ROTARY CLUB DE SÃO PAULO NOROESTE

Distrito 4430 - Clube 8521
Ano Rotário 2010/2011 - de 26 de julho a 1º de agosto Informativo nº 4

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

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
Informações
Tel. 3672-1702 Cristina
3673-9126 - Dora

Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klingnsmith

Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vilda e Esperança

02

BOLETIM ROTARY CLUB DE SÃO PAULO NOROESTE

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
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

Sócios Honorários
Permanentes
Iscandar Tayar
Naide Aparecida Santarelli
Guilardi

Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da
Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor
Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira
Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - 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
Rotary Club de São Paulo Noroeste
Fundado em 30 de agosto de 1972
Clube padrinho: Rotary Club de São PauloNorte
"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,
19 de julho, excepcionalmente nas
dependências do Restaurante Golden
Grill, foi aberta pela presidente Maria
Cristina da Silva que convidou os
presentes para saudação às bandeiras
hasteadas na panóplia. Em seguida, feita
a dispensa do relato da correspondência
recebida e demais formalidades do
protocolo, o companheiro Orestes
Gerodetti fez a apresentação da mesa
diretora dos trabalhos, composta pela
presidente Maria Cristina da Silva, EGD
Ronald D´Elia, a secretária Dora Maria
Leme do Prado Girodetti, Maria Luiza
Santiago, presidente do RCSP Brás,
Jefferson Carvalho, presidente do RCSPFreguesia do Ó e Denise D´Elia, esposa
do EDG Ronald D´Elia. Dando sequência
aos trabalhos, foi feita a abertura do
Fórum de Capacitação em Assuntos da
Fundação Rotária e a apresentação do
palestrante da noite.
A palestra sobre o Fórum de Capacitação
foi ministrada pelo EGD Ronald D´Elia,
que é presidente da Comissão Distrital da
Fundação Rotária 2008/2012, é, também,
presidente do Rotary Club São PauloPenha e foi governador do Distrito 4430,
2007/2008.
Com uma explanação rica em detalhes e
ilustrações, o EGD Ronald D´Elia
enfatizou os principais objetivos da
Fundação Rotária e forneceu dados
importantes sobre a elaboração de
projetos e os recursos financeiros
disponíveis para a sua devida aprovação
e execução.
Ao final, a presidente Maria Cristina da
Silva entregou um certificado de
agradecimento ao palestrante,
agradecendo, também, aos presidentes
do RCSP Brás e da Freguesia do Ó, que
transferiram as reuniões semanais de
seus clubes para realizá-las em conjunto
com o RCSP Noroeste.
Participaram do Fórum de Capacitação
em Assuntos da Fundação Rotária:
Jefferson Carvalho e João Alberto Naldoni
- RCSP Freguesia do Ó
Carlos Ferrara Junior, Maria Luiza de O.
Santiago, Doris Pestana, Antonio Marcio
Silva, Suzi Damasceno, Hercília
Apparecida Bistolfi, Luiz Roberto de
Oliveira, Sonia Moraes de Oliveira e
Wagner Wilson - RCSP Brás
Adenilson Cristiano Belizario, Ana Isabel
da Silva Vergueiro Lobo, Celia Morau,
Dora Maria L. P. Gerodetti, Edinaldo R. de
Jesus, Francisco Miguel Vaz de Lima,
Hercules Guilardi, Ivone dos Santos
Garcia, Josino Bentes Monteiro, João
Carlos dos Santos, Maria Cristina da Silva
e Orestes Gerodetti - RCSP Noroeste.

