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Gestão 2010/2011 do RCSP-NO
encerra ano rotário com sucesso

. Conselho Diretor

As principais realizações, as homenagens e os agradecimentos da
presidente Maria Cristina da Silva, que encerra sua gestão à frente
do Conselho Diretor do Clube, estão nas páginas
3 e 10.

Novo presidente do Noroeste
assume com o compromisso de
aprimorar as boas ações do Clube
O companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus
assume a presidência do RCSP-Noroeste
com a marca do entusiasmo, da alegria e
com muita disposição para a prática dos
preceitos rotários.
(Pág. 4)

Empossada a primeira diretoria do
Rotaract Club São Paulo-Noroeste

Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
1ª vice-presidente:
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2º vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Celia Morau
2ª secretária:
Maria Cristina da Silva
1º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Orestes Gerodetti
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Bruno Leone

. Comissões de Serviços
Administração:
Hercules Guilardi
Desenv. Quadro Social:
Adenilson Cristiano Belizário
Orestes Gerodetti
Prestação Serviços:
Bruno Leone/Maria Bernadette Cola
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Josino Bentes Monteiro
Celia Morau
Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Distrito 4430
Governador
Ennio Caramella
Presidente R I
Kalyan Banerjee

Solenidade aconteceu dia 27 de junho durante assembléia geral do Rotary
Club de São Paulo-Noroeste. Foi uma grande confraternização entre
afilhados e padrinhos, que consolida uma parceria que nasce bemsucedida.
(Pág. 5)

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
Rotaract Club São Paulo/Noroeste

Associados
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
Edinalvo Raimundo de Jesus
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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 - Hyeróclito 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
2010/11 - Maria Cristina da Silva

Correspondência recebida
. Boletins
RC Presidente Prudente, SP
RC de Lavras, MG

. E-mails
Palpite feliz
" Tenho um pequeno palpite que conheço bem este
RC e que tem até um Messias, que vai colocá-lo
no primeiro lugar do pódio, mas isto são
particularidades..."
Francisco Zamith, RC Guimarães, Portugal
Interesse contínuo
"Cumpro informar que a partir de 1º de julho o
secretário do RC San Cristobal é César Carreño,
que remeterá um e-mail indicando a nova direção
para envio do boletim. Agradeço a cada um de
vocês por sua preocupação em manter o nosso
clube informado de suas atividades e como
rotariana solicito não eliminar meu endereço
eletrônico para remessa do seu boletim, já que me
interesso muito em manter contato com vocês e
estar informada de qualquer clube de Rotary
chileno e internacional de nossos irmãos
sulamericanos".
Claudia Faúndez Retamal, RC San Cristóbal de
Santiago, Chile
"Retribuo os parabéns e espero receber com
periodicidade o boletim do seu clube
na próxima gestão. Só nós que os fazemos,
sabemos o trabalho que temos.
Receba meu forte abraço".
Carlos Alberto Sales Marangoni, diretor de
protocolo do RC de Presidente Prudente, SP

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor"
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em assembléia geral
ordinária dia 27 de junho, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
convidando os presentes a acompanhá-la na
saudação inicial às bandeiras hasteadas. Em
seguida, fez o momento de reflexão agradecendo a
Deus por este ano rotário, gestão 2010/2011 e
expressando sua felicidade pelos objetivos
alcançados; desejou boa sorte ao companheiro
Edinalvo Raimundo de Jesus, complementada com
a oração universal do Pai Nosso.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone,
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2 - vice-presidente
Hercules Guilardi; nº 3 - segunda secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo. Citou e agradeceu a
presença dos seguintes convidados: Terezinha
Abreu Souza, coordenadora do Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança;
Reynaldo Pedreira Jeronymo, presidente eleito do
Rotaract Club São Paulo-Noroeste e mais os
rotaractianos: Aparecido da Silva Nunes, Natalia
Nogueira Costa, Kelly Regina Pedreira Jeronymo,
Rafael Silva de Souza, Carlos Hernique Souza da
Silva, Renato Silva de Souza, Ailton Pedro dos
Santos, Julio Cesar Jeronymo Junior; Danilo Lima
Tigre, Cibele Regiane da Silva, Glaucia Viana Torres
e Marcelo Nunes Ferreira.

