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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

Presidente do RC de São Luís, MA
visita o Noroeste

Celia Baldez Neves prestigiou a nossa reunião de companheirismo,
dia 9 de agosto. (Pág. 3)

Aos 430 anos,
Freguesia do Ó
mescla nostalgia
e progresso
Bairro, considerado um dos
mais antigos de São Paulo,
comemora aniversário
em agosto.
(Página 8)
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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

.Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith
.Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
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

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

Agenda
. 16 de agosto
Reunião ordinária
Novo local: Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269
Início: 20h30
. 29 de agosto
Missa em ação de graças pelos 38 anos de
existência do RCSP Noroeste
Paróquia Nossa Senhora da Expectação do Ó
Largo da Matriz, Freguesia do Ó
11 horas - Participe. Você é nosso convidado.
. 30 de agosto
Reunião festiva de aniversário do Clube
Visita oficial do governador do Distrito 4430
Carlino Ristorante, às 20h30
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Resumo da última reunião
. O RCSP-Noroeste reuniu-se ordinariamente no dia 9 de
agosto, no salão de eventos do Carlino Ristorante, o
novo local aprovado para ser a sede dos seus
encontros. Os trabalhos foram abertos pela
presidente Maria Cristina da Silva, que convidou a
todos para saudação às bandeiras hasteadas na
panóplia, ao momento de reflexão e à oração do dia.
Em seguida, solicitou ao diretor de protocolo, Bruno
Leone, que anunciasse a composição da mesa
diretora, assim formada: lugares nº 1, presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2, EGD 2004/05, João
D´Ávila; nº 3, a secretária Dora Maria Leme P.
Gerodetti; nº 4, vice-presidente, Hercules Guilardi e
no nº 5, o governador assistente da Área 8 Chucrallah
Salem El Tayar. O expediente da Secretaria foi feito
pela secretária Dora Maria que relatou o roteiro de
visitas oficiais do Governador do Distrito 4430 no
período de 9 a 12 de agosto e a correspondência
recebida na semana.
O companheirismo foi apresentado por Edinaldo
Raimundo de Jesus que saudou os aniversariantes da
semana e citou as datas comemorativas do mesmo
período.
Seminário de Desenvolvimento do Rotary - Dando
prosseguimento à reunião, a presidente Maria
Cristina agradeceu a participação dos companheiros
no Seminário de Desenvolvimento do Rotary
realizado no sábado, dia 7, no Colégio Rio Branco.
Elogiou a organização e a qualidade das palestras e
debates, que considerou muito úteis e proveitosos. O
vice-presidente Hercules Guilardi também comentou
o Seminário, destacando que o evento teve cunho
didático, importante para a atualização sobre os
procedimentos rotários obrigatórios; lembrou, ainda,
que o desenvolvimento do quadro social e o
incremento dos meios de comunicação rotária
estiveram entre os principais assuntos abordados no

Companheirismo - Sendo este o tema central da
reunião de hoje, a presidente Maria Cristina propôs
que os companheiros façam uma lista de classificação
profissional e convidem, sempre que possível, amigos
para as nossas reuniões de acordo com o perfil rotário
de cada um. Sugeriu, ainda, que nas reuniões de
companheirismo sejam comentadas notícias da
revista Brasil Rotário e, também, enviadas notícias do
Noroeste àquela publicação, além de procurarmos
estreitar cada vez mais o contato direto com os
companheiros de outros clubes. Já o companheiro
Josino Bentes Monteiro solicitou que todos procurem
estimular as atividades das suas comissões e usem,
sempre, o pin do Rotary dentro e fora do Clube. Por
sua vez, o companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini
comentou que no último sábado, durante o Seminário,
vivenciou pela primeira vez as comparações que tanto
almejava: a média da faixa etária dos rotarianos em
geral, o que, no seu entender, se faz necessário que o
Rotary passe a competir com outras organizações
similares, pois é a única que tem sentido vertical;
considera indispensável a admissão de jovens
experientes, pensando em oferecer-lhes ferramentas
e os meios necessários para que se mantenham como
sócios ativos e participantes; e, por último, disse que
na condição de voluntários nos comprometemos em
prestar serviços, que o Rotary não existe sem
companheirismo, que são necessários mais projetos,
mais compromissos éticos e pensarmos na
comunidade, a exemplo do que tem sido feito com o
projeto do NRDC Vida e Esperança.
Fundação Rotária - O vice-presidente Hercules
Guilardi informou que há uma decisão para que os
Foruns Rotários sejam feitos em um único dia,
divididos por áreas, com treinamento extensivo a
todos os companheiros e não só aos presidentes de

