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Conselho Diretor
Presidente: Maria Cristina da Silva
Vice-presidente: Hercules Guillardi
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária: Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro: Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro: João Carlos dos Santos
1º protocolo: Bruno Leone
2º protocolo: Fabrício Davide Pietro Torrini
Presidente indicada 2011/12: Maria Bernadete Cola
Presidente anterior: Josino Bentes Monteiro

Comissões
Administração: Orestes Gerodeti
Desenv. Quadro Social: Maria Bernadete Cola
Prestação Serviços: Edinaldo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária: Fabrício Davide Pietro Torrini
Relações Públicas: Josino Bentes Monteiro

Reuniões
Segundas-feiras, 20h
Moinho D´Ouro Restaurante
Av. Pompéia, 1603

:

. Distrito 4430
Governador:
Paschoal Flavio Leardine
Presidente RI:
Ray Klinginsmith

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

Fones 3672-1762 Cristina * -3673-9126 Dora – E mail cristinasilva@gmail.com
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Conselho Diretor
2010/2011
Presidente: Maria Cristina da
Silva
Vice-presidente: Hercules
Guillardi
1ª secretária: Dora Maria
Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária: Ana Isabel
Vergueiro Lobo
1º tesoureiro: Francisco
Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro: João Carlos dos
Santos
1º protocolo: Bruno Leone
2º protocolo: Fabrício Davide
Pietro Torrini
Presidente indicada 2011/12:
Maria Bernadete Cola

Comissões
Administração: Orestes
Gerodeti
Desenvolvimento quadro
social: Maria Bernadete Cola
Prestação de serviços:
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária: Fabrício
Davide Pietro Torrini
Relações públicas: Josino
Bentes Monteiro

Associados

Ex-presidentes

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

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

Sócios Honorários
Permanentes
Iscandar Tayar
Naide Aparecida Santarelli
Guilardi

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Fundado em 30 de agosto de 1972
Clube padrinho: Rotary Club de São
Paulo-Norte
"De mãos dadas com a comunidade
para servir melhor"
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Resumo da última
reunião
A reunião semanal do Rotary Club
de São Paulo-Noroeste, realizada
segunda-feira, dia 6 de julho, no
Restaurante Moinho D´Ouro, foi
aberta pela presidente Maria
Cristina da Silva que convidou a
todos a acompanhá-la na oração
escolhida para a ocasião,
lembrando que esta deverá ser
uma prática em todos os
encontros.
Após a saudação ao pavilhão
nacional e às demais bandeiras
hasteadas, a presidente solicitou
à 1ª secretária, Dora Maria L. do
Prado Gerodetti, que fizesse o
relato da correspondência
recebida. Na sequência, o
companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini, da Comissão da
Fundação Rotária, falou sobre o
significado e como podem ser
elaborados projetos com
subsídios dessa instituição.
Prosseguindo os trabalhos, a
presidente apresentou as ênfases
presidenciais para esta gestão,
lembrando que será necessária a
realização de uma reunião
extraordinária do Conselho Diretor
para discussão e aprovação do
Plano Diretor; preparação da
visita do governador, programada
para o mês de agosto; estudo do
calendário anual e nomeação dos
encarregados das palestras
previstas para este ano rotário.
Ao final dos trabalhos, foi feita
saudação ao novo presidente do
NRDC Vida e Esperança, Edison
Araújo, à convidada Ivone Santos
Garcia, assistente social da ONG
Associação Bandeirantes e à
presidente Maria Cristina da Silva,
que aniversariou no dia 1º de
julho.

Agenda
. 16 de julho – 8,30h
Visita ao Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida
e Esperança Noroeste
Rua Morais Madureira, 121 - Vila
Zatt/Pirituba
. 19 de julho - 20h
Reunião Ordinária
Fórum com o EGD, o companheiro
Ronald D´Elia, sobre tema
Fundação Rotária, pedimos aos
companheiros que convidem seus
amigos
Será dado um Diploma de
participação aos companheiros de
outros Clubs que participarem
deste Fórum
Este é um momento importante
para a participação dos presidentes
desta comissão
. 26 de julho - 20h
Reunião Ordinária
Palestra sobre Desenvolvimento
Rotário e Comunicação Social
na região Noroeste, com Celia
Morau
. 28 de julho - 20h
Reunião extraordinária do
Conselho Diretor
Rua Monte Alegre, 182 - apto. 152
(residência do companheiro
Francisco
Miguel Vaz de Lima)

Oração do dia
Senhor! No silêncio deste momento,
venho pedir-te a paz, a sabedoria, a
força. Ajuda-me a ver o mundo com
os olhos cheios de amor; ajuda-me a
ser paciente, compreensivo, manso e
prudente.
Ajuda-me a ver os teus filhos além
das aparências como tu mesmo os
vês.
E assim ter sensibilidade para
perceber o bem que existe dentro
deles.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia.
Guarda minha língua de toda
maldade.
Que só de bênçãos se encha meu
espírito.
Que eu seja tão bondoso e alegre,
que todos quantos se achegarem a
mim sintam a tuda presença.
Reveste-me da tua beleza, Senhor, e
que no decorrer da minha vida eu
possa te revelar ao meu próximo.
Que assim seja, Amém!

(Oração adaptada da Oração do Amanhecer,
proferida na reunião ordinária de 6 de julho de
2010)
Presidnte do Rotary Club de São Paulo Noroeste
Gestão 2010 / 2011ge

Maria Cristina da Silva

Ênfases presidenciais
. Paz e Prevenção/Resolução de
Conflitos
. Prevenção e Tratamento de
Doenças
. Recursos Hídricos e Saneamento
. Saúde Materna e Infantil
. Educação Básica e Alfabetização
. Desenvolvimento Econômico e
Comunitário
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Acontecimentos
rotários
rotários
A transmissão e posse do Conselho
Diretor do Rotary Club
de São Paulo-Freguesia do Ó,
gestão 2010/2011, aconteceu
dia 29 de junho no Golden Grill &
Pizza. O presidente Jefferson
de Abreu Carvalho assumiu o cargo
no lugar de Isabel Cabello
Cabrera. O nosso clube foi
representado pela companheira
Maria Cristina.
No Rotary Club de São PauloNordeste/Vila Maria, a solenidade
de transmissão e posse do novo
Conselho Diretor foi realizada dia 1º
de julho, em um bonito espaço da
região, na Avenida Santos Dumont,
em Santana.
O Rotary Club de São Paulo-Brás
realizou dia 5 de julho, no
Restaurante Theodoro, sua reunião
festiva de transmissão e
posse do Conselho Diretor da gestão
2010/2011. Carlos Alberto
de Souza, presidente 2009/10
transmitiu o cargo à Maria Luiza
São Thiago, presidente 2010/11.
Quem nos representou foi a
segunda secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo.
Foi no Salão Azul do Clube Espéria
que o Rotary Club de São PauloPirituba recebeu seus convidados
para a reunião festiva de
transmissão de posse do seu
Conselho Diretor, gestão 2010/ 2011.
Dia 6 de julho, terça-feira. A
representação oficial do RCSP
Noroeste foi feita pela presidente
Maria Cristina da Silva.
Em uma concorrida reunião festiva,
acontecida na noite de 12 de julho,
no salão da Churrascaria Anhembi, o
Rotary Club de São Paulo-Santana
realizou a transmissão de posse do
seu Conselho Diretor, com a
presidente 2009/2010 Claudete
Vieira Jakubowski passando o cargo
para o presidente
2010/2011, Samuel Zyngfogel.
O nosso clube, que transferiu sua
reunião ordinária para a mesma
ocasião, esteve representado pela
presidente Maria Cristina da Silva e
os companheiros Bruno Leone,
Francisco Miguel Vaz de Lima, Josino
Bentes Monteiro,
Edinaldo Raimundo de Jesus, Celia
Morau, Janáira Bentes Monteiro.