Expediente secretaria - A segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo apresentou a agenda das
atividades programadas para esta semana, relatou
os aniversariantes e as datas comemorativas do
mesmo período e deu conhecimento do convite
recebido do NRDC Vida e Esperança para a festa
junina que a entidade promove em sua sede dias 23
e 24 de julho, evento para o qual necessita da
doação de prendas.

Assuntos gerais - A presidente Maria Cristina da
Silva informou estar recebendo da coordenadora do
NRDC um relatório contendo a prestação de contas
e a descrição das atividades desenvolvidas pela
atual gestão, que está encerrando seu mandato; e
colocou o documento à disposição dos
companheiros para melhor conhecimento e
eventuais consultas. Prosseguindo, agradeceu
nominalmente cada companheiro do Clube, por
acompanhá-la durante este ano rotário e fazendo
uma referência elogiosa pessoal e específica,
entregou uma lembrança aos seguintes
companheiros: Dora Maria do Prado Gerodetti
(ausente por motivo de saúde), Ana Isabel Vergueiro
Lobo, Celia Morau, Ivone dos Santos Garcia, Maria
Bernadette Cola, Josino Bentes Monteiro, Orestes
Gerodetti, Fabrizio Davide Pietro Torrini, padre
Paulo Francisco Ribeiro Santana (ausente por
motivo de viagem), João Carlos dos Santos, Bruno
Leone, Adenilson Cristiano Belizário, Vinicius
(cont. na pág. 4)
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Leone, Francisco Miguel Vaz de Lima, Messias
Manoel de Oliveira e ao vice-presidente Hercules
Guilardi. E agradeceu de modo especial ao novo
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus por aceitar
o desafio de presidir o RCSP-Noroeste, pela ajuda
que dispensou à sua gestão durante este ano
rotário, o empenho na promoção dos eventos
beneficientes - Noite da Pizza e Paella Beneficente,
por sua alegria e dedicação; desejando a ele uma
excelente e profícua gestão
Concluindo sua explanação, disse que deu o melhor
de si, se esforçou, aprendeu e cresceu bastante
enquanto presidente do RCSP Noroeste; durante
esse ano rotário, disse, viu um pouco de tudo, da
riqueza à pobreza, por isso entende que se deve
organizar as ações com tranquilidade e com o
esforço de todos, dividindo as responsabilidades,
reafirmou estar muito feliz e entende que assim
prosseguirá, pois continuará fazendo parte, em
outra função, do próximo Conselho Diretor.
Solicitando um aparte, o companheiro Fabrizio D.
Pietro Torrini disse que a presidente é muito
importante para todos e se tivemos êxito nesta
gestão, devemos a ela que nos incentivou e assumiu
sua responsabilidade com alegria e entusiasmo, o
que nos fez crescer e ampliar nossos
conhecimentos.

Novo presidente - O presidente eleito Edinalvo
Raimundo de Jesus agradeceu, inicialmente, à
presidente por esta bela reunião que está nos
proporcionando e o trabalho excepcional que
desenvolveu à frente do nosso clube; disse, em
seguida, que na medida do possível, tem participado
das posses dos outros clubes do Distrito 4430,
solicitando que os companheiros o acompanhem
nesses eventos festivos, dando prioridade às posses

