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Com jantar festivo e ações de
cidadania, RCSP Noroeste
comemora 38 anos de atividades
. 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

Programação
de
aniversário
do Clube
teve jantar
festivo,
reunião de
trabalho com
o Governador
do Distrito
4430 e ação
de saúde e
cidadania,
eventos que
mobilizaram os rotarianos da região em torno do Noroeste e do
bairro da Freguesia do Ó, que também fez aniversário em agosto.
(Páginas 3 e 10)

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
Distrito 4430

Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

Rotary Club de
São Paulo-Noroeste
Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

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 SãoPaulo-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

Correspondência
recebida
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RC Fortaleza Meireles, Ceará
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. Carta mensal
Governador do Distrito 4430/agosto 2010
Governador do Distrito 4610/agosto 2010
Informativo da Fundação Rotária/ago-2010

. Repercussão do
nosso aniversário
Recebemos e agradecemos as mensagens
recebidas pelo
transcurso do nosso 38º aniversário de
fundação:
"Parabéns para vocês nesta data querida!
Recebam um
abraço dos companheiros do Rotary Las
Piedras, Uruguay"
"Feliz Aniversário"
Rotaract Curicaveri
"Muito feliz aniversário. De Baradero,
província de Buenos Aires,
Argentina, mandamos um abraço
em Rotary".
Rotary Baradero, B.A, Argentina
"Feliz aniversário amigos do Rotary
Noroeste,
SP. Um grande
abraço a todos. Saudações, Guilhermo
Pablo González Silva,
RC Huelén, Distrito 4340, Santiago
do Chile"

. Na imprensa
O evento Ação de Saúde e Cidadania,
promovido pelos RC Noroeste,
Freguesia do Ó e Norte, dia 27 de agosto,
no Largo da Matriz e na
Casa de Cultura Salvador Ligabue,
foi destaque no site News ZNnaLinha,
dia 2 de setembro.

Reunião com o Governador
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se em assembléia geral dia 30 de agosto, data em que
comemorou seu 38º aniversário de fundação, nos salões do Carlino Ristorante. A assembléia foi
divida em duas partes, na primeira aconteceu uma reunião de trabalho com a participação do
governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini, do Conselho Diretor e membros das
comissões permanentes do RC Noroeste. Na segunda parte, ocorreu a reunião-jantar festiva no salão
superior do restaurante.
Reunião de trabalho - A sessão foi aberta às 18
horas pela presidente Maria Cristina da Silva que,
a seguir, passou a palavra ao governador.
Paschoal Flavio Leardini cumprimentou a todos,
externou sua satisfação em estar conosco
naquela oportunidade e agradeceu a presença do
governador-assistente da Área 8, Chucrallah
Salem El Tayar. Prosseguindo, ressaltou a
importância desse contato para tratar do Plano de
Atividades do RCSP Noroeste neste ano rotário,
ressaltando, ainda, que o ideal é colocar a
estrutura da Governadoria para pôr em prática as
atividades do clube; em seguida, solicitou que
cada associado se apresentasse e relatasse a
atividade que exerce no clube. Falaram, pela
ordem: Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
primeira secretária: Ana Isabel da Silva Vergueiro
Lobo, segunda secretária: padre Paulo Francisco
Santana Ribeiro, responsável pela Campanha do
Alimento; Edinalvo Raimundo de Jesus, comissão
de Prestação de Serviços; Celia Morau,
responsável pela edição do boletim semanal;
Vinicius Peppe Leone, prática do companheirismo
e Comissões de Novas Gerações; Francisco
Miguel Vaz de Lima, 1º tesoureiro; Bruno Leone,
diretor de protocolo e coordenador da Campanha
do Pé Calçado Marcelo Guilardi; Fabrizio Davide
Pietro Torrini, 2º protocolo e responsável pela
Comissão da Fundação Rotária;Orestes
Gerodetti, comissão de Administração; Hercules
Guilardi, vice-presidente; João Carlos dos Santos,
2º tesoureiro; Maria Bernadette Cola, presidente
indicada 2011/2012; Ivone dos Santos Garcia,
trabalhos de assistência social e entrosamento
com a comunidade; Josino Bentes Monteiro,
comissão de Relações Públicas; Adenilson
Cristiano Belizário, comissão de Novas Gerações
e Maria Bernadette Cola, presidente indicada
2011/12 e presidente da comissão de DQS.

