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NOSSO
PATROCINADOR  
Dr. Amario Cassimiro da Silva

O projeto Reflorestando o
Brasil nasceu do sonho do
nosso patrocinador, Dr.
Amario Cassimiro da Silva,
em realizar uma campanha
de reflorestamento, aliada
à conscientização pela
educação ambiental. 

Apoiado por sua filha, que
é presidente do Rotary Club
of Boca Raton West, na
Flórida, EUA,  esse sonho
foi se tornando realidade
quando encontrou na
CNESR, Coordenadoria
Nacional das Entidades de
Senhoras de Rotarianos, a
parceria ideal para
concretizá-lo. 

Aceitar a Coordenação do
Projeto "Reflorestando o
Brasil" foi uma consequência
natural por estar, deste o
início, pensando sobre essa
temática junto com os
idealizadores. Espero que o
sucesso do lançamento se
concretize na inscrição de
muitos projetos. 

O desafio é grande, mas
precisamos encará-lo com
a audácia e a coragem
próprias das companheiras
das Casas da Amizade do
Brasil.  

NOTA DA
COORDENADORA
DO PROJETO

Coordenadora Nacional das Entidades de 
Senhoras de Rotarianos - Cleuza Maria Rizo

Presidente do Rotary Club Boca Raton West  
Luciana Beuke

Revisão 
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Coordenação do Projeto e  edição da revista
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Fotos da Reunião on line do Lançamento do projeto. 

Coordenadora Nacional das Entidades
de Senhoras dos Rotarianos 

POR QUE REFLORESTAR???
A Natureza pede socorro! 
Está em nossas mãos salvar ou deixar 
adoecer de vez.

O reflorestamento é uma atitude 
ambiental que visa recuperar áreas que, por forças
naturais ou humanas, perderam sua vegetação. Uma das
causas mais preocupantes são os incêndios florestais que
destroem, de forma agressiva, além das árvores nativas,
toda a biodiversidade, causando impacto no clima local e
global. A crescente demanda por energia limpa e
produtos derivados de madeira, seja no mercado
imobiliário, seja no de papel e celulose, ou no uso
industrial para geração de vapor, tornam o
reflorestamento uma prática essencial na atualidade. 
Sendo assim, a importância do reflorestamento se dá,
porque as florestas são fundamentais para absorção de
gás carbônico atmosférico, na recomposição da
biodiversidade, além de se garantir a preservação dos
lençóis freáticos, do solo, da qualidade do ar, do controle
da erosão e prevenção de deslizamentos. Somam-se a
isso, o fato de fornecer abrigo e alimento para a fauna,
prevenir assoreamento de rios e açudes, reter poluentes
da atmosfera e reduzir o processo do aquecimento global.
Essa recuperação pode acontecer pelo plantio de mudas
de árvores nativas e, também, pela manutenção da
vegetação que existe nessas áreas. É aí que entra a
importância do projeto REFLORESTANDO O BRASIL.
Através do trabalho das Entidades de Senhoras de
Rotarianos, agindo como uma grande Colmeia, onde as
abelhinhas, espalhadas por todo o Brasil, podem semear
o pólen por intermédio da germinação de sementes ou do
plantio de mudas, fazendo renascer a esperança de um
ambiente mais acolhedor. O Brasil precisa de nós e
nossos descendentes dependem de nossas ações. Mãos
à obra companheiras, vamos mostrar que somos
responsáveis, guerreiras e atuantes. Por meio de nossos
projetos, bem-sucedidos, iremos inspirar outras pessoas e
instituições a fazerem o mesmo.



 PATROCINADOR
Dr. Amario Cassimiro da Silva  

AMARIO CASSIMIRO DA SILVAAMARIO CASSIMIRO DA SILVA
Advocacia e Assessoria JurídicaAdvocacia e Assessoria Jurídica

Sinto-me honrado em 
fazer parte desse projeto 
maravilhoso para o 
nosso bem e da 
humanidade, ao lado 
de todas as Companheiras 
das Casas da Amizade em todo 
Brasil, com o trabalho eficiente dos Rotarianos, do
Brasil e do exterior. 