do Freguesia do Ó, nosso afilhado, dia 28 de junho;
do Norte, nosso clube padrinho, dia 29; NordesteVila Maria, dia 30 e na festiva de posse do
Governador 2011/2012, dia primeiro de julho;
sugeriu, ainda, que sejam prestigiados os clubes
com os quais temos mais afinidade. Prosseguindo,
disse que está acompanhando pessoalmente as
providências para a festiva de posse do nosso clube,
na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, solicitando
que todos companheiros compareçam com os seus
respectivos cônjuges e tragam outros convidados;
deu algumas informações sobre o serviço do jantar,
as atrações que estão sendo preparadas, infraestrutura de apoio, havendo a preocupação que
tudo transcorra num ambiente informal e acolhedor.
Concluindo, disse que para ele presidir um clube
como o Noroeste é uma satisfação, pois sabe que
poderá contar com companheiros excepcionais e
porque tem na presidente Cristina um espelho que o
motiva. Por tudo que tem observado durante as
visitas aos demais clubes do Distrito, onde se
apresenta como presidente eleito, os governadores,
presidentes e companheiros se dirigem a ele com
referências elogiosas, lembrando que o nosso clube
tem uma grandeza peculiar - é pequeno na
quantidade de sócios, mas grande na amizade, na
prestação de serviços e no companheirismo. Por
isso, está bastante motivado para assumir
a presidência e dar continuidade ao trabalho que a
companheira Maria Cristina tão
bem realizou e mudar o que for
possível, com o intuito de fazer
uma gestão semelhante a dela.
Cumprimentos e posse nova
diretoria Rotaract - O vicepresidente Hercules Guilardi
iniciou seu pronunciamento
externando satisfação por tudo
que viu e ouviu nesta reunião;
disse que, na condição de
único remanescente do grupo
fundador do RCSP-Noroeste,
está feliz por ver o clube muito
pródigo na sucessão das
gestões; elogiou a dedicação,
carinho, zelo e entusiasmo da
presidente Maria Cristina,
lembrando que, desse modo, o
Clube está crescendo,
fazendo-se respeitado nos meios rotários e na
comunidade. Prosseguindo, disse que quando há
troca de dirigentes, mas com continuidade, todos
crescem e se integram; acredita que a presidência
dará ao companheiro Jesus outra visão do Rotary,
porque um clube rotário tem muitas faces, tem a
propriedade de tornar as pessoas melhores, mais
(cont. na pág. 5)
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unidas, crescendo no companheirismo. Em cada
ano rotário, vê uma nova postura, sem que se deixe
de lado a essência do Rotary; cumprimentou e
agradeceu à presidente Maria Cristina e desejou
felicidades ao companheiro Jesus que, na sua
opinião, está muito bem preparado para exercer a
presidência no próximo ano rotário.

substitutos quando chegar o tempo de partir para
outras experiências. Em seguida, convidou a
presidente Maria Cristina para entrega do certificado
de fundação do Rotaract Club de São PauloNoroeste ao presidente Reynaldo Pedreira
Jeronymo e dos pins aos jovens dirigentes: Leandro
Aparecido da Silva Nunes - vice-presidente; Natalia
Nogueira Costa - secretária; Rafael Silva de Souza diretor de protocolo; Kelly Regina Pedreira Jeronymo
- tesoureira; Carlos Henrique Souza da Silva - diretor
de imagem pública; Renato Silva de Souza e Ailton
Pedro dos Santos - comissão de projetos especiais.
Prosseguindo, o vice-presidente demonstrou sua
satisfação em exibir o certificado de fundação do
Rotaract, em julho de 1999; disse que, dessa forma,
estaríamos completando 20 anos desse clube,
relembrou fatos da época, como a participação da
sua filha como membro de um Rotaract - experiência
sempre citada por ela - a formação de lideranças
através do Rotaract, por isso enfatiza que o ato de
refundação tem grande dimensão para os jovens, a
responsabilidade é forte e a ocasião que se oferece
para os jovens é única, serve de base para
experiências futuras, por isso, dirigindo-se
especialmente para os jovens do novo Rotaract,
pediu que eles aproveitem ao máximo essa
oportunidade. Disse que juventude e experiência
representam uma troca e que o ciclo natural da vida
de um Rotaract aponta para uma renovação
constante, assim os jovens devem preparar seus

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva deu os trabalhos
por encerrados agradecendo, uma vez mais, a
colaboração dispensada pelos companheiros à sua
gestão e convidando a todos para acompanhá-la na
saudação final às bandeiras hasteadas.

Acontece na região

Datas comemorativas

Hospital São José
será reaberto

Julho

. Uma boa notícia está sendo dada aos moradores do
Imirim, principalmente àqueles que com perseverança e
insistência lutam pela reabertura do Hospital São José.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria da
Saúde, o prédio do Hospital São José está alugado
desde 2010 e recebeu investimentos de R$ 3 milhões
para reformas e adaptações. Ainda de acordo com a
Secretaria, o hospital servirá como retaguarda para
pacientes de outros hospitais: terá 40 leitos de clínica
médica, dos quais seis de UTI, além de um minicentro
cirúrgico. A conquista desse espaço como unidade de
saúde pública é o resultado de uma luta popular que
teve à frente a Comissão Pró-Reabertura: foram
recolhidas 25,5 mil assinaturas sob a coordenação dos
assessores legislativos Celio Pires e Enio Possebom. O
secretário de Estado da Saúde, dr. Giovanni Guido
Cerri, informa que a reabertura do Hospital São José se
dará em até 70 dias

