floresta será instalada em uma estufa de trinta e cinco
metros de altura por cinqüenta metros de largura que receberá também árvores, répteis , insetos,
animais e plantas vindos de uma floresta tropical da Guiana Francesa.

Apresentação da Floresta Tropical pelo
Clube Inspira Ação
O Rotary Club de Veenendal passou a interessarse pela floresta tropical depois de ouvir uma apresentação feita pelo professor R. A. A. Old eman,
que estudou as florestas da Guiana juntamente
com uma equipe de cientistas franceses e ingleses.

Para Mais Informações Contate:
.Dr. Frans Engelsma
Rotary Club de Veenendaal -Regio
Grebbenweg 109
3911 AV RHENEN
HOLANDA

Oldeman relatou sobre o original trabalho conduzido pelos cientistas que estudaram a floresta tropi'
cal da Costa do Marfim a bordo de um pequeno
avião, e fotografaram a abóboda em Gabão com
suas máquinas fotográficas automáticas. Houve até
um casal do Reino Unido que desceu de um balão
e construiu um delicado sistema de passagens
internas na abóboda da floresta tropical no Zaire.
Estes cientistas encontraram animais nunca antes
vistos, inclusive serpentes que vivem no topo das
árvores e que nunca descem ao chão. Eles acreditam que um estudo cuidadoso dos ecossistemas
altamente complexos das florestas tropicais é uma
nova fronteira para a ciência ultrapassar e que
poderá revolucionar as formas com que praticamos
a agricultura e flo restamento. Os cientistas também
acreditam que poderão encontrar novas drogas
para beneficiar a humanidade .
O clube decidiu criar a Fundação da Abóboda de
Floresta Tropical apoiando a construção da estufa
no zoológico local como seu primeiro projeto.
Quinhentos rotarianos e convidados que se interessaram pelo projeto participaram de uma reunião
inaugural. Através deste laboratório vivo, cientistas,
entre os quais encontra-se o diretor do zoológico e
presidente do Rotary Club em 1990-91 , Frans
Engelsma, terão condições de estudar o processo
de vida de uma floresta tropical diariamente sem
precisar viajar ao exterior para esse fim.
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Projeto de Reciclagem em Escola Primária
O Rotary Club de Sampaguita-Grace Park, Kalookan, Filipinas, trabalhou com um Supervisor de
Escolas a fim de realizar conferências sobre ecologia nas escolas de primeiro grau da cidade. Os
estudantes também promoveram campanhas de coleta de lixo para arrecadar fundos .

_.

Conferências de Ecologia em Escolas
O Rotary Club de Sampaguita-Grace, Kalookan ,
nas Filipinas, criou programas semanais sobre o
meio ambiente em três escolas da cidade para
ensinar às crianças do primeiro grau a importância
de proteger a camada de ozônio, reduzir a poluição·
do ar, manter as águas limpas, preservar todas as
espécies e reduzir o lixo (além de desfazer -se
devidamente dele). As crianças foram encorajadas
a compartilhar seus conhecimentos com a família e
amigos.

Recolhimento Seletivo de Lixo Seco e
Sistema de Remoção
Pais e professores também recrutaram alunos para
organizar projetos de reciclagem em seus bairros.
O Rotary Club forneceu fundos além de car_rinh os

para auxiliar no recolhimento
do lixo a ser reciclado. As
crianças recolheram sucatae
outro tipo de material jogado
por casas, fábricas e estabelecimentos comerciais, e venderam tudo ao ferro velho. As
escolas que conseguiram os
maiores fundos com a venda do lixo, receberam
prêmios especiais.

Para Mais Informações Contate:
Lina A. Aurelio
Rotary Club de Sampaguita-Grace Park
1619 Rizal Avenue
Grace Park, Kalookan City
Metro Manila, FILIPINAS

Fórum Internacional do Rotaract
para o Meio Ambiente
Rotarianos do Distrtio 500 da Ilha do Havaí, EUA, realizam todos os anos, durante a primavera, um
Fórum Internacional para o qual convidam rotaractianos de todo o mundo para discutir soluções locais
e estabelecer resoluções para os problemas do meio ambiente . O objetivo da reunião não é de apenas
promover a compreensão internacional e criar laços mais fortes entre os r.otarac tianos, mas também
de encontrar novas formas para proteger a Terra.

Para Mais Informações
Representantes de Rotaract Clubs que desejarem
participar do próximo fórum deverão contatar:
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Rotaract District 500.
3536 Harding Avenue , Suite 61O
Honolulu, HI 96816 EUA
telefone: 808/734-5698
fax: 808/735-1073

Conservação da Vida Marinha
O Rotary Club de Tagbilaran, Bohol, nas Filipinas , queria proteg(}r o meio de vida dos pescadores da
ilha e, ao mesmo tempo, preservar os recifes de corais onde peixes e outras espécies da fauna e flora
se desenvolvem. Plantando mangues e criando um recife de coral artificial feito com pneus usados,
conseguiram proteger o litoral. Com a assistência de um novo Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário e de rotaractianos, os esforços do clube beneficiaram mais de cinqüenta fa mílias.

Plantação de Mangues
Atendendo a um pedido do prefeito da Ilha de
Panglao, o Rotary Club de Tagbilaran recrutou
rotaractianos e membros da Comissão de Tráfico
da Cidade de Tagbilaram para ajudar no projeto de
plantio de mangues que protegeriam o litoral do
descuido nas praias causado pelo turismo e industrialização. Com a maré baixa, foi possível plantar
as mudas em fileiras para proteger o litoral da
erosão e fornecer aos peixes e outros tipos de vida
marinha, um solo apropriado para a reprodução.
Assim , preservam o meio de vida de pescadores
da ilha e garantem o balanço ecológico da região.

.

·
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Recife de Corais Artificial
O clube utilizou pneus usados de companhias
locais para construir o recife artificial, contando
mais uma vez com a ajuda de rotaractianos. Além
disso, o clube patrocina um Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário que colabora com a
Associação de Pescadores na realização de
reuniões na cidade para discutir estratégias de
controle à poluição das águas, controle de produção de lixo e outros problemas do meio ambiente.

Para Mais Informações Contate:
Albert M. Uy
Rotary Club de Tagbilaran
Gie Gardens Hotel
Tagbilaran City 6301
Bohol, FILIPINAS
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Jardim Comunitário Nwa Xinyamani
O Rotary Club de Louis Trichardt, da África do Sul, sustenta um pr.ojeto de desenvolvimento comunitário de grande alcance em que grupos de auto-ajuda iniciam jardins públicos para a produção de frutas
e vegetais . O Rotary Club de Santa Bárbara, Califórnia, EUA, forneceu uma bomba de água à energia
solar para ajudar no esforço especializado de plantio de árvores como prevenção de erosão, melhoramento de colheita e fornecimento de energia renovável .

ções, os grupos alcançaram sucesso absoluto
nesta batalha, eliminando de vez a doença da área.
Alguns Grupos de Cuidado decidiram que gostariam de continuar a expandir seu trabalho em outros
campos, como a nutrição, produção de alimentos e
água potável.

Jardinagem Comunitária
No vilarejo de Nwa Xinyamani , a 25 quilômetros de
distância, um Grupo de Cuidado desenvolveu um
jardim público de dois hectares, onde mulheres
poderiam cultivar frutas e vegetais para consumir
em seus lares, ou para vender e obter um pequeno
lucro.

Grupos de Auto-Ajuda
Além de equipes de educação sobre saúde·em um
hospital local, o Rotary Club de Louis Trichardt, na
África do Sul, sustenta um programa de auto-ajuda
chamado "Grupos de Cuidado" que se empenha
em formar grupos femininos nas comunidades
rurais próximas que recebem treinamento para
orientar a população sobre formas de prevenir e
tratar uma doença que ataca os olhos. Divulgando
suas mensagens através de músicas e encena-
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Com o desejo de expandir e cuidar do jardim, o
clube se informou sobre processos de melhoramento da nutrição junto ao superintendente médico
do hospital. Também recebeu informações importantes do departamento de Agricultura e
Florestamento local e do Instituto de Pesquisas
Florestais. O clube aprendeu que através do plantio
de certas árvores, o solo torna-se mais rico e a
colheita mais farta. Estas árvores, resistentes a
secas, fornecem sombra e protegem o solo contra
a erosão se plantadas em fileiras entre a vegetação
e tubérculos, e suas folhas podem ser utilizadas
como ração para gado ou fertilizante. De crescimento rápido, também fornecem um tipo de combustível para fogões e estacas para construção de
cercados de jardim.