Agenda
. 24 e 25 de julho
Festa julina promovida pelo
NRDC Vida e Esperança
Rua Moraes Nadureira, 121 - Vila
Zatt, Pirituba
26 de julho - 20h
Reunião Ordinária
Palestra sobre Desenvolvimento
Rotário e Comunicação Social
na região Noroeste, com Celia
Morau

Recuperação de freqüência
Os sócios devem comparecer a pelo
menos metade (50%) das reuniões
semestrais do clube (alguns clubes
podem ter requisitos mais
rigorosos). Caso precise faltar, o
sócio poderá recuperar freqüência no
período compreendido entre os 14
dias antes e 14 dias depois da
reunião. Se estiver viajando, poderá
comparecer a reunião em clube na
região onde estiver.
Consulte o Official Directory ou use
a ferramenta de localização de
Rotary Clubs para mais
informações. Informe o clube com
antecedência sobre seus planos.
O que fazer quando não é possível
participar de reunião
O que fazer quando não há clube por
perto ou uma situação de
emergência impede o sócio de
comparecer a uma reunião?
Uma opção é recuperar a freqüência
participando de reunião de Rotaract
Club, Interact Club, Núcleo Rotary
de Desenvolvimento Comunitário ou
de Grupo de Companheirismo do
Rotary.
Outra opção é participar de atividade
interativa em websites de e-clubs.
Converse com o secretário de seu
clube e consulte os websites para
mais informações.
Saiba mais sobre os e-clubs.
Caso necessite de mais informações
sobre como recuperar a freqüência a
reuniões, consulte os regimentos do
RI.

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)

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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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.

Os objetivos do Rotary
O objetivo do Rotary é fomentar
o ideal de Servir como base de
todo empreendimento digno,
promovendo e apoiando:

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- Freguesia do Ó,
RCSP-Pirituba e o Núcleo do Rotary
de Desenvolvimento Comunitário
Vida e Esperança Noroeste.

1. O desenvolvimento do companheirismo
como elemento capaz de proporcionar
oportunidades de servir

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.

4. A aproximação dos profissionais de
todo o mundo, visando a consolidação das
boas relações, de cooperação e da paz
entre as nações

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.

Postura
Execução do Hino Nacional
De acordo com o Capítulo V da Lei
5.700/71 - Do Respeito Devido à
Bandeira Nacional e ao Hino
Nacional, temos as seguintes
recomendações:
. as pessoas, de pé, deverão se
voltar na direção das bandeiras,
durante a execução do Hino
Nacional somente em seu
hasteamento ou arriamento, pois
nesses dois momentos a Bandeira é
homenageada; entretanto, no caso
das bandeiras estarem já hasteadas
em mastros, ou até distendidas na
parede, o público estará voltado em
direção das autoridades e estas
voltadas ao público, conforme
orientação do Comitê Nacional do
Cerimonial Público (CNCP - vide
www.cncp.org.br)
Portanto, como conclusão, não há
razão das pessoas se voltarem para
a Bandeira Nacional durante a
execução do Hino Nacional.

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

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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OBJETIVOS DO ROTARY
Datas comemorativas
Acontecimentos rotários
*
. O Núcleo de Rotáry de
Desenvolvimento Comunitário Vida e . 19 de julho
O Objetivo do Rotary é
Em 1865, d. Pedro II chega a Porto
estimular e fomentar o ideal de Esperança Noroeste, nosso afilhado,
está intensificando a campanha de
Alegre, com destino a
Servir, como base de todo
doação de material escolar destinado
Uruguaiana
empreendimento digno,
ao novo curso de alfabetização de
Dia da Caridade
promovendo e apoiando:
jovens e adultos que promove em sua
1.º- O desenvolvimento do
companheirismo como
elemento capaz de
proporcionar oportunidades de
servir;
2.º- O reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil e
a difusão das normas da ética
profissional;
3.º- A melhoria da comunidade
pela conduta exemplar de cada
um na sua vida pública e
privada;
4.º- A aproximação dos
profissionais de todo o mundo,
visando a consolidação das
boas relações, de cooperação
e da paz entre as nações.
*

Para tudo que você
pensar, dizer, ou fizer,
aplique a
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 INTERESSADOS?

