Rotary Club de São Paulo
Noroeste
Distrito 4430 - Clube 8521
Ano Rotário 2010/2011 - de 23 a 29 de agosto de 2010 - Nº 8

. 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:
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária:
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas:
Josino Bentes Monteiro

Companheiros do RC Pirituba
colaboram com a
Campanha do Pé Calçado

Leonildo Seawright, do RCSP Pirituba, entregou a Bruno
Leone, coordenador da campanha, os calçados doados
pelos seus companheiros de clube. (Pág 3).

Nosso clube participa de Ação de Saúde
e Cidadania na Freguesia do Ó

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

Evento, em parceria com os RCSP Norte e Freguesia do
Ó, faz parte da programação de aniversário do bairro,
que comemora 430 anos. (Pág. 8).
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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
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

Datas comemorativas
. 21 de agosto
Dia da Habitação
. 22 de agosto
Dia do Folclore
Dia do Supervisor Educacional
. 23 de agosto
Dia do Artista
Dia do Aviador Naval
. 25 de agosto
Dia do Exército Brasileiro
Dia do Soldado
Dia do Feirante
. 27 de agosto
Dia do Corretor de Imóveis
Dia do Peão do Boiadeiro
Dia do Psicólogo
. 28 de agosto
Dia do Avicultor
Dia do Bancário
Dia Nacional do Voluntariado
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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
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Bernadette Cola
Maria Cristina Silva
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone

Sócios Honorários
Permanentes
Iscandar Tayar
Naide Aparecida Santarelli Guilardi

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
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Resumo da última reunião
O RCSP-Noroeste reuniu-se em Assembléia
Geral na segunda-feira, 16 de agosto,
realizada no salão de eventos do Carlino
Ristorante. Os trabalhos foram abertos pela
presidente Maria Cristina da Silva, que
convidou a todos para saudação às bandeiras
hasteadas na panóplia e ao momento de
oração. 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, companheiro Leonildo
Seawright, do RCSP Pirituba e nº
3, a secretária Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti. O expediente da
Secretaria foi feito pela secretária
Dora Maria, que relatou o
calendário de visitas do
Governador do Distrito 4430 no
período de 16 a 18 de agosto e
outros eventos que acontecerão no
dia 21, com a participação do
Rotary Nordeste-Vila Maria.

Companheirismo - Foi apresentado por
Edinalvo Raimundo de Jesus que relacionou
as datas comemorativas da semana e fez,
excepcionalmente, o momento da Fundação
Rotária, com a leitura da finalidade, objetivo e

missão da mesma Fundação. Em seguida, a
presidente Maria Cristina passou a palavra ao
companheiro do RCSP Pirituba,
LeonildoSeawright, que fez a entrega de vinte
e dois pares de calçados femininos e
masculinos ao coordenador da Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi", Bruno Leone,
lembrando que tanto o seu clube como o
Noroeste têm tradição em arrecadação e que
os sócios do Pirituba sentem-se felizes em
colaborar novamente com essa campanha.

