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Rotary em
Ação de Cidadania:
sucesso na Freguesia do Ó

Noroeste inicia sua programação de aniversário participando dos
festejos dos 430 anos da Freguesia do Ó, um dos bairros mais antigos
da cidade. (Pág. 8).
Palestra

Visita

O samba
que se
aprende na
escola

Governador
faz visita
oficial ao
RC Noroeste

Diretora da
Sociedade
Rosas de Ouro
fala aos
rotarianos do
Noroeste sobre
os projetos
sociais da
escola. (Pág. 4).

O Governador
Paschoal Flavio
Leardini estará
na reunião
festiva de
aniversário do
Clube,
segunda-feira,
dia 30. (Pág. 5)

. 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
. Reuniões
Segundas-feiras, 20h
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269
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Datas comemorativas
. 29 de agosto
Dia Nacional de Combate ao Fumo

. 4 de setembro
Dia do Serventuário

. 31 de agosto
Dia Nacional do Nutricionista

. 5 de setembro
Dia da Amazônia

. 1º de setembro
Dia do Caixeiro Viajante
Início da Semana da Pátria
. 2 de setembro
Dia do Repórter Fotográfico
. 3 de setembro
Dia da Guarda Civil
Dia do Biólogo

. 6 de setembro
Dia do Alfaiate
Dia do Cabeleireiro
. 7 de setembro
Dia da Independência do Brasil
Dia da Pátria
Dia do Pau Brasil
Dia Internacional da Aviação Civil

Estatística sobre quadro social
.

O Seminário de Desenvolvimento do Rotary, realizado dia 14 de agosto na cidade de Palmital
(SP), Distrito 4510, apresentou números interessantes sobre o quadro social do Distrito e do Rotary
International.
Na programação do evento constaram as exposições de três ex-governadores distritais e cada um
fez uma explanação sobre um tema específico sobre o quadro social, porém, todos afirmaram a
necessidade de melhorar os critérios de apresentações dos novos associados, bem como
desenvolver um trabalho para a retenção de rotarianos.
Dos números apresentados mostrou-se que 83% dos rotarianos no mundo são do sexo masculino:
79,4% no Brasil e 86% no Distrito 4510. "Isto quer dizer que podemos crescer muito com a entrada
da mulher em nossa organização", apontou Alceu Eberhardt, coordenador das zonas 22A e 23A do
Rotary International do Desenvolvimento do Quadro Social e Governador do Distrito 4650, gestão
2005-2006.

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

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
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Resumo da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 23 de agosto, a partir das
20h30, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante. Os trabalhos foram abertos pela
presidente Maria Cristina da Silva que agradeceu
a presença dos companheiros e dos convidados
da noite, convidando-os, em seguida, para a
saudação às bandeiras hasteadas. O momento de
reflexão foi feito por Edinalvo Raimundo de Jesus,
tendo, a seguir, sido proferida a oração universal.
O diretor de protocolo Bruno Leone enunciou a
composição da mesa diretora: lugares números: 1
- presidente Maria Cristina da Silva; 2 - a
palestrante convidada, Vanessa Dias Oliveira,
diretora social da Sociedade Rosas de Ouro; 3 2ª-secretaria, Ana Isabel Vergueiro Lobo; 4 - vicepresidente do RC Freguesia do Ó, Naíde
Aparecida Guilardi; 5 - vice-presidente do NRDC,
Terezinha Souza; presentes, também, à reunião
os convidados: Raquel Custódio, Wagner Del
Bone e Maria Oliveira.

. Expediente da Secretaria - Relatado pela 2ª
secretária Ana Isabel Vergueiro Lobo: roteiro de
visitas oficiais do Governador do Distrito 4430 no
período de 24 a 26 de agosto; chá beneficente do
Distrito 4430, dia 26 de setembro no Clube Espéria
e Seminário da Fundação Rotária dia 18 de
setembro no Ceu Aricanduva, além da agenda da
semana do nosso clube.
. Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini falou sobre o Seminário da
Fundação Rotária, dia 18 de setembro, no Ceu
Aricanduva, quando serão submetidos à
aprovação os projetos de subsídios simplificados,
entre eles o elaborado pelo Noroeste para o
NRDC Vida e Esperança; lembrou, ainda, que na
ocasião serão escolhidos vinte projetos e mais
cinco para ser sorteados. Prosseguindo, falou da
campanha idealizada pelo Rotary International de
erradicação da poliomelite, doença que não é
registrada no Brasil desde 1985. Mas, a campanha
de vacinação contra a pólio continua e a segunda
dose está sendo aplicada gratuitamente nos
postos de saúde até o final deste mês, sendo
importante que todos divulguem essa ação.
Complementando, o vice-presidente Hercules
Guilardi pediu apoio da Sociedade Rosas de Ouro
na propagação da Campanha.