João D´Ávila e Celia Baldez Neves foram recepcionados porMaria Cristina da Silva e
Bruno Leone

Clube, tornando-se, dessa
maneira, mais práticos e
objetivos.
Em seguida, o companheiro
Fabrizio lembrou que a entrega de
todos os projetos deve ser feita até
o dia 27 de agosto; no dia 14 de
setembro haverá a seleção dos
projetos mais adequados e no dia
18, a entrega dos 20 projetos
escolhidos e o sorteio de mais
cinco.
Convidados - O diretor de
protocolo, Bruno Leone, fez a
apresentação dos convidados
desta reunião: João D´Ávila, EGD
2004/05; Celia Baldez Neves,
presidente do RC de São Luís,
MA; Chucrallah Salem El Tayar,
governador-assistente da Área 8 e
sua esposa Daad; Mario Mangini,
companheiro do RC Norte e sua
esposa Irene. (Cont. pág. 4).
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Resumo da última reunião
A presidente do RC de São Luís-Sul, Celia
Baldez Neves agradeceu a acolhida, dizendo
ser muito gratificante para ela estar aqui entre
companheiros do Noroeste e nesta cidade que
considera agradável, pujante e moderna.
Explicou a estrutura do clube que preside, o local
de reuniões - quartas-feiras à noite na
Associação Rotarianos de São Luís - os
trabalhos desenvolvidos nas comunidades
carentes daquela capital, principalmente a de
Coroadinho, o envolvimento de todos os
companheiros do seu clube nesse e em outros
projetos em andamento, destacando, ainda, que
se interessou bastante pelo projeto da Psoríase,
desenvolvido pelo RCSP-Noroeste.
Finalizando, renovou os agradecimentos pela
acolhida e convidou a todos para visitá-la
quando forem a São Luís.
O EGD João D´Ávila falou da sua satisfação em
voltar a este lugar de reuniões do RCSP
Noroeste, onde já esteve em várias oportunidaDes nos últimos vinte anos, do lema deste ano
rotário - Fortalecer Comunidades, Unir

João D´Ávila: satisfação em rever os amigos que conhece há 20 anos

Continentes. elogiou o nosso projeto da Psoríase (que no
seu entendimento une a comunidade), falou da importância
do Seminário Rotário e dos programas estruturados, do
orgulho que sente em pertencer ao Rotary, que faz parte da
sua vida e é a extensão da sua família. Concluindo, falou
dos ideais rotários e agradeceu a recepção dedicada a ele
nesta noite.
Palavra livre - A presidente Maria Cristina informou que a
próxima reunião do Conselho Diretor será sábado, dia 14,
das 10 às 14h, na residência do companheiro Hercules
Guilardi e que está convidando uma profissional de
medicina para falar sobre recuperação de queimados,
assunto pertinente ao projeto de subsídio equivalente que
estamos elaborando. O companheiro Orestes Gerodetti
comentou com a presidente do RC de São Luís o trabalho

excepcional de recuperação de uma menina vinda daquela
capital há treze anos, que sofreu queimaduras graves e foi
assistida por um cirurgião plástico pertencente ao RCSP
Noroeste; por isso, se empenhará em intermediar o contato
dessa moça com o Rotary de São Luís.
Hércules Guilardi explicou à presidente Celia Baldez Neves,
que se interessou pelo assunto, como é o projeto da
Psoríase e como surgiu a idéia de desenvolvê-lo aqui em
São Paulo.
Encerramento - A presidente Maria Cristina da Silva
agradeceu, uma vez mais, a presença de todos,
especialmente da presidente do RC de São Luís, convidou
para a saudação às bandeiras e deu por encerrados os
trabalhos desta reunião.

Acontecimentos rotários
Projeto Saúde e
Cidadania
Na sexta-feira, 27 de agosto, a Subprefeitura da
Freguesia do Ó promove em conjunto com os
Rotarys Clubes Norte, Freguesia do Ó e
Noroeste o Projeto Saúde e Cidadania,
direcionado para o público da terceira idade. O
evento faz parte das comemorações do 430º
aniversário da Freguesia do Ó e acontece na Casa
de Cultura Salvador Ligabue e no tradicional
Largo da Matriz, no centro do bairro.
O atendimento será feito das 9 às 14h30.