COMPANHEIRISMO

Campanha permanente

Aniversarios da semana
Dia 20 aniversaria o Franco,
filho da companheira Dora Maria
e Orestes Gerodetti
Dia 24 aniversaria a Danielly
filha da nossa companheira Ivone
Aos aniversariantes nossas
saudações Rotarias

A Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi é contínua. Se você
tem bom gosto para escolher sapatos,
mostre que também tem bom coração
envolvendo-se na doação,
participação e arrecadação
de calçados femininos e masculinos,
de adultos e infantis. Pode ser
de qualquer marca, modelo e cor. A
campanha também aceita tênis.
Todos os calçados doados devem
estar em bom estado.
Desde o início em julho de 2002, já
foram arrecadados e distribuidos
mais de vinte e cinco mil pares de
calçados. Mas, é importante
lembrar que sempre tem alguém
carente necessitando da sua ajuda.
As doações podem ser entregues na
Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda,
telefones 3393-3636 e 3392-6277,
aos cuidados do companheiro Bruno
Leone e nas reuniões do Rotary Club
de São Paulo-Noroeste, às
segundas-feiras, a partir das 20
horas, na Avenida Pompéia, 1603.
Torne-se você também um
arrecadador e contribuinte.
Vamos pisar firme nesta
campanha!

Datas comemorativas
Dia 19 D. Pedro II chega a Porto
Alegre com destino a Uruguaiana
(1865), Dia da Caridade, da Baía da
Guanabara, exibida no Cine Paris (RJ)
em 1898 Dia da primeira filmagem, Dia
do Futebol
Dia 20 Dia da Conquista da Lua Neil Armstrong, astronauta americano,
é a primeira pessoa a pisar na Lua
(1969)., Dia do Amigo, Dia do
Revendedor de Petróleo e Derivados,
Dia Internacional da Amizade, Dia
Pan-Americano do Engenheiro,
Nascimento de Alberto Santos Dumont
(1873),
Dia 21 Morte de Martin Afonso de
Souza, donatário da capitania de São
Vicente (1564), Partida da bandeira de
Fernão Dias Paes a procura de ouro e
esmeraldas (1676)
Dia 22 Criação do Ministério da
Indústria e Comércio (1960), Criação
do Ministério das Minas e Energia
(1960), Morte de Baltazar Carrasco
dos Reis, fundador de Curitiba (1697)
Dia 23 Assinatura em Viena do
contrato de casamento de D. Pedro II
com Tereza Cristina Maria de Bourbon
(1842), Dia do Guarda Rodoviário,
Inauguração do Instituto Oswaldo Cruz
(1900), Início da colonização européia
em São Paulo (1840), Nomeação de
Men de Sá, como terceiro Governador
Geral do Brasil (1558), Proclamação
da maioridade de D. Pedro II, aos 15
anos de idade (1840)
Dia 24 Organização do primeiro
gabinete do reinado de D. Pedro II
(1840), Proclamação da República
Catarinense, erigida na cidade de
Laguna sob o nome de Juliana, que
seria a capital do estado (1840)
Dia 25 Criação do Ministério da
Saúde (1953), Dia do Colono, Dia do
Escritor, Dia do Motorista, Dia dos
Viajantes

A companheira Bernadette e
Manchete

Campanha

“ Iscandar Tayar “
do Selo Usado

CAMPANHA “ISCANDAR TAYAR”
DO SELO USADO
Não jogue selo usado no lixo, o ROTARY
pode dar um destino nobre a êle. O EGD
Iscandar Tayar, do RC de São Paulo Mooca, recolhe os selos usados que são
enviados à Alemanha para uma instituição
que cuida de deficientes físicos, a
v.Bodelschwingsche Anstalten Bethel. Os
próprios deficientes limpam os selos e
vendem a colecionadores. O dinheiro
arrecadado com a venda dos selos mantém
a instituição. Se você quiser ajudar, junte
os selos e entregue no Rotary mais
próximo e peça que êles enviem ao EGD
Iscandar Tayar. Ou se preferir
Mande para Bruno Leone
End. Com. Rua- Luigi Grecco, 192- Barra
Funda CEP- 01135-030- São Paulo/SP – F.
3393-3636-Fax 3292-6060

DIA 1º DE AGOSTO DIA NACIONAL
DO SELO POSTAL
UM BOM MOMENTO PARA ESTA
CAMPANHA
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Rotary Clube SP
Noroeste
há 38 anos servindo a
comunidade

O Rotary Club de São PauloNoroeste foi fundado em 30 de
agosto de 1972 tendo como
padrinho o RCSP Norte. Pertence
ao Distrito 4430, sendo o clube
número 8.521 do Rotary
International.
Na época da fundação do RCSPNoroeste o governador do Distrito
era Paulo Viriato Correa da Costa
e o representante oficial do
governador, Paschoal Ricciardelli.
O primeiro presidente foi Maurice
Leonzine e o primeiro secretário,
Uvaldo Soares.
Os sócios fundadores foram:
Alberto Fusch Bruguera, Belmiro
de Oliveira Nunes, Carlos
Gordilho, Deoclécio Joaquim
Claudino, Elias José Haleck,
Estanislau Meliunas, Estevam
Diamant, Giovanni Zanoletti,
Giuseppe Gierse, Hanns Victor
Troistolli, Giuseppe Gierse, Hanns
Victor Trostoli, Hercules Guilardi,
Ivon Tomomassa Yadoya,
Joaquim da Fonte, Luciano
Augusto Cardoso da Cunha,
Mario Lucci, Maurice Leonzini,
Oscar Ugolini, Romano Orlando
Iughetti, Ricardo Y. Uadoya, Silvio
Landini e Uvaldo Soares.
O companheiro Hercules Guilardi
continua, desde a fundação do
nosso clube, muito atuante, tendo
exercido por três vezes a
presidência do Conselho Diretor:
em 1977-78, 1991-92 e 2002-03.
Foi, também, responsável por
várias comissões. Na gestão
passada - ano rotário 2009-10 - foi
conselheiro para assuntos do
Clube juntamente com o
companheiro Bruno Leone.

No recém empossado Conselho
Diretor - 2010-11 - presidido pela
companheira Maria Cristina da
Silva, Hercules Guilardi é o vicepresidente.
Um dos principais objetivos do
Rotary Club de São PauloNoroeste, desde o início das suas
atividades, é a fundação de outros
clubes de Rotary na região.
Atualmente, tem como afilhados os
clubes RCSP- Pirituba, RCSPFreguesia do Ó e o Núcleo do
Rotary de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança
Noroeste.
O marco rotário criado pelo RCSPNoroeste é considerado um dos
ícones mais destacados da região e
serve como referência para todos
aqueles que se dirigem a esta parte
da cidade. Fica no início da Avenida
Inajar de Souza, logo após a ponte
da Freguesia do Ó.
O Rotary Club de São PauloNoroeste reune-se semanalmente,
às segundas-feiras, no Moinho
D´Ouro Restaurante, localizado na
Avenida Pompéia, 1603, a partir das
20 horas.