. Comissões permanentes
Dando sequência aos trabalhos, o governador
Paschoal Flavio Leardini solicitou aos
responsáveis pelas comissões permanentes que
relatassem o que está sendo feito, quais os planos
para esta gestão, além de trocar informações e
sugestões para maior agilidade dos processos em
desenvolvimento.
Pela Comissão de Serviços Internos falaram os
companheiros Dora e Orestes Gerodetti, que
assessoram diretamente a presidência e os
serviços da secretaria do clube. O governador, por
sua vez, elogiou a remodelação do boletim
informativo semanal e reafirmou a importância do
estreitamento das relações com outros clubes que
devem ser visitados sempre que alguém viajar
para outras localidades, sejam no País ou no
exterior.
Sobre Companheirismo, após indagar o que cada
um gosta e o que está sendo feito nesse sentido,
o governador ressaltou a importância das viagens,
jantares e encontros nas casas dos
companheiros que são, na prática, reuniões
domiciliares; e para que sejam mais atrativas
podem ser divididas em duas partes: trabalho
e companheirismo. Complementando,
o companheiro Hercules Guilardi informou
que no programa de atividades desta gestão
estão marcadas palestras até o final do ano,
sempre com temas de interesse rotário.
Após dar algumas informações sobre a
Fundação Rotária, como as formas de
contribuições e a apresentação de projetos
de subsídios equivalentes, o governador
Leardini quis conhecer os trabalhos que o
Noroeste realiza nesse sentido.
(Continua na página 4)

Reunião com o Governador
O companheiro Fabrizio Torrini falou sobre o
cumprimento da meta anual de contribuição do
nosso clube à Fundação Rotária, sobre o Projeto
Simplificado junto ao NRDC que foi entregue à
Governadoria para aprovação no último dia 18 de
agosto e, ainda, sobre o Projeto de Subsídio
Equivalente para o Hospital da Vila Penteado,
ambos em andamento, além de alguns projetos já
em estudo para execução na próxima gestão como
apoio à oficinas de costura e outros projetos
pontuais, dando como exemplo a distribuição de
livros didáticos e formação de clubes de leitura.
Sobre o Desenvolvimento do Quadro Social, o
governador observou que uma forma interessante
de estimular a inclusão de novos sócios é o
reconhecimento do mérito profissional, realizandose visitas à região de acordo com as classificações
profissionais em aberto; também entregou à
companheira Maria Bernadette Cola uma relação
de ex-sócios do Noroeste, sugerindo que sejam
procurados e restabelecido o contato com eles.

Rotaract na região. Outra atividade da Comissão
de Imagem Pública, continuou o companheiro
Josino, é o que faz o grupo formado por ele, a
assistente social e a jornalista do Noroeste para
alavancar os projetos e a própria imagem do Clube
na comunidade.
Projeto RYLA e lideranças jovens O governador Leardini explicou o significado da
sigla, em inglês, que quer dizer Prêmios Rotários
de Lideranças Jovens; trata-se de um projeto
desenvolvido com escolas que indicam as
melhores lideranças; como prêmio, os jovens
indicados participam de um dia de palestras
motivacionais; o clube, por sua vez, patrocina
alguns jovens para participarem desse projeto. O
resultado, concluiu o governador, atende uma
ênfase presidencial e é muito benéfico para o
clube e à comunidade.
Encerramento - Concluindo as suas
considerações, o governador Paschoal Flavio
Leardini agradeceu a participação de sete

Rotaract e Imagem Pública do Rotary Indagado pelo governador se há algum projeto
do Noroeste para criação de um Rotaract, o
companheiro Vinicius Peppe Leone esclareceu
que está em estudo uma proposta recebida para
criação de um clube desse tipo em parceria com
um colega; lembrando, ainda, que outro objetivo é
trazer jovens diretamente para o nosso clube, pois
considera importante a divulgação dos preceitos
rotários como forma de despertar o interesse
desses jovens em ser rotarianos.
Complementando, o companheiro Josino Bentes
Monteiro falou do projeto de bolsas de estudo do
NRDC, voltado para jovens carentes, que tem,
entre outros, o objetivo de formar um grupo de

companheiros do RC Noroeste no último
Seminário de Formação Rotária e renovou o
convite para que todos prestigiem o Seminário da
Fundação Rotária, que será realizado dia 18 de
setembro, pois se trata de uma oportunidade
especial para desenvolvimento da interatividade e
integração entre os rotarianos. A presidente Maria
Cristina da Silva agradeceu, uma vez mais, a visita
do Governador do Distrito 4430 e do Governador
Assistente da Área 8 a esta reunião que
considerou muito proveitosa, deu os trabalhos por
encerrados e convidou a todos para o jantar festivo
de aniversário do Clube, que será realizado logo
mais no salão superior deste restaurante.
(Continua na página 5)