Serviços à Comunidade Mundial e a
Fundação Rotária
O clube decidiu fornecer fundos para a compra de
mudas e acessórios necessários. Divulgou o
projeto através da Relação de Projetos de Serviços
à Comunidade Mundial e eventualmente foi contatado pelo Rotary Club de Santa Bárbara, Califórnia,
EUA. Foi aprovado o Subsídio Equivalente que os
clubes solicitaram no valor de US$2.000 para a
. compra de uma bomba d'água solar. Esta bomba
praticamente não requer manuntenção e fornece
irrigação apropriada utilizando energia pura. Outros
Rotary Clubs da área, assim como da Alemanha ,
Canadá e EUA, também ouviram a respeito do

projeto e ajudaram na compra de mais mudas,
material para o cercado e outros itens necessários
para o estabelecimento de mais jardins públicos.

Para Mais Informações Contate:
Dr. Pierre H. Jaques
Box 12
Elim Hospital
Transvaal 0960
ÁFRICA DO SUL
telefone: 01552-611
fax: 01552- 753

"Preocupemo-nos" com o Meio Ambiente
"Preocupemo-nos" é o nome de um curso de alerta para a preservação, implementado em escolas do
segundo grau de Mbabane, na Suazilândia , que está sendo patrocinado pelo Rotary Club de
Mbabane. A duração do curso é de um ano e é uma extensão aos estudos de agricultura e ciência,
enfatizando a interdependênda de todas as criaturas vivas e o efeito que nossas ações hoje terão em
crianças no amanhã.

Um Currículo voltado ao Meio Ambiente
O curso "Preocupemo -nos" possui um vasto currículo voltado ao meio ambiente que discute tópicos
como: invasão de propriedades alheias, negligência com o lixo e a poluição das águas. Os alunos
participam de excursões didáticas onde tomam
parte em projetos botânicos e de laboratórios, e
aprendem a importância de um desenvolvimento
sem ameaças ao meio ambiente.
O programa criou uma norma interna: o aluno que
for pego espalhando lixo terá que plantar grama em
área pertencente à escola. Esta regra ajuda a

embelezar o local de estudos e aumenta a cons.cientização do aluno com relação ao meio ambiente.

Para Mais Informações
Para uma orientação de como introduzir o conceito
do programa "Preocupemo-nos " em escolas de sua
área, contate:
Chris Mason, Ex-Presidente
Rotary Club de Mbabane
P.O. Box 489
Mbabane, SUAZILÂNDIA
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Combate ao Envenenamento Produzido
por Inseticidas
Inseticidas são usados para matar insetos que danificam plantações e que podem arruinar colheitas.
Mas se não forem usados com cuidado, podem causar efeitos desvastadores ao usuário. O Rotary
Club de lstambul-Marmara, Turquia, tomou providências para corrigir esta situação com a produção de
um folheto que orienta sobre o uso correto de inseticidas.

Publicação Atende a uma Necessidade
O Rotary Club de lstambul-Marmara, Turquia,
elaborou um folheto com instruções sobre o uso
correto e seguro de inseticidas e sobre o tratamento necessário para casos de envenenamento
acidental. Baseado em outra publicação do Grupo ..
Internacional de Associações de Fabricantes de
Produtos Agroquímicos, o novo folheto intitulado
"Diretrizes para Segurança e Medidas de Emergência em Casos de Envenenamento com Inseticidas"
recebe o apoio dos Ministérios de Saúde, Agricultu ra e Silvicultura da Turquia, da junta geral de
proteção ao meio ambiente e das universidades.
Todas essas agências concordam que o folheto
ajudará a evitar envenenamento e poluição do
meio ambiente através do uso descuidado de
inseticidas.
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Publicado com a ajuda de um Subsídio Equivalente
de US$10.000 da Fundação Rotár ia, o folheto será
distribuído a milhares de fazendeiros nas vilas da
Turquia. A publicação apresenta idéias de como
usar inseticidas e como reconhecer sinais e sintomas de envenenamento. Ensina também tratamentos de primeiros socorros e métodos de
descontaminação.

Para Mais Informações Contate:
Suat Sezer
Rotary Club de lstanbul-Marmara
Altiyol Is Hani
Ket:3 Nº 51
81300 Kadikoy
lstanbul, TURQUIA

Centennial Waterfront Park Acesso ao Canyon do Rio Snake
Rotarianos de Twin Falls, ldaho, EUA, faziam parte de uma comunidade preocupada com o difícil
acesso público ao desfiladeiro do rio Snake e tinham o desejo de proteger a deslumbrante beleza do
local. Em comemoração ao 100º aniversário da fundação de ldaho, o Rotary Club de Twin Falls levantou fundos suficientes para comprar uma parcela de terra à beira do poderoso rio, local que transformaram no "Centennial Waterfront Park", um novo parque público.
l -·

O Canyon do Rio Snake
O Rio Snake, de 1.660 quilômetros de comprimento, é um dos mais longos dos EUA. Nascendo no
Parque Nacional de Yeliowstone, no estado de
Wyoming, cruza o estado de ldaho e deságua no
rio Columbia, que divide os estados de Oregon e ..
Washington. Em ldaho, o rio se separa formando
duas cachoeiras que deram origem ao nome da
cidade, Twin Falis (cachoeiras gêmeas).
Quando souberam da venda de 7,7 acres (311,6
ares) de terra à beira do rio Snake, os rotarianos
quiseram assegurar que o local não seria adquirido
por empresas preocupadas apenas com seu
próprio desenvolvimento . Esta região ofereceria o
únicó acesso público a trilhas de grande beleza
natural, a uma parte navegável do rio e forneceria
oportunidade de observação da flora e fa\jna do
canyon que atinge até 2.133 metros de profundidade em alguns pontos.

Campanha de Arrecadação de Fundos
para Salvar a Natureza da Destruição
Como parte das comemorações do primeiro centenário de ldaho em 1990, os rotarianos queriam
preservar a área para moradores locais e visitantes, servindo de legado duradouro em benefício de
suas comunidades pelos próximos cem anos ou

mais. Precisavam de US$110.000 para desenvolver uma campanha publicitária, comprar as terras e
instalar um marco de granizo cinzento homenageando os principais contribuintes.
A campanha foi lançada com a ajuda da mídia
local. Para fins de arrecadação de fundos, promoveram um jantar e outras atividades de muito
sucesso. Além disso, um pintor local doou um
trabalho em aquarela em que reproduziu o cenário
'· da área do parque. Corporações , fundações,
particulares e outros clubes de prestação de
serviços, também enviaram contribuições até
alcançar a quantia necessária. O projeto recebeu o
apoio de vários departamentos locais, estaduais e
nacionais. O novo parque já é uma realidade.

Para Mais Informações Contate:
Charles F. Clifton, Ex-Presidente
Rotary Club de Twin Falis
P.O. Box 68
Twin Falis, 1D 83301 EUA
telefone : 208/733-7178
fax : 208/734-2561
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Programa "Adote uma Estrada"
Rotarianos de Maryland, EUA, assim como muitos de seus companheiros americanos, decidiram
implementar em suas comunidades um projeto chamado "Adote uma Estrada", que visa o recolhimento de lixo espalhado por trechos de rodovias locais .

"Equipes de Ação "
O Rotary Club de Bowie-Crof ton, em Maryland,
EUA, um pequeno clube de apenas vinte sócios,
ouviu falar do projeto "Adote uma Estrada" promovido em outro estado e também resolveu trabalhar
na limpeza de estradas, mantendo limpa uma parte
da Rota 450, uma rodovia local de 1,2 milhas (1931
metros). Seus sócios formaram uma "Equipede
Ação " (SWAT Teams) e prometeram ao Departamento de Transporte de Maryland que limpariam
as estradas pelo menos quatro vezes por ano,
durante os próximos dois anos. Muitas outras
equipes de ação logo se formaram na cidade e
contaram com a participação de clubes cívicos,
clubes de prestação de serviços, uma fraternidade
universitária, escoteiros e outros, fazendo com que
todas as principais rodovias recebessem manutenção de voluntários da comunidade.