Os objetivos do Rotary
O objetivo do Rotary é fomentar
o ideal de Servir como base de
todo empreendimento digno,
promovendo e apoiando:
1. O desenvolvimento do companheirismo
como elemento capaz de proporcionar
oportunidades de servir
2. O reconhecimento do mérito de toda
ocupação útil e a difusão das normas da
ética profissional
3. A melhoria da comunidade pela
conduta exemplar de cada um na sua
vida pública e privada
4. A aproximação dos profissionais de
todo o mundo, visando a consolidação
das boas relações, de cooperação e da
paz entre as nações

Declaração para executivos e
profissionais rotarianos
Como rotariano, no exercício de minha
profissão ou na condução de meus
negócios, devo observar as seguintes
normas:
1. considerar minha ocupação como uma
oportunidade adicional para servir
2. ser fiel à letra e ao espírito do código
de ética de minha ocupação, às leis do
meu país e ao padrão moral de minha
comunidade
3. fazer todo o possível para dignificar a
minha ocupação e para promover os mais
altos padrões éticos no seu exercício
4. ser justo com meu empregador,
empregados, associados, concorrentes,
clientes, o público e todos aqueles com
os quais mantenho um relacionamento
comercial ou profissional
5. reconhecer o respeito devido a todas
as ocupações úteis à sociedade, assim
como a dignidade inerente a elas
6. oferecer os meus conhecimentos
profissionais para propiciar oportunidades
aos jovens, para atender as
necessidades especiais de outros e para
melhorar a qualidade da vida em minha
comunidade
7. ser honesto na propaganda que fizer e
em todas as apresentações ao público
relativas a minha empresa ou profissão
8. não procurar obter de um rotariano,
nem lhe outorgar, um privilégio ou uma
vantagem que não sejam normalmente
concedidos num relacionamento
comercial ou profissional.
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A História do Rotary
no Brasil

Ao final do mes de fevereiro de 2003, decorreram 80 anos
da admissão do Rotary Club do Rio de Janeiro em Rotary
International, o fato que também marcou a chegada da
organização ao Brasil, haja vista ter sido este o primeiro
Rotary Clube naquele país e, conseqüentemente, o primeiro
clube em que se falava o idioma portugues no mundo.
Ao pesquisarmos a história deste clube, nos deparamos com
alguns fatos interessantes, tais como a quase oficialização
em duplicidade da chegada do Rotary no Brasil.
De volta a 1916, um advogado norte-americano de nome
Richard Momsen, que atuou como Cônsul Geral dos
Estados Unidos no Rio de Janeiro, participou de uma das
reuniões semanais do Rotary Club de Chicago. Herbert
Percival Coates, um ingles, residente permanente em
Montevidéu, no Uruguay, também esteve presente a
referida reuniao, assim como o legendário Ches Perry, que
atuou como organizador e Secretário da Associação
Internacional de Rotary Clubs, hoje, conhecida como
Rotary International.
Momsen e Costes ficaram bastante entusiasmados com o
que viram e pelo que lhes foi dito a respeito pelo
Empreendedor de Rotary Ches Perry, a ponto de, ao
retornarem a seus países anfitriões, iniciarem os trabalhos
de organização do primeiro Rotary Club da América do
Sul.
Nesta empreitada Herbet Coates levou a melhor: dois anos
após o início de seus trabalhos, em Julho de 1918, era
fundado o Rotary Club de Montevidéu.
Momsen reuniu alguns amigos, contudo, a princípio, não
obteve boa receptividade e entusiasmo rs suas idéias.
Em decorrencia disto, somente em 29 de janeiro de 1921,
Momsen realizou sua primeira reuniao com a participação
de um grupo de senhores interessados na fundação de um
Rotary Club no Brasil. A minuta daquela primeira reuniao,
ainda assim foi lavrada e assinada por 14 estrangeiros e 3
brasileiros.
Naqueles dias, havia a preocupação de que Rotary poderia
ser considerada uma instituição estrangeira, preocupação
esta também compartilhada com a administração do Rotary
em Chicago que, embora enaltecia os esforços de Momsen e
de seus companheiros, não aprovou a formação de um clube
com um número tao reduzido de sócios brasileiros. Desta
forma, a primeira tentativa de se organizar um Rotary Club
no Brasil não foi bem sucedida.
Após o decorrer de aproximadamente um ano, em 1922, as
comemorações dos 100 anos de Independencia do Brasil,
bem como suas fortes repercussões, serviram um incentivo
para a fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro. Herbert
Coates, entao Secretário Geral do Rotary Club de
Montevidéu, e também membro do Comite para Expansão
de Rotary além da Associação de Rotary Clubs, veio ao Rio
de Janeiro e conseguiu despertar o interesse de 16
indivíduos, em sua maioria brasileiros, os quais, em 15 de
dezembro de 1922, fundaram o primeiro Rotary Club do
Brasil.
Contudo, a oficialização da admissão do Rotary Club do
Rio de Janeiro em Rotary International somente foi
registrada em 28 de fevereiro de 1923, data esta que passou
a ser a data de aniversário da organização no Brasil.
A história do Rotary Club do Rio de Janeiro é bastante
rica; o plantio da semente do Rotary em todo o Brasil
resultou em 1924, na fundação do Rotary Club de São Paulo
e, subseqüentemente, dos Rotary Clubs de Santos (1927),
Belo Horizonte (1927), Juiz de Fora (1928) e Niterói (1928).
O clube também participou da fundação de vários outros
clubes em outros estados da República Federativa.
Foi também através da iniciativa de um grupo de dedicados
sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro que o informativo
“Notícias Rotárias” (fundado em 1924), subseqüentemente
teve seu nome mudado para “Rotário Brasileiro”, passando,
depois, a chamar-se definitivamente “Brasil Rotário”, uma
publicação que visa a difusão do Ideal de Servir, sendo a
revista regional oficial de Rotary International para os
rotarianos do Brasil.
A semente plantada em 1923 pelo RC do Rio de Janeiro,
germinou e deu frutos: hoje, são 38 distritos no Brasil, com
mais de 2.300 unidades rotárias, das quais fazem parte mais
de 53.000 rotarianos.
No mundo rotário, o Brasil encontra-se em terceiro lugar
em número de clubes e quinto em número de sócios. Além
disso, duas convenções internacionais já foram realizadas
no Brasil: uma em 1948, na cidade do Rio de Janeiro, com
7.511 participantes, e outra na cidade de São Paulo, em
1981, com 15.222 participantes. três ilustres rotarianos
brasileiros também já ocuparam a posição de Presidentes de
Rotary International: Armando de Arruda Pereira (194041), Ernesto Imbassahy de Mello (1975-76) e Paulo Viriato
Correa da Costa (1990-91), todos já falecidos.

20 motivos para eu ser
Rotariano
Porque pertencer ao
ROTARY

01. Amizade
Em um mundo cada vez mais complexo, o
Rotary satisfaz a uma das necessidades mais
básicas dos seres humanos: a de
companheirismo. Esta é uma das duas razões
pelas quais o Rotary foi fundado em 1905.
02. Contatos Profissionais
Este foi o segundo motivo do surgimento do
Rotary. Toda pessoa precisa de uma rede de
contatos. O Rotary representa um corte
transversal das profissões de uma
comunidade, pois os rotarianos estão
envolvidos em todos os ramos comerciais e
profissionais, e ajudam-se uns aos outros.
03 Crescimento Pessoal.
O envolvimento com o Rotary favorece o
crescimento pessoal na área de relações
humanas.
04. Experiência em Liderança
O Rotary é uma organização que congrega
líderes e pessoas de sucesso. Servir em
cargos rotários é sinônimo de maior
experiência em liderança. A pessoa aprende
como motivar, influenciar e liderar aqueles que
já são líderes.
05. Atuação Cívica na Comunidade
A ligação com um Rotary Club torna seus
sócios melhores cidadãos. Tipicamente, o
Rotary Club congrega as pessoas mais
atuantes de uma comunidade.
06 nformação Atualizada
As reuniões semanais de um Rotary Club
procuram manter os sócios atualizados sobre
o que está acontecendo na comunidade, no
país e no mundo. Discutem-se temas variados
apresentados por palestrantes convidados.
07 Diversão.
O Rotary também oferece diversão. Todas as
reuniões semanais, projetos de clube e
atividades sociais e o serviço são
interessantes e divertidas. Além disso, prestar
serviços também é divertido.
08 Oratória
Muitas pessoas que ingressam em nossa
organização têm receio de falar em público. O
Rotary permite excelente experiência em
oratória, fortalecimento da autoconfiança e
aproveitamento de oportunidades no campo da
comunicação.
09 Cidadão do Mundo
Todo rotariano usa um distintivo que diz:
“Rotary International” e é bem recebido e
incentivado a participar das reuniões de mais
de 31.000 clubes e 199 países e regiões
geográficas. São poucos os lugares do mundo
que não contam com um Rotary Club. No
Rotary fazemos amigos na comunidade local e
mundial
10 Assistência durante Viagens
Como existem Rotary Clubs em tantos lugares,
com muita freqüência rotarianos que
precisavam de médico, advogado, hotel,
dentista, conselho, etc., durante alguma
viagem conseguiram ajuda através do Rotary.
11 Entretenimento
Todo clube organiza reuniões e atividades de
entretenimento, as quais são muito
importantes para trazer diversão às nossas
ocupadas vidas profissionais ou de negócios.
No Rotary são organizadas conferências,
convenções, assembléias e institutos que,
além de informação, orientação e serviço
rotário, também oferecem distração.

