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Conselho Diretor
Presidente: Maria Cristina da Silva
Vice-presidente: Hercules Guilardi
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: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente indicada 2011/12: Maria Bernadette Cola

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

. Reuniões

. Distrito 4430

. Clubes afilhados

Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klingnsmith

RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
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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

Agenda
. 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
. 9 de agosto
Reunião ordinária
Novo local: Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269
Início: 20h30
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 Paulo-Norte
Presidente: Maria Cristina da Silva
e-mail: cristinasilv@gmail.com
fone: 3672-1762
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti
e-mail: dora.gerodetti@gmail.com
fone: 3865-4885

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

. 10 de agosto
1ª Reunião Festiva da ASFAR-SP
Gestão 2010/2011
Campanha do mês: leite em pó
Sede social da ASFAR, às 14h30

Visita do Governador
. Na segunda-feira, 9 de agosto, o RCSP
Brás recebe a visita oficial do Governador
do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini.
Em reunião-almoço, a partir das 13 horas,
no Hotel Mega Polo Moda.
Correspondência recebida

. Boletins
RCSP Brás, edição nº 1
RCSP Freguesia do Ó (site atualizado)
RCSP São Caetano do Sul (A Tocha)
RC Rio de Janeiro

. Convites
Do RCSP Norte para a visita oficial do
Governador do Distrito 4430, dia 18 de agosto
Calendário de visitas oficiais do Governador
do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini: 3
de agosto - RCSP Guaianases; 5 de agosto RCSP Água Rasa e 9 de agosto - RCSP Brás
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Resumo da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
ordinariamente dia 2 de agosto de 2010 no
Restaurante Golden Grill, tendo os trabalhos sido
abertos pela presidente Maria Cristina da Silva, que
após a saudação à Bandeira Nacional, convidou a
todos para acompanhá-la na oração do dia, feita em
homenagem aos pais. O diretor de protocolo Bruno
Leone enunciou a formação da mesa diretora dos
trabalhos: no lugar nº 1, a presidente Maria Cristina
da Silva; lugar nº 2, o diretor-tesoureiro Francisco
Miguel Vaz de Lima e lugar nº 3, a secretária Dora
Maria L. do Prado Gerodetti; finalizando, deu as
boas-vindas e agradeceu a presença da convidada
Camila Vaz de Lima, filha do companheiro Francisco.
O expediente foi feito pela 1ª secretária Dora Maria L.
do Prado Gerodetti que relacionou a
correspondência recebida na semana e enfatizou o
convite da ASFAR, que realiza sua 1ª reunião festiva
no próximo dia 10.
O companheirismo foi feito por Vinicius Peppe Leone
que saudou os aniversariantes da semana e relatou
as datas festivas comemoradas no mesmo período.
Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini falando sobre a Fundação Rotária
enfatizou dois assuntos: a importância da
participação de todos no Seminário de
Desenvolvimento do Rotary que acontecerá no
sábado, dia 7 de agosto, uma oportunidade de
treinamento para os novos filiados, de reciclagem e
atualização dos companheiros e lembrou, também,
que os projetos de subsídios simplificados serão
escolhidos até 27 de agosto, entre os quais, cinco
serão sorteados. Lembrou, em seguida, a
necessidade da observação dos prazos para o
pagamento da contribuição anual espontânea à
Fundação Rotária que pode, inclusive, ser
parcelada. Finalizando, leu a mensagem do
presidente do RI 2010/2011,
Ray Klinginsmith (ver no destaque).

Companheirismo - A presidente Maria Cristina da
Silva ressaltou que o tema central desta reunião é o
companheirismo e, assim sendo, convidou o
associado Vinicius Peppe Leone para relatar a
experiência vivida recentemente por ele quando
visitou Angola. Vinicius disse que esta foi a sua
quinta visita, a trabalho, àquele país africano que
passa por grandes transformações políticas e de
crescimento econômico.
Pôde constatar a forte presença de empresas
brasileiras atuando em obras de infra-estrutura, a
consequente necessidade de contratação de mãode-obra especializada, o que representa boas
oportunidades de trabalho e de empreendimentos
para os jovens brasileiros.
Finalizando, ressaltou que o povo angolano é muito
receptivo e esperançoso, por isso, Vinicius sentiu
que será muito bom poder ajudá-lo por meio de
investimentos em educação, serviços e
industrialização.
Na sequência, o companheiro Bruno Leone, que
também esteve em Angola, falou da oportunidade
que teve de visitar o Rotary Club de Luanda, a troca
de gentilezas com os companheiros daquela
localidade, as dificuldades com as quais se
defrontam para fortalecer a estrutura rotária local
ainda dependente da vizinha África do Sul.
Mas, enfatizou que encontrou um grupo disposto e
comprometido com os ideais rotários, o que é muito
importante para alcançarem os objetivos que
almejam para seu país e o Rotary.
Encerramento - Colocando a tribuna à disposição
dos presentes e ninguém fazendo uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva convidou a todos
que saudassem as bandeiras hasteadas; em
seguida, deu os trabalhos por encerrados e
convidou para o jantar de companheirismo.