Aula magna
A HOTEC, Faculdade de Tecnologia em
Hotelaria, Turismo e Gastronomia de São
Paulo, realiza no dia 28 de agosto, aula magna
ministrada pelo professor Pier Luigi. A aula será
dada das 9 às 12 horas, na sede do Clube
Piratininga, na Alameda Barros, e é destinada aos
alunos da própria Hotec e aos rotarianos do
Distrito 4430.
Os filiados do RCSP Norte interessados em
participar do evento devem entrar em contato com
a presidente Maria Cristina da Silva no telefone:
3672-1762 ou com a secretária Dora Maria L. P.
Gerodetti, telefone: 3865-4885 para mais
informações.
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Rotary Clube SP Noroeste
festeja 38 anos de fundação
Laços históricos com a
Freguesia do Ó

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 Rotary Club de São Paulo-Noroeste tem
ligações históricas com a Freguesia do Ó, que
também comemora aniversário em agosto. O bairro
tem 430 anos de existência e é considerado um dos
mais antigos de São Paulo.
A Freguesia do Ó, que ainda guarda várias
características do século passado, é a única região
que conserva em seu nome a denominação antiga
para "bairro". Com o passar dos anos, a Freguesia
foi se desenvolvendo, mas sem perder as
características de uma tranquila cidade do interior.
O marco rotário, criado pelo RCSP Noroeste, é um
dos ícones mais destacados da região. Fica no início
da Avenida Inajar de Souza, esquina com a Avenida
Nossa Senhora do Ó, na entrada da Ponte da
Freguesia, na Marginal do Tietê que dá acesso ao
bairro.
No ano passado, quando o nosso clube promoveu
um concurso para escolha das sete maravilhas da
região, quatro delas que figuram entre as mais
votadas estão na Freguesia do Ó: a igreja matriz de
Nossa Senhora da Expectação, a igreja dos Santos
Apóstolos (igreja de zinco), em Itaberaba, o Colégio
Santa Lúcia Filipina e a Escola Estadual Padre
Manoel da Nóbrega. As escolhas põem em
evidência o forte compromisso da população local
com a religiosidade e a preservação da cultura e da
educação.

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, que fica na Vila
Zat.
Prestes a completar 38 anos de atividades, o
RCSP-Noroeste já se prepara para
a comemoração, que começa no domingo, 29
de agosto, com uma missa em ação de graças a
ser celebrada às 11 horas na Paróquia de Nossa
Senhora da Expectação do Ó. E prossegue na
segunda-feira, 30 de agosto, em uma reunião
festiva que coincidirá com a visita do atual
governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio
Leardini.

Os festejos de aniversário da Freguesia do Ó
começam no domingo, dia 15 de agosto e vão até o
final do mês. Haverá atrações musicais, emissão
gratuita de documentos, feira da saúde e cidadania
(Rotary em Ação), exposição de quadros de artistas
da região, desfile de fanfarras, leitura na praça,
orientação ao micro e pequeno empresário, entre
outras atividades. As atrações estão concentradas
no entorno do Largo da Matriz, no coração do bairro.
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Oração do Amigo
Há muito se diz que quem encontrou um
amigo,encontrou um tesouro precioso...
(Gabriel Chalita)

Eu te peço, Senhor, nessa singela oração,
que me dês a graça de ser fiel aos meus
amigos.
São poucos. E impossível seria que fossem
muitos.
São poucos, mas são preciosos.
Eu te peço, Senhor, que me afastes do
mal da inveja que traz consigo outros desvios.
A fofoca. A terrível fofoca que humilha,
que maltrata, que faz sofrer.
Eu te peço, Senhor, que o sucesso do outro
me impulsione a construir o meu caminho,
e que jamais eu tenha ânsia de querer
atrapalhar
a subida do meu amigo.
Eu te peço, Senhor, a graça de ser leal
Que eu saiba ouvir sempre e
saiba quando é necessário falar.
Senhor, sei que a regra de ouro da amizade
consiste em não fazer ao amigo aquilo que
eu não gostaria que ele me fizesse.
E te peço que eu seja fiel a essa intenção
E sei que essa regra fará com o que o que se
diz
há muito tempo se realize na minha vida.
Que eu tenha poucos amigos,
mas amigos que permaneçam para sempre.
Não poderia ter muitos.
Não teria tempo para cuidar de todos
E de amigo a gente cuida
Amigo a gente acolhe, a gente ama.
Senhor, protege os meus amigos.
Que nessa linda jornada
Consigamos conviver em harmonia
Que nesse lindo espetáculo,
possamos subir juntos ao palco.
Sem protagonista
Ou melhor, que todos sejam protagonistas
e que todos percebam a importância de estar
ali.
No palco. Na vida.
Obrigado, Senhor, pelo dom de viver e
conviver.
Obrigado, Senhor, pelo dom de servir e de
manifestar o meu sentimento.
Obrigado, Senhor, pela capacidade de amar,
que é abundante e sem fim.
Amém!