repamazon@uol.com.br

12 Melhoria das Habilidades Sociais
Todas as semanas, e em vários tipos de
reuniões e eventos, o Rotary aperfeiçoa
nossas personalidades e habilidades
interpessoais, oferecendo ambiente ideal
para pessoas que gostam de sociabilizar.
13 Programas Familiares
O Rotary oferece um dos mais
abrangentes programas de intercâmbio de
jovens do mundo, patrocina clubes em
escolas secundárias e universitárias para
os futuros rotarianos, programas e
associações de cônjuges, bem como
grande variedade de atividades úteis que
difundem valores fundamentais às famílias
de rotarianos.
14 onhecimentos Profissionais
Espera-se que todo rotariano envolva-se
com a melhoria de sua profissão ou
ocupação, sirva em comissões de
serviços profissionais e participe da
divulgação de sua profissão entre os
jovens. Os rotarianos procuram conseguir
que todos sirvam sempre da melhor
maneira através de nossas profissões,
sejam elas no ramo da medicina,
educação, etc
15 alores Éticos
Os rotarianos aplicam em todas as suas
atividades a Prova Quádrupla, a qual
reflete seus padrões de ética. Espera-se
que os sócios atuem eticamente em suas
profissões e relacionamentos pessoais
16 Conscientização Cultural
Encontramos representadas no Rotary,
mundialmente, quase todas as religiões,
culturas, raças, nacionalidades e crenças
políticas. Em nosso meio encontram-se os
cidadãos de maior destaque dos mais
variados
campos
do
conhecimento
humano. Os rotarianos entram em contato
com outras culturas e anseiam por
trabalhar e ajudar as pessoas de todos os
lugares. Conseqüentemente, tornam-se
melhores cidadãos em seus próprios
países.
17 Prestígio
Os rotarianos são pessoas de prestígio:
líderes
de
negócios,
profissionais,
artísticos, governamentais, esportivos,
militares, religiosos e muitos outros. O
Rotary é a associação de clubes dedicada
à prestação de serviços mais antiga e
prestigiosa do mundo. Em suas fileiras
encontram-se executivos, diretores e
profissionais de destaque, ou seja,
pessoas de influência acostumadas a
tomar decisões.
18 Pessoas Agradáveis
Acima de tudo, os rotarianos são pessoas
agradáveis. São indivíduos que crêem que
o valor de cada um reside em ter bom
coração e não no destaque pessoal.
19 Ausência de um Credo Oficial
Pelo fato do Rotary International não ter
caráter
político
ou
religioso,
não
possuímos nenhum credo oficial. Somos
uma sociedade aberta, integrada por
homens e mulheres que acreditam no
valor da ajuda ao próximo.
20 Oportunidade para Servir
Rotary é formado por clubes dedicados à
prestação de serviços. Seu interesse
máximo é a humanidade, seu produto de
maior valor é a dedicação ao servir. Os
melhores
motivos
para
tornar-se
rotarianos são a oportunidade de ajudar
nossos semelhantes e o bem-estar que
resulta de nossas ações.*

Radar da Convenção
Por Arnold R. Grahl e Joseph Derr
Notícias do Rotary International -24 de junho de 2010

23 de junho de 2010 -- Enquanto
trabalhávamos na sala de redação
do RI, no Palais des congrès,
sentimos o terremoto de
magnitude 5.0 que atingiu partes
das províncias de Ontário e de
Quebec por volta das 13h40,
durando cerca de cinco segundos.
Nenhum ferimento grave foi
registrado, embora algumas
comunidades próximas ao
epicentro, perto da divisa de
Quebec e Ontário, relataram danos
estruturais. A maioria dos
rotarianos declarou que nem
sentiu o tremor. - JD
A sessão plenária de encerramento,
que contou com a apresentação do
Cirque du Soleil, finalizou a
Convenção com chave de ouro. Os
acrobatas, dançarinos e músicos
deram ao palco um ar de magia e
mistério. Russel Watson, tenor inglês,
uniu-se a John Kenny, presidente do
RI, e sua esposa para reger o coral
de "Auld Lang Syne", música
escocesa que tradicionamente
encerra a Convenção. - JD
22 de junho de 2010 -- O carro
da governadora eleita CarolAnn
Jeronimo foi um sucesso durante a
cerimônia de iluminação do Mercado
Bonsecours com a mensagem da
campanha Elimine a Polio Agora.
CarolAnn, associada do Rotary Club
de Woodbury Breakfast, EUA, dirigiu
seu PT Cruiser à Convenção, no
sábado, e foi convidada para
participar do evento. O automóvel,
decorado com adesivos e
mensagens, inclusive o logotipo End
Polio Now , foi a atração do local.
Saiba mais e veja fotos . - AG
22 de junho de 2010 -- O prefeito de
Montreal, Gérald Tremblay, disse que
a Convenção do RI de 2010 é o
evento de confraternização mais
importante na história da cidade. Ele
ainda destacou como Montreal e o
Rotary têm tantos valores em
comum.

"O Rotary é como uma miniassembleia da ONU", Tremblay
disse durante a segunda sessão
plenária, destacando a
internacionalidade e diversidade
do RI.
Ele elogiou o vídeo que o
presidente do RI, John Kenny, e
sua esposa, June, fizeram dois
anos atrás para promover o
evento, já que também ajudou a
divulgar a cidade. - AG

