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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

Comissões
Administração: Orestes Gerodetti
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
Restaurante Golden Grill
Rua Barão de Pombalinho, 60
Fones: 3615-2121 e 3611-0365

. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klingnsmith

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

Sócios Honorários
Antonio Roberto Risson
Francisco Carneiro de Souza
Isabel Cabello Cabrera
Leonildo Seawright
Ricardo Costa Garcia
Ronaldo Carlos Moura

Recuperação de frequência
. Os sócios devem comparecer pelo menos à
metade das reuniões semestrais do clube. (Alguns
clubes podem ter requisitos mais rigorosos). Caso
precise faltar, o sócio poderá recuperar a frequência
no período compreendido entre os 14 dias antes e
14 dias depois da reunião. Se estiver viajando,
poderá comparecer à reunião em um clube da 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 há clube por perto ou
uma situação de emergência impedir o sócio de
comparecer a uma reunião? - Uma opção é
recuperar a frequência 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, ou
consulte os websites e os regimentos do RI, para
mais informações.

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
"De mãos dadas com a comunidade para servir
melhor”
Clube padrinho: Rotary Club de São PauloNorte
Presidente: Maria Cristina da Silva
e-mail: cristinasilv@gmail.com
fone: 3672-1762
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti
e-mail: doragerodetti@gmail.com
fone: 3865-4885
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Resumo da
última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
ordinariamente na segunda-feira, 26 de julho, a partir
das 20 horas, no Restaurante Golden Grill; os
trabalhos foram abertos pela presidente Maria
Cristina da Silva que, antes de dar início à reunião,
convidou a todos para um momento de oração; após
cumprimentar e agradecer a presença de todos,
solicitou ao companheiro Bruno Leone que fizesse o
protocolo da reunião; depois, solicitou à secretária
Dora que fizesse o expediente da Secretaria. O
companheirismo foi feito, excepcionalmente, pelo
presidente da Comissão de Administração, Orestes
Gerodetti, que saudou os aniversariantes da semana
e leu mensagem especial dedicada aos avós,
lembrando a data que é celebrada no dia de hoje.

. Palestra - Na sequência, a companheira
jornalista Celia Morau proferiu a palestra
Desenvolvimento e Comunicação Social na região
noroeste, abordando aspectos mais abrangentes e
locais da situação sócio-econômica onde o nosso
clube está inserido; formulou propostas para o
estreitamento da relação do RCSP Noroeste com a
imprensa regional e apresentou um plano específico
para incremento da comunicação do Clube,
otimizando os meios de divulgação já existentes. Ao
final, trocou informações e sugestões sobre o tema
da palestra com os companheiros presentes.
. Fundação Rotária e visita ao NRDC
- O companheiro Fabrízio Davide Pietro Torrini, da
Comissão da Fundação Rotária, deu novas
informações sobre a elaboração de projetos com
subsídios equivalentes disponíveis para este ano
rotário. Relatou, também, a visita que efetuou no
sábado, 24 de julho, com o companheiro Orestes
Gerodetti, à sede do NRDC Vida e Esperança. Em
contato com a direção da entidade, puderam
constatar o esforço que é feito para o atendimento
da comunidade carente por meio da distribuição de
leite, aulas de alfabetização para adultos, entre
outros serviços, em condições muito limitadas diante
dos parcos recursos financeiros e materiais
disponíveis no local. Uma das primeiras providências
será o encaminhamento à Governadoria do Distrito
4430 do projeto de subsídios simplificados, cuja
finalidade é de equipar a sede do NRDC com um
fogão industrial com forno e uma geladeira. Também
serão angariados recursos entre os companheiros
do RCSP Noroeste para confecção e instalação de
uma placa na entrada da sede do NRDC,
reforçando, assim, os vínculos do nosso clube com
aquele Núcleo Rotário e a Associação Vida e
Esperança.