Abertas inscrições para
Concurso de Moda Inclusiva
. Estão abertas, até 15 de julho, as inscrições para o 3º
Concurso Moda Inclusiva. O concurso tem o objetivo de
contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, na
qual todos tenham acesso igualitário aos produtos, bens
e serviços disponíveis. A finalidade do concurso
instituído pela Secretaria Estadual da Pessoa com
Deficiência é promover importante debate sobre moda
diferenciada, além de incentivar o surgimento de novas
soluções e propostas em relação ao vestuário para as
pessoas com deficiência. Mais informações no site:
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br e no e-mail:
info.sedped@sp.gov.br ou, ainda, pelo
telefone: 5212-3700.

Agenda
.

.

.

4 de julho
Reunião festiva de transmissão de
cargos e posse do Conselho Diretor,
ano rotário 2011/2012
20h - Carlino Ristorante (salão principal)
Rua Traipu, 91 - Perdizes,
São Paulo, SP
9 de julho
Reunião extraordinária e de
companheirismo
para elaboração Plano de Atividades
2011-2012
Residência da companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo
A partir das 15 horas
11 de julho
Reunião ordinária
Carlino Ristorante - 20h

.

4 - Dia da Independência dos Estados
Unidos (1776)
Dia Nacional do Cooperativismo
Morte do escritor Monteiro Lobato
(1948)

.

5 - Dia Nacional da Coluna Prestes
(1924)

.

6 - Dia da Criação do IBGE (1934)
Dia Internacional do Cooperativismo
Morte do poeta da abolição Castro
Alves (1871)

.

7 - Dia do Voluntário Social
Nascimento do pintor Lasar Segall
(1890)

.

8 - Dia do Panificador
Dia Mundial da Alegria
Dia Nacional da Cultura e da Ciência
1ª exibição de cinema no Rio de
Janeiro (1896)
Criação, por decreto federal, do
imposto sindical (1940)

.

9 - Dia do Protético
Dia da Juventude
Dia Internacional pelo
Desarmamento
Morte do poeta, diplomata e
compositor Vinicius de Morais (1980)
Dia do Soldado Constitucionalista
Dia da Revolução
Constitucionalista - São Paulo
(1932)

.10 -

Dia do Truco
Dia Mundial da Lei
Dia da Saúde Ocular
Dia Internacional da Pizza
Aniversário de criação do Fundo
Nacional do Meio Ambiente

Companheirismo
. Domingo, 10 de julho, é o dia do
aniversário de Carla, filha do
companheiro Bruno Leone.

Cumprimentos rotários
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste recebeu e agradece os cumprimentos enviados pela eleição
e transmissão de posse do seu novo Conselho Diretor. Entre as manifestações, destacamos as
seguintes:

E a missão continua
"Maria Cristina, chegada do fim do ano. Como presidente do seu RC vai olhar para trás e vai gostar
das pegadas do seu trabalho a serviço do nosso Movimento. Olhando para o espelho (mesmo em
pensamento) vai sorrir e dizer "missão cumprida". Vou descansar; é o chamado descanso do
guerreiro; no seu caso, da guerreira. Mas, vai começar uma nova e maravilhosa etapa da sua vida
rotária. Agora sem a responsabilidade direta, mas com a sua experiência e os seus acrescidos
conhecimentos de Rotary, terá a obrigação de ajudar o presidente Edinalvo a fazer uma presidência
melhor (se tal for possível) do que a sua. Passou a ser uma valia a mais no seu clube. Mas essa "mais
valia" nos dá obrigações; o serviço jamais acaba a não ser quando conseguimos conquistar a Paz o
que só com o esforço de todos conseguiremos. Parabéns, presidente pelo seu trabalho e do seu
grupo. Sozinhos pouco fazemos. Votos de bom ano para o presidente Edinalvo e os seus
trabalhadores..."
Francisco Zamith, RC de Guimarães, Portugal