Fortalecer Comunidades - Unir Continentes Ventos de mudança
Que mundo incrível este nosso! Os avanços
tecnológicos estão ocorrendo com tanta
velocidade, causando mudanças constantes em
nossas profissões e vida pessoal. Ainda assim,
aproximadamente um terço da população mundial
continua vivendo em condições mínimas de
sobrevivência. É um contraste muito grande e
motivo de preocupação.
O Rotary tem, ao mesmo tempo, uma herança
digna e um futuro brilhante. Minha missão principal
como presidente é destacar a vitalidade e
viabilidade dos Rotary Clubs e ajudá-los a ter
sucesso em meio às mudanças pelas quais a
sociedade vem passando. Esta é uma tarefa
importante porque são os clubes que trazem alívio
aos problemas da sociedade e desta forma fazem
do nosso mundo um lugar melhor.
Ventos de mudança era uma expressão nova
quando eu era bolsista do Rotary na África do Sul,
no início de 60. Ela me faz pensar nas mudanças

Que nossa sociedade e, por consequência, nossa
organização vêm sofrendo.
Estamos hoje passando por uma fase de inovações
no Rotary International. Temos a habilidade de
analisar todos os nossos programas e práticas para
decidir se eles podem ser melhorados e de que
maneira isto pode ser feito, respeitando nossos
valores. Espero que os rotarianos saibam
aproveitar esta oportunidade para identificar e
implementar mudanças em seus clubes e distritos.
O Rotary pulsa em nossos 33.000 clubes e são eles
que trazem mudanças, sempre Fortalecendo
Comunidades - Unindo Continentes.
Se conseguirmos tornar nossos clubes Maiores,
Melhores e Mais Fortes no próximo ano, ficará claro
que o futuro do Rotary será brilhante. Temos sorte
de ser rotarianos e, assim, poder fazer do mundo
um lugar melhor.
Ray Klinginsmith, presidente de RI 2010/11.
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Datas comemorativas

Momento de reflexão
Perguntaram ao
Dalai Lama:
"O que mais te
surpreende na
Humanidade?"
E ele respondeu:
"Os homens... porque
perdem a saúde para
juntar dinheiro,
depois perdem
dinheiro para
recuperar a saúde.
E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem
do presente de tal forma que acabam por não viver
nem o presente, nem o futuro.
E vivem como se nunca fossem morrer... e
morrem... como se nunca tivessem vivido.”

. 9 de agosto
Dia Internacional dos Povos Indígenas
. 11 de agosto
Dia do Advogado, do Estudante, do Garçon,
do Hoteleiro e da Televisão
. 12 de agosto
Dia Nacional das Artes
Dia Internacional da Juventude
. 13 de agosto
Dia do Economista
. 15 de agosto
Assunção de Nossa Senhora
Dia da Informática
Dia dos Solteiros
. 16 de agosto
Dia dos Filósofos
. 17 de agosto
Dia do Patrimônio Histórico

Acontecimentos rotários
. A ASFAR-SP, Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo, promove a 1ª reunião festiva da
gestão 2010/2011 dia 10 de de agosto, 3ª feira, às 14h30, na sede social da própria associação. O evento é
uma realização conjunta dos RCSPAlto da Mooca, Memorial da América Latina, Sul e Jardim América, que
na condição de anfitriões promovem a campanha do leite em pó, com arrecadação de acordo com o
critério das associadas.
. Foi assinado na sexta-feira, 30 de julho, o termo de cooperação educacional entre o Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região e a Fundação Rotarianos de São Paulo, mantenedora das Faculdades
Integradas Rio Branco. O acordo prevê a concessão de desconto especial a magistrados e servidores nos
valores das semestralidades de cursos de graduação e pós-graduação. "Quando nossos magistrados e
servidores têm oportunidade de se aprimorar, a Justiça e os serviços prestados à população também se
aprimoram", afirmou o presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Decio Sebastião Daidone. "Por
isso, é com muita satisfação que hoje assino este termo", completou. Participaram, também, do ato de
assinatura do termo a desembargadora Jane Granzoto, representando a Escola de Magistratura; o
desembargador Marcelo Freire Gonçalves; Custódio Filipe de Jesus Pereira, diretor-geral da Fundação
Rotarianos; a servidora Vera Lucia Carvalho Miranda; membros da Fundação e servidores do Tribunal.