Retomando a palavra, o companheiro Fabrizio
informou que já foram escolhidos os distritos que
terão retorno da Fundação Rotária e que o prazo
para pagamento da primeira parcela da
contribuição individual de cada companheiro
expira dia 30 de agosto.
O nosso NRDC foi presenteado com um quadro
entregue à vice-presidente Terezinha Souza,
identificando o que é o Núcleo de Rotary de
Desenvolvimento Comunitário; em agradecimento,
ela disse que se sente muito feliz em contar com o
nosso apoio e colaboração ao seu trabalho.
Na sequência, Vinicius Pepe Leone disse que fez
o primeiro contato com um clube rotário da Africa
que nos enviou e-mail buscando interessados na
elaboração de projetos que levariam os nomes
dos clubes parceiros ao exterior; concluindo,
lembrou que aguarda retorno desse contato e
conta com o apoio de todos os companheiros para
continuidade desse assunto. Complementando, o
companheiro Hercules Guilardi sugeriu que sejam
divulgados no exterior os projetos das Sete
Maravilhas da Região e da Campanha
Permanente do Pé Calçado. Por sua vez, Josino
Bentes Monteiro disse que mantém contato com o
Rotary de Mafra, Portugal, clube que está fazendo
20 anos, razão pela qual sugere que enviemos
cumprimentos por e-mail.
. Companheirismo - Feito por Edinalvo Raimundo
de Jesus que citou os aniversariantes e as datas
comemorativas da semana. A seguir, fazendo uso
da palavra, a vice-presidente do RC Freguesia do
Ó Naíde Aparecida Guilardi agradeceu a acolhida
e solicitou a colaboração dos nossos
companheiros para doação de roupas, eletrodomésticos e de vários tipos de material
destinados aos bazares beneficentes organizados
pelo seu clube, com renda revertida para a
comunidade da região; disse mais, que o próximo
direcionamento será ao Projeto Rila.

Finalizando, transmitiu o pedido do seu
companheiro de clube Naldoni, que atua na
campanha de doação de medula óssea, idealizada
pela Loja Maçônica Estrela da Lapa - são
necessários mais doadores, que devem ter boa
saúde e até 55 anos de idade; os interessados
devem entrar em contato com o próprio Naldoni
para mais informações.
(Continua na página 4)
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Resumo da última reunião
. Assuntos diversos - Hercules Guilardi falou
sobre o Plano de Atividades deste ano, elaborado
pelo Conselho Diretor, com destaque para a lista
de classificações profissionais, instrumento que
ajudará bastante no trabalho de identificação de
novos sócios. A presidente Maria Cristina da Silva
apresentou o modelo da camiseta que o
companheiro Bruno Leone desenvolveu para
presentear o Governador e sua esposa, outros
convidados e nossos associados na reunião
festiva do próximo dia 30. E enfatizou a
importância da participação de todos na Ação de
Cidadania que acontecerá sexta-feira, dia 27, na
Casa de Cultura Salvador Ligabue, na Freguesia
do Ó. Fazendo menção ao nome do professor
Ligabue, Hercules Guilardi recordou o convívio
com os familiares e a importância dele para a
região - foi o responsável pela criação do
"Giácomo Stabile", o primeiro colégio público do
bairro; pessoa muito religiosa e de grande
tenacidade, pintou afrescos na igreja matriz e
participou intensamente da comunidade local.
. Palestra - Apresentada pela companheira Maria
Bernadette Cola, a palestrante convidada desta
reunião,a psicóloga e diretora social da Sociedade
Rosas de Ouro, Vanessa Dias de Oliveira, iniciou
sua explanação falando dos projetos que coordena
naquela agremiação. Destacou a festa que
acontecerá dia 26 de setembro na quadra da
escola, reunindo cerca de 500 crianças da
comunidade; falou do projeto Samba Se Aprende
na Escola, que há 15 anos atende cinco
comunidades da região da Brasilândia, além de
muitas outras espalhadas pela Capital. Vanessa
também falou sobre a origem da escola, sua
história e a infra-estrutura desenvolvida que a
tornou uma das mais importantes agremiações