. Bolsas de Estudo - O companheiro Josino
Bentes Monteiro, da Comissão de Relações
Públicas, informou que um convênio firmado entre o
NRDC Vida e Esperança e a Uniesp, possibilitou que

cerca de duzentos e cinquenta jovens carentes da
região se candidatassem a uma bolsa de estudo
integral naquela universidade paulistana. O vestibular
aconteceu no domingo, 25 de julho, nas
dependências do Colégio Conelo Marques, em
Pirituba, que cedeu suas instalações especialmente
para o exame. Outro vestibular para mais
quatrocentos jovens inscritos no programa das bolsas
de estudo está programado para a sexta-feira, dia 30
de julho, desta vez nas dependências da própria
universidade. Os candidatos concorrem às vagas nos
cursos de Letras, Geografia, História, Ciências
Biológicas, Nutrição, Enfermagem e Educação Física.
. Novo local de reuniões - A presidente Maria
Cristina da Silva esclareceu que as reuniões
semanais do nosso Clube estão acontecendo,
temporariamente, no Restaurante Golden Grill (Rua
Barão de Pompalinho, 60, próximo à Ponte da
Freguesia do Ó) por causa da reforma das
instalações e mudança de direção do Restaurante
Moinho D´Ouro, onde nos reuníamos anteriormente.
Informou, ainda, que outras opções podem ser
estudadas, visando oferecer conforto e instalações
adequadas ao bom desenvolvimento dos nossos
encontros semanais. Lembrando, ainda, que a
próxima reunião, dia 2 de agosto, será realizada
neste mesmo local, agradeceu a participação de
todos, deu os trabalhos por encerrados, convidando
para o jantar que se seguiu.

. Correções - Diferentemente do que foi
publicado no resumo da reunião do dia 19 de julho,
apenas a companheira Maria Luiza, presidente do
RCSP-Brás, transferiu sua reunião para participar
conosco do Fórum, ministrado pelo EGD Ronald
D´Elia. Naquela reunião, também, tivemos a
satisfação de contar com a presença do presidente
do RCSP-Freguesia do Ó, companheiro Jefferson
Carvalho e o companheiro João Alberto Naldoni, do
mesmo clube. E o nome correto da esposa do
companheiro Luiz Roberto de Oliveira, do RCSP
Brás, participantes daquele mesmo Fórum, é Sandra
Morais de Oliveira.

Agenda
. 2 de agosto - 20h
Reunião ordinária - Companheirismo
Local: Restaurante Golden Grill
Rua Barão de Pombalinho, 60
(próximo ponte Freguesia do Ó)
. 7 de agosto
1º Seminário de Desenvolvimento do Rotary
Colégio Rio Branco
Av. Higienópolis, 996
das 8 às 13h
Inscrições no local, na abertura do evento
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Correspondência
recebida

Datas comemorativas
. 27 de julho
Dia do Motociclista

. Boletins
RCSP Pirituba
RC Rio de Janeiro
. Convites
Do RCSP Norte para a visita oficial do
Governador do Distrito 4430, dia 18 de agosto
. Publicações
Carta mensal nº 1, do Governador Paschoal
Flávio Leardini

. 28 de julho
Dia do Agricultor
. 1º de agosto
Dia do Capoeirista
Dia do Selo Postal Brasileiro
. 3 de agosto
Dia do Tintureiro
. 4 de agosto
Dia do Padre, do Pároco e do Sacerdote

Companheirismo
Comemoram aniversário nesta semana:
. Josy - filho do ex-presidente Josino Bentes
Monteiro; dia 29 de julho
. Bianca (Bibi) - neta do nosso vice-presidente
Hercules Guilardi - sábado, 31 de julho
. Maria Bernadette Cola, a nossa presidente
indicada para o ano rotário 2011/12; dia 15 de
agosto
. Frederico - filho dos companheiros Dora Maria
Leme do Prado Gerodetti e Orestes Gerodetti.
Dia 8 de agosto.