sede, na Vila Zatt. O NRDC está
precisando de lápis, canetas, borracha,
régua, giz, apagador, papel sulfite,
cartolina e caneta tipo piloto, azul e
vermelha. As doações podem ser
entregues na sede do Núcleo, à Rua
Moraes Madureira, 121, Vila Zatt,
Pirituba, onde, também, serão
ministradas as aulas para jovens e
adultos, em dois períodos: manhã, das
8 às 10 horas e à noite, das 18 às 20
horas, para turmas com quinze alunos
cada.
*
. A Festa Julina beneficente promovida
pelo NRDC Vida e Esperança
acontece nos dias 24 (sábado) e 25
(domingo), na sede da entidade, na Vila
Zatt. Até lá, os esforços da direção da
entidade estão concentrados na
campanha de arrecadação de
alimentos e bebidas para as barracas
típicas. São necessários: vinho, pinga,
gengibre, açúcar, cravo, canela em pau
e em pó, maçã, abacaxi, milho para
pipoca, óleo, sal, milho verde e para
canjica, coco ralado, leite de coco, leite
condensado, leite comum, arroz,
tomate, cebola, salsicha, batata palha,
mostarda, ketchup, pão francês e para
hot dog, e mais: copos descartáveis
médios e grandes, guardanapo,
saquinhos para lanche, pratinhos,
garfinhos e espetos para churrasco.
Toda ajuda será bem-vinda.
*
. A Subprefeitura Freguesia do
Ó/Brasilândia e o Rotary Club de São
Paulo-Norte estão convidando os
demais clubes rotarianos da região
para participarem como parceiros do
projeto Beleza, Cidadania e Saúde à
Melhor Idade, que acontecerá no dia 27
de agosto, das 8h30 às 14h30, no
Largo da Matriz da Nossa Senhora do
Ó. O evento é externo e integra as
festividades dos 430 Anos da Freguesia
do Ó e se destina ao público da terceira
idade que se reúne às sextas-feiras na
Casa de Cultura Salvador Ligabue. O
Saúde e Cidadania - Rotary em Ação
oferecerá serviços de medição de
pressão arterial, glicemia, oftalmologia
e corte de cabelo. Mais informações
podem ser obtidas com Rubens Morais,
supervisor da Casa de Cultura,
telefone: 3961-5009 e com Ronaldo
Carlos de Moura, telefone: 8662-6666,
e-mail: secretaria@rotaryspnorte.org.br

Dia da Baia de Guanabara
Dia do Futebol
Dia da primeira filmagem, exibida em
1868, no Cine Paris,Rio de Janeiro
. 20 de julho
Dia da Conquista da Lua. Em 1969, o
astronauta norte-americano
Neil Armstrong é o primeiro homem a
pisar na lua.
Dia Internacional da Amizade
Dia do Revendedor de Petróleo e
Derivados
Dia Pan-americano do Engenheiro
Aniversário de nascimento de Alberto
Santos Dumont (1873)
. 21 de julho
Dia dos Mortos da Marinha
Dia Internacional dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Domésticos (ONU)
. 22 de julho
Dia do Cantor Lírico
. 23 de julho
Dia do Guarda Rodoviário
Declaração de Maioridade de d.
Pedro II, em 1840
. 24 de julho
Dia da Iluminação Elétrica no Brasil
Dia do Calouro
. 25 de julho
Dia do Colono
Dia Nacional da Agricultura
Dia do Trabalhador Rural Brasileiro
Dia dos Viajantes
Dia do Escritor
Dia de São Cristovão e São Tiago
Dia do Motorista, do Taxista, do
Carreteiro, do Caminhoneiro

Correspondência recebida

. Boletins

RC Lavras, Minas Gerais
RCSP Pirituba
Rotary Club do Rio de Janeiro
RCSP Vila Alpina
. Convite do RCSP Freguesia do Ó
para a reunião de 27/7/2010
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Envolva-se com o Rotaract e
aprenda
Por Arnold R. Grahl
Notícias do Rotary International -- 20 de junho 2010

Projetos piloto
Parceria Rotary-Amazon dá
Projetos piloto: e-clubes e
15% de desconto
Notícias do Rotary International — 1º de julho de 2010
periodicidade de reuniões