Missa em Ação de Graças

Carnavalescas de São Paulo; finalizando,
convidou a todos para conhecer melhor a escola e
participar da vida da Rosas de Ouro.
. Palavra livre - A presidente Maria Cristina da
Silva reforçou os lembretes sobre a programação
de aniversário do nosso clube; informou que
devido ao feriado do dia 7 de setembro, a reunião
do dia 6 foi suspensa, devendo o próximo
encontro acontecer na segunda-feira seguinte, dia
13, quando se inicia o mês das novas gerações.
Finalizando os trabalhos, agradeceu novamente a
presença dos companheiros, dos convidados e da
palestrante Vanessa Dias de Oliveira, solicitando
que todos a acompanhassem na saudação às
bandeiras hasteadas na panóplia.

Agenda
. 30 de agosto
Reunião festiva de aniversário do Clube
Visita oficial do governador do Distrito 4430
Paschoal Flavio Leardini
Carlino Ristorante, às 20h

. 13 de setembro
Reunião ordinária
Tema: Mês das novas gerações
Carlino Ristorante, 20h

Celebrada domingo, 29 de agosto, pelo padre
Jaime Estevam, na Paróquia Nossa Senhora da
Expectação do Ó, a missa em ação de graças
pelo 38º aniversário de fundação do Rotary Club
São Paulo-Noroeste teve a participação dos
diretores e companheiros do Clube. Na ocasião,
eles foram saudados, também, pelo estimado
cônego Noé.

. 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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Mensagem do Governador do Distrito 4430
Paschoal Flavio Leardini
Retenção de sócios, pois
ninguém desejará sair do
clube.
Com quadros sociais
equilibrados, nós teremos
mais facilidades para
"Fortalecer Comunidades Unir Continentes".

Posse
. A posse do governador
Paschoal Flavio Leardini e a
transmissão de cargo e posse
do Conselho Diretor do
RCSP-Vila Alpina (clube da
Governadoria) aconteceram
dia 2 de julho no Clube
Espéria, em evento que
reuniu aproximadamente 700
pessoas.
O governador Juvenal Antonio
O governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio
Leardini, que prestigiou os presidentes dos clubes
Freguesia do Ó, Norte e Noroeste no “Rotary em
Ação”, visita oficialmente o NO na segunda-feira, na
reunião festiva de aniversário do clube.

. O ano rotário iniciou-se há pouco e já se foi um
mês. Agora é tempo de pensar em crescimento e
para tanto precisamos criar estratégias.
A primeira providência é atualizar a "lista de
classificações vagas e preenchidas do clube". Isso
lhe dará a oportunidade de ter contato com os
empresários, comerciantes, prestadores de
serviços e profissionais liberais do seu território.
Sim, pois a cada ano, modificam-se sobremaneira
os tipos de profissionais existentes em cada
região. Nesses contatos podem surgir inúmeras
possibilidades de divulgação dos programas e
projetos do Rotary e posterior convite para a
participação em nossas reuniões semanais.
Espero que tenha participado do Seminário de
Desenvolvimento do Rotary e que tenha trazido
para seu clube inúmeras idéias e deixado outras,
pois é para isso que servem os seminários de
capacitação.
Tenha sempre a consciência de que não é porque
no seu clube tem um companheiro (a) como
presidente de comissão do desenvolvimento do
quadro social, que se deve deixar para ele toda a
responsabilidade de manutenção, retenção e
admissão de novos sócios; esta deve ser uma
preoucpação de todos os sócios.
O Plano de Liderança do Clube trouxe a facilidade
da comunicação, portanto, todas as comissões
permanentes são dependentes e interligadas. Se
cada uma trabalhar com eficiência, todas serão
beneficadas e o sucesso será uma consequência
natural.
Costumo sempre lembrar que se o clube tiver
reuniões agradáveis e bem planejadas,
companheirismo forte e bons projetos não
precisará se preocupar com manutenção ou

da Silva transmitiu o cargo para o governador
Paschoal Flavio Leardini que passou a
guiar os destinos do Distrito 4430 durante a
gestão 2010/11, sob o lema: "Fortalecer
Comunidades, Unir Continentes". O vicepresidente Tetsuhiro Morimoto, do RC de Suzano,
entregou ao presidente Luiz Antonio Marini, do
RCSP-Vila Alpina, o banner do clube da
Governadoria que acompanha a equipe de
Vila Alpina em todas as visitas oficiais.