Sonhei muito com um trabalho, com o qual
conseguíssemos estancar a degradação do
Planeta, porém sozinho nada seria possível.
Graças a Deus, encontrei em vocês e com vocês
a parceria perfeita. 

O BRASIL e o mundo precisam ser ajudados para
o futuro dos nossos sucessores, juntos somos
mais e maiores. Deus seja louvado! Com esse
concurso, vamos tentar reflorestar, recuperar e
preservar nossas nascentes e mananciais e, sem
perder de vista, a alimentação da humanidade
numa convivência harmoniosa sem a degradação. 

O mundo pode progredir em harmonia com a
natureza. A título de exemplo, cito a produção de
um dos melhores cafés do mundo, o Café
Vietnamita, que é plantado em meio às matas,
utilizando a própria vegetação como proteção
contra as pragas, para evitar a degradação e o
uso de venenos poluentes. Entretanto, esse
trabalho também já acontece no Brasil com o
"plantio direto"  em algumas regiões com a
preservação da natureza. 

Minha sugestão seria a conscientização nas
escolas para que, através delas, o conhecimento
ali adquirido chegasse por intermédio dos alunos
aos  pais. Não  podemos mais ver tornados de
línguas de fogo, devorando o nosso paraíso
concedido por Deus. 

Graças a vocês, mulheres e homens de boa
vontade, faremos um belo serviço para tentarmos
entregar um Brasil mais sadio para as próximas
gerações que vierem. Deus seja louvado.
Agradeço e parabenizo a Coordenadoria Nacional
das Entidades das Senhoras dos Rotarianos,
Rotary Club of Boca Raton West e, em especial, à
Coordenação desse projeto, que não mede
esforços para realizar esse meu sonho que,
certamente, é o de muitos brasileiros que amam
seu país.



CN Josefina Reis de Moraes 
Presidente da Comissão de Meio

Ambiente da CNESR

Comissão de Meio Ambiente 

UMA ÁRVORE IMPORTA!
                              

TT Catalão, saudoso poeta, verseja:
“O sonho começa com um

Brota e vira comUm”
O sonho é reflorestar o Brasil

Um apelo à sensibilidade feminina
Das associadas das Casas da Amizade

Cientes e conscientes de que
UMA ÁRVORE IMPORTA!

 
O sonho começa com um Amário

Brota e vira comUnitário
São florestas de uma semente,

Que brota, rebrota, cresce,
Sombreia, balança, fotossintaseia

 
A natureza é fluxo, teia, fios interligados

A mata é a mãe das águas 
Corrente de ar invisível, 

regulação do clima
Sustento de aves, insetos, 

animais diversos
 

Parceiros na dispersão de sementes,
revitalização de nascentes

Concretização de um sonho 
sonhado junto

Projeto Reflorestando o Brasil bate à
porta, grita

Mais florestas, menos desertos
UMA ÁRVORE IMPORTA!
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Unidos somos

Pensar que um projeto, tão grandioso como o
Reflorestando o Brasil, surgiu de uma conversa
despretensiosa mas, ao mesmo tempo, preocupante
sobre as queimadas que vinham ocorrendo em terras
do interior de São Paulo, me faz realmente acreditar
que o mundo é repleto de pessoas incríveis, ágeis e 
 comprometidas em fazer a diferença no mundo. 
Sou extremamente grata e feliz em poder fazer parte
desse movimento verde, que irá trazer tantos
benefícios não só para a nossa Pátria Amada Brasil,
mas para todo o mundo que hoje sofre com o
aquecimento global e alterações climáticas de modo
geral. 
Minha gratidão, entretanto, não é só por participar do
projeto e pelos benefícios que ele trará ao nosso
planeta, mas também pela oportunidade de fazer uma
parceria espetacular entre duas organizações
renomadas e comprometidas com o mundo e com a
humanidade, o Rotary e a Coordenadoria Nacional
das Entidades de Senhoras de Rotarianos.
As pessoas gostam de dizer que “juntos somos mais
fortes”. Entretanto, não basta apenas estarmos
juntos, devemos estar unidos. Assim, eu prefiro dizer
que “a união faz a força”. E, quando a união é entre
Rotarianos e Senhoras de Rotarianos, somos mais
que fortes, somos super poderosos!  É isso que eu
testemunho todos os dias, a nossa união, aliada à
boa vontade, ao respeito e à dedicação, tem o super
poder de produzir grandes resultados. Estamos,
ainda, no começo da nossa jornada de pouco mais de
um ano, mas tenho a certeza que em Agosto de 2023
estaremos celebrando os frutos da nossa dedicação e
do nosso trabalho, um legado que ficará para as
próximas gerações. 
Dessa forma, queridos Rotarianos e Senhoras de
Rotarianos, devemos sempre lembrar que o Rotary
Club of Boca Raton West, a Coordenadoria Nacional
das Entidades de Senhoras de Rotarianos e o
patrocinador, Dr. Amario Cassimiro da Silva, se
uniram, com o objetivo principal de Reflorestar o
Brasil, tendo esse projeto como meio para atingir
essa meta. Sendo assim, a sua participação é
essencial e o seu projeto, não importa o tamanho, é
importante e contribuirá para o Reflorestamento do
Brasil. Participem!