O Conselho Diretor do RI realiza
O Rotary formou uma parceria com o projetos piloto para testar idéias e
métodos inovadores que ajudem a
Amazon e lançou o novo
assegurar o futuro da organização. Os
shop.rotary.org em 1º de julho, para
clubes que participam de tais projetos
facilitar a aquisição de publicações,
funcionam como os demais, exceto por
algumas isenções quanto aos Estatutos
vídeos e outros recursos que visam
Prescritos para o Rotary Club. Não é
ajudar rotarianos nos serviços
possível acrescentar clubes ao projeto
humanitários e na divulgação do
piloto uma vez que tenha começado.
Rotary.
Atualmente, há dois projetos desse tipo
Durante o mês de julho, estamos
em andamento. O primeiro é o projeto
O rotaractiano Abdallah Mehelba discursa em oferecendo 15% de desconto em sua
de reuniões on-line chamado Projeto
19 de junho no Encontro Rotaract Préprimeira compra on-line. Além disso, Piloto de Rotary E-Club (iniciado em 1º
Convenção de 2010 em Montreal, Canadá.
de julho de 2004) e com fim marcado
todos os itens listados como
Monika Lonzinska- Lee/Rotary Images
para 20 de junho de 2010). O segundo é
US$0,01 sairão de graça para todos os o Projeto Piloto de Periodicidade de
Rotary International on Facebook
Reuniões (iniciado em 1º de julho de
Fundar um Rotaract Club em Dubai, Emirados rotarianos.
2007 com fim marcado para 30 de junho
Árabes, não foi fácil para Abdallah Mehelba. A nova estrutura do site conta com
de 2013) que permite aos clubes realizar
Rotaractiano há muito tempo, e já tendo
melhor ferramenta de busca,
reuniões com qualquer periodicidade,
servido como presidente do Rotaract Club de
permite que as pessoas usem suas
não apenas semanalmente.
Alexandria-Pharos, Egito, Mehelba lutou
Os e-clubs são mais do que uma forma
durante dois anos para conseguir os primeiros contas no Amazon.com para fazer
compras e oferece elevado nível de
conveniente de recuperar a freqüência.
associados. Com a ajuda do Rotary Club de
Dubai, o clube foi finalmente fundado em
proteção e segurança contra fraudes. O Eles permitem aos sócios pagar quotas,
2008, tendo Mehelba como presidente.
shop.rotary.org está em inglês, mas nos realizar projetos de serviços à
comunidade e operar como um clube
A experiência lhe ensinou perseverança e a
próximos meses terá sua versão em
qualquer. A única diferença é que as
importância de manter sua dedicação ao
Rotaract, mensagem que transmitiu em 19 de português e nos demais idiomas oficiais reuniões são realizadas através da
Internet com o uso de câmeras e
junho aos ouvintes do Encontro Rotaract Pré- do Rotary.
microfones. Os e-clubs podem operar
Convenção em Montreal, Canadá. "Se vocês se Devido à parceria com o Amazon,
integralmente on-line ou realizar
compremeterem com o Rotaract, aprenderão todas as compras efetuadas no
encontros também pessoalmente. Com
muito e passarão por experiências que nunca
shop.rotary.org são cobertas pela
freqüência, tais clubes incluem
teriam em outra organização do mundo",
garantia Amazon’s A to Z Guarantee. envolvimento com projetos de prestação
afirmou.
de serviços à comunidade como parte
Mehelba se tornou rotaractiano em 1998, logo Dúvidas sobre como navegar no site
após seu pai ingressar no Rotary Club de
devem ser encaminhadas à Central de dos requisitos para a permanência no
quadro social.
Alexandria e lhe pedir para fundar um Rotaract Pedidos (tel: +1-847-866-4600; eDos 200 clubes que participam do
Club. Ele se lembra de que aquela empreitada
mail: shop.rotary@rotary.org).
Projeto Piloto de Periodicidade de
também foi árdua, com alguns rotaractianos se