Boas notícias
. Vaga para estágio na Alemanha
A empresa InWent Brasil informa que está
com vaga para estágio na matriz, na Alemanha.
Para acessar o anúncio basta clicar no link:
www.inwent.org.br/doc/estagio.inwent 2010.pdf
Anja Grecko Lorenz, coordenadora de projetos
da Inwent Brasil, lembra que os interessados
devem enviar curriculo até o dia 7 de setembro
para o e-mail: info@inwent.org.br
A InWent é uma organização da República
Federativa da Alemanha dedicada à
capacitação internacional de Recursos
Humanos e à cooperação para o
desenvolvimento. Outras informações nos
telefones: 5180-2340/5187-5099.
. Intercâmbios curtos
Os membros dos clubes rotários de qualquer
parte do mundo têm, agora, a oportunidade de
proporcionar aos jovens de seus paises um
intercâmbio de três meses no México. O
representante do Distrito 4180, David Juarez,
coloca-se à disposição dos interessados para
coordenar esses intercâmbios. Informem-se,
também, com Claudia Cabballero Zagler,
E-mail: zzagler38@hotmail.com
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Reflexão

Casa e Lar
. Casa é uma construção de cimento e tijolos
Lar é uma construção de valores e princípios
. Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do
frio
Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão
. Casa é o lugar onde as pessoas entram para
dormir, usar o banheiro, comer.
Onde temos pressa para sair e retardamos a
hora de voltar
O lar é o lugar onde os membros da família
anseiam por estar nele, onde refazem
suas energias, alimentam-se de afeto e
encontram o conforto do acolhimento.
É onde temos pressa de chegar e retardamos a
hora de sair
. Numa casa criamos e alimentamos problemas
O lar é o centro de resolução de problemas
. Numa casa moram pessoas que mal se
cumprimentam e se suportam
Num lar vivem companheiros que, mesmo na
divergência, se apóiam e nas lutas
se solidarizam
. Casa é local de dissensões, conflitos, discórdia
No lar as dissensões, os conflitos, existindo,
servirão para esclarecer e engrandecer
. Numa casa desdenha-se dos nossos valores
No lar sonhamos juntos
. Numa casa há azedume e destrato
Num lar sempre há lugar para a alegria
. Numa casa nascem muitas lágrimas
Num lar plantam-se sorrisos
. A casa é um nó que oprime, sufoca
O lar é um ninho que aconchega
. Se você ainda mora em uma casa, nós
o (a) convidamos a transformá-la, com
urgência, em um lar... e que a Paz, o
Amor e a Fé sejam sempre os seus
convidados especiais!
(Texto de Abigail Guimarães, inspirada numa reflexão de
Alba Magalhães David)

Correspondência
Recebida
. Boletins
RC de Lavras, Minas Gerais
RCSP Pirituba
RC Fortaleza-Leste, CE
RC Ipiaú, BA
RC San Borja Sur, Lima, Peru
RC Valdivia Ainil, Distrito 4350, Chile

. Publicações
Carta mensal nº 1, julho, do Governador Hugo
Dórea, Distrito 4390,
Estado da Bahia
Informativo do RC Ituzaingó, Psr, Argentina
Jornal Freguesia News

. E-mails
Cumprimento pelo nosso aniversário
"Dois grandes momentos e de alto significado
Rotário vão acontecer no vosso prestigiado clube.
Queremos estar presentes em espírito e enviar os
nossos parabéns pelo vosso aniversário. Que a
VOG - Visita Oficial do Governador - seja mais um
marco importante na vida do vosso clube e
Distrito. Transmitam ao vosso governador as
nossas melhores saudações rotárias e para vocês
companheiros do Rotary Club São PauloNoroeste, um abraço solidário de amizade e com
votos e força para a continuação de um bom
serviço e reforço do Rotary na vossa comunidade".
Rotary Club de Mafra, Portugal. Conselho Director,
Cesar Anselmo de Castro.