21 de junho de 2010 -- A Convenção
Internacional é uma grande oportunidade
para conhecermos diversos membros da
família rotária pessoalmente. Ao
andarmos pelos corredores do recinto,
tentando achar boas histórias para
contar, geralmente ficamos sabendo de
pessoas que vêm participando de
diversos programas do Rotary.
Neste ano, encontramos Christina
Dombrowsky. Ela fez parte do programa
de Bolsas Educacionais da Fundação
Rotária em 2007-08, na Argentina, é
rotaractiana e está altamente envolvida
com o RYLA.
"Minha experiência como bolsista foi
ótima", declara Dombrowsky, 25, dos
EUA. Ela se afiliou ao Rotaract na época
em que era bolsista na Argentina e, em
agosto, ajudou a fundar o Rotaract Club
de Delray Beach, Flórida, que já conta
com 15 associados.
Esta é sua segunda Convenção. Ela
também foi jornalista convidada durante
os eventos pré-convenção deste ano,
escrevendo para o site do Rotary sobre
sua experiência no Encontro
Internacional RYLA de Montreal. - JD
Neste ano, para mostrarmos um
pouco do que acontece na Convenção do
RI, estamos gravando alguns vídeos.
Muitos deles já estão disponíveis no
Facebook . Não deixe de conferir. - JD
Os rotarianos estão ansiosos para ver a
apresentação do Cirque du Soleil na
sessão plenária de encerramento, no dia
23 de junho. Muitas pessoas podem não
saber, mas o criador da atração, Guy
Laliberté, e o Rotary compartilham o
mesmo objetivo: fornecer água potável
aos que precisam.
"Para muitos, o acesso a água potável
significa o fim do ciclo da pobreza",
afirmou Laliberté, um dos convidados do
encontro de sábado, realizado pelo Grupo
Rotarianos em Ação pelos Recursos
Hídricos e Saneamento."
Em 2007, Laliberté fundou a One Drop,
uma organização dedicada a oferecer
acesso sustentável a água potável, que já
implementou projetos hídricos em El
Salvador, Honduras e Nicarágua.
Além de Laliberté, rotarianos e
especialistas de ONGs divulgaram suas
ideias e histórias de sucesso no encontro.
- JD
20 de junho de 2010 -- Rotaractianos se
uniram a dançarinos depois da sessão
plenária de abertura para uma
apresentação em um parque, a dois
quarteirões do Centre Bell. O grupo foi
formado por Corina Paraschiv, uma
rotaractiana de Montreal, cuja ideia era
unir diferentes culturas e idades em uma
manifestação que promovesse a paz e
divulgasse a cultura e dança canadenses.
- AG

17 de junho de 2010 --Várias atividades
foram realizadas para integrar os
jovens e prepará-los para os três dias
do Encontro Internacional RYLA, um
treinamento para jovens de 18 a 30
anos. O evento deste ano conta com
130 participantes e 20 conselheiros.
"Este será meu décimo Encontro
RYLA", diz Bill Manning, do Rotary Club
de Evergreen, Colorado, EUA, que está
servindo como conselheiro. "Esta é
uma oportunidade maravilhosa, já que
temos contato com jovens do mundo
todo." - AG
18 de junho de 2010 -- O presidente
eleito do Rotary International, Ray
Klinginsmith, surpreendeu os
rotaractianos ao realizar uma sessão de
perguntas e respostas no final de seu
discurso durante o Encontro Rotaract
Pré-Convenção na MgGill University.
Ele contou aos presentes que fez dos
programas pró-juventude uma das
ênfases de seu mandato e tem muito
interesse em saber como o RI pode
ajudar a tornar o Rotaract ainda
melhor.
"Eu quero ouvir vocês, quero saber de
suas dúvidas e seus comentários",
declarou Klinginsmith. - AG
19 de junho de 2010 -- Stephanie
Smith, a rotariana de contato do
Rotaract Club de Athlete Village, viajou
de carro de Minnesota, EUA, a
Montreal, Canadá, com seu marido e
filho de cinco anos, para entregar ao
presidente do RI, John Kenny, uma
camisa de hóquei estampada com a
mensagem End Polio Now na sextafeira, durante o Encontro Rotaract PréConvenção.
O Rotaract Club tem muitos membros
do time de hóquei Twin Cities Northern
Lights, uma organização sem fins
lucrativos com sede em Minnesota, que
participou de cinco jogos contra times
canadenses antes das Olímpiadas de
Inverno, em Vancouver, para arrecadar
fundos em prol da erradicação da pólio.
Leia mais Smith, associado do Rotary
Club de Bloomington-Daymakers e
dono do time, disse que os jogadores
vestiram a camisa com a mensagem
End Polio Now durante o torneio para
ajudar a divulgar a campanha. Camisas
extras foram feitas e estão disponíveis
na Casa da Amizade, caso rotarianos
tenham interesse em usá-las para
arrecadar fundos através de um leilão
beneficente. - AG

Hospital Penteado, preciosidade da Freg. Ó

Em reunião do Rotary Noroeste, o Dr. Siu Lum Leung, diretor do Hospi¬tal Geral de Vila Penteado, fez
palestra, onde falou da sobre a unidade de saúde do Estado que dirige e que é especialista em queimados e
ortopedia.
O diretor explicou que a construção do Hospital Geral de Vila Penteado atendeu a uma antiga reivindicação da
comuni¬dade e membros do Movimento de Saúde da Zona Norte pela necessidade de uma unidade hospitalar
na região. Em 1983, o Decreto Estadual 21.862 criou a Comissão do Programa Metro¬politano de Saúde, que
definiu as prioridades nos investimentos em saúde. As obras tiveram iní¬cio em 1987.
O hospital foi planejado para atender apenas quatro especia¬lidades básicas: clínica médica, pediatria,
ginecologia / obste¬trícia e cirurgia geral. Durante o planejamento operacional, foi feita uma análise da
demanda existente na região e constatou-se a necessidade de ampliar a atuação do hospital, incorporan¬do
outras especialidades antes não previstas como ortopedia e traumatologia, cirurgia plástica, queimados, cirurgia
pediátrica, buco-maxilo-facial e medicina intensiva.
O hospital alcançou grande volume de atendimento no pronto-socorro e no ambulatório e todos os serviços
planejados foram ativados. Os serviços de apoio cresceram na mesma proporção.
Para que o hospital pudesse atender pacientes que necessi¬tavam de terapia intensiva foi reformada parte de
uma ala do 3º andar, e instalada, em caráter provisório, a UCE (Unidade de Cuidados Especiais). Os ser¬viços
que colocam o hospital como referência na região são: queimados, ortopedia, cirurgia buco-maxilo-facial,
plástica e cirurgia infantil.
A Unidade de Queimados foi aberta em 16/11/1993 numa enfermaria adaptada em conse-qüência da crise
havida com o fechamento do Hospital Hum¬berto Primo, levando a uma redução drástica do número de leitos
disponíveis para quei¬mados. Em menos de 20 dias a diretoria do Hospital Geral de Vila Penteado, em parceria
com a Chefia da Unidade de Quei-mados do Hospital Umberto Primo, organizou o novo serviço e incorporou a
equipe médica daquele Hospital ao quadro do Hospital Geral de Vila Penteado. Em 27 de setembro de 1996 foi
inaugurada a unidade de quei¬mados “Ary do Carmo Russo” em uma área específica.
Dada a qualidade do ambien¬te operacional e das equipes da Unidade, recebe residentes de outras instituições
para com¬plementação de sua formação. Por fim, o Dr. Siu falou da res-ponsabilidade de administrar o dinheiro
público e “do amor que tem pelo que faz”, terminando sua palestra muito aplaudido. (Colaboração de Josino
Bentes Monteiro)

Fonte: Jornal Freguesia e Norte News
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Lançada a fase
experimental do Plano
Visão de Futuro
Por Arnold R. Grahl
Notícias do Rotary International – 2 de julho de 2010

O primeiro subsídio distrital do Plano Visão de
Futuro financiará uma variedade de projetos,
inclusive um laboratório de informática para
uma escola em Samut Prakan, Tailândia. A fase
experimental começou no dia 1º de julho. Foto
cedida pelo Distrito 3330