Jantar festivo de aniversário
A reunião-festiva em comemoração ao 38º
aniversário de fundação do Rotary Club de São
Paulo-Noroeste, realizada na noite de 30 de
agosto no salão principal do Carlino Ristorante, foi
aberta às 20h30 pela presidente Maria Cristina da
Silva convidando os presentes a um momento de
reflexão em agradecimento a Deus por todos os
benefícios que Ele nos concede diariamente e a
rezarem juntos a oração universal Pai Nosso,
convidando, em seguida, que todos
acompanhassem a execução do Hino Nacional,
feita ao vivo pela cantora Giovana. Prosseguindo,
solicitou ao diretor de protocolo, Bruno Leone, que
anunciasse a composição da mesa diretora dos
trabalhos, assim constituida: lugares nº 1: Maria
Cristina da Silva, presidente do RC Noroeste; nº 2:
Paschoal Flavio Leardini, governador do Distrito
4430; nº 3: Vera Lucia Garcia Guimarães, esposa
do governador do Distrito 4430; nº 4: Hercules
Guilardi, sócio-fundador do RCSP Noroeste e
instrutor distrital da Área 8; nº 5: Wanderlei
Mantovani, do RCSP Vila Alpina, clube da
Governadoria, representando o presidente Luiz
Antonio Marini; nº 6: Marlene Mantovani, esposa
do companheiro Wanderlei Mantovani; nº 7:
Iscandar Tayar, EGD ano rotário 93/94 e sócio
honorário permanente do RC Noroeste; nº 8:
Chucrallah Salem El Tayar, governador-assistente
da Área 8, do RCSP Norte; nº 9: Romeu Gioria,
EGD 2001/2002; nº 10: Jefferson de Abreu
Carvalho, presidente do RCSP Freguesia do Ó,
que transferiu a reunião do seu clube para fazê-la
em conjunto com o Noroeste; nº 11: Samuel
Zyngfogel, do RCSP Santana, que transferiu a
reunião desse clube para fazê-la em conjunto com
o Noroeste; nº 12: Waldemar Lopes Armeto, EGD
2002/03 e instrutor distrital da Governadoria; nº
13: Enio Caramela, governador eleito para o ano
rotário 2011/12, do RCSP Guarulhos Sul. Após
agradecer a presença dos componentes da mesa
principal, dos companheiros e seus familiares do
Noroeste e de todos os convidados que
prestigiam esta solenidade, a presidente Maria
Cristina da Silva solicitou ao vice-presidente e
sócio-fundador Hercules Guilardi que contasse um
pouco da história do RC Noroeste nesta noite
quando celebramos o aniversário do clube.
. Lembranças - Emocionado, Hercules Guilardi
relembrou o início do RCSP Noroeste, a reunião
de fundação no dia 30 de agosto de 1972, os
fundadores, dos quais é o único que permanece
no quadro social, o primeiro presidente, os muitos
companheiros que marcaram a história do clube,
as amizades que fez entre rotarianos de várias
partes do mundo e de como os preceitos do
Rotary continuam direcionando sua vida pessoal e
profissional.