Companheirismo

. O companheiro Adenilson Cristiano Belizário comemora
dia 25 de agosto um ano de filiação ao nosso Clube
. O vice-presidente e sócio-fundador Hércules Guilardi
comemora com o Noroeste na segunda-feira, 30 de agosto,
38 anos de clube.Já o diretor de protocolo, Bruno Leone,
completa na mesma data, vinte e oito anos de filiação ao
Rotary Club Noroeste.
. Na terça-feira, 31 de agosto, quem comemora aniversário
de nascimento é o companheiro Francisco Miguel Vaz de
Lima.

Acontece na região noroeste
. A Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes mantém três salas de mediação de
leitura e contação de história em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programa de
Desenvolvimento Sustentável - CIEDS. As salas ficam em escolas da rede pública nos bairros
da Freguesia do Ó, Jardim Carombé e Brasilândia. Na Escola Plinio Ayrosa, uma adolescente
de 16 anos, que participa do Projeto Rede de Leituras, conta histórias para cinco salas da 1ª
série, recebendo apoio dos professores e bolsa-auxílio do CIEDS. O intuito é buscar novos
parceiros para implementar a Rede de Leitura Tear dos Sonhos em mais dezessete
organizações que trabalham com crianças da primeira à quarta série do ensino fundamental da
rede pública. Para mais informações sobre o projeto, entre em contato com Ivone dos Santos
Garcia, telefone: 3976-0262, e-mail: isglemos098@yahoo.com.br
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Em festa, Rotary Clube SP Noroeste
comemora 38 anos de fundação
Considerado um dos mais ativos da região, clube iniciou programação
de aniversário com ação de saúde e cidadania
O RCSP-Noroeste foi fundado em 30 de agosto de
1972, tendo como padrino 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.
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.
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, na Vila Zatt.
Ás vésperas de completar
38 anos, o RCSPNoroeste iniciou a
programação
comemorativa na sextafeira, 27 de agosto,
participando do Rotary
Em Ação, evento que faz
parte dos festejos de
aniversário de 430 anos da
Freguesia do Ó No
domingo, 29 de agosto, foi
celebrada missa em ação
de graças às 11 horas na
Paróquia de Nossa
Senhora da Expectação
do Ó.
E a programação
prossegue na segundafeira, 30 de agosto, no
Carlino Ristorante,
quando o clube recebe na
reunião/jantar a visita
oficial do governador do
Distrito 4430, Paschoal
Flavio Leardini.

Serviços de beleza foram muito procurados

(Continua na página 8)
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Rotary em Ação de Cidadania
foi um sucesso
O evento, inicialmente
programado para atender à
terceira idade, atraiu a
participação de cerca de mil
pessoas de todas as faixas
etárias no Largo da Matriz e na
Casa de Cultura Salvador
Ligabue, na sexta-feira, 27 de
agosto.
O dia ensolarado e quente em
pleno inverno paulistano
contribuiu para a afluência do
público desde o início do
evento, às 9 horas. E até o
começo da tarde foi contínua a
presença de muitas crianças
acompanhadas dos pais e avós,
jovens e adultos que puderam
usufruir dos serviços de
medição de glicemia, pressão
arterial, oftalmologia (exame de
fundo de olho), reflexologia,
prevenção bucal e mais corte de
cabelo, serviços de maquiagem Profissionais dedicados prestaram atendimento de qualidade

Exame oftalmológico despertou interesse da maioria

e pintura de unhas, além de
orientação jurídica. Ao lado, o posto
móvel do Poupatempo oferecia
dezenas de serviços especiais
voltados à cidadania.
O Rotary em Ação, que faz parte da
programação de aniversário do bairro
da Freguesia do Ó, foi organizado
pela Subprefeitura FO em parceria
com os clubes Noroeste, Freguesia
do Ó e Norte e contou com a
colaboração de instituições
prestadoras de serviço como o
Hospital de Olhos de São Paulo,
Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas - Regional Santana, Studio
Lins, Rasci, Colégio 1º de Maio,
Comunicação Visual Vick e
Cosmética Beleza & Cidadania.
Ao lado de muitos companheiros dos
RCs Norte e da Freguesia do Ó,
atuaram no evento como voluntários
os rotarianos do Noroeste: a
presidente Maria Cristina da Silva,
Bruno Leone, Dora Maria e Orestes
Gerodetti, Ana Isabel Vergueiro Lobo,
Maria Bernardette Cola, Josino
Bentes Monteiro, Celia Morau,
Hercules Guilardi e sua esposa
Naíde Aparecida, todos muito felizes
em poder servir à comunidade da
Freguesia do Ó em um dia tão
especial para o bairro.