Reunião Conselho Diretor - Dando
prosseguimento aos trabalhos, a presidente
Maria Cristina reportou alguns assuntos
discutidos na reunião do Conselho Diretor
realizada sábado, dia 14 de agosto, na residência
do companheiro Hercules Guilardi. Na ocasião,
estiveram presentes, além da presidente e do
anfitrião, os companheiros: Dora Maria Leme P.
Gerodetti, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Francisco
Miguel Vaz de Lima, Edinalvo Raimundo de
Jesus e Orestes Gerodetti, quando trataram da
visita oficial do Governador do Distrito 4430 ao
nosso clube, no dia 30 de agosto; do fechamento
da elaboração do Plano de Atividades do Clube
com base no PLC, que visa a continuidade do
mesmo com prazo trianual. Tratou-se, também,
da identificação dos projetos com subsídios
equivalentes e simplificados como os do Hospital
da Vila Penteado e da comunidade - NRDC Vida
e Esperança, que já é do conhecimento de todos;
do possível andamento dos projetos iniciados na
gestão anterior referente à fundação de novos
clubes, sugerida pelo past presidente Josino B.
Monteiro, é viável; devemos verificar se a região
sugerida comporta novos clubes.
(Continua na página 4)
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Resumo da última reunião
Desenvolvimento do Quadro Social Assunto também tratado na reunião do
Conselho Diretor foi, agora, detalhado pelo
companheiro Hercules Guilardi, que explicou
aos presentes tratar-se de questão prioritária
em nosso clube. Assim sendo, deliberou-se
fazer uma nova lista de classificação
profissional, programar visitas ao comércio
da região noroeste para identificar-se
eventuais novos sócios que possuam o perfil
rotariano. O intuito, explicou o companheiro
Hercules, é concentrar o crescimento do
quadro social na própria comunidade,
conhecer as reais necessidades da região e
criar uma organização estruturada para atrair
o interesse de novos companheiros que
possam agregar-se ao desenvolvimento dos
nossos projetos. Tudo de modo claro,
objetivo, informando o que é o Rotary, como
é o funcionamento do clube e qual o papel e
o que se espera de um novo companheiro.
Palavra livre - O companheiro Bruno Leone
explicou como será a reunião do dia 30 de
agosto, quando seremos visitados,
oficialmente, pelo governador do Distrito
4430; haverá uma reunião prévia de trabalho,
outra com o Conselho Diretor e em seguida, a
festiva no salão superior. Disse, ainda, que
está providenciando uma camiseta do
Noroeste para cada companheiro usar no dia
da visita do governador; finalizando, pediu
sugestões quanto ao modelo e o slogan da
Campanha do Pé Calçado que constará
dessa camiseta. Em seguida, o companheiro
Josino Bentes Monteiro informou que
participou de uma reunião dia 15 de agosto
na Igreja Nossa Senhora Aparecida, quando
pode constatar que duzentos e cinquenta
jovens inscritos no vestibular na Uniesp já
estão cursando a faculdade. É um resultado
excepcional, disse ele, fruto do trabalho do
NRDC e da Associação Vida e Esperança,
por isso considera importante que esse
projeto continue; concluindo, convidou a
todos para a próxima reunião de
acompanhamento que acontecerá dia 19 de
setembro, às 14 horas naquela paróquia.
Quanto ao projeto do Hospital Penteado,
disse o companheiro Josino que já está
fazendo contatos com alguns clubes
internacionais, trabalho que deve ter
continuidade com a colaboração dos demais
companheiros. A presidente Maria Cristina
informou como será o evento Rotary em Ação
dia 27 de agosto na Freguesia do Ó, que é
promovido pela Subprefeitura local em
parceria com os RC Noroeste, Norte e
Freguesia do Ó, lembrando que amanhã, dia

17, haverá uma reunião de trabalho na Casa
de Cultura Salvador Ligabue para
detalhamento das atribuições de cada um dos
organizadores e apresentação do material
referente ao marketing do evento.
Encerramento - Nada mais havendo a ser
tratado, a presidente Maria Cristina da
Silva convidou para a saudação final às
bandeiras hasteadas e agradeceu a presença
de todos, concluindo que hoje atingimos 99%
de frequência à reunião.

Agenda
. 23 de agosto
Reunião ordinária
Com palestra ministrada pela assistente
social Vanessa, prestadora de serviços da
Escola de Samba Rosas de Ouro, sobre
projetos sociais realizados pela agremiação.
. 27 de agosto
Rotary em Ação - Projeto Saúde
e Cidadania
Atendimentos diversos à terceira idade
Casa de Cultura Salvador Ligabue e Largo
da Matriz, Freguesia do Ó, das 8 às 14h
. 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
Paschoal Flavio Leardini
Carlino Ristorante, às 20h
. 18 de setembro
Aula magna do professor Pier Luigi, da
Hotec - Faculdade de Tecnologia
em Hotelaria, Turismo e Gastronomia de
São Paulo
Clube Piratininga, Al. Barros, das 9 às 12h
Informações e inscrições: 3672-1762,
Com Cristina e 3865-4885, com Dora
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Opinião