Para Mais Informações
Nos EUA, você pode contatar o Departamento de
Transporte de seu estado para saber se é um dos
37 estados que atualmente possuem um programa
"Adote uma Estrada". Caso não haja, contate o
Departamento de Transporte para pesquisar a
possibilidade de seu Rotary Club iniciar um.
O programa "Adote uma Estrada" pode ser adaptado em qualquer país que tenha um sistema de
rodovias. Seu clube pode iniciar um localmente
contatando as autoridades de transporte. Para
maiores informações sobre as "Equipes de Ação "
contate:
AI Kepley, Ex-Presidente
Rotary Club de Bowie-Crofton
2507 Kittery Lane
Bowie, Maryland 20715 EUA
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O Programa Educacional de Meio
Ambiente "Terráqueo"
O Rotary Club de Rochester, Nova Iorque, EUA, ajudou a desenvolver um símbolo para um
programa de educação sobre o meio ambiente que utiliza demonstrações , arte e mágica
para ensinar crianças a respeito de problemas do meio ambiente.

Usando a Mídia
O Rotary Club de Rochester, Nova Iorque ,
EUA, formou uma Comissão de Assuntos
do Meio Ambiente que tinha o desejo de
desenvolver algum projeto de impacto
para gerações futuras da comunidade.
Trabalhando com a estação de
transmissão pública da área, WXX I, o
clube incenti- vou a criação de um sínibolo
agradável e de fácil
,reconhecimento para ser usado em
currículos de orientação sobre assuntos
do meio ambiente em escolas de primeiro
gra u. Uma vez criado o perso- nagem
''T.E." (The Earthling = O Terráqueo), o
clube ajudou a financiar a confecção de
uma fantasia do mesmo e gravou um
programa em vídeo para ser
apresentado às crianças das esco- las. O
programa utilizou desenhos em cartolina
e truques de mágica para explicar a
importância de conservar a água, reciclar
material como papel, garrafas e latas e o
cuidado necessário para não jogar lixo
em locais não apropriados. Através deste
programa, quase 130.000 crianças de
diversas escolas de Nova Iorque já
receberam orientação sobre o meio
ambiente.
Para Mais Informações Contate:
Robert H. Cook,
Executive Director Rotary
Club de Rochester
120 East Main
Rochester , NY 14604 EUA
telefone: 716/546-7435
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Estudantes de Desenho Criam Blocos de
Anotações com Material Reciclado
Um ex-governador de distrito, pertencente ao campo da gráfica, utilizou papel reciclado e tinta a base
de óleo de soja para fazer blocos de anotações. Os quatro desenhos premiados usados como o timbre
do papel, envolvem temas relacionados com o meio ambiente e foram feitos por estudantes de arte de
uma escola da localidade. Os blocos foram distribuídos gratuitamente como cortesia a clientes regula ,l S, dando apoio ao uso de papel reciclado.

Concurso de Arte "Proteja o Planeta Terra"
O Rotary Club de Zebulon, em Carolina do Norte,
EUA, patrocinou um concurso para estudantes de
arte em escolas da localidade. O concurso pedia
que os concorrentes enviassem trabalhos que
retratassem temas do m io ambiente, sendo que
os trabalhos vencedores seriam reproduzidos em
blocos de anotações. Cada bloco de anotações
reproduzia um desenho colorido que acompanhava
um desses slogans: "Uma Terra Limpa, Um Presente que sua Mãe Guardará com Carinho para
$ empre", "Vamos Salvar a Terra", "Salve Nossas
Aguas - Mantenha Longe o Lixo Tóxico" e "Unidos
Podemos Vencer! "
Para Mais Informações Contate:
Barrie S. Davis, Ex-Governador do Distrito 771O
208 West Glenn Street
Zebulon, NC 27597 EUA

Pr!nted by Theo. Davis Sons, lnc.
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Conselho de Preservação de Carnívoros
Com a ajuda de rotarianos, o Dr. Michael Bleyman, geneticista e.zoólogo, administra um programa
fora do comum de criação de animais cativos em uma fazenda convertida de 55 acres na zona rural
da Carolina do Norte.

Santuário Singular de Espécies em Perigo de
Extinção
Um pequeno grupo de funcionários do Conselho
de Preservação de Carnívoros e voluntários,
inclusive rotarianos do clube vizinho de Siler City,
estão lutando para evitar a extinção de tigres ,
onças, leopardos, ursos e outra fauna exótica. Dr.
Bleyman, o diretor do Conselho , está criando estes
e outros animais com um único propósito em
mente. Quando os governos que têm jurisdição
sobre a floresta levarem a sério a proteção de sua
flora e de sua fauna e tiverem condições para
tanto, o Conselho de Preservação de Carnívoros
terá animais saudáveis para devolver ao hábitat
natural em que antes vagavam em grandes
quantidades.
No momento 150 animais representando 22
espécies estão sendo "cuidados em confiança" na
fazenda do Conselho de Preservação de Carnívoros. Um destes, por exemplo , o Arctictis Binturong,
conhecido também como o mangusto da Malásia,
come o fruto da figueira, abundante nas florestas
asiáticas. Algo em seu sistema digestivo ativa a·
semente do figo, fazendo com que crie raízes e
cresça.
Um aspecto do Conselho de Preservação de
Carnívoros que o torna singular entre os poucos
programas de criação de animais cativos que são
financiados por empresas privadas, é que os

animais são criados de acordo com princípios
genéticos. Para repoduzir e manter animais saudáveis, os descendentes precisam ser produto de não
menos que sete pares não relacionados de machos
e fêmeas. Outro fator é que os animais são criados
com amor e carinho. Os tigres , por exemplo, são
tratados quase que da mesma forma que cachorros
e gatos domésticos. Esta atenção carinhosa - e
mais o fato de que o Conselho de Preservação de
4. Carnívoros não incentiva a presença de
visitantes - tem permitido que esta organização
mantenha o recorde norte-americano de criação e
reprodução de caracals, um lince do deserto e
servals, uma espécie de gato selvagem da África
em perigo de extinção.
Esforços para Arrecadação de Fundos
O CPC foi adotado pelo distrito 7690 como um
projeto. O Rotary Club de Siler City realizará um
torneio de golfe e encaminhará a renda deste
evento como a doação a esta organização. Os
presidentes das Comissões d-eEcologia da mesma
falarão a todos os clubes do distrito em nome da
entidade a que sustentam como voluntários.
Para Mais Informações Contate:
Dr. Michael Bleyman
Rt. 6, Box 326
Pittsboro, NC 27312 EUA
telefone: 919/542-4684
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Vídeo Musical Pede: "Preserve o Planeta
se Quiser Contar com Ele"
Através do patrocínio de rotarianos e da ajuda de voluntários profissionais , foi possível que
adolecentes estudantes de segundo grau de East Safe m, Oregon, EUA, e de outros locais próximos
criassem um vídeo clip no estílo "rap" para divulgar uma mensagem de 60 segundos sobre serviços
públicos do meio ambiente e transmiti-lo à televisão local. O vídeo já está sendo transmitido nacionalmente e uma versão de 30 segundos é transmitida na emissora musical internacional MTV.

,..
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Uma Forma Singular de Divulgar uma
Mensagem

.

O Rotary Club de East Salem, Oregon, EUA, queria
desenvolver um projeto que pudesse transmitir a
jovens a importância de se responsabilizar pelo
meio ambiente. Reconhecendo que a música rap é
uma das formas musicais mais populares entre os
jovens estudantes do segundo grau, o clube
decidiu fornecer o capital inicial para a criação de
um rap sobre o projeto "Preserve o Planeta Terra"
e transformá-lo em vídeo clip para, através da
tel evisão, divulgar um anúncio de utilidade pública
de 60 segundos. O projeto contou com a participação de estudantes de oito escolas da área, inclusive de um jovem que escreveu a letra da música em
rima e outro que tornou-se o coreógrafo do vídeo.
Um cantor e compositor local ajudou a escrever e
executar a música com a colaboração de profissionais que fazem parte do quadro de funcionários de
uma produtora musical da localidade.
Voluntários Oferecem Centenas de Horas por
um Minuto
A filmagem do vídeo foi feita em ruas de Salem e
no Silvercreek Falis State Park, um parque em
Oregon. A fim de causar um impacto inicial, a
filmagem da abertura foi feita de um helicóptero
que sobrevoou uma região cheia de tocas de
árvores na cidade de Detroit, Oregon. As seqüências eram repetidas pelos estudantes nas ruas e no
estúdio até os resultados satisfazerem ao diretor.
Para a criação da mensagem de 60 minutos, o