. Homenagem - Em um dos intervalos do jantar, os
companheiros Dora Maria e Orestes Gerodetti
foram homenageados pela presidente Maria
Cristina com o título Major Donor pela contribuição
de US$ 10.000 que o casal fez à Fundação
Rotária.
. Camisetas da Campanha do Pé Calçado
O coordenador da Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi, Bruno Leone, fez a apresentação
da camiseta-símbolo da campanha, ressaltando
que até agora foram arrecadados mais de 30 mil
pares de sapatos, doados à diversas comunidades;
após o que a presidente Maria Cristina entregou
algumas peças ao governador, sua esposa e
demais convidados. Prosseguindo, a presidente
chamou os companheiros Bruno Leone e Fabrizio
Torrini à tribuna; ambos vestiram a camiseta e
apresentaram a nova campanha do RC Noroeste
para arrecadação de fundos à Fundação Rotária;
os demais companheiros do Clube também
vestiram a camiseta da Campanha e, emanados
pelo ideal de servir, continuarão a arrecadação
permanente e, a partir de agora, com nova
motivação para angariar mais recursos à Fundação
Rotária com a venda das primeiras quinhentas
camisetas. Viva a Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi e viva a campanha da Fundação
Rotária Marcelo Guilardi, nascidas no aniversário
do Noroeste, respectivamente em 2002 e nesta
noite.
. Flores - As senhoras Naíde Aparecida Guilardi,
sócia honorária permanente do RC Noroeste, Vera
Lucia Garcia Guimarães, esposa do governador
Paschoal Flavio Leardini. Marlene Mantovani,
esposa do companheiro Wanderlei Mantovani, do
RC Vila Alpina e as esposas do EGD Waldemar
Lopes Armeto e do governador-assistente
Chucrallah El Tayar foram homenageadas com
flores pela presidente Maria Cristina da Silva.
(Continua na página 6)

Jantar festivo de aniversário
. Discursos - Na sequência dos trabalhos, houve o pronunciamento da presidente do RCSP Noroeste,
Maria Cristina da Silva e do governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini.
"Esses homens, os quais chamo de irmãos, são
pessoas trabalhadoras, sempre empenhadas em fazer
o bem. Hoje, entregues à labuta, já sonham com as
tarefas que os esperam amanhã. Pois mergulhei no
futuro, tão longe quanto o olho humano podia enxergar.
Vi a visão do mundo e toda a maravilha que isso seria".
Parece até que Lord Alfred Tennyson se inspirou no
trabalho do Rotary ao escrever o poema Locksley Hall,
não fosse o fato deste ter sido escrito 75 anos antes de
qualquer pessoa ter ouvido falar em Rotary Club.
Trabalho é sinônimo de Rotary, basta observar os
rotarianos nos mutirões de saúde, como pude
presenciar na última sexta-feira, ou entregando cadeiras
de rodas nos projetos Rumo ou Ryla. Incansáveis,
estão sempre em busca de novos desafios,
provavelmente estimulados pela "visão do mundo e
toda a maravilha que isso seria".
Um mundo onde a ética permeie as ações das pessoas
e empresas.
Um mundo onde a fome, doenças, analfabetismo e
pobreza não tenham vez.
Um mundo onde a paz reine livre e soberana para
todos.
Um mundo sem violências e guerras.
Um mundo onde a pólio seja mencionada apenas em
livros.
Sonhos não povoam apenas as mentes dos poetas. Os
rotarianos se desdobram para cumprir as obrigações do
presente e apostam alto no futuro.
Herbert Brown, logo depois de se tornar presidente do
RI em 1995, disse:
"Sonho com um mundo livre da pólio e acalento a ideia
de um mundo em paz. Há cento e cinco anos Paul
Harris teve um sonho, mas sabia que sozinho não
poderia realizá-lo. Confiante, jogou suas esperanças em
terreno fértil e acabou contribuindo para o avanço
humano. O sol nasce para todos e o amor não faz
distinção de cor, raça, credo ou nacionalidade. No
Rotary, amor é Dar de Si Antes de Pensar em Si".
1972 - Presidente do RI, Roy D. Hickiman. Lema:
"Examinemos Novamente".
Eu estou envolvido ativamente nas quatro avenidas de
serviço representadas pelo objetivo do Rotary?
Eu tenho feito a minha parte no fortalecimento do meu
clube?
Posso propor uma pessoa para sócio este ano?
Como posso servir melhor por meio da minha profissão
ou negócio?
O que eu posso fazer para ajudar a compreensão
internacional?
Respondendo a estas questões saberemos se estamos
prontos para "Fortalecer Comunidades - Unir
Continentes".
Parabéns RCSP Noroeste, "muitos anos de vida
também e sempre a nossa amizade".
Paschoal Flavio Leardini, Governador do Distrito
4430.