O Rotary Somos Nós
Paulo Eduardo de Barros Fonseca

Depois de participar do nosso Seminário de Desenvolvimento do Rotary fiquei muito motivado e
confiante, seja pelo seu conteúdo programático, por sua dinâmica e, sobretudo, pelo interesse
demonstrado pelos companheiros. Isso demonstra o crescimento do Distrito em todos os aspectos!
Agora, entendida a nova postura proposta pelo Rotary International, a qual, aliás, de algum tempo
temos enfocado, vamos trabalhar pelo engrandecimento de nosso Clube na medida em que
colocamos em prática seu Objetivo: fomentar e estimular o ideal de Servir.
É preciso que o Clube interaja mais com sua comunidade, prestando-lhe serviços.
É preciso que tal interação gere o reconhecimento pela comunidade do trabalho que
desenvolvemos.
É preciso que esse trabalho e reconhecimento deixe todo rotariano satisfeito e, até mesmo,
orgulhoso de pertencer ao Clube.
Com isso, teremos clubes Maiores em representatividade, com um quadro social fiel,
compromissado, diversificado, capacitado e integrado por líderes profissionais da comunidade;
Melhores, que dêem orgulho aos seus sócios por tudo que realiza, e Audazes porque inovadores,
flexíveis, ousados.
Se quisermos - e nós queremos - crescer e sermos reconhecidos como a Organização mundial
que melhor e mais serve a comunidade, o que é uma verdade, precisamos, cada companheiro, fazer
a nossa parte.
O Rotary Somos Nós!
Vamos Unir e Fortalecer nosso Clube.
Rotariamente.
O EGD Paulo Eduardo de Barros Fonseca é presidente da Comissão Distrital do DQS.

LANÇADO NOVO PLANO PARA
ERRADICAÇÃO DA PÓLIO
A Organização Mundial da Saúde e o UNICEF
realizaram evento junto com o Rotary Intenacional e
outros interessados em Genebra, dia 18 de junho, para
lançar o Plano Estratégico de 2010/12, da Iniciativa
Global de Erradicação da Pólio.
O lançamento do Plano aconteceu em um momento
crucial. Os principais paises endêmicos têm mostrado
avanços significativos contra a doença. O progresso
mais evidente aconteceu na Nigéria, que registrou
apenas 3 casos até 6 de julho deste ano, comparados
a 333 casos no mesmo período em 2009. A Índia
reportou 22 casos da doença, comparados a 107 no
ano passado. Na África, 10 dos 15 paises que tinham
sido re-infectados pela pólio em 2009 já conseguiram
cessar os surtos. Em maio, a Assembléia Mundial
enalteceu o novo Plano e expressou preocupação
quanto ao capital necessário para as despesas
operacionais durante os próximos 3 anos, o que
representa um risco aos esforços de erradicação da
pólio e destaca a necessidade de o Rotary conseguir
arrecadar os US$ 200 milhões.
A diretoria-geral da OMS pediu auxílio financeiro à
comunidade internacional na luta para eliminar a
pólio.Um elemento essencial do Plano é a vacina oral
bivalente, que tem sido muito eficaz contra os tipos 1 e
3 do virus da pólio nos quatro paises endêmicos:
Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão.

(O virus tipo 2 já
foi erradicado).
O Plano também
dá enfoque às
rotas de
migração do
vírus, o que
torna os surtos
altamente
previsíveis.
Campanhas
sincronizadas de
imunização
estão sendo
usadas para
ajudar a prevenir
e a acabar com
os surtos.