editor, técnicos de som e outros profissionais
utilizaram equipamentos ultra modernos e efeitos
especiais. Embora ninguém tivesse receb ido
qualquer remuneração pelas horas empregadas
nesta realização, a qualidade das atuações e da
produção foram frutos da convicção de cada um
dos participantes de que este esforço faria uma
diferença fundamental.
Para Mais Informações
Emissoras de televisão podem obter informações
sobre ambas as versões de 30 e 60 segundos do
vídeo contatando:
Rotary lnternational
Public Relations
1560 Sherman Ave .
Evanston, IL 60201 EUA
telefone: 708/866-3245
fax : 708/328-8554
ou para maiores detalhes sobre esta realização:
Don G. Hillman, Ex-Presidente
Rotary Club de East Salem
4388 Oakman Street South
Salem, OR 97302 EUA
telefone: 503/378-3247
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Fontes de Informação· do Rotary
Enquanto planeja começar seu próprio projeto "Preserve o Planeta Terra", lembre-se que o Rotary International e a Fundação Rotária oferecem muitos programas que podem realçar seu trabalho. Se quiser
(jnvolver-se com outro país, por exemplo, poderá considerar sustentar um projeto de Serviços à Comunidade Mundial que esteja voltado a assuntos do meio ambiente. Talvez seu clube queira patrocinar um
bolsista da Fundação Rotária que deseje estudar matérias relacionadas a ecologia, como a oceanografia ,
geologia, aqüicultura ou à própria ecologia. Rotaractianos, interactianos, estudantes de Intercâmbios de
Jovens, membros de Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), rotarianos e outros
líderes de comunidades podem muitas vezes oferecer ajuda e influência para seu projeto. Seus esforços
poderão ser mais eficazes com um trabalho entrelaçado e o conhecimento de fontes informativas pertencentes ou não ao Rotary. Para sua referência, fornecemos abaixo uma relação de funcionários do Rotary
juntamente com os respectivos programas que supervisionam.

FUNCIONÁRIOS DA
DIVISÃO DE PROGRAMAS
DO ROTARY
INTERNATIONAL

SERVIÇOS INTERNACIONAIS
Serviços à Comunidade Mundial
Voluntários do Rotary em Ação (VREA)
Comissões lnterpaíses
Contate:

SERVIÇOS À COMUNIDADE

Preserve o Planeta Terra
Preocupação pelos Idosos
Alfabetização Funcional

Telefone: 708/866-3298
Rede Informativa Sobre Doações em Espécie
(DIN)
Contate:

Contate:

JoAnn Kevern, Supervisora,
Programas de Serviços Internacionais

Leis Rigwood, Assistente ,
Programas de Desenvolvimento
Comunitário

Kris Mathes,
Assistente de Programas,
Serviços Internacionais

Telefone: 708/866-3301

Telefone: 708/866-3404
TREINAMENTO DE LIDERANÇA
COMPANHEIRISMO MUNDIAL E
RECONHECIMENTO

Atividades de Companheirismo Mundial
Intercâmbio Rotário da Amizade
Hospedagem Pré e Pós-Convenção
Prêmio Rotary para a Paz e Compreensão
Mundial
Prêmio Presidencial de Honra ao Mérito
Contate:

Programas de Assembléias Distritais
Programas da Assembléia Internacional
Programas para Institutos Zonais
Seminários de Treinamento de
Presidentes-Eleitos
Contate:

Abigail McNear, Supervisora,
Atividades de Companheirismo
Internacional e Programas
Especiais

Bob Van Treeck , Supervisor,
Programas de Treinamento de
Liderçinça

Telefone: 708/866-3287

Telefone: 708/866-3315
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PARCERIA NO SERVIR

Rotaract
Núcleos Rotary de DesenvolvimentQ
Comunitário (NRDC)
Contate:

Grupos Profissionais para Contatos
Internacionais
Programas Pró-Paz
Conferências Presidenciais
Kathy Kessenich , SupeNisora,
SeNiços Profissionais e Programas
Especiais
Telefone: 708/866-3291

PROGRAMASPRÓ UVENTUDE

lnteract
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil
(RVLA)
Prevenção do Abuso de Drogas
Intercâmbio de Jovens
Contate:

Contate:

Rebecca Fritz, SupeNisora,
Programas Parceria no SeNir
Telefone: 708/866-3294

, .t $ ERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contate:

Contate:

Alison O'Brien, SupeNisora,
Programas de Atividades
Pró-Juventude
Telefone: 708/866-3421

FUNCIONÁRIOS DOS
PROGRAMAS DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Subsídios "Saúde, Fome e Humanidade" (3H)
Contate:
Ellen Rothst ein, SupeNisora,
Programa de Subsídios 3-H
Telefone: 708/866-3333

Pólio Plus
Contate:

Edward S. Trainer, Gerente,
Programa Pálio Plus
Telefone: 708/866-3346

BOLSAS EDUCACIONAIS

, Bolsas Educacionais da Boa Vontade
De Pré-Graduação
De Pós-Graduação
Para Professores de Excepcionais
Formação Profissional
Jornalismo
Bolsas Educacionais Concedidas com
Base em Mérito
5. Estudos no Japão (Estudo do
idioma japonês e estudos regulares)
6. Pró-Nutrição (mestrado em
agricultura para bolsistas de países
rotários em desenvolvimento)
Contate:

Subsídios "Descoberta" Carl P. Miller
Voluntários do Rotary
Subsídios Equivalentes
Contate:
Theresa Nissen, SupeNisora,
Seção de Subsídios Equivalentes &
Voluntários do Rotary
Telefone: 708/866-3349
Mary Jane Koerner, Coordenadora,
Contate:
Informação sobre Programa, Seção
de Subsídios Descoberta
Telefone: 708/866-3397

Rosalind Benford, Coordenadora,
Programas de Voluntários
Telefone: 708/866-3336
Barbara Kreamer ou Sonia Klem ,
Coordenadoras, Programa de
Subsídios Equivalentes
Telefone : 708/866-33 38

Elizabeth Gaizutis, SupeNisora,
Programa de Bolsas Educacionais
Telefone : 708/866-3306

Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE)
Contate:

Mariànn Ferrin, Supervisora,
Programa de Intercâmbio de
Grupos de Estudos
Telefone: 708/866-3327
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Publicações do Programa Rotário
"Preserve o Planeta Terra"

CD4-555

"Guardiõesdo Planeta" produção de 23 minutos de duração dá uma visão dos
problemas do meio ambiente e apresenta soluções. US$29,00

PA2-444

"Preserve o Planeta Terra" é um jogo de eslaides focalizando as atividades do
Rotary em relação ao meio ambiente. US$19,00

PA2-368

"Preserve o Planeta Terra" uma brochura colorida que oferece idéias para
solucionar problemas relacionados ao meio ambiente. US$0,60

PA2-378

"Manual do Programa "Preser_ve o Planeta Terra" - (preço a ser anunciado)

sem número

"101 Maneiras de Ajudar a Preservar o Planeta Terra" republicação colorida.
Grátis

sem número

Principais Artigos sobre o programa "Preserve o Planeta Terra" extraídos da
· revista The Rotarian, 1990-91. Grátis

PR11 (1/91)

Folhas Informativas obre "Rota ry e o Meio Ambiente ". Grátis

CD3-616

Folheto de Comissão sobre Proteção ao Meio Ambiente. Grátis

PA2-369

Folha com o logotipo do programa "Preserve o Planeta Terra". Grátis

PA2-939

Cartão Postal "Preserve o Planeta Terra" - grande. US$0,30 cada

PA2-938

Cartão Postal "Preserve o Planeta Terra" - pequeno. US$0,20 cada
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Outras Entidades:
Como Elas Podem Ser úteis a .Seu Projeto do
Programa "Preserve o Planeta Terra"

Berkeley Afforestation
Trust

Centre for Our Common
Future

Esta organização caritativa utiliza a agronomia
florestal para prevenir a erosão do solo no Equador, Sudão e Nepal. Seus subsídios financiam o
plantio de ávores e programas de jardinagem
para fazendeiros e suas famílias. Pequenos
viveiros públicos onde mulheres e crianças trabalham cuidando das mudas, fornecem frutas,
forragem, madeira e outros produtos. Através de
seus projetos, membros de comunidades podem
combater a erosão e melhorar o meio ambiente
ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades necessárias para enriquecer a qualidade de
suas próprias vidas.