Saudações ao novo Conselho
"Como presidente do meu clube, Rotary Clube de Coimbra - Santa Clara (Portugal), Distrito 1970,
desejo as maiores felicitações ao presidente eleito e ao seu Conselho Diretor".
"Devido à nossa distância não me será possível estar presente, pois estou em Coimbra, Portugal. Mas
peço encarecidamente para transmitir na reunião e dar um forte abraço ao nosso companheiro
Edinalvo Jesus, de todos os membros do Rotary Clube Coimbra-Santa Clara. Quem sabe se um dia
destes não o poderei dar "in loco". Desejamos ao novo presidente um excelente ano rotário. Com os
melhores cumprimentos".
António Falcão, presidente eleito 2011/2012, Rotary Clube Coimbra-Santa Clara
"Transmita ao presidente 2011/2012, Edinalvo Raimundo de Jesus e seu Conselho Diretor, os
cumprimentos do Rotary Club de Brasilia-Norte, por mim representado, desejando-lhes um grande
sucesso na condução desse Clube, para seu crescimento e a consecução de seus projetos
humanitários. Parabéns".
Mauro Chaves da Cunha

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?

Campanha do Pé Calçado faz atualização da prestação de contas
− − ____________________________________

Precisamos continuar a
receber seus sapatos.
CONTINUE A MOSTRAR QUE VOCÊ TEM BOM CORAÇÃO.

Campanha do Pé Calçado - Marcelo Guilardi
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - NOROESTE - DISTRITO 4430
Presidente 2011/2012 - Companheiro EDINALVO RAIMUNDO DE JESUS
Governador do Distrito 4430 2011/2012 - Companheiro ENNIO CARAMELLA
Presidente Rotary Internacional 2011/2012 - Companheiro KALYAN BENERJEE

Área de atuação: Zona Noroeste da cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - Brasil
Nosso objetivo é DAR CALÇADOS A QUEM ESTÁ PRECISANDO, pode ser masculino, feminino,
infantil e adulto de qualquer marca, modelo e cor, pode também ser tênis, todos em bom estado.
A sua contribuição é muito importante, além se sentir-se bem e feliz, o seu próximo estará melhor e
mais feliz. Sempre tem alguém carente, vamos fazer com que TODOS TENHAM CALÇADOS.
A partir de agora você é um ARRECADADOR e contribuinte.
VAMOS PISAR FIRME NESTA CAMPANHA!
Para todo Pé existe o SEU CALÇADO. O melhor carinho é a CONSIDERAÇÃO.
ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS

A Campanha
é contínua
Bruno Leone
ROTARY CLUB - SÃO PAULO NOROESTE
Distrito 4430 do Rotary Internacional
Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda - CRP: 01135-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 393-3636 e 3392-6277l
E-mail: diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br
Site: www.rotary4430.org.br
www.rotary.org. br

De 01/07/02 até 30/06/2003 - 1100 PARES
De 01/07/03 até 30/06/2004 - 4000 PARES
De 01/07/04 até 30/06/2005 - 6000 PARES
De 01/07/05 até 30/06/2006 - 4000 PARES
De 01/07/06 até 30/06/2007 - 2700 PARES
De 01/07/07 até 30/06/2008 - 3200 PARES
De 01/07/08 até 30/06/2009 - 4100 PARES
De 01/07/09 até 30/06/2010 - 4200 PARES
De 01/07/10 até 30/06/2011 - 6700 PARES
TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06/2011
36.000 PARES

Colaboração e Apoio:

