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Companheirismo,
alegria e
homenagens
marcam reunião
festiva de posse
do Conselho
Diretor do RCSPNoroeste

A solenidade de transmissão de cargos e posse do novo Conselho
Diretor do Rotary Club São Paulo-Noroeste na noite de 4 de julho foi,
na prática, um grande encontro de companheirismo. O clima de
alegria, emoção e as muitas homenagens prestadas na ocasião
tornaram a reunião festiva ainda mais especial. (Pág. 3 em diante)
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Agradecimento
"Agradeço o envio do boletim nº 1 desse clube.
Espero continuar recebendo".
Daniel Viuniski, EGD 2010/2011, Distrito 4700
Cumprimentos
"Que a gestão no RCSP-Noroeste seja permeada de
sucesso... Infelizmente não pudemos comparecer por
termos o RCSP Tremembé na área 6, mas com certeza
estaremos na visita do governador prestigiando este clube
de serviços do qual temos muito orgulho. Parabéns past
presidente Josino e autoridades rotárias empossadas nesta
data".
Nilda e Gerson Peccilli, RCSP Mandaqui, Distrito 4430
"Felicidades aos integrantes do Rotary Club de São PauloNoroeste por sua grande ação em benefício da
humanidade".
Marta Eva Espinosa Nahon; mensagem postada
no Facebook
Beleza vista do alto
"Ficamos encantados com a beleza do Pico do Jaraguá da
bela São Paulo e parabenizamos o Rotary Club pela
iniciativa de homenagear esse ponto turístico como uma
das sete maravilhas da região Noroeste".
Milena Kelly, amazonense, em mensagem
postada no Facebook
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Reunião festiva de posse do novo
Conselho Diretor do Noroeste teve
muito companheirismo, alegria e emoção
A reunião festiva de transmissão de cargos e posse
do novo presidente do Rotary Club de São PauloNoroeste realizada na noite de 4 de julho no salão
principal do Carlino Ristorante foi de
congraçamento, muita alegria e emoção. O
companheirismo foi a característica mais marcante
da solenidade, aberta pela presidente do ano rotário
2010/2011, Maria Cristina da Silva, convidando a
todos para ouvirem a execução do hino nacional e
saudação às bandeiras hasteadas.

O vice-presidente e sócio-fundador do RCSP
Noroeste, Hercules Guilardi, fez a entrega do sino e
do martelo ao jovem Reynaldo, que deu a primeira
badalada como presidente rotaractiano.

Protocolo - O companheiro Bruno Leone citou os
presentes à solenidade de transmissão de posse da
presidente Maria Cristina da Silva para o presidente
eleito, ano rotário 2011/2012, Edinalvo Raimundo de
Jesus: governadores do Distrito 4430, Paschoal
Flavio Leardini (2010/2011) e sua esposa Vera e
Ennio Caramella (2011/2012) e sua esposa Yara, o
governador-assistente da Área VIII, Chucrallah El
Tayar, os presidentes do RCSP-Santana, Samuel
Zyngfogel e Miguel e sua esposa Lourdes, os
presidentes humanitários do RCSP-Pirituba,
Freguesia do Ó, Parque Novo Mundo, Norte e
Nordeste Vila Maria e a sócia-honorária do RCSP
Noroeste, Naíde Aparecida S. Guilardi.

Rotaract - A presidente Maria Cristina da Silva
passou às mãos do governador Paschoal Flavio
Leardini o certificado da Organização Rotaract, que
o entregou ao presidente do Rotaract São PauloNoroeste, Reynaldo Pedreira Jeronymo.

Discursos e agradecimentos - Após o
pronunciamento da presidente Maria Cristina da
Silva (ver no destaque), houve a saudação do
governador Paschoal Flavio Leardini,que, em
seguida, foi homenageado pela presidente com um
quadro estilizado simbolizando a união dos
continentes. Prosseguindo, a presidente Maria
Cristina convidou o companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus para a troca do pin da gestão
que, por sua vez, deu a primeira badalada como
presidente do RCSP-Noroeste, ano rotário
2011/2012 e proferiu o seu discurso de posse. (Ver a
íntegra do pronunciamento na pág. 5)
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Entrega de presentes, sorteios e homenagens Nos intervalos do jantar, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus entregou a lembrança ao novo
governador Ennio Caramella, um quadro estilizado
em aço escovado; homenageou a presidente Maria
Cristina da Silva e o vice-presidente Hercules
Guilardi, gestão 2010/2011, com um volume
encadernado contendo mensagem personalizada e
a coleção completa dos boletins informativos do