Rotary International on Facebook
O piloto do Plano Visão de Futuro, um
teste de três anos da nova e simplificada
estrutura de subsídios da Fundação
Rotária, já está em ação.
A fase
experimental começou oficialmente em 1º
de julho com a participação de 100
distritos pilotos, selecionados em junho
de 2009. Eles passarão os três próximos
anos testando e ajudando a aprimorar o
novo modelo de subsídios da Fundação,
para que, em 2013, todos os distritos
possam começar a também participar do
Plano Visão de Futuro.
"Eu acredito que, através do Visão de
Futuro, poderemos servir a nossas
comunidades e ao mundo de uma forma
melhor e mais eficaz", afirmou Glenn E.
Estess Sr, presidente do conselho de
curadores em 2009-10, durante a
Convenção de 2010 em Montreal,
Canadá.
"Concentrar nossos esforços em projetos
maiores causará mais impacto e terá
resultados mais sustentáveis", explicou
Jeremy Voizey, ex-governador do Distrito
1120 (Inglaterra), durante uma sessão
sobre o Plano Visão de Futuro na
Convenção. Ele ainda acrescentou que a
nova estrutura deverá facilitar a
implementação de projetos.
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Os distritos pilotos foram escolhidos depois
de uma análise rigorosa e representam a
diversidade do mundo rotário. Os 100
distritos se comprometeram a participar
pelos três anos completos da fase piloto e,
antes de seu lançamento, indicaram um
presidente da comissão distrital da
Fundação Rotária para servir por todo este
período. Governadores eleitos dos distritos
pilotos e presidentes de comissão distrital
da Fundação Rotária receberam um
treinamento especial durante a Assembleia
Internacional de 2010.
Dois tipos de subsídios são oferecidos no
Plano Visão de Futuro. Uma vez ao ano,
cada distrito pode solicitar um subsídio
distrital no valor de até 50% de seu
FDUC. Tais subsídios distritais oferecem a
flexibilidade de atender a necessidades
imediatas ou planejar projetos com clubes
locais ou internacionais. Os distritos pilotos
podem usar subsídios distritais para
implementar projetos em parceria com
clubes de distritos não-pilotos.
Subsídios globais apoiam atividades
sustentáveis e de grande escala que se
relacionam a uma ou mais das áreas de
enfoque. Clubes e distritos podem receber
subsídios globais para desenvolver suas
próprias atividades ou para participar de
projetos pré-definidos, que serão
coordenados pela Fundação em colaboração
com seus parceiros estratégicos.
Os curadores aprovaram um orçamento do
Fundo Mundial para Subsídios Globais da
Fundação Rotária de US$8milhões para os
distritos pilotos do Plano Visão de Futuro,
começando no ano de 2010-11. (A
alocação para os distritos pilotos foram
orçados separadamente. A verba do Fundo
Mundial para Subsídios Equivalentes é de
US$21,5 milhões).
A Fundação já aprovou duas solicitações de
subsídios distritais e está analisando outras.
O Distrito 3330 (Tailândia) usará o subsídio
de US$39.500 para financiar diversos
projetos locais, como a compra de livros,
computadores e equipamentos esportivos
para escolas, fornecimento de água potável
para alunos e aquisição de leitos
hospitalares. Leia mais. O Distrito 1970
(Portugal) também teve seu pedido de
subsídio distrital aprovado.
O primeiro subsídio global foi aprovado em
junho para um projeto de combate à
transmissão da dengue na Indonésia. Leia
mais (em inglês). A Fundação já recebeu,
até o momento, mais de 100 solicitações de
subsídio global.
Além disso, a entidade está prestes a
finalizar acordos com dois parceiros
estratégicos e vem analisando vários outros
projetos.

Subsídios Distritais
Simplificados
Os Subsídios Distritais Simplificados são
uma ferramenta para os distritos rotários
apoiarem atividades humanitárias de curto
prazo. Estes podem requisitar até 20% de
seu Fundo Distrital de Utilização
Controlada (FDUC) para patrocinar
projetos diversos, local ou
internacionalmente.
Como candidatar-se
Presidentes de comissões distritais da
Fundação Rotária e governadores eleitos
devem enviar pedidos à Fundação Rotária
no ano anterior ao qual os fundos estarão
disponíveis. O formulário Pedido de
Subsídio Distrital Simplificado (153-PO)
está disponível on-line e é enviado
anualmente aos líderes distritais. Os
pedidos devem ser recebidos pela
Fundação Rotária entre 1º de julho e 31
de março. Os fundos serão
disponibilizados no mês de julho seguinte.
Clubes interessados em receber o subsídio
devem contatar os líderes distritais, pois
os fundos são entregues somente aos
distritos.
Termos e Condições
As despesas e atividades dos Subsídios
Distritais Simplificados devem obedecer
aos termos e às condições do programa.
Elegibilidade
Somente distritos podem solicitar
subsídio, devendo assegurar que as
despesas por este cobertas são elegíveis e
obedecem às normas da Fundação
Rotária. Mais informações podem ser
encontradas nas diretrizes de elegibilidade
dos Programa de Subsídios
Humanitários.
Perguntas mais comuns
Faça o download de perguntas e respostas
sobre Subsídios Distritais Simplificados.
Entrega de relatórios
Todos os subsídios da Fundação Rotária
requerem cuidadoso gerenciamento de
verbas, sendo exigido o encaminhamento
de relatórios intermediários a cada 12
meses durante a implementação do
projeto e relatório final dentro de dois
meses após o esgotamento dos fundos. As
instruções para relatórios do Subsídio
Distrital Simplificado podem ser
encontradas em PDF ou Word.
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LISTA DOS TITULOS
PAUL HARRIS
Por Contribuições à
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Adenilson Cristiano Belizario
Alberto Fusch Bruguera
Álvaro Simões de Souza
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Augusto Scalão
Bruno Leone
Carla Peppe Leone
Célia Parotti Garcia Liporoni
Cid Yazigi Sabag
Cônego Noé Rodrigues
Dirce Malheiros de Almeida
Dora Maria Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
Efrain Alfredo Spiguel
Egidio Lisboa Lourenço
Elias José Haiek
Estevão Diamant
Fabrizio Torrini
Fernanda Guilardi
Fernando A.Belleza Haiek
Francisco Miguel Vaz de Lima
Gaston Néri Soria Galvarro
Giovani Zanoletti
Giuseppe Gierse
Graça Maria Belleza Haiek
Hanns Victor Trostli
Heitor Lourenço Pedroza
Hercules Guilardi
Hezio W. São Thiago
Hyeróclito Eloy P. de Barros Neto
Jacqueline Jeanette Loeb
Jefferson Costa Manecolo
João Carlos dos Santos
Joel Rocha de Soares
José Luiz Carletti
Josino Bentes Monteiro
Lourivaldo Carletti
Lyodegar Aparecido Cantor Marques
Marcelo Guilardi
Marco Antonio Ferreira de Vasconcellos
Marco Antonio Vasconcellos
Maria Ap. de Barros Genioli
Maria Cristina da Silva
Maria Bernardette Cola
Maria de L. Pessoa de Barros
Maria Lourdes L. Scalão
Maria Luiza Oliveira São Thiago
Mariana Guilardi Grandesso dos Santos
Marilena Simões de Vasconcellos
Maurílio Batista do Nascimento
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Olga Soares
Orestes Gerodetti
Pe. .Paulo Santana Ribeiro
Romano Orlando Iughetti
Rosane S.Pepe Leone
Rubens Napchan
Tete Lourenço
Túlio E. Liporoni
Uvaldo Soares
Vera Lucia Bom Tempo
Vinicius Peppe Leone
Wanderley Bamann de Carvalho
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LISTA DE OVERNADORES
QUE ACOMPANHARAM
NOSSO CLUBE

História do Rotary

Distrito 461
1971 - 72 Mário Frugiuele
1972 – 73 Paulo Viriato Correa da Costa
1973 – 74 Carlos Wamondes de Macedo
1974 – 75 Gino Pereira dos Reis
1975 – 76 Lourenço Fló Junior
1976 – 77 Agostinho Bruno
1977– 78
Décio Fernandes de Vasconcellos
1978 – 79 Jorge Nahas Siufi
1979 - 80 - Eulógio Emilio Martinez
1980 – 81 - José Luiz Lemos da Silva
1981 – 82 - Luiz Armando Lipel Braga
1982 – 83 - Antonio Simões Ladeira
1983 – 84 Octávio Leite Valejo
1984 – 85 - Carlos Alberto Hernandez
1985 – 86 - José Alfredo Pretoni
1986 – 87 - José de Faria Granja
1987 – 88 - Antonio José da Costa
1988 – 89 - Dante Galvanese Amato
1989 – 90 - Hugo Maia de Arruda Pereira
1990 – 91 - Nelson Aparecido Célico