Sudhir Grupta, da Comissão Pólio Plus
da Índia e ex-governador do Distrito
3100, imuniza criança em Uttar Pradesh

Os parceiros na Iniciativa Global de Erradicação estão
explorando diversas opções para arrecadar mais
fundos e gerenciando o fluxo aos esforços da
erradicação. O risco de não eliminar a pólio em paises
endêmicos ficou claro quando um grande surto ocorreu
no Tajiquistão, país que não registrava casos da
doença desde 1997, causado por um virus vindo da
Índia no começo de 2010.
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Campanhas permanentes

Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi
O 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

Reflexão

As quatro leis espiritualidade
(Ensinadas na Índia)
1. A pessoa que vem é a pessoa certa.
"Significa que ninguém está em nossa vida por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor estão interagindo
conosco. Há, sempre, algo que nos faz aprender e avançar em cada situação".
2. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido.
"Nada, nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderá ter sido de outra forma. Mesmo o
menor detalhe. Não há nenhum "se eu tivesse feito tal coisa,,, aconteceu que um outro..." O que aconteceu foi tudo o
que poderia ter acontecido, e foi para aprendermos alguma lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das
situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas".
3. Toda vez que você iniciar é o momento certo.
"Tudo começa na hora certa: nem antes, nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossas
vidas, é o momento em que as coisas acontecem".
4. Quando algo termina, acaba realmente.
"Simples assim. Se algo acabou em nossas vidas, foi para a nossa evolução, por isso, é melhor seguirmos em
frente e nos enriquecermos com cada experiência".
"Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se: se escolher o mundo ficará sem amor, mas
se você escolher o amor, com ele conquistará o mundo".
Albert Einstein
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Companheirismo

Acontece na região noroeste
. A Distrital Noroeste da Associação Comercial
de São Paulo convida os empreendedores da
região para o Seminário "Comércio Eletrônico para
micros, pequenas e médias empresas". O evento
ocorrerá no dia 31 de agosto, das 8 às 12h30, na
sede da Distrital, à Rua Luís Braille, nº 8, Vila
Pereira Barreto, Pirituba.
Constam da programação, entre outros temas,
panorama digital, vitrine virtual, a gestão de risco
de fraude nas vendas on-line, e-commerce em
redes sociais e estratégias e cases de marketing
para e-commerce. Inscrições gratuitas e
confirmação de presença até 27 de agosto, pelo email: dnoroeste@acsp.com.br

. O vice-presidente e sócio fundador do RCSP
Noroeste, Hercules Guilardi, aniversariou no dia
15 de agosto. A comemoração com os
companheiros de clube aconteceu na reunião de
segunda-feira, dia 16, quando foi cumprimentado
e cortou o bolo que lhe ofereceram.
. No dia 28 aniversaria Luciene, nora dos
companheiros Dora Maria e Orestes Gerodetti

Correspondência recebida
. Boletins
RC de Mafra, Portugal
RCSP-Pirituba
RC do Rio de Janeiro (RJ)
. E-mails
Ao receber o último número do boletim
informativo do RCSP-Noroeste, o RC de Itaqua
respondeu: "Caro companheiro, achei super
interessante o boletim (ata) e gostaria de
utilizar em nosso clube. Poderia me ajudar
como fazê-lo?" a) Gilson Santos, RC Itaqua.
N.R. - Entraremos em contato com aquele
clube para dar as informações solicitadas.
"Parabéns pelos 38 anos desse maravilhoso
RCSP Noroeste. Infelizmente, nesse dia estarei
em viagem. sendo assim, não poderei
comparecer à missa em ação de graças.
Saudações rotárias", Sylvia Passarelli,
presidente da Comissão de Eventos Distrito 4610.

. O projeto Projovem Trabalhador - Juventude
Cidadã está aceitando inscrições para os cursos
de telemática (operador de telemarketing,
operador de microcomputador, assistente de
vendas e helpdesk) e administração (auxiliar de
escritório, arquivista, contínuo, office boy/girl e
almoxarife). As aulas serão dadas de 24 de agosto
de 2010 a 11 de fevereiro de 2011, nos períodos
da manhã, tarde ou noite e os cursos são voltados
para jovens de 18 a 29 anos que estejam em
situação de desemprego, sejam membros de
famílias com renda mensal per capta de até um
salário mínimo e que estejam cursando ou tenham
concluído o ensino fundamental ou o ensino
médio. Inscrições gratuitas na Rua Barão de
Jundiaí, 228, Lapa. Mais informações nos sites:
www.projovemsp.com.br ,
www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou
www.institutomci.org.br
. Desde o final de julho, o coronel da reserva da
Polícia Militar do Estado de São Paulo Izaul
Segalla Junior é o titular da Subprefeitura da
Freguesia/Brasilândia. Durante os 35 anos em que
trabalhou na Polícia Militar, serviu diversas
unidades da Capital em atividades policiais e como
comandante do Corpo de Bombeiros do interior do
Estado.