Esta organização internacional trabalha como
uma carteira de compensação onde pode haver a
troca de idéias e atividades relacionadas às
/ ecomendações incluídas no relatório de 1987 da
Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Para Mais Informações
Desejando obter informações mais detalhadas a
respeito de rotarianos que apóiam esta organização, leia sobre a Operação Arborização na pág. 12.
Ou contate a organização diretamente:
Berkeley Afforestation Trust
3 Harley Gardens
London SW1O 9SW
INGLATERRA
telefone: O1/370-1965

Para Mais Informações Contate:
Centre for our Common Future
Palais Wilson
55, rue des Paquis
CH-1201 Geneva, SUÍÇA
Para Saber Mais sobre o mais recente "Earth
Summit", uma conferência realizada em junho de
1992 pela ONU sobre o meio ambiente e desenvolvimento (UNICED) , contate:
UNICED Secretariat
Case postale 80
.Conches, SUÍÇA
telefone: 41-22/789-1676
fa x: 41-22/789-3536
ou
UNICED New York office
Room S-3060
United Nations
New York, NY 10017 EUA
telefone: 212/963-5959
fax : 212/963-101 O
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Earth Kids Organization
Esta organização direcionada a escolas incentiva
crianças a envolverem-se pessoalmente em
projetos comunitários para o meio ambiente . As
atividades científicas e ecológicas fornecidas no
pacote educativo são baseadas em uma sugestão
de projeto para cada mês do ano. "Grupos ECO"
.1-; (principalmente na fase escolar de segundo grau)
não estão interessados apenas em apresentar
soluções às crianças para viver em harmonia com
a natureza, mas querem também fornecer uma
alternativa para drogas e encorajar crianças e
professores a participar de uma rede mundial de
grupos de ECO através de um sistema de computador, um boletim informativo e correspondentes
amigos. A taxa anual para participação no grupo
é de US$39,00 (fora dos EUA : taxas extras em
função de postagem internacional).

Para Mais Informações
de como seu clube poderá patrocinar grupos EKO
escolares, ou sobre como seu lnteract Club pode
tornar-se um Grupo EKO, contate:

Earth Kids Organization

J. Marshall Gilmore (ex-interactiano!)
P.O. Box 3847
Salem, OR 97302 EUA
telefone: 503/363-1896
fax : 503/363-7158

Para Mais Informações Contate:
Earthwatch
Public Affairs Director
P.O. Box 403
Watertown , MA 02272 EUA
telefone : 617/926-8200
fax: 617/926-8532

Educational
Development
Specialists: "Think Earth"
Com o apoio de uma associação entre companhias de energia, agências de fornecimento de água,
conselhos de controle de qualidade do ar e
companhias responsáveis pela coleta do lixo , a
organização Educatíonal Development Specíalísts
oferece um amplo programa educacional sobre o
meio ambiente conhecido como "Thínk Earth".
Este programa implementado em currículos
escolares de primeiro grau e testado em algumas
escolas com sucesso, orienta a criança sobre
formas de reduzir o lixo, diminuir a poluição e
preservar reservas naturais. Cada pacote
educativo incluí um guia para o professor, cartões
com desenhos para utilização em estórias, um
vídeo de apresentação em forma de desenho
animado (disponível em inglês, japonês e sem
narração), pôsteres e exercícios de atividades
para a família e para a sala de aula.

Earthwatch
Esta organização envia voluntários por todo o
mundo para trabalhar éom cientistas conhecidos
que estudam espécies em perigo de extinção,
florestas tropicais, escavações arqueológicas e
outras coisas. Os voluntários fazem contribuições
para dividir as despesas que variam de US$800 a
US$2.000, podendo assim trabalhar em projetos de
uma a duas semanas de duração. Não se exige
nenhum requisito especial e a faixa de idade dos
voluntários é de 16 anos até 83.
·

Para Mais Informações
Para descobrir como seu Rotary Club poderá obter
os pacotes educativos do programa "Think Earth" e
utilizá-lo em escolas primárias, contate:

Ann Crafton , Diretora de Marketing
5505 East Carson Street, Suite 250
Lakewood, CA 90713 EUA
telefone: 31O/420-6814
fax: 31O/420-1485
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Global Tomorrow
Coalition
Cento e dez organizações americanas interessadas em assuntos referentes ao meio ambiente
formaram uma aliança voltada a divulgar e ensinar a população e setores políticos sobre ques,! tões mundiais críticos envolvendo a saúde,
recursos naturais , população e renovação de
recursos naturais a longo prazo.

Para Mais Informações Contate:
Global Tomorrow Coalition
1325 G Street NW
Suite 915
Washington, DC 20005-3104
telefone : 202/628-4016
fax: 202/628-4018

animais selvagens que, através de suas migrações,
unem nações por onde passam. Os objetivos do
projeto incluem:
1.

partiéipação de escolas próximas a
pântanos na rota da migração;

2.

criação de um guia de estudos (em
espanhol e inglês);

3.

programação de excurções escolares aos
pântanos com fins didáticos;

4.

convite a peritos locais para falar aos
estudantes sobre a restauração de hábitats
e assuntos relacionados

Para Mais Informações
sobre como seu Rotary Club pode patrocinar essas
atividades desenvolvidas através de escolas do
hemisfério ocidental, contate:
Ms. Sandra Ross , Presidente
Health & Habitat
76 Lee Street
Mill Valley, CA 94941-1050 EUA
telefone: 415/383-6130
'f ax: 415/381-9214

Health & Habitat: "Wings
Across the Borders"
lnternational Joint
Esta entidade trabalha com a Agência de.Conser- Commission
vação, cientistas membros da Academia de
Ciências da Califórnia e o Departamento de
Pesca e Jogos da Califórnia, EUA, em colaboração com a Campanha da Vida Selvagem da
Califórnia para a proteção do Pacífico, Atlântico e
da rota de migração de milhares de pássaros estendendo-se desde o Círculo Polar Ártico até a
Terra do Fogo. Este projeto chamado de "Wings
across the Borders" (asas que cruzam fronteiras)
não envolve apenas cientistas internacionais e
trabalhos de restauração , mas também uma
campanha de conscientização pública em escolas
dos países que se encontram na rota da migração
dos pássaros.

O objetivo do programa "Wings Across the Borders"
é desenvolver um relacionamento de irmandade
entre as escolas dos países próximos às áreas da
rota dos pássaros. As crianças das escolas criarão
um sentimento solidário em relação ao hábitat dos

Esta comissão canadense-americana resolve
controvérsias criadas em relação à qualidade e
quantidade de água ao longo da divisa entre o
Canadá e os Estados Unidos, e também tem
como objetivo restaurar e manter a integridade
química, física e biológica do ecossistema da
bacia dos Grandes Lagos.

Para Mais Informações
inclusive material informativo sobre os Grandes
Lagos, contate:
lnternational Joint Commission in Canada
100 Metcalf e Street
Eighteenth Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5M1 CANADÁ"
telefone: 613/995-2984
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lnternational Joint Commission in the USA
2001 "S" Street NW
Second Floor
Washington, DC 20440 EUA
telefone: 202/673-6222

._,
-

Rotary Clubs dos EUA e Canadá que queiram
participar em uma rede comunitária de apoio aos
esforços da Comissão podem contatar:
J heodore J. Walwik
Governador do Distrito 7280, 1991-92
RD 1, Box 1430
Mercer, PA 16137 EUA
telefone : 412/738-2573

Monteverde
Conservation League
Esta organização trabalha em prol das florestas
tropicais da Costa Rica e utiliza mão de obra
remunerada e voluntária para reflorestamento ,
programas de educação sobre o meio ambiente
em escolas e comunidades, e projetos de agricultura renovável.

Um dos projetos desta liga, chamado "O Bosque
Eterno das Crianças" iniciou-se em 1987 quando
crianças da Suécia doaram fundos para comprar
uma pequena parte da flor esta. Através de contribuições vindas de todas as partes do mundo, a
pequena floresta adquirida pelas crianças pôde
crescer 8.100 hectares (20.000 acres) em quatro
anos. A liga continua pedindo contribuições para
continuar comprando partes da floresta de proprietários particulares, protegendo assim a floresta e
seus habitantes.
1.

US$100 podem comprar e proteger um
acre do Bosque Eterno das Crianças.

2.

Excurções até o local, workshops e outros
programas educacionais para crianças são
oferecidos e enfocam maneiras de proteger
a floresta tropical.

3.

Um Rotary Club pode patrocinar um
guarda florestal ou adotar uma trilha
específica da floresta das crianças para
proteger a área contra caçadores ilegais,
invasores de terra e companhias de
madeira.

4.