Acontece na região noroeste
. A Distrital Noroeste da Associação Comercial de São Paulo participa do Encontro com os
Presidenciáveis segunda-feira, 9 de agosto, às 13h30, no Memorial da América Latina, Avenida Auro
Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. É uma oportunidade que se apresenta aos candidatos Dilma
Rousseff, José Serra e Marina Silva debaterem propostas e perspectivas de crescimento do País. O
Encontro é uma realização da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações
Comerciais; os filiados e convidados da ACSP-Noroeste interessados em participar devem confirmar
presença pelos telefones: 3831-8336 e 8454-2369.
. A Vila Nova Cachoeirinha comemora em agosto seu 77º aniversário, com uma programação festiva que
começou sexta-feira, 6 de agosto, no Centro de Cultura da Juventude, para onde foi transferida a sessão
solene da Câmara Municipal de São Paulo. Na ocasião, foram homenageados empresários, lideranças
comunitárias, moradores e instituições de saúde e assistenciais da região. Os eventos do aniversário do
bairro prosseguem no dia 14, com ato cívico no Largo do Japonês e uma Feira de Saúde e Cidadania no
mesmo local.

Companheirismo
Comemoram aniversário nesta semana:
.O nosso vice-presidente e sócio fundador do RCSP Noroeste, Hércules Guilardi; e a companheira
Maria Bernadette Cola, dia 15 de agosto, Domingo.
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Rotary Clube SP Noroeste
comemora em agosto 38 anos de atividade

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.
Foram muitos os governadores que
acompanharam a vida do nosso clube. Pelo
Distrito 4610 tivemos: Paulo Viriato Correa da
Costa (1972/73); Carlos Wamondes de Macedo
(1973/74); Gino Pereira dos Reis (1974/75);
Lourenço Fló Junior (1975/76): Agostinho Bruno
(1976/77): Décio Fernandes de Vasconcellos
(1977/78): Jorge Nahas Siufi (1978/79); Eulógio
Emilio Martinez (1979/80): José Luiz Lemos da
Silva (1980/81): Luiz Armando Lipel Braga
(1981/82): Antonio Simões Ladeira (1982/83):
Octávio Leite Valejo (1983/84): Carlos Alberto
Hernandez (1984/85): José Alfredo Pretoni
(1985/86): José de Faria Granja (1986/87):
Antonio José Da Costa (1987/88): Dante
Galvanese Amato (1988/89): Hugo Maia de
Arruda Pereira (1989/90) e Nelson Aparecido
Celico (1990/91).

Quando a região passou a pertencer ao Distrito
4430, acompanharam nossas gestões os
governadores: Paulo Rossi Pinto (1991/92);
Milton Martins Lopes (1992/93); Iscandar Tayar
(1993/94); Salvador Strazzeri (1994/95); Paulo
Chedid (1995/96); Valmir Madázio (1996/97);
Kazuiro Mori (1997/98); Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva (1998/99); Robert Klingspiegel
(1999/00); Fausto Amadeo Francisco Favale
(2000/01); Romeu Giora Junior (2001/02);
Valdemar Lopes Armesto (2002/03); José Luiz
Toro da Silva (2003/04); Paulo de Tarso Muniz
(2004/05); Ari Sergio Del Fiol Módulo (2005/06);
Paulo Eduardo de Barros Fonseca (2006/07);
Ronald D´Elia (2007/08); João Freire D´Avila
Neto (2008/09) e Juvenal Antonio da Silva
(2009/2010).
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.
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 atual governador do
Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini.

Agosto
Mês do Desenvolvimento
e Expansão do
Quadro Social
No calendário rotário, vários meses e
semanas são designados para
homenagear os principais programas do
Rotary International.
Assim, agosto foi escolhido o Mês do
Desenvolvimento e Expansão do Quadro
Social, quando deve-se focalizar a
atenção na necessidade contínua do
Rotary de aumentar o número de sócios,
manter os atuais engajados e fundar
novos clubes.
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O Rotary no Brasil
e no mundo
O que é o Rotary
. Fundado em 1905, o Rotary é a primeira organização de clubes
dedicados à prestação de serviços do mundo. Guiada pelo lema "Dar de
si antes de pensar em si", a organização batalha pelo alcance da
verdade, justiça, melhores relações entre os povos e paz mundial. As
Avenidas de Serviços do Rotary apoiam voluntarismo internacional e
comunitário por intermédio das atividades de seus clubes e da promoção
da ética em todas as profissões.

Objetivo do Rotary Internacional
. O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo emprendimento
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 vida pública e privada
4. a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações,
da cooperação e da paz entre as nações.
Missão da Fundação Rotária
. A missão da Fundação Rotária do Rotary Internacional é
capacitar os rotarianos para que possam promover a boa
vontade, paz e compreensão mundial por meio de apoio a
iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do
combate à pobreza.
Por não ter fins lucrativos, a Fundação Rotária não pode
prescindir das contribuições de pessoas que acreditam em
seu trabalho em pról de um mundo melhor.