Oração Paterna
PAI!
Pai nosso de todos os dias,
Imagem e semelhança Daquele lá do céu
Um ser especial, um companheiro fiel!
Fonte de amor, de esperança e de sabedoria!
Tudo que sabemos e somos, aprendemos
contigo.
Ensinaste-nos dando exemplos, fazendo!
Assim crescemos, fazendo e aprendendo,
sempre vendo em ti um modelo, um amigo.
De ti, trazemos no sangue e nos nomes, gotas
e pedacinhos, verdadeiros símbolos de amor e
carinho, que se integraram à nossa vida,
fazem pa!rte do nosso ser.
Ser pai é mais que missão, é exercício pleno
de amor, através da entrega e da doação. É dar
a própria vida, para que os filhos possam viver!
Pai, obrigado pela VIDA

. 5 de agosto
Dia Nacional da Saúde
. 8 de agosto
Dia dos Pais
. 9 de agosto
Dia Internacional dos Povos Indígenas

Acontecimentos rotários
. O RCSP Vila Alpina realiza na sexta-feira, 30
de julho, reunião-palestra sobre "Os valores do
Rotary", proferida por Valdemar L. Armesto. O
evento acontece na Legião Mirim de Vila
Prudente, localizada na Rua João Batista Mendo,
nº 200, Jardim Avelino, das 12 às 13h30.
. No domingo, 1º de agosto, o RCSP Vila Matilde
Centenário promove sua 1ª Feijoada
Beneficente, com início às 12 horas. O local do
evento é a Associação Cultural Esportiva NipoBrasileira de Vila Matilde, Rua Antonio Juvenal,
441, Vila Dalila. Adesão: R$ 15,00, sendo as
bebidas cobradas à parte; crianças até 10 anos
não pagam. Simultaneamente à feijoada, será
realizado um bingo, também beneficente.

O Seminário de Desenvolvimento do Rotary
será realizado no sábado, dia 7 de agosto, das 8
às 13 horas, no Colégio Rio Branco Higienópolis,
tendo como coordenadores Zenemon Yamamoto
e Dagoberto Sarpe Nogueira. Constam da
programação palestras, paineis e debates sobre
temas de interesse dos dirigentes, lideranças e
rotarianos em geral. As inscrições serão abertas
às 8 horas, no próprio local do Seminário, à
Avenida Higienópolis, 996.
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Rotary Clube SP Noroeste
há 38 anos servindo a comunidade
Prestes a completar 38 anos de atividades, o
RCSP-Noroeste já se prepara para
a comemoração, que deverá ocorrer no dia 30 de
agosto, em uma reunião festiva que coincidirá
com a visita do governador do Distrito 4430,
Paschoal Flavio Leardini.

O Rotary Club de São Paulo-Noroeste 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 RCSP-Noroeste 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 200203. 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
Um dos principais objetivos do Rotary Club de
São Paulo-Noroeste, desde o início das suas
atividades, é a fundação de outros clubes de
Rotary na região. Atualmente, tem como
afilhados os clubes da Freguesia do Ó, Pirituba e
o Núcleo do Rotary de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança.

As mulheres no
Rotary Noroeste
. Até 1989, tanto o Regimento Interno como
os Estatutos do Rotary International previam
que apenas homens poderiam ser sócios de
Rotary Club. A partir de uma decisão de
1987, tomada pela Suprema Corte dos
Estados Unidos, que ratificou a decisão
adotada pela corte do Estado da Califórnia,
no sentido de que Rotary Clubs possuem
um "objetivo comercial" e são, de certa
maneira, organizações abertas ao público,
permitiu que mulheres passassem a ser
admitidas como sócias em toda e qualquer
jurisdição que tivesse leis semelhantes.
. A alteração dos documentos estatutários
foi efetuada pelo conselho de legislação de
1989, que votou pela eliminação da posição
até então adotada de que todo Rotary Club
deve ser uma organização "exclusivamente
masculina". Desde então, mulheres têm se
tornado sócias e líderes de clubes e distritos
em todo o mundo.
. E no Rotary Club de São Paulo-Noroeste
não tem sido diferente. As mulheres
participam ativamente da vida e da história
do clube, desde os anos 1990. Já
presidiram o Conselho Diretor, as seguintes
associadas - 1999/00 - Jacqueline
Jeanette Loeb Loch; 2004/05 - Ana Isabel
da Silva Vergueiro Lobo; 2005/06 Jacqueline Jeanette Loeb; 2007/08 - Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti; 2008/09 Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo. A
atual presidente, ano rotário 2010/11, é a
empresária do ramo de confeitaria Maria
Cristina da Silva e a presidente indicada
para o período 2011/12, Maria Bernadette
Cola.
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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