Existe a necessidade de fundos para a
construção de um centro Educacional para
as crianças do mundo:

Para Mais Informações Contate:
Monteverde Conservation League
Ms. Ree Sheck, lnformation Center Director
Apartado 10165-1000
San Jose, COSTA RICA
telefone: 506/61-2953
fax : 506/61-1104
Rotarianos que quiserem se unir aos esforços do
Rotary Club de St. Augustine Sunrise, Flórida,
EUA, para apoiar e compartilhar das atividades do
Bosque Eterno das Crianças, devem contatar:
Rotariano Bill Hamilton
201 Owens Avenue
St. Augustine, FI 32084 EUA
telefone: 904/471-0440
fax: 904/471-9897

National Audubon
Society
Esta organização defende assuntos relacionados
ao meio ambiente, como a proteção de animais
selvagens, o controle de inseticidas, a conscientização mundial sobre a poluição do ar, além de
patrocinar reservas animais e produzir programas
educativos para a televisão .

Para Mais Informações Contate:
National Audubon Society
950 Third Avenue
New York , NY 10022 EUA
telefone: 212/832-3200
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National Wildlife
Federation
Esta organização investiga de que forma certas
ações e procedimentos de corporações podem
estar afetando o meio ambiente. Também promove seminários coletivos sobre o meio ambiente,
supe rvisiona um conselho de conservação, vende
material educacional sobre o meio ambiente e
publica uma revista para crianças chamada de
"Ranger Rick". O presidente da organização, Sr.
Jay Hair, fez um discurso durante a sessão
plenária realizada no dia do "Prese rve o Planeta
Terra" na convenção do Rotary lnternational de
1991 em México City, México.

Para Mais Informações Contate:
National Wildlife Federation
1400 Sixteenth Street NW
Washington , DC 20036 EUA
telefone: 202/797-6800

North American
Association for
Environmental Education
Esta associação de educação sobre o meio
ambiente é formada por profissionais que empenham-se em criar um meio ambiente sadio e
renovável através de orientação adequada encorajando a participação da população através
de perguntas, investigação de assuntos relaciona dos ao meio ambiente e busca de soluções para
problemas ecológicos e suas repercursões sociais. Para tanto desenvolve workshops e promove
uma conferência anual, publica relatórios de
pesquisas feitas e produz material didático.
Seções para membros incluem escolas de primeiro e segundo grau, educação informal (parques ,
zoológicos, etc.) e estuc;Jos do meio ambiente
(estudantes e corpo docente de universidades e
'outros).

Para Mais Informações Contate:

Nature Conservancy
Esta organização adquire terras nos EUA que
transforma em reservas naturais, sendo que já
criou mais de 1.600 reservas administradas por
biólogos em cada um dos cinqüenta estados
americanos.

Para Maiores Informações Contate:
Nature Conservancy
1815 North Lynn Street
Arlington , VA 22209 EUA
telefone: 703/841-5300

NAAEE
P.O. Box 400
Troy, OH 45373 EUA
telefone: 513/339-6835 ou 698-6493
fax : 513/335-5623

Snekkenes Technology
for Desertification
Reversai
Uma nova tecnologia primeiramente desenvolvida
pelo rotariano Torbjorn A. Snekkenes da
Noruega , reproduz com sucesso vegetação ,
alimentos e árvores em climas úmido e seco,
restituindo fazendas e revertendo processos
de desertificação com um uso mínimo de
energia e água.
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A companhia Horticon Norge oferece recipientes
especialmente elaborados para sementes e cultivo
de plantas em viveiros, assim como um sistema de
irrigação e nutrição especial. A tecnologia de
Snekkenes é utilizada por cultivadores de flores e
vegetais e donos de viveiros na produção de
plantas típicas de florestas e árvores frutíferas,
sendo eficaz tanto em zonas de clima frio, como os
. - p aíses escandinavos, Canadá, etc., como em
zonas de clima· seco, por exemplo a Nigéria.
.t'.

,Se comparado à cultivação comum em viveiros,
esta nova tecnologia consome 80% menos energia
em regiões de clima frio. O consumo de água
também é reduzido em 90% evitando que nutrientes líquidos se percam no solo. Através deste
método, é possível ma_nter um ótimo crescimento
durante todo o ano em climas úmidos e secos,
fazendo com que os períodos de germinação e
fixação sejam quase que totalmente independentes
das estações.
Horticon Norge fornece serviços de consulta,
instalações completas e cotações para produtos
específicos.
Para Mais Informações Contate:
Horticon Norge
P.O. Box 145
N-3901 Porsgrunn Noruega
telefone: (na Noruega) 03/557032 ;
(de outros lugares): 473/557032

Solar Box Cookers
lnternational
Esta organização sem fins lucrativos divulga um
sistema de cozinhar alimentos utilizando-se um
fogão à base de energia solar que pode trazer
benefícios à saúde e ao meio ambiente mundial.
A organização trabalha principalmente através de
organizações de desenvolvimento , e fornece
material educativo e treinamento sobre como
utilizar e ensinar a outros o novo sistema.

madeira deixa de ser necessária como combustível. Água não potável pode ser transformada em
potável, etc.
Para Mais Informações
Para receber instruções sobre como construir um
"fogão solar" (disponível em inglês, espanhol,
chinês e árabe), assim como outro material educacional e audiovisua,l ou para efetuar a compra de
um, contate:

Solar Box Cookers lnternational
1724 Eleventh Street
Sacramento, CA 95814 EUA
telefone: 916/444-6616
fax: 916/447-8689

United Nations
Environment Programme
Este programa promove uma conscientização
pública sobre assuntos relacionados ao meio
ambiente e trabalha com outras agências da ONU
e do governo para obter mudanças positivas para
o meio ambiente.

Para Mais Informações Contate:
United Nations Environment Programme (UNEP)
P.O. Box 30552
Nairobi, QUÊNIA
ou
Roem DC2-0803
United Nations
New York, NY 10017 EUA

Os "fogões solares" oferecem uma forma fácil,
limpa e nutritiva de cozinhar. São cômodos e
práticos para o uso diário em muitas áreas em
desenvolvimento. A desertificação pode ser prevenida com este sistema uma vez que a utilização da
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The Video Project
Esta companhia vende "filmes e vídeos sobre um
mundo seguro e renovável" em inglês (em formatos internacionais), que podem ser utilizados em
escolas e outras instituições, e grupos comunitários tais como Rotary Clubs. Muitos programas
oferecidos que abrangem assuntos desde o
1u controle de produtos químicos tóxicos até a
- preservação do mundo animal e o efeito das
guerras no meio ambiente, foram nomeados ou
receberam prêmios por produção de filmes e
vídeos educacionais.

World Resources
lnstitute
Este centro internacional de pesquisas fornece
informações e assistência a governos e comércios sobre o meio ambiente e administração de
recursos.

Para Mais Informações Contate:
World Resources lnstitute
1735 New York Avenue NW
Washington , DC 20006 EUA
telefone : 202/638-6300

Para Mais Informações Contate:
The Video Project
5332 College Avenue
Suite 101
Oakland, CA 94618 EUA
,
telefone : (apenas para os EUA) 800/4-PLANET
(de outros locais): 510/655-9050
fax: 510/655-9115

World Conservation
Monitoring Centre
Esta organização científica fornece informações
sobre a conservação global à população, governos, indústrias e aos meios de comunicação,
mantendo "a melhor base de dados do mundo
sobre as diversas formas de vida no globo". Os·
cientistas e técnicos desta organização trabalham
em diversas áreas, auxiliando em programas
voltados ao meio ambiente e ao desenvolvimento,
adotados por agências de proteção aos hábitats,
vida selvagem e ecossistemas, como a floresta
tropical.

Para Mais Informações Contate:
World Conservation Monitoring Centre
219 Huntingdon Road
Cambridge CB2 0DL
Inglaterra
telefone : 0223/277314
fax : 0223/277136

Worlwide Fund for
'Nature
Esta organização outrora conhecida como uma
organização mundial para animais selvagens,
fornece informações sobre o meio ambiente e
estuda problemas internacionais tais como a
chuva ácida e poluição do ar, desertificação e
desmatamento. Também une comércios a projetos de conservação com necessidade de fina nciamento.