Reuniões, a maioria optou por reuniões
reunindo com três ou quatro rotarianos do
a cada duas semanas, alguns com férias
clube patrocinador, discutindo assuntos dos
durante o verão, e outros preferiram
quais mal entendiam. Mas com o passar dos
reunir-se mais de uma vez por semana e
meses, eles foram aprendendo.
em diversos locais. O Conselho Diretor
Ele começou seu segundo ano como presidente
do RI quer saber como a periodicidade
do clube de Dubai pouco antes de fazer 30
das reuniões dos clubes afeta fatores
anos, a idade limite para ser rotaractiano, mas
como liderança, desenvolvimento do
conseguiu terminar seu mandato. "Não posso
quadro social e retenção de sócios,
imaginar alguém deixar de ser rotaractiano e
comparecimento a reuniões, projetos de
não se tornar rotariano. Eu servi por 12 anos,
prestação de serviços e participação na
mas este não é o fim, é apenas um novo
Fundação Rotária.
começo no Rotary."
Veja relação dos clubes participantes
Sua experiência com a fundação de dois clubes
lhe ensinou que o foco inicial deve ser no
nos projetos pilotos de E-Club e
fortalecimento dos laços de amizade entre os
Periodicidade de Reuniões.
associados e o Rotary Club patrocinador, não
na realização de projetos, pois é isso que criará
a base do Rotaract Club e também
oportunidades futuras.
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MENSAGEM
Fácil e difícil
Fácil é julgar pessoas que estão sendo
expostas pelas circunstâncias.
Difícil é... encontrar e refletir sobre os seus
erros,
ou tentar fazer diferente algo que já fez
muito errado.
Fácil é... analisar a situação alheia, e poder
aconselhar sobre esta situação.
Difícil é... vivenciar esta situação, e saber o
que fazer quando for preciso,
e com confiança no que se diz .
Fácil é... analisar a situação alheia, e poder
aconselhar sobre esta situação.
Difícil é... vivenciar esta situação, e saber o
que fazer ou ter coragem para fazer.
Fácil é... demonstrar raiva e impaciência
quando algo o deixa irritado.
Difícil é... expressar o seu amor a alguém,
que realmente te conhece, te respeita e te
entende.
E é assim que perdemos pessoas especiais.
Fácil é... mentir aos quatro ventos o que
tentamos camuflar.
Difícil é... mentir para o nosso coração.
Fácil é... ver o que queremos enxergar.
Difícil é... saber que nos iludimos com
o que achávamos ter visto.
Admitir que nos deixamos levar, mais uma
vez pelas circunstâncias
Fácil é... dizer "oi" ou "como vai?" Difícil
é... dizer "adeus".
Principalmente quando somos culpados
pela partida,
desse alguém de nossas vidas...
Fácil é... abraçar, apertar as mãos, beijar
de olhos fechados.
Difícil é... sentir a energia que é
transmitida.
Aquela que toma conta do corpo como uma
corrente elétrica,
quando tocamos a pessoa certa.
Fácil é... querer ser amado. Difícil é... amar
completamente só.
Amar de verdade, sem ter medo de viver,
sem ter medo do depois.
Amar e se entregar, aprender a dar valor
somente a quem te ama.
Fácil é... ouvir a música que toca. Difícil é...
ouvir a sua consciência.
Acenando o tempo todo, mostrando nossas
escolhas erradas.
Fácil é... ditar regras. Difícil é... seguí-las.
Ter a noção exata de nossas próprias vidas,
ao invés de ter noção das vidas dos outros.
Fácil é... perguntar o que deseja saber.
Difícil é... estar preparado para escutar esta
resposta,
ou querer entender esta resposta.
Fácil é... chorar ou sorrir quando der
vontade.
Difícil é... sorrir com vontade de chorar ou
chorar de rir, de alegria.
Fácil é... ocupar um lugar na caderneta
telefônica.
Difícil é... ocupar o coração de alguém.
Saber que se é realmente amado.