Instituto de Santos é voltado
para líderes rotários
. O divulgador do Instituto Rotary de Santos no Distrito 4430, Valdemar L. Armesto, está informando
que o 33º Instituto Rotary será realizado no período de 9 a 12 de setembro, naquela cidade do litoral
paulista.
O Distrito 4430 é um dos anfitriões do Instituto e a presença dos representantes dos seus clubes
mostrará a força e a união do mesmo distrito.
A participação no Instituto é uma oportunidade de saber mais sobre as atividades e programas atuais
do Rotary e suas perspectivas para o futuro, além de debater novas idéias para a organização.
No Instituto estarão presentes os líderes do Rotary no Brasil e alguns convidados do exterior, o que
cria um clima único para troca de experiências, novos conhecimentos e contatos que enriquecerão a
atuação de todos no Rotary.
Para incentivar a participação de novas lideranças, a inscrição de Governadores Assistentes e de
Líderes Rotários é parcialmente subsidiada.
Inscrição para Governadores - R$ 450,00
Inscrição para Governadores Assistentes - R$ 200,00
Inscrição para Líderes Rotários - R$ 200,00
Para formalizar a inscrição e reserva de hotel, visite o site: www.institutorotarysantos.com.br

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 os interessados?
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A origem do Dia dos Pais
enviou uma petição à Associação Ministerial
de Spokane, cidade localizada no estado de
Washington. Também pediu auxílio para uma
entidade de jovens cristãos da cidade.
O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi
comemorado em 19 de junho daquele ano,
aniversário do pai de Sonora.
A rosa foi escolhida como símbolo do evento,
sendo que as vermelhas eram dedicadas aos
pais vivos e as brancas,
Aos falecidos.
A partir daí a comemoração difundiu-se da
cidade de Spokane para todo o estado de
Washington. Em 1924, o presidente Calvin
Coolidge apoiou a idéia de um Dia dos Pais
Nacional e, finalmente, em 1966 o presidente
Lyndon Johnson assinou uma proclamação
presidencial declarando o terceiro domingo
de junho como o Dia dos Pais.
(Alguns dizem que foi oficializada pelo
presidente Richard Nixon, em 1972).

Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma
origem semelhante ao Dia das Mães, e em
ambas as datas a idéia inicial foi
praticamente a mesma - criar datas para
fortalecer os laços familiares e o respeito por
aqueles que nos
Deram a vida.
Conta a história que em 1909, em
Washington, Estados Unidos, Sonora Louise
Smart Dodd, filha do veterano da guerra civil,
John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão
dedicado às mães, teve a idéia de celebrar o
Dia dos Pais. Ela queria homenagear seu
próprio pai, que viu sua esposa falecer em
1898 ao dar a luz ao sexto filho, e que teve
de criar o recém-nascido e seus outros cinco
filhos sozinho. Algumas fontes de pesquisa
dizem que o nome do pai de Sonora era
William Jackson Smart, ao invés de
John Bruce Dodd.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa do pai
ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a
ajuda de ninguém. Então, em 1910, Sonora

No Brasil, a idéia de comemorar esta data
partiu do publicitário Sylvio Bhering e foi
festejada pela primeira vez no dia 14 de
agosto de 1953, dia de São Joaquim,
patriarca da família. Sua data foi alterada
para o segundo domingo de agosto, por
motivos comerciais, ficando diferente das
americana e européia.

Em outros paises
Pelo menos treze paises também comemoram
o Dia dos Pais a sua maneira e tradição: Itália,
Espanha, Portugal, Reino Unido, Argentina,
Grécia, Canadá, Alemanha, Paraguai, Peru,
Austrália, África do Sul e Rússia.
Independente do seu lado comercial, é uma
data para ser muito comemorada, nem que
seja para dizer um simples obrigado papai!
Origem na antiguidade - Segundo a
Enciclopéia Livre Wikipedia, o Dia dos Pais
tem origem na antiga Babilônia, há mais de
quatro mil anos. Um jovem chamado Elinesu
moldou e esculpiu em argila o primeiro cartão;
desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai.