Ênfase de trabalho para 2010/2011

. No Brasil

. Recursos hídricos/saneamento

Rotarianos: 52.548; clubes: 2.308;
Distritos: 38
Rotaractianos: 14.260; clubes: 620
Interactianos: 16.031; clubes: a697
Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário: 258; voluntários: 5.934
Número de rotarianas: 9.900

. Promoção da saúde
. Alfabetização e o combate à fome

Quantos somos
. No mundo
Rotarianos: 1.232.896 - Clubes: 33.574;
Distritos: 534
Países e regiões: 210; Rotaractianos:
174.271; clubes: 7577; países: 164
Interactianos: 274.160; clubes: 11.920;
países: 131
Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário: 6.618; voluntários: 152.214;

Quem pode
ser rotariano
Pessoas que buscam encurtar distâncias
que separam a humanidade de um
mundo melhor, qualificadas na busca da
honestidade e respeitadoras do trabalho e
da comunidade.
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Aldeia do Pico do Jaraguá
abriga 50 famílias indígenas
No Estado de São Paulo, cinco mil indígenas dos povos Guarani, Terena Kaigang e Krenak
vivem em 28 aldeias espalhadas na região centro-oeste, no Vale do Ribeira, na Capital e no
litoral norte e sul
A maioria dos indígenas do Estado de São Paulo vive em comunidades. Os dados são da chefia
do serviço de assistência da Administração Regional da Funai no Estado. Há, também, índios que
moram e trabalham na Capital, mas não vivem em aldeias e não têm terra definida. É o caso dos
mil e quinhentos Pankararu, originários de Pernambuco, que estão na cidade de São Paulo há
muitos anos. Além desses, moram na região metropolitana de São Paulo os Fulni-ô, Xavante,
Xucuru, Kariri-Xocô e Pinkararé.
Ao todo, são 17 mil hectares de terras indígenas no Estado. A maior fica na cidade litorânea de
Mongaguá, na terra Aguapeu, com 4.500 hectares. Mas, ainda há situações precárias de
demarcação de terra, principalmente na cidade de São Paulo.

99 de
de agosto
agosto éé oo
Dia
Dia Internacional
Internacional dos
dos
Povos
Povos Indígenas
Indígenas
Os Guaranis e a cidade
As aldeias indígenas na Capital são muito pequenas. Os indígenas vivem numa situação difícil,
principalmente os Guarani da Aldeia Jaraguá, onde há 300 índios com menos de dois hectares de
terra demarcados pela Funai. Apesar da proximidade junto à população urbana, o índio Guarani
preserva muito sua cultura.
Embora haja dificuldade de adaptação dos povos indígenas nas cidades, hoje o que se registra é
um crescimento dessa população e, felizmente, isso vem acontecendo não só em São Paulo, mas
no Brasil inteiro; a Funai estima que em torno de 470 mil índios vivem em aldeias em todo o País.
Aldeia do Pico do Jaraguá
A Terra Indígena Jaraguá localiza-se às margens da Estrada Turística do Jaraguá, cerca de 500
metros do Parque Estadual do Jaraguá, na região noroeste da cidade. Há duas pequenas aldeias Yutu e Pyan, separadas pela Estrada Turística. A área é pequena - 1,75 hectares - para a
população que abriga, 50 famílias Guarani Mbya e Nhandeva, com cerca de 200 pessoas (dados
de 2005).
Situação fundiária
A Terra Indígena Jaraguá foi identificada em 1983 e teve sua demarcação efetuada sob vigência
do Convênio Funai-Sudelpa 00484 e sancionada por despacho do governador, em 1986. Foi
declarada de posse permanente indígena e teve sua demarcação administrativa homologada pelo
Decreto Presidencial 94221, de 14/4/1987. Em 1987, foi registrada no 18º CRI de São Paulo.
Atualmente, a Terra Indígena Jaraguá se encontra em processo de revisão de seus limites.
A Administração Regional da Funai em São Paulo alerta que a ampliação das terras é urgente e
necessária. Apenas isso poderá fazer com que os Guarani não vivam na dependência de recursos
externos; eles sabem reger a própria vida, só precisam de um espaço digno. Se isso não ocorrer,
os processos de empobrecimento e marginalização atualmente em curso poderão trazer
consequências irreversíveis.
Moradias - As casas são construídas com materiais de alvenaria, tábuas, telhas de barro e de
amianto. A Terra Indígena Jaraguá dispõe de energia elétrica, fornecimento de água, uma "casa de
rezas", uma escola infantil (CECI) e uma escola estadual, com professores indígenas e bilingue.
Não há saneamento básico, nem posto de saúde; o lixo é coletado pelo serviço público.
(Fonte de pesquisa: www.cpisp.org.br)