Distrito 4430
1991 – 92 -Paulo Rossi Pinto
1992 – 93 -Milton Martins Lopes
1993 – 94 -Iscandar Tayar
1994 – 95 -Salvador Strazzeri
1995 – 96 Paulo Chedid
1996 – 97 -Valmir Madázio
1997 – 98 -kazuiro Mori
1998 – 99 Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1999 – 00 - Robert Klingspiegel
2000 – 01 - Fausto Amadeu Francisco Favale
2001 – 02 - Romeu Giora Junior
2002 – 03 - Valdemar Lopes Armesto
2003 – 04 - José Luiz Toro da Silva
2004 – 05 Paulo de Tarso Muniz
2005 – 06 - Ari Sergio Del-Fiol Módulo
2006 – 07 -Paulo Eduardo de Barros Fonseca
2007 – 08 -Ronald D’Elia
2008 – 09 - João Freire D’Avila Neto
2009 – 10 - Juvenal Antonio da Silva
2010 - 11 - Paschoal Flávio Leardini

Os quatro primeiros rotarianos (a
partir da esquerda): Gustavus Loehr,
Silvester Schiele, Hiram Shorey e Paul
P. Harris. Cortesia de Rotary Images
O primeiro clube de prestação de
serviços do mundo, o Rotary Club de
Chicago, foi formado em 23 de
fevereiro de 1905 por Paul P. Harris,
um advogado que queria reproduzir
em um grupo profissional o mesmo
espírito de amizade que caracterizava
as cidades pequenas de sua juventude.
O nome “Rotary” surgiu devido ao
sistema inicial de rodízio das reuniões,
que eram alternadas entre os
escritórios dos integrantes do grupo. O
Rotary tornou-se cada vez mais
popular, e em uma década clubes
foram fundados em diversas cidades
dos Estados Unidos, inclusive São
Francisco e Nova York, e em
Winnipeg, Canadá. Em 1921, o Rotary
contava com clubes nos seis
continentes e um ano mais tarde
adotou o nome Rotary International.
À medida que a organização crescia,
sua missão expandiu-se além dos
interesses profissionais e sociais de
seus integrantes. Rotarianos
começaram a angariar recursos e
utilizar suas habilidades em benefício
de comunidades necessitadas. O ideal
da entidade está refletido em seu lema,
Dar de Si Antes de Pensar em Si.
Em 1925, havia 200 Rotary Clubs
integrados por mais de 20.000
rotarianos. O prestígio da organização
atraiu a seu quadro social presidentes,
primeiros-ministros e personalidades
ilustres, entre eles o escritor Thomas
Mann, o diplomata Carlos P. Romulo,
o humanitário Albert Schweitzer e o
compositor Jean Sibelius.
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Estou aprendendo

Você usa o seu distintivo
todos os dias?

Por Arnald R. Grahl

Notícias do Rotary International – 10 de fevereiro de 2010

Estou aprendendo
Que a melhor sala de aula do
mundo está aos pés de uma
pessoa que te entenda e que te
ensine com carinho e verdadeiro
amor.
Estou aprendendo
Que basta uma pessoa me dizer
"você é uma bênção" para se
iluminar.
Estou aprendendo
Que ser como uma criança no
colo de alguém é um momento
acífico.
Estou aprendendo
Que ser gentil é mais importante
do que estar certo.
Estou aprendendo
Que posso ajudar alguém orando
por ela, mesmo que ela não
queira.
Estou aprendendo
Que algumas vezes tudo o que
precisamos é de uma mão para
segurar e um coração para nos
entender.
Estou aprendendo
Que os passeios simples com
meu pai em volta do quarteirão
nas noites de verão, quando eu
era criança, fizeram maravilhas
para mim quando me tornei
adulto.
Estou aprendendo
Que muitas vezes devemos
agradecer, mais do que pedir.
Estou aprendendo
Olhar para o problema e deixá-lo
no colo de Jesus.
Eu aprendi
Que neste colo que nós estamos
vale a pena, nos momentos
alegres, nos momentos difíceis,
nos momentos duros, seja qual
for a minha situação nós estamos
no Colo de Jesus.
Eu aprendi
Que evangelizar leva-nos a
caminhar muito mais, por isso
eu agradeço por poder com
você Evangelizar!!!
Colaboração Clovis Junior - Belem

A Sra. Jaquelina Naldoni, agradece a
companheira Maria Cristina da Silva pela
confecção deste Bolo, pela sua Art e Sabor,
parabenizando sua competência
profissional e bom gosto.

Jornal Freguesia News

Josino Bentes Monteiro agradece ao Sr.
Célio Pires pela inserção colocada em seu
Jornal em referência ao Noroeste e ao
Hospital Geral de Vila Penteado, Dr. Jose
Pângela, e o convida para uma visita à
aquele estabelecimento da Saúde.
NRDC
Agradecemos a doação de Roupas
usadas feita pelo Sr. Zank
Para serem entregue ao NRDC Vida e
Esperança Noroeste
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Telegrama

Prezada senhora Maria Cristina Silva,
Vimos, por meio deste, cumprimentar e
parabenizar o
Rotary Club de São PauloNoroeste pela posse da nova
presidente,
sra. Maria Cristina da Silva.
Na oportunidade, renovamos os protestos
de apreço e consideração.
Siu Lum Leung, diretor técnico do
Departamento de Saúde do Hospital Geral
Dr. José Pangella, de Vila Penteado

Os rotarianos vêm discutindo o hábito de usar os
distintivos do Rotary no grupo oficial do Rotary no
LinkedIn. Existem vários modelos de distintivos,
inclusive este do fornecedor Russel-Hampton. Veja
uma lista completa de fornecedores oficiais
licenciados do RI. Foto cedida por Hussell-Hampton
Rotary International on Facebook
Quase um mês depois do início do desafio de usar
seu distintivo do Rotary por 60 dias seguidos,
Luanne Triolo percebeu que tinha pulado um dia.
Então a presidente de 2009-10 do Rotary Club de
Carol Stream, Illinois, EUA, começou novamente
sua contagem para alcançar o desafio que William
Ferreira, governador do Distrito 6440 havia feito
aos presidentes de clube de seu distrito.
"Você se acostuma e é uma iniciativa útil", afirma
Triolo. "Distintivos diferentes chamam a atenção
das pessoas de várias maneiras."
Muitos rotarianos levam a sério a responsabilidade
de usar seu distintivo. Eugene Beil, ex-governador
do Distrito 6950 (Flórida, EUA) e associado do
Rotary Club de Hudson, chamou a atenção a essa
dedicação recentemente quando iniciou uma
discussão no grupo oficial do RI no
LinkedIn perguntando aos rotarianos se eles
usavam seus distintivos diariamente ou apenas
durante as reuniões.
"Fiquei satisfeito com o retorno", comentou Beil.
"Eu realmente acredito no valor de usar o distintivo
todos os dias, seja no supermercado, no trabalho,
enfim, onde quer que seja. Nunca se sabe quando
alguém vai notar e perguntar o que é o Rotary."
Tony Quinn, governador do Distrito 1200
(Inglaterra) observou no LinkedIn que os
rotarianos concordam em usar seus distintivos
diariamente quando são admitidos ao Rotary.
"O ex-presidente do RI Bob Barth comentou que o
distintivo significa 'Pode confiar em mim, eu dou
mais do que recebo e estou às ordens' e eu não
consigo pensar em um motivo melhor para usá-lo o
tempo todo", argumenta Quinn.
Modelos e tamanhos diversos
Triolo comenta que seu distintivo preferido foi
comprado com o fornecedor Russell-Hampton e
mostra várias mulheres com os braços levantados e
o emblema do Rotary. (Veja a lista completa dos
fornecedores licenciados do RI).
Ela conta que gosta de procurar novos distintivos
em seminários de treinamento de presidentes
eleitos, treinamentos de dirigentes de clubes e
conferências distritais. "Tem até alguns magnéticos
para pessoas que não querem furar sua roupa."
Claudiu Presecan, sócio do Rotary Club de ClujNapoca Cetatuie, Romênia, observa que o Rotary
foi impedido de entrar em seu país durante os 50
anos de comunismo. "Acho que dou mais valor ao
distintivo por ter sido proibido de usá-lo durante
tanto tempo."
Daniel Romanchik, associado do Rotary Club de
Ann Arbor, Michigan, EUA, conta que a discussão
no LinkedIn o convenceu a usar seu distintivo mais
frequentemente. Ele tem preferência por
aqueles que têm o lema do RI.
Lisa Hunter, presidente do Rotaract Club de
Maidenhead, Berkshire, Inglaterra, conta que sente
orgulho ao usar seu distintivo do Rotaract. "Assim
como muitas pessoas, eu carrego na bolsa vários
modelos diferentes, assim tenho sempre à mão um
que combine com a ocasião", ela explica.
E você, usa seu distintivo todos os dias? E isso já foi
motivo de conversa com algum desconhecido? Deixe
seus comentários abaixo ou participe do bate-papo
no grupo oficial do RI no LinkedIn.