Em todas as nossas reuniões há instruções e
informações sobre Rotary e a Fundação Rotária,
promovemos palestras, produzimos um boletim
semanal e praticamos o bom companheirismo.
Temos um NRDC ativo; inclusive, entregamos um
projeto de Subsídio Simplificado visando atender
necessidades da comunidade assistida por esse
Núcleo Rotário e, diga-se de passagem, estamos
ansiosos para que seja aprovado no dia 18 de
setembro no Seminário da Fundação Rotária.
Almejamos crescer com harmonia e paz, para que a
companheira Bernadette e os próximos presidentes
continuem esse trabalho de implantação do PLC,
evitando, assim, desperdício de tempo e dedicação
de energias já empregadas anteriormente.
Em nome de todos os companheiros do Noroeste,
agradeço muito aos clubes irmãos da área 8: Norte,
Pirituba, Freguesia do Ó. Santana e o RCSP-Brás
pela troca de experiências, visitas e ações conjuntas.
Muito obrigada, e que o Senhor continue a abençoar
a todos nós!
Maria Cristina da Silva, presidente do RCSP
Noroeste, 2010/11.

Parabéns
. O jantar festivo do 38º aniversário do
RC Noroeste foi encerrado com o
tradicional “parabéns a você” cantado
por todos os presentes e com o
delicioso bolo servido no momento dos
brindes.

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

. 18 de setembro
Seminário da Fundação Rotária
Ceu Aricanduva, ao lado do Shopping
Aricanduva
das 8h30 às 13h
Palestras, debates e esclarecimentos com
renomados especialistas convidados.
Participe!

Reflexão
A carta de Deus
Você é um ser humano.
É meu milagre.
E é forte, capaz, inteligente, cheio de talentos.
Entusiasme-se com eles. Reconheça isso.
Encontre-se consigo mesmo.
Aceite-se. Anime-se.
Pense que a partir deste momento você pode mudar sua vida
para melhor.
Isso se assim você o quiser, se programar, se encher de
entusiasmo para alcançar.
E, sobretudo, se perceber toda felicidade que pode conseguir,
somente pelo
fato de desejá-la.
Não tenha medo de começar uma vida nova.
Não se lamente nunca. Não se queixe.
Não se atormente. Não se deprima.
Você está dotado de poderes desconhecidos para todas as
criaturas do Universo.
Ninguém é igual a você.
Só você pode escolher o caminho da felicidade.
Eu o fiz perfeito para você aproveitar sua capacidade e não
para destruí-la.
Eu lhe dei o poder de pensar e o poder de imaginar.
O de amar e o de criar.
O de rir e o de falar.
O da vontade e o de escolher o melhor.
Eu lhe dei o poder de rezar e o poder de escolher seu próprio
destino,
usando sua vontade, eu o coloquei acima dos anjos.
Use sabiamente seus poderes.
Faça a opção de amar em vez de odiar.
Rir e não chorar, criar e não destruir.
Escolher perseverar em vez de renunciar.
Elogiar e não criticar, dar em vez de tirar.
Agir e não odiar. Bendizer e não renegar.
Escolha dar graças em vez de blasfemar.
Escolha viver em vez de morrer miseravelmente à margem da
verdade...
Aprenda a sentir minha presença em cada ato da sua vida.
Cresça a cada dia em otimismo e esperança.
Abandone o medo e os sentimentos negativos.
Chame-me. Busque-me. Lembre-se de mim.
Vivo em você desde sempre o amando e se você vem a mim
encontrará
o amor e a PAZ com que tanto sonha.
Tente tornar-se simples, inocente, generoso, doador, descubra
sua capacidade
de se maravilhar com a criação e sinta-se humano.
Porque só você pode compreender uma lágrima ou a dor.
Você pode conhecer o AMOR.
Lembre-se de que você é meu milagre, destinado a ser feliz,
com misericórdia,
com piedade, com alegria, para que este mundo por onde você
passa seja
digno de você.
E se você é meu milagre, use seus dons, transforme a
escuridão em luz.
Modifique o lugar onde você vive, transmitindo às pessoas
esperança,
alegria e otimismo e o faça sem temor, porque...
Eu estou ao teu lado!
Eu estou com você!
(Autor desconhecido)

Datas comemorativas
. 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
. 8 de setembro
Dia Internacional da Alfabetização
. 9 de setembro
Dia do Administrador de Empresas
Dia do Técnico de Administração
Dia do Médico Veterinário
. 10 de setembro
Dia da Imprensa
Dia Nacional do Jornalismo
. 11 de setembro
Dia do Jornalista Paulista
Dia do Árbitro Esportivo
Dia da Seresta
Dia Nacional da Recreação
Dia da América Latina
Dia Nacional do Serrado
Aniversário das Torres Gêmeas, do
World Trade Center, Nova York,
destruídas por um ataque terrorista
em 2001

Boas notícias
. 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
. Presidente indicado
Sabuji Tanaka, do Rotary Club de Yashio,
Saitama, Japão, foi escolhido pela Comissão de
Indicação 2010 como presidente do RI 2012/13.
Uma das metas de Tanaka é ver o Rotary
"continuar seu trabalho vital como a força motora
que faz das comunidades lugares melhores para
se viver".