Datas comemorativas
. 16 de agosto
Dia dos Filósofos
. 17 de agosto
Dia do Patrimônio Histórico
. 19 de agosto
Dia do Artista de Teatro
Dia Mundial da Fotografia
. 20 de agosto
Dia dos Maçons
. 22 de agosto
Dia do Folclore
. 23 de agosto
Dia da Injustiça

Acontece na região noroeste
. No período de 23 de agosto a 4 de setembro, uma
Unidade Móvel do Poupatempo ficará estacionada
no Largo da Matriz, em frente à Casa de Cultura
Salvador Ligabue, na Freguesia do Ó, para prestação
de diversos serviços ao público da região. O
atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 9
às 17 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Entre os
serviços prestados estão: emissão de RG, carteira de
trabalho, atestado de antecedentes criminais e mais
de dois mil serviços eletrônicos realizados pelo epoupatempo como cadastro para vagas do Emprega
SP, inscrição para concursos públicos, emissão de 2ª
via de contas de água e de energia elétrica, consulta a
multas de trânsito e a créditos da Nota Fiscal Paulista.
Mais informações podem ser obtidas pelo Disque
Poupatempo: 0800 772 3633.

Correspondência recebida
. Boletins
RCSP Freguesia do Ó
RC de Lavras, Minas Gerais
. Revista
Brasil Rotário, agosto/2010
. E-mail
Repercutindo a matéria sobre a Terra Indígena
Jaraguá, publicada na última edição do Boletim
Informativo do RCSP-Noroeste, assim se manifestou a
presidente da comunidade Yvy Kuraxo, do Rio Grande
do Sul:
"Repassamos para os parentes, irmãos e amigos,
lembrando que aqui no Sul tivemos um bom apoio do
Rotary e somos gratos. Agradecemos e buscamos
ampliar nossas ações em conjunto, pelos coletivos,
sempre, pois as demandas seguem sendo urgentes".
Liana Utinguassú, servidora/presidente Yvy

Kuraxo.
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Campanhas permanentes

Campanha do Pé Calçado
“Marcelo Guilardi”
Rotary Club de São Paulo-Noroeste mantém desde julho de 2002 a Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi, com o objetivo de doar calçados a quem está precisando. Podem ser modelos
femininos, masculinos para adultos e infantis, além de tênis de qualquer marca, cor ou tamanho. A
única condição é que estejam em bom estado.
Desde o início em julho de 2002 até o final do mês de junho deste ano, a campanha já arrecadou e
distribuiu 29.300 pares de calçados, sendo:
. de 1º/7/2002 a 30/6/2003 - 1.100 pares
de 1º/7/2003 a 30/6/2004 - 4.000 pares
de 1º/7/2004 a 30/6/2005 - 6.000 pares
de 1º/7/2005 a 30/6/2006 - 4.000 pares
de 1°/7/2006 a 30/6/2007 - 2.700 pares
de 1º/7/2007 a 30/6/2008 - 3.200 pares
de 1º/7/2008 a 30/6/2009 - 4.100 pares
de 1°/7/2009 a 30/6/2010 - 4.200 pares
O companheiro Bruno Leone, coordenador da campanha, lembra que os calçados para doação
podem ser entregues no seu endereço comercial - Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda, São Paulo e
nas reuniões do Rotary Club de São Paulo-Noroeste, às segundas-feiras, a partir das 20h30, no
Carlino Ristorante, Rua Traipu, 91, Perdizes. E faz uma ressalva: não são aceitas doações em
dinheiro.
Como a campanha é contínua, todos podem colaborar a qualquer tempo, sendo um doador ou
arrecadador de calçados, fazendo, assim, alguém carente se sentir melhor e mais feliz
Mais informações pelo telefone: (11) 3393-3636, fax (11) 3392-6060 ou no
E-mail: diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br