Local de entrega: Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda - CEP: 01135-030 e nas reuniões do
Rotary Club São Paulo Noroeste às 2ª feiras, às 20h, na Rua Traipu, 91 - Pacaembu - SP.
Não aceitamos doações em dinheiro
Ao apresentar o novo folder, com dados atualizados da Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", o coordenador Bruno
Leone enviou o seguinte comunicado aos demais companheiros do RCSP-Noroeste:
"Caros e sempre amigos e companheiros do Noroeste:
Com grande alegria e satisfação, passo às mãos de vocês o novo folder da Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi". Estamos todos
agradecidos a Deus pelos trabalhos realizados e os números alcançados. Agradeço aos amigos e aos companheiros Hercules e Naide
pela confiança em nós depositada. Agradeço a cada um de vocês pelo empenho e dedicação constantes nesta Campanha. À
companheira Maria Bernadette pelo encaminhamento e distribuição dos calçados. Agradeço a todos os clubes do nosso distrito e aos
clubes de outros distritos, bem como aos amigos, fornecedores, clientes, instituições bancárias - ativos participantes e sempre próximos
de nós - à Cruz Vermelha, que nos favoreceu com quase um terço dos calçados arrecadados neste ano rotário e também ao SESCON,
pela parceria. Com certeza, neste novo ano rotário que está se iniciando sob a presidência do companheiro Jesus, teremos grandes
resultados!"
Bruno Leone
E os companheiros Hercules e Naide Guilardi também se manifestaram:
"Agradecemos a todos os companheiros pelo esforço pessoal no desenvolvimento desta campanha. Para todos é um trabalho rotário
importante e atende aqueles que tanto necessitam e contribui para a reciclagem e melhoria do meio ambiente. Para nós, além disso
tudo, mantém viva a imagem do nosso querido filho Marcelo, além do círculo da nossa família. Do fundo do nosso coração, muito
obrigado".
Hercules e Naide

Acontecimentos rotários
Continuam em julho as reuniões festivas de posse
dos clubes do Distrito 4430
Todos os clubes de Rotary iniciam o mês de julho
com nova composição de seus conselhos
diretores. No Distrito 4430, as reuniões festivas de
transmissão de cargos e posse das novas
diretorias continuam na primeira quinzena deste
mês. As solenidades acontecem dessa forma:
. 4 de julho - segunda-feira
RCSP - Tremembé
Clube da Associação dos Oficiais da Polícia
Militar, Rua Mamud Rahd, 973 - 20h
RCSP Vale Aricanduva
Churrascaria Super Grill
Marginal Tietê (estacionamento do Carrefour
Vila Maria) - 20h
. 5 de julho - terça-feira
RCSP Parque Novo Mundo
Churrascaria Super Grill
Estacionamento do Carrefour Vila Maria - 20h30
RCSP Pirituba
Clube Espéria (salão azul)
Av. Santos Dumont, 1313 - 20h30

Transmissão de cargos no
RCRJ Tijuca

.

A cerimônia de transmissão de cargos do
Rotary Club Rio de Janeiro-Tijuca acontece
na quarta-feira, 6 de julho, às 12h30, no Tijuca
Tênis Clube (Rua Conde de Bonfim, 451,
Tijuca). Na ocasião, o arquiteto Luiz Fernando
Pinto transmitirá a presidência do Conselho
Diretor e do Rotary da Tijuca para a advogada
Suely Souza Lima Manhães Barreto,
presidente da gestão 2011/2012.
Fundado em 15 de dezembro de 1949, o
Rotary Tijuca tem como missão construir
pontes de amizade, proporcionando
oportunidades de servir e fomentando o ideal
da paz e da compreensão entre os homens.
Sua prinicipal fonte de energia é o apoio das
lideranças da comunidade.

. 6 de julho - quarta-feira
RCSP Vila Antonieta
Residencial Leste Buffet
Rua Petrobrás, 527 - 20h30
. 7 de julho - quinta-feira
RC de Guarulhos - Norte/Centenário
Associação de Rotarianos
Rua Soldado Anélio da Luz, 120 - 20h
RCSP Parada Inglesa/Centenário
Churrascaria Super Grill
Estacionamento do Carrefour Vila Maria - 20h30
. 8 de julho - sexta-feira
RC de Santa Isabel/Centenário
MultiClube Solazer
Km. 187 - Via Dutra - 20h
RCSP Vila Alpina
Legião Mirim da Vila Prudente
Rua Batista Mendo, 200 - 20h30
. 11 de julho - segunda-feira
RCSP Santana
Galetos Grill
Shopping Center Norte - 20h
. 12 de julho - terça-feira
RC de Mairiporã
Av. Leonor de Oliveira, 300 - Centro - 20h30
RCSP Vila Gomes Cardim
Local a definir
. 13 de julho - quarta-feira
RCSP Água Fria/Centenário
Av. Nova Cantareira, 4256 - Tremembé - 20h
RCSP Casa Verde
Clube Espéria - Avenida Santos Dumont,
1313 - 19h30

Santa Bárbara
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