Para Mais Informações Contate:
World Conservation Centre
CH-1196
Gland, SUÍÇA
fax: 41-22/64-4238
ou
Worlwide Fund for Nature
1250 24th Street NW
Washington , DC 20037 EUA
telefone: 202/293-4800
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Pobre Planeta Terra.
Encontrase em condições precárias. Os
depósitos de lixo estão cheios e
continuam recebendo
quantidades
cada vez maiores de um
suprimento
que parece eterno. As
águas estão contaminadas com
elementos tóxicos assim como o
ar está poluído em cidades em
todos os continentes. Florestas
tropicais estão em chamas e
espécimes
animais estão sendo extintas
num ritmo alarmante. O
"efeito estufa" está esquentando
a atmosfera ao passo que o
buraco
na camada protetora de ozônio
aumenta a cada ano.
Diante de tantos problemas
com o meio ambiente, existe
alguma
coisa que possamos fazer
individualmente para ajudar a
"Preservar o Planeta Terra"? A
resposta é um sim!
Embora seja impossível que
uma pessoa consiga acabar com
a avalanche de lixo que
diariamente
é jogado fora, as pessoas
podem diminuir sua própria
parcela
neste processo. Individualmente
ninguém pode acabar com
a poluição do ar nas cidades,
mas
pode colaborar regulando a
quantidade
de fumaça que seu carro
produz. Quanto mais a
população
trabalhar para ajudar o meio
ambiente,
mais fácil será lidar com
os problemas realmente maiores.
Portanto não pense que suas
ações não importam ao contexto
geral. Importam sim. Como disse
Edmund Burke: "Ninguém
cometeu
erro tão grande quanto aquele
que nada fez porque pouco

poderia
fazer". Aqui está uma relação de
pequenas coisas que você pode
fazer
para ajudar grandemente à
saúde
do Planeta Terra.

somente a reciclagem do
volumoso jornal de domingo
salvaria mais de 500.000 árvores
por semana.

2 Se na sua região não houver
programa de reciclagem,
incentive seus vizinhos e amigos
a começarem
um. A reciclagem tem se tornado
cada vez mais importante e
económica para as comunidades,
uma vez que os pontos de
despejo de lixo estão
superlotados.

101
maneiras
de ajudar a 3
"Preservar
o Planeta
Terra"
4

Diminua a quantidade de lixo

não-reciclável que seu lar
produz. Quanto menos lixo for
encaminhado
aos lixões e aterros, mais tempo
eles durarão.
Reciclar a correspondência
"inútil", como anúncios,
publicidades, etc. que geralmente
invadem sua casa é outra forma
de ajudar o meio ambiente.

5 Entre em contato com
entidades de defesa do meio
ambiente para maiores
orientações a respeito de
programas de reciclagem.

6Compre papel de carta,
cartões e papel de embrulho
feitos de papel reciclado.

Não perca as esperanças.
Não perca a coragem.
Não perca a conta.

7Comece um jardim. Apesar
demorarem uma região urbana,
você poderá cultivar plantas e
flores em vasos com muito
sucesso.

1 Recicle. Desenvolva uma

8Estude a possibilidade de

"atitude prol reciclagem". Você
pode começar participando em
programas de reciclagem de sua
região. A maioria dos programas
comunitários de reciclagem
coletam jornais, latas, vidro e
recipientes plásticos. Nos EUA,

refazer seu jardim. Substitua
algumas plantas por outras que
necessitem
menor quantidade de água para
crescer. Consulte um especialista
em jardinagem para sugestões.
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9Construa um depósito

16 Utilize detergentes bio-

"fertilizante" num canto do seu
jardim para grama, folhas e
gravetos que são
coletados durante uma limpeza e
coloque-os em camadas neste
depósito. Assim, o lixo que
normalmente
acumula será bem menor e o seu
jardim será fertilizado pela
decomposição de elementos
orgânicos.

degradáveis ou com baixa
porcentagem de fosfato.

10 Inclua também no
depósito "fertilizante", sobras
como pó de café, cascas de
ovos, cascas de bananas, etc.

11 Diminua o uso de
pesticidas no seu jardim apenas
1% de pesticidas realmente
atingem o objetivo. Considere a
ideia de usar pesticidas
orgânicos.

12 Construa um tanque para
receber parte da água usada
pela casa. Assim, você poderá
manter um jardim sem precisar
aumentar o consumo de água de
sua casa. Obs.: Algumas vezes
esta medida pode ser um tanto
dispendiosa e pode não ser
permitida na comunidade em que
reside. Portanto, informe-se
antes de iniciar seus planos.

13 Use coador para café de
pano ou de "vida longa", já
disponível no mercado.

14 Use fraldas de pano. Nos
EUA cerca de 18 bilhões de
fraldas descartáveis são jogadas
fora anualmente. Porém,
algumas cidades já iniciaram
programas para reciclagem deste
material.

15 Use panos em vez de
toalhas de papel para limpeza
em sua casa.

17 Procure usar alvejantes

soluções de limpeza feitas em
casa à base de bicarbonato de
sódio, suco de limão e vinagre.

25 Havendo escolha, prefira

sacos de papel e não sacos
plásticos no supermercado.
que não possuam o cloro entre
Embora os sacos de papel sejam
seus componentes.
feitos com papel virgem sem a
Compre apenas aerossóis contribuição de papel reciclado,
são biodegradáveis e podem ser
que não contenham CFC,
reciclados.
identificados pelo selo "Não
Contém CFC", ou "Inofensivo
Se não houver opção e
Para a Camada de Ozônio".
Receber sacos plásticos,lave e
Melhor ainda é não usar
reaproveite os mesmos.
aerossóis, pois mesmo os que
utilizam gases considerados
Papel ou plástico? Para
inofensivos acabam agredindo o
meio ambiente.
evitar este dilema, quando for ao
supermercado, leve uma sacola
de pano ou uma outra também
Evite comprar alimentos
resistente, ou ainda o carrinho de
já embalados. Por exemplo,
feira.
compre frutas, verduras e

18

26
27

19

legumes soltos e não em sacos
plásticos ou em embalagens de
isopor. Um terço da produção de
lixo vem de produtos
semelhantes.

20

28 Compre produtos em que
a embalagem possa ser
reaproveitada permitindo que
apenas o refil seja adquirido na
próxima compra.

Compre detergentes e
Se realmente necessitar
outros produtos em tamanho
família, e economize no preço ao adquirir um produto com
mesmo tempo que diminui a
componente tóxico, compre a
quantidade de lixo de seu lar.
menor embalagem possível,
apenas coma quantidade que
precisar.
Adquira ovos em

29

21

embalagens de papelão e não de
isopor.

30 Sempre que possível,

22 Para embalar alimentos,

adquira concentrados.

compre papel biodegradável e
não papel de alumínio ou filme
de PVC.

31 Procure se informar sobre

ao invés de descartáveis. Só nos
EUA, mais de 2 bilhões de
aparelhos de barbear plásticos
descartáveis são jogados no lixo
a cada ano.

pontos de venda ou mercados,
geralmente em locais mais
retirados, em que os alimentos
são vendidos direto das
fazendas. Desta forma você
apoia a iniciativa dos produtores
e evita que mais dióxido de
carbono seja expelido pelas
carretas com o transporte.

24 Escolha produtos não-

32 Certifique-se de limpar ou

23 Prefira produtos duráveis

tóxicos. Por exemplo, use

trocar os filtros do seu ar
44

condicionado mensalmente.

geladeira.

tiver que trocar a sua.

33 Quando possível, troque 43 Para melhor

51 Sempre que possível,

as lâmpadas incandescentes de
sua casa por lâmpadas
fluorescentes que, além de
serem mais baratas, duram muito
mais e utilizam cerca de um terço
da energia.

funcionamento, limpe uma vez
por ano o condensador
localizado no fundo ou em baixo
da geladeira.

utilize o varal para secar suas
roupas.

44 Não deixe a água

lava-roupa e secadora de roupas
apenas quando puder usar a
capacidade total das mesmas.

34 Troque as lâmpadas

correndo enquanto faz a barba,
escova os dentes ou lava a
quando elas começarem a falhar. louça. Cerca de 11 a 19 litros de
água são desperdiçados por
minuto enquanto sua torneira
Faça uma "auditoria de
está aberta!
energia" em sua casa. Verifique
se não está havendo nenhum
Ao tomar banho, procure
excesso no consumo de energia
e contate a companhia elétrica
não ficar no chuveiro mais do
para ajuda.
que o necessário.

35
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36 Verifique as instalações 46 Instale pequenos
elétricas de seu lar. Muitas vezes
grande parte da energia
consumida deve-se a instalações
ruins.

37 Se possível, instale um
sistema de energia solar.

reduzidores de água nas
torneiras da cozinha e do
banheiro. Estes reduzidores são
em geral muito baratos e dão a
impressão de aumentarem a
intensidade, apesar de
diminuírem a quantidade de
água.

38 Aproveite mais a luz do 47 Prefira duchas ou
sol para leituras e trabalhos.
Reflita antes: você realmente
precisa acender aquela lâmpada
durante o dia?

chuveiros de baixo fluxo de água.