Campanha “Iscandar Tayar”
do selo usado
Os selos usados não precisam ser inutilizados, pois o
Rotary Club pode dar um destino meritório a eles. O
EGD Iscandar Tayar, do RCSP-Mooca continua
recebendo selos usados para, em seguida, enviá-los à
Bodelschwingsche Anstalten Bethel, instituição alemã
que cuida de deficientes físicos.
Os próprios assistidos limpam e preparam os selos para
vendê-los a colecionadores. Todo o dinheiro arrecadado
é revertido para a manutenção da instituição.
Os interessados em ajudar devem juntar os selos e
entregá-los no Rotary mais próximo de onde estiver,
pedindo que sejam enviados ao EGD Iscandar Tayar.
Se preferir, podem, também, entregar para o
companheiro do RCSP-Noroeste, Bruno Leone,
Na Rua Luigi Grecco, 192, Barra Funda, São Paulo.

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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Freguesia do Ó comemora
430 anos de existência
O bairro, um dos mais antigos e tradicionais de São Paulo,
é um misto de nostalgia e progresso
Imortalizada por Gilberto Gil na música "Punk
da Periferia", a Freguesia do Ó é a única
região que conserva em seu nome a
denominação antiga para "bairro". A área tem
10,50 quilômetros quadrados, distribuidos por
49 bairros, que abrigam uma população
estimada em mais de 160 mil habitantes.

Freguesia
A Freguesia do Ó, um dos bairros mais antigos
de São Paulo, completa dia 29 de agosto 430
anos em grande estilo. O bairro ainda guarda
várias características do século passado como
árvores centenárias, construções antigas,
anteriores ao século XX, que permeadas das
novas construções criam um misto de
nostalgia e progresso.
O Largo da Matriz é emblemático; localizado
em uma das colinas da Freguesia, onde,
desde 1902 está a bela igreja de Nossa
Senhora da Expectação do Ó, é palco de
festas tradicionais como a Festa do Divino, em
abril; o Assentamento da Cruz, em maio e a da
Nossa Senhora do Ó, em agosto.
O bairro iniciou sua história em 1580, quando
o bandeirante português Manoel Preto se
instalou numa fazenda, na Vila de São Paulo,
próxima às margens do Rio Tietê. Da
Freguesia do Ó, mais precisamente do Largo
Velho da Matriz, saiam diversas expedições de
bandeirantes rumo ao interior.
Com o passar dos anos, a Freguesia foi se
desenvolvendo, mas sem perder as
características de uma tranquila cidade do
interior.

Brasilândia
Na década de 30, alguns sítios e chácaras de
cana de açúcar foram se transformando em
núcleos residenciais, na zona norte da cidade
de São Paulo. O crescimento de sua ocupação
veio a formar o bairro denominado Brasilândia.
Na época, o comerciante Brasílio Simões
liderou a comunidade para a construção da
Igreja de Santo Antonio, em substituição à
antiga capela ali existente. Por isso, o
comerciante teve o seu nome empregado na
denominação do bairro, em reconhecimento
ao feito. O bairro também recebeu um grande
fluxo de migrantes do nordeste do País, que

fugiam da seca em seus estados nas décadas
de 50 e 60, além de famílias vindas do interior
de São Paulo, em busca de oportunidade de
trabalho.
A Brasilândia foi loteada em 1946 pela família
Bonilha, que era proprietária de uma grande
olaria na região. Embora não fossem dotados
de qualquer infra-estrutura, os terrenos eram
adquiridos com grandes facilidades de
pagamento, inclusive com a doação de tijolos
para estimular a construção das casas.
Outro elemento incentivador da ocupação do
bairro foi a instalação da empresa Vega-Sopave
que, ao instalar sua sede na Brasilândia,
oferecia moradia a seus empregados, o que
trouxe um considerável número de famílias para
a região.

A origem do nome
. Manuel Preto e sua mulher, Águeda
Rodrigues, obtiveram despacho favorável em
29 de setembro de 1615, ao requerimento de
provisão que fizeram pelo motivo de não
poderem cumprir com suas obrigações
religiosas na vila, juntamente com sua gente.
Iniciaram nessa época a construção de uma
capela dedicada à virgem sob a denominação
de Nossa Senhora da Esperança ou da
Expectação. O nome do bairro originou-se
devido à festa em que se recitavam as
antífonas iniciadas com o vocativo "Ó", de
vésperas, no breviário romano, na
proximidade do Natal.
Em 1796, foi inaugurada a nova igreja
dedicada à Virgem do Ó, construída onde hoje
se situa o Largo da Matriz Velha.