NRDC
AGRADECE
Agradecemos a doação
de roupas usadas feita
pelo sr. Zank
e pelos companheiros
Orestes Gerodete e Dora
Maria para serem
entregues às pessoas
carentes de nossa
comunidade.
Agradecemos, também,
à Ivone, Josino, Orestes,
Dora, Ana Isabel e Maria
Cristina a doação feita
para a festa julina do
NRDC.
"Prezados (as)
companheiros (as)
A partir de agora uma nova
ferramenta de comunicação
está à sua disposição: " O
Blog do Governador".
Adquira o hábito de acessálo, pois ali estará contida
muitas informações úteis,
tais como: o boletim
semanal, visitas oficiais,
mensagens, curiosidades,
notícias diversas, fotos,
videos, promoção de eventos
do Distrito, dos clubes,
Minuto da Fundação Rotária
e muito mais.
Entre já:
http://governadorleardini.blogspot.co
m/

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

Companheirismo
Estão comemorando aniversário:
dia 20 - Franco, filho dos
companheiros Dora Maria e Orestes
Gerodetti
dia 24 - Danielly, filha da
companheira Ivone dos Santos
Garcia

20 de julho
Dia Internacional
da Amizade
Segundo as definições do Dicionário Aurélio, amigo é aquele ligado a outro por laços de amizade.
Em que há amizade. Amizade, portanto, é um sentimento fiel de afeição, simplatia, estima ou ternura
entre pessoas que geralmente não são ligadas por laços de família ou atração sexual.
Quem é ou tem um amigo ou traz no peito esse sentimento nobre, sabe que a amizade vai muito
além da definição de um dicionário. No decorrer da vida, nós desfrutamos da companhia de
diferentes tipos de amigos. Os amigos de nossa infância, dos quais nós podemos lembrar
vagamente. Os amigos da escola. O "melhor" amigo da adolescência. Colegas que encontramos no
serviço. Amigos com os quais compartilhamos bons momentos. Companheiros de farra.
À medida que envelhecemos, um amigo com o qual podemos tomar café juntos, enquanto
conversamos ou fazemos outro tipo de atividade. Mas existem também relações de amizade entre
outros tipos de pessoas de outras regiões, seja por via internet, onde amizades surgem para suprir
um vazio existente ou para descobrir outro mundo, além do seu, ou laços de amizades feitos por
pessoas de outras cidades ou regiões, que se conheceram pessoalmente e que preservam, por
muito tempo ou por consistência, esse sentimento.
Portanto, em comemoração ao Dia da Amizade, celebre a data com o amigo por perto, ou se está
longe, faça um contato, por mais breve que seja e reacenda os laços que os unem de amizade, de
respeito. Que seu amigo saiba e sinta o quanto você o considera, o quanto você o ama como amigo.

Como surgiu
a data
A origem do Dia Internacional da Amizade é controversa. Isto é, ninguém sabe ao certo como foi que
surgiu a idéia de se criar um dia especialmente dedicado aos amigos. Entretanto, acredita-se que a
idéia tenha partido de um dentista argentino chamado Enrique Febbaro.
Segundo histórias contadas na internet, esse dentista, entusiasmado com a corrida espacial que
estava a todo vapor na década de 60, decidiu prestar uma homenagem a toda humanidade por seus
esforços em estabelecer vínculos para além do planeta Terra.
Durante um ano, Tebbaro teria divulgado o seguinte lema: "Meu amigo é meu mestre, meu discípulo
e meu companheiro". Algum tempo depois, com a chegada do homem à Lua, em 20 de julho de
1969, ele escolheu esta data para fazer uma festa dedicada à amizade.
A história diz, ainda, que a comemoração tornou-se oficial em Buenos Aires, capital da Argentina, em
1979 e, devagarzinho, acabou sendo adotada em outras partes do mundo.
(Transcrito do blog http://governadorleardini.blogspot.com de Paschoal Flavio Leardini,
governador 2010/2011, do Distrito 4430).