48 Quando reformar seu

banheiro ou estiver construindo
uma nova casa, dê preferência
qualquer outro recinto quando for aos vasos
sanitários com reservatórios
se ausentar por 15 minutos ou
externos ao invés de vasos com
mais.
descargas na parede, uma vez
que estas
Mude a categoria de seu
consomem 7 litros a mais que as
chuveiro elétrico para "verão"
outras.
assim que possível.

39 Desligue a luz da sala ou
40

52 Utilize sua lava-louça, sua
53 Não use a mangueira
para "varrer" a sujeira de seu
quintal ou da calçada. Utilize uma
vassoura.

54 Quando alguma coisa
quebrar, procure consertar antes
de encostar ou jogar o objeto
fora.

55 Cuidado com geladeiras e
outros eletrodomésticos antigos,
pois muitas vezes podem ser a
causa do alto consumo de
energia de seu lar.

56 Procure deixar a porta do
forno fechada o máximo possível
quando estiver assando.

57 "Ouça" a comida quando
estiver cozinhando, bem como
panelas que utiliza. Se escutar
assobios, ruídos agudos ou
qualquer barulho anormal, talvez
o fogo esteja muito alto.

58 Use panelas menores
para economizar energia
(demora mais tempo para
aquecer uma
superfície maior) e panelas de
pressão (apressam o cozimento).

Conserte as goteiras das
41 Caso tenha aquecedor 49
torneiras, pois podem gastar
59 Tampe a panela se
central, diminua a temperatura da cerca de 76 litros de água por
água durante o verão.

dia.

42 Verifique se há uma

50 Uma secadora de roupas 60 A chama deve apresentar
à gás consome menos que uma

camada fina de gelo sobre os
alimentos. Se isso acontecer,
diminua a temperatura da

estiver fervendo água e
alimentos.

coloração azulada. Se estiver
secadora elétrica. Leve isso em
consideração da próxima vez que amarelada, é sinal de que os
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queimadores estão desregulados
ou sujos. Limpadores de
cachimbo são perfeitos para
desentupir as entradas de gás.

a churrasqueira. Procure
reaproveitar pratos e talheres de
plástico evitando ao máximo o uso de
isopor.

61 Use tinta látex e não tinta 68
à óleo. Se necessitar tinta à óleo,
certifique-se de que a tampa da
lata esteja bem fechada quando
guardada, pois os produtos
resultantes de sua evaporação
são altamente
tóxicos.

Evite embalagens plásticas,

até 9% menos combustível que outro,
cujo motor esteja desregulado,
representando 9% menos em
emissões tóxicas.

77

Não deixe o motor de seu

principalmente as "ultra-resistentes",
que são feitas de vários tipos de
materiais sintéticos dispostos em
camadas, o que as torna menos
biodegradáveis.

carro ligado desnecessariamente. Dar
a partida consome menos combustível
do que manter o motor funcionando.

69

filtros de ar, velas, carburador,
platinado e escapamento.

Balões de hélio assassinos?

78

Mantenha sempre limpos os

Quando esses balões escapam,
muitas vezes acabam chegando ao
Evite locais de tráfego
oceano, onde podem ser engolidos por
Sobrou tinta? Dê de
uma baleia ou tartaruga marinha, que intenso; procure caminhos
alternativos.
presente a algum vizinho ou doe morrem de fome por causa da
a escolas ou igrejas.
obstrução na garganta. Portanto, não
Não carregue o carro com
deixe que seu balão escape!
Procure usar cada vez
peso excessivo. A cada 50 quilos de
peso extra que seu carro carrega, o
Transforme
seu
quintal
num
menos aparelhos que necessitem
consumo de combustível aumenta em
refúgio natural para animais.
de pilhas. O índice de mercúrio
Entidades ecológicas podem ajudar no mais de 1%.
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62
63

nas pilhas brasileiras (elemento
que pode causar doenças
graves) é de 2%, contra 0,8%
nos países europeus.

80

70

planejamento, que incluirá água,
árvores e local apropriado,
minimizando a perdado habitat natural
de seu animal.

64 Pilhas grandes duram 32 71
vezes mais do que as pequenas.
Se puder, escolha produtos que
utilizem as pilhas maiores.

65 Para fazer a pilha "render
mais", deixe-a sempre na
embalagem quando não estiver
sendo usada, longe de outros
equipamentos que podem fazer
com que perca energia. Colocar
pilhas na geladeira para que não
se descarreguem não passa de
crendice popular. No Brasil ainda
não se fabricam pilhas
recarregáveis com a alegação de
serem de custo muito elevado.
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67 Durante o churrasco de
final de semana, não utilize
produtos infláveis poluentes para
acender

Se você mora no litoral,

Refrescar ou gelar? Não

exagere, diminua ou desligue o ar
condicionado de seu carro (e de sua
casa).
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Aproximadamente 250

milhões de pneus são jogados fora por
ano apenas nos EUA. Prolongue a
vida dos pneus de seu carro
controlando atentamente a pressão
dos mesmos, mas faça isso sempre
com os pneus frios.

organize ou junte-se a um mutirão de
limpeza da praia, junto à prefeitura.
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73

útil. Se não quiser recapálos, venda-os
para recapagem, pois assim não serão
misturados ao lixo comum.

Você realmente precisa usar

seu carro para tudo? Considere a
hipótese de caminhar ou andar de
bicicleta para o trabalho.
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Sempre que possível, utilize

um meio de transporte público.

66 Mantenha-se consciente 75
do meio ambiente inclusive
durante suas férias. Quando for
acampar,
não polua o ambiente.

Se você for pescador ou se

possuir um barco, desenvolva um
sistema para diminuir o lixo e trazê-lo
de volta consigo. Nunca despeje lixo
ou qualquer outra coisa no oceano ou
rio.
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Organize um grupo de carona

84

Compre pneus de maior vida

Faça rodízio de pneus a cada

5 mil quilómetros - os pneus ligados à
tração do carro se desgastam
mais rapidamente.

85

Periodicamente, alinhe a

rotativo em seu escritório, onde a cada direção e balanceie as rodas.
dia uma pessoa diferente utiliza o
Quando trocar um pneu velho
carro para transportar os outros.

86

76

Mantenha o motor de seu

carro bem regulado. É o modo mais
simples de economizar combustível.
Um
carro bem regulado chega a consumir

por um novo, recomenda-se trocar
também a câmara, pois ela perde a
elasticidade e as dimensões originais.
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Esteja atento para

vazamentos de óleo em seu carro e
46

nunca jogue óleo no chão. O óleo
jogado no chão pode se infiltrar no
solo e contaminar mananciais de
água. Uma lata de 1 litro de óleo é
capaz de poluir um milhão de litros de
água potável.
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Organize uma campanha de

reciclagem em seu trabalho. Comece
requisitando jornais, vidro e latas que
poderão ser depositados em caixas
em locais que todos possam vê-las.
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Não desperdice papel.

Procure incentivar que cópias xerox
utilizem a frente e o verso da folha, e
que papéis de arquivos antigos, papel
de computador, listagens, etc. sejam
transformados em blocos para
anotações.

90

Leve para o trabalho seu

próprio copo e evite usar os
descartáveis oferecidos pela empresa.

92

Promova uma campanha em

sua companhia para trocar copos de
plástico por copos de papel.

97 Envolva-se em

93

movimentos para salvar os
pantanais.

Sugira o uso de papel

reciclado para jornais e memorandos
internos da firma.

94

Sugira nas reuniões de pais e

mestres da escola de seus filhos, que
uma orientação sobre ecologia e
reciclagem passe a fazer parte do
currículo da escola.

Nas lanchonetes de fast-food,

98 Mantenha-se informado e
atualizado sobre assuntos
referentes ao meio ambiente
tanto a
nível nacional como
internacional.

Participe de movimentos
95 Pressione a prefeitura de 99
em defesa das florestas.
onde mora a manter as áreas
dos depósitos de lixo dentro dos
níveis exigidos para a
preservação do meio ambiente.

96 Organize um "mutirão de

limpeza" formado por voluntários
de sua comunidade. Escoltia um
dia específico para recolherem
não aceite comida que venha em
embalagens de isopor. Exija pratos de ^lixo tóxico e de risco jogado nas
papel, que podem ser reciclados.
ruas da localidade, e levar o que

91

for recolhido
ao local apropriado.

100 Plante uma árvore.
Lembre-se que as árvores
ajudam a purificar o ar que
respiramos e
diminu-em a intensidade do calor
no mundo.

101 Plante outra árvore.
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