Companheirismo
A nossa 1ª secretária Dora Maria Leme do Prado Gerodetti aniversaria sexta-feira, dia 10
de setembro.
. Também no dia 10 aniversaria Janete Pereira N. dos Santos, esposa do nosso companheiro
João Carlos dos Santos.
E no dia 15 quem comemora aniversário é Ana Paola, filha do companheiro
Fabrizio Davide Pietro Torrini.

Acontecimentos
rotários
. Gilberto Giardino, do Rotary Club São Paulo-Perdizes, foi empossado presidente das Casas
do Amparo e está iniciando um movimento para implartar a terceira Casa. Para isso, pede aos
companheiros rotarianos que o ajudem a divulgar a Campanha de Incentivo Fiscal. Informando
o número do CNPJ da Casa do Amparo (00.110.796/0001-35) no momento da compra, significa
mais uma forma de colaborar para o exercício da cidadania no suporte às crianças e
adolescentes sustentados pela instituição. Para saber mais sobre a Casa do Amparo, visite o
site: www.casadoamparo.org.br
. Dando continuidade ao seu ciclo de debates neste período eleitoral, o Rotary Club de São
Paulo recebeu na reunião ordinária do dia 3 de setembro o candidato a governador do Estado
de São Paulo, Aloizio Mercadante. O encontro aconteceu durante almoço no salão nobre do
Edifício Rotary, em Higienópolis.

Acontece na
região noroeste
. A Associação Comercial de São Paulo-Distrital Noroeste promove palestra
gratuida sobre "Comunicar, Vender, Negociar com PNL, Programação Neurolinguística,
proferida por Ricardo Ventura. O palestrante é Master Practitioner Coach em PNL, empresário
e autor dos livros: "Crenças, o Inconsciente Influenciando resultados profissionais" e
"Comunicar, Vender e Negociar com a PNL". Dia 14 de setembro, às 19h30 na sede da
Distrital, à Rua Luís Braille, 8, Vila Pereira Barreto, Pirituba. Outras informações e inscrições
nos telefones: 3831-8336/
3831-8454 e no e-mail: dnoroeste@acsp.com.br
. Um projeto de inclusão digital e social para jovens com deficiência formulado pela
Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes foi selecionado pela Fundação Itaú Social
para ser implantado ainda neste ano. Segundo a coordenadora de projetos sociais daquela
associação, Ivone dos Santos Garcia, o projeto chegou a ser considerado apto em 2009, porém
o apoio empresarial não aconteceu. Reenviado em 2010, foi um dos escolhidos pela FIS. O
Projeto Novação Digital oferecerá durante um ano alfabetização e inclusão digital para 30
adolescentes de 14 a 17 anos assistidos por uma equipe de especialistas em assistência
social, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
. A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP) e a
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) promovem encontro com o candidato a
governador Geraldo Alckmin, que proferirá palestra sobre "Diretrizes do futuro Governo para o
Estado de São Paulo". Terça-feira, 14 de setembro, às 11h30 no Espaço de Eventos Hakka,
Rua São Joaquim, 460, Liberdade. Para os interessados da região Noroeste em participar do
encontro haverá transporte gratuito saindo da Rua Luís Braille, nº 8, Pirituba, às 10 horas.

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

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 entregálos 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?

A grande festa de aniversário do RCSP Noroeste
Formação da mesa principal no jantar de
aniversário, dia 30 de agosto
Missa em Ação de Graças na Paróquia N.
Sra. da Expectação do Ó, domingo, dia 29

Rotary em Ação - parceria do Noroeste com os RC
Freguesia do Ó e Norte prestigiada pela
Governadoria do D 4430
Governador Paschoal Flavio Leardini e a esposa Vera
com a presidente do RC Noroeste Maria Cristina da Silva
e Bruno Leone
Momento cívico e de reflexão
no início do jantar festivo no
Carlino Ristorante
Ação de Saúde e Cidadania foi
no Largo da Matriz do Ó, sextafeira, 27 de agosto