História da Fundação Rotária

Arch C. Klumph)

Em 1917, o presidente do RI Arch C. Klumph propôs um fundo de dotações "com o intuito de fazer o
bem no mundo". Em 1928, após o fundo ter angariado mais de
US$ 5.000, passou a chamar-se Fundação Rotária e tornou-se uma entidade do
Rotary International.
Cinco curadores, entre eles Klumph, foram indicados para administrá-la como um truste único com a
intenção de levar adiante os propósitos do RI. Dois anos mais tarde, a Fundação outorgou seu
primeiro subsídio, no valor de US$ 500, para a International Society for Crippled Children, uma
associação internacional para crianças deficientes criada pelo rotariano Edgar F. "Daddy" Allen, que
mais tarde se transformou na Easter Seals.
A Grande Depressão e a II Guerra Mundial dificultaram o crescimento da Fundação, no entanto, a
necessidade de promover a paz mundial gerou, no pós guerra, enorme interesse pelo
desenvolvimento da entidade. Quando o fundador do Rotary, Paul P. Harris, faleceu em 1947,
contribuições começaram a ser encaminhadas ao Rotary International e foi criado o Fundo em
Homenagem Pòstuma a Paul Harris para fortalecer a Fundação.
Naquele ano, o primeiro programa da Fundação - as Bolsas Educacionais - foi estabelecido. Em
1965-66, três novas iniciativas foram lançadas: Intercâmbio de subsídio que mais tarde viria a ser
denominado Subsídios Equivalentes. Os Subsídios "Saúde, Fome e Humanidade" (3 H) foram
estabelecidos em 1978, enquanto o programa Voluntários do Rotary teve início em 1980 como parte
dos Subsídios 3 H. O programa Pólio Plus, por sua vez, foi lançado em 1984-85 e os Subsídios
Rotary para Professores Universitários, no ano seguinte. Os primeiros fóruns pela paz realizados em
1987-88 levaram ao estabelecimento dos Programas da Fundação para Estudos sobre Paz e
Resolução de Conflitos.
Ao longo dos anos, o apoio à Fundação cresceu vigorosamente. Desde a primeira doação em US$
26,50 em 1917, a entidade recebeu contribuições que totalizaram mais de um bilhão de dólares.
Somente em 2003-04, mais de US$ 70 milhões foram angariados e, até o momento, mais de um
milhão de indivíduos receberam o título de Companheiro Paul Harris em reconhecimento a suas
doações de US$ 1000 ao Fundo Anual para Programas ou por terem tal quantia doada por outrem
em seu nome.
Esse extraordinário apoio e o envolvimento de rotarianos em todo o mundo favorecem o futuro da
Fundação Rotária em sua contínua missão de promover a paz e a compreensão mundial.

Abrangência do Distrito 4430

Inicia no ponto em que a divisa do município de São Paulo com o Município de Sao
Caetano do Sul e cruzada pela Rede Ferroviária, no sentido horário, segue por esta ate o
cruzamento com o Viaduto- S30 Carlos do Pinhal.
Segue pela Rua Presidente Soares Brandão, avenida do Estado, Rua Almirante Pestana,
Clímaco Barbosa, Largo do Cambuci, Rua Lavapés, Rua Scuvero, Rua dos Parecis, Rua
Pires da Mota, Rua Castro Alves - confluência das Ruas Vergueiro, Santana do Paraíso e
Castro.
Prossegue pela Rua Vergueiro, avenida Liberdade, largo Sete de Setembro, Rua Conde
do Pinhal, Praça João Mendes, Rua Tabatinguera, parque Dom Pedro 11, canal do rio
Tamanduateí, representado pela avenida do Estado, avenida Cruzeiro do Sul ate
confluência da avenida marginal do rio Tiete, denominada, neste trecho, de avenida
Morvan Dias de Figueiredo.
Segue pela Avenida Marginal que muda sucessivamente de nome ate divisa com o
município de Osasco. Deste ponto segue, sempre no sentido horário pelas divisas dos
municípios de Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, novamente Cajamar, Franco da Rocha,
Francisco Morato, Mairipora, Guarulhos, Santa Isabel, Guararema (parte), Salesópolis,
Biritiba Mirim, Mogi Das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos.
Na confluência das divisas dos municípios de Ferraz de Vasconcelos, S30 Paulo e Mauá
segue pela divisa de São Paulo sucessivamente com- Mauá, Santo Andre e São Caetano
do Sul ate atingir o ponto de partida.
Internamente a este perímetro, engloba também os municípios de Caieiras, Arujá,
Itaquaquecetuba e Poá.

Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os interessados?
Uma das declarações relacionadas à ética profissional mais conhecida mundialmente é a "Prova
Quádrupla" do Rotary.
A prova foi criada pelo rotariano Herbert J. Taylor em 1932, ao assumir a direção de uma empresa
sediada em Chicago, a Club Aluminum Company, com o objetivo de salvá-la da falência. Taylor
procurou uma maneira de recuperar a companhia e escreveu um código de ética a ser obedecido por
todos os empregados da empresa. A Prova Quádrupla tornou-se referencial de ética nas vendas,
produção, propaganda e em todas as relações da companhia com seus comerciantes e clientes, e
sua subsequente recuperação financeira foi creditada à aderência a esta simples filosofia.
Herb Taylor foi presidente do Rotary International em 1954-55. A Prova Quádrupla foi adotada pelo
Rotary em 1943, tendo sido traduzida para mais de 100 idiomas e reproduzida em centenas de
lugares diferentes. As perguntas da Prova devem ser de conhecimento de todos os rotarianos e por
eles obedecidas. "Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos: 1. É a VERDADE? 2. É JUSTO para
todos os interessados? 3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 4. Será BENÉFICO
para todos os interessados?
(Transcrito da publicação ABC do Rotary , editado pelo Rotary International)
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Marco Rotário
Localizado na Ponte da Freguesia do Ó
Rotary Club de São Paulo Noroeste
Fundado em 30 de agosto de 1972
38 anos dedicados a comunidade