Acontecimentos rotários
. Depois de realizar dia 21 de agosto mais um
mutirão da saúde na Igreja São Domingos
Sávio, o RCSP Pirituba programa para o
sábado, 28 de agosto, o Dia Mac Feliz na Ação
Social Capela de Santa Cruz, Parada de
Taipas.
. Os Rotary Club de São Paulo e o Rotary
Club de São Paulo-Oeste promovem reunião
ordinária conjunta dia 23, segunda-feira, às
12h30 no salão nobre do Edifício Rotary, à
Avenida Higienópolis, 996 - 5º andar, quando
recebem o candidato ao Governo do Estado de
São Paulo, dr. Geraldo Alkimin.
Preço do almoço: R$ 35,00; reservas de
lugares e confirmação de presença pelo
telefone 3826-9333.
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Considerado um dos mais ativos da região, clube define a
programação para comemorar 38 anos de fundação

Rotary Clube SP Noroeste prepara
programação especial para seu aniversário
O RCSP-Noroeste foi fundado em 30 de
agosto de 1972, tendo como padrinho o
RCSP Norte; na época, 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.

Programação

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, 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.
Um dos principais objetivos do Rotary Club
de São Paulo-Noroeste, desde o início das
suas atividades é a consolidação dos
princípios rotários - de servir à comunidade e
de agregar ao seu quadro social pessoas de
diferentes classificações profissionais que
tenham perfil adequado a esses princípios. O
aumento do número de clubes rotários na
região também faz parte do seu plano de
ação; atualmente, o Noroeste tem como
afilhados os clubes da Freguesia do Ó,
Pirituba e o Núcleo do Rotary de
Desenvolvimento Comunitário Vida e
Esperança, da Vila Zatt.
Ás vésperas de completar 38 anos, o RCSPNoroeste conclui a programação
comemorativa que começa na sexta-feira, 27
de agosto, quando participa do Rotary em
Ação, evento que faz parte dos festejos de
aniversário de 430 anos da Freguesia do Ó.
No domingo, 29 de agosto, será celebrada
missa em ação de graças às 11 horas na
Paróquia de Nossa Senhora da Expectação
do Ó. E a programação prossegue na
segunda-feira, 30 de agosto, no Carlino
Ristorante, quando o clube recebe na
reunião/jantar a visita oficial do governador
do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini.

27 de agosto - sexta-feira
Rotary em Ação de Cidadania
Evento voltado à Terceira Idade, organizado pela
Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia em
parceria com com os rotarys clubes Noroeste,
Freguesia do Ó e Norte e outras instituições
prestadoras de serviços. Acontece na Casa de
Cultura Salvador Ligabue e no Largo da Matriz,
no centro do bairro. Atendimento gratuito.
9h30 às 12h30 - Feira da Saúde com testes de
glicemia, pressão, oftalmologia e reflexologia
10 às 14h - Beleza & Cidadania corte de cabelo,
maquiagem e outros serviços
13h30 às 15h - Programa para a Melhor Idade
palestra - Prevenção Bucal
15 às 17h
- Baile para Melhor Idade
Animação: Nei Manoel dos Teclados
participação especial de André Ricardo (Jovem
Guarda)
29 de agosto - domingo
Missa em Ação de Graças
11h - Paróquia Nossa Senhora da Expectação do Ó
Largo da Matriz, Freguesia do Ó
Participe, traga a família. Vocês são nossos
convidados
30 de agosto - 2ª-feira
Reunião/jantar festivo
20h - Carlino Ristorante, Rua Traipu, 91, Perdizes
Visita oficial do governador do Distrito 4430, Paschoal
Flavio Leardini