 

Super Poderosos! 



 O projeto Reflorestando o Brasil (2022) teve
como objetivo incial o plantio de árvores.
Todavia, no caminhar do processo, se
percebeu a necessidade de mudanças, para
que possamos resgatar parte da cobertura
vegetal e, quiçá, melhorar cenários
preocupantes. Dessa forma, destacou-se a
questão da necessidade do equilíbrio, para o
resgate de cenários mais favoráveis, frente às
mudanças climáticas e seus efeitos, que já
estão em evidência desde o início da década
atual. No Brasil, encontram-se seis tipos de
biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado,
Caatinga, Pampa e Pantanal. Todos são
importantes, não somente pela sua
biodiversidade, mas, também, como
ambientes de grande riqueza natural
planetária. Destaca-se, dentre os seis
biomas, três de importância global: A Floresta
Amazônica, por ser considerada a maior
diversidade de reserva biológica do planeta,
com indicações de que abriga, ao menos,
metade de todas as espécies vivas do
planeta. O Cerrado, que é considerado a
savana com maior biodiversidade do mundo.
E a Mata Atlântica, que conta com recursos
hídricos que abastecem 70% da população
nacional. 

BIOMAS 
Amazônia 

Caatinga

Cerrado

Mata Atlantica 

Pantanal 

Pampa

CD Gina Cynthia Valle 
Amazonia - Brasil  

O Brasil detém uma boa parte da biodiversidade mundial, mas uma ameaça real a essa
biodiversidade é a progressiva perda dos habitats, por conta das mudanças do uso da terra que
provocam a fragmentação dos territórios. 
Isso acontece por conta da expansão agropecuária, da exploração de terra, da especulação
imobiliária, da expansão urbana e por outras questões relacionadas à ocupação do solo,
provocando alterações climáticas globais que, potencialmente, modificam os padrões de
temperatura. Boa parte dos ambientes de Cerrado e da Caatinga, por 
exemplo, tendem a adquirir climas ainda mais sazonais, isto é, um período 
ainda maior da estação seca. 
Nesse contexto, vemos como alternativas viáveis, a recomposição de 
matas ciliares, o replantio de espécies nativas e a formação de corredores
ecológicos. Acreditamos que, através do Projeto Reflorestando o Brasil,
podemos mudar esse cenário, notadamente, executando esses projetos em
forma de parcerias. 
Vamos participar?
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UM BRINDE ÀS ÁRVORES
 

                             Silza Maria Pasello Valente
 

Um brinde às árvores
Dos mais variados feitios

Estranhas, às vezes,
Surpreendendo-nos

Com suas formas exóticas
Vezes outras, encantando-nos

Com sua singeleza retilínea
Algumas vezes frondosas

Outras, somente
Caule nu e rugoso
Belas todas elas
Com suas flores

Colorem de mil cores
Os nossos olhos

Despertam
Com diferentes olores

O nosso olfato
Deliciam, com seus frutos,

Nosso paladar
E se doam

Generosamente
Para nos aquecer

Nos abrigar
Nos acomodar

E, por fim, 
Nos acolher

Na morada final