Transmissão de cargos - O presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus convidou os companheiros
membros do Conselho Diretor, ano rotário
2010/2011, para a troca dos pins aos novos
integrantes, ano rotário 2011/2012, conforme os
cargos: vice-presidente: Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti (representada pelo companheiro Orestes
Gerodetti), 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; 2º protocolo Bruno Leone. E também os integrantes das
comissões de: Administração, Desenvolvimento do
Quadro Social, Prestação de Serviços, Fundação
Rotária, Imagem Pública do Rotary e Novas
Gerações. Em seguida, o presidente Edinalvo
convidou o governador do Distrito 4430, ano rotário
2011/2012, Ennio Caramella para o seu
pronunciamento.
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clube daquele período. O companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini fez o sorteio das prendas entre
os convidados, a presidente eleita do RCSPPirituba, Maria Aparecida Torres de Souza, fez a
entrega de um lote de calçados arrecadados entre
seus companheiros ao coordenador da Campanha
do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", Bruno Leone; os
presidentes humanitários dos clubes Freguesia do
Ó, Pirituba, Norte, Santana, Parque Novo Mundo e
Nordeste Vila Maria receberam o troféu "Hyeróclito
Eloy Pessoa de Barros Neto"; houve entrega de
flores às esposas dos governadores e dos
companheiros presidentes de clubes e entrega de
uma lembrança especial aos companheiros do
Parque Novo Mundo, eleita a caravana mais distante
e do RCSP-Norte, que compareceu com a maior
caravana.
Estatística da reunião: clubes presentes:
governadores: 2; governador-assistente:
instrutor distrital: 1; presidentes 2011/2012:
RCSP-Noroeste: 16; Rotaract: 1; NRDC:
participantes da reunião: 83 pessoas.
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1;
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1;

"Caro Governador Fortalecedor Paschoal
Flavio Leardini, Governador 2011/12 Ennio
Caramella, demais governadores presentes,
autoridades constituídas, presidente Samuel
que, gentilmente, transferiu sua reunião para
estar conosco nesta noite, na pessoa de
quem cumprimento todos os presidentes de
Rotary Clubs presentes, companheiros e
convidados:
Há um ano, um pouco apreensiva e ansiosa,
porém já me sentindo preparada pelo
excelente treinamento recebido da equipe da
Governadoria, eu recebia a presidência
deste clube.
Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por
estar onde estou, por ser um membro de
Rotary; reitero meus agradecimentos já
feitos na reunião passada aos meus queridos
companheiros e companheiras por terem me acompanhado, pelo apoio e ajuda em todas as ações realizadas
desde 1º de julho de 2010 até o dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de aprendizado e crescimento que tive
durante todo este ano. Sinto-me em paz e feliz, com o sentimento de missão cumprida e com a certeza de que
melhor se beneficia quem melhor serve e sempre teremos o que fazer pelo próximo.
Dirigir um clube, ou qualquer outra tarefa, para mim é comparável a dirigir um automóvel para algum destino; só
se aprende e grava o destino desejado se estivermos na direção; como passageiros temos apenas uma noção
do destino, mas dirigindo o aprendizado é real.
Durante este período conheci lugares lindos, vi muita riqueza e sensibilizei-me com muita, mas muita, pobreza e
pessoas necessitadas. Fiquei imensamente feliz pela oportunidade de ajudar algumas.
Neste ano, também perdemos alguns queridos companheiros. O Alfredinho, o Hieróclito Eloy de Barros, a quem
homenageamos com a criação do Troféu Hieróclito, com o qual presenteamos alguns companheiros que
visitam o Noroeste, pois a grande característica deste saudoso companheiro era que ele visitava muitos clubes;
por fim, quero lembrar, também, o saudoso governador Iscandar Tayar, que era sócio honorário do nosso clube.
Lembro-me neste momento de seus esforços na arrecadação dos selos para ajuda aos mais necessitados...
que Deus os tenha!
Entre tantas ações realizadas neste ano, quero dar destaque à fundação do nosso Rotaract e desejar mais vez
ao nosso novo companheiro Messias - que peço que fique em pé para que todos possam conhecê-lo - seja bemvindo em Rotary.
Agora, é com alegria que passo a ocupar outra função no meu clube, pois os cargos passam e a roda continua
girando. Ontem eu dirigia e agora volto a servir em outra função.
Presidente Jesus, desejo que sua gestão seja repleta de realizações, companheirismo, harmonia, que suas
reuniões sejam sempre muito proveitosas e agradáveis. Conte sempre comigo no que precisar.
Neste momento, convido-o para dar sua primeira badalada no sino e, logo após, assumir o comando deste
clube.
Obrigada",
Maria Cristina da Silva

"Companheiros, companheiras, convidados, visitantes:

Quero agradecer aos governadores, governadoresassistentes, instrutores distritais assistentes e a
todos os companheiros que sem medir esforços
dedicaram muitas de suas horas para que no pré
PETS, PETS Multidistrital, nas reuniões de
treinamento e na XX Conferência Distrital "Dante
Galvanese Amato", a "Conferência do Bem-Estar",
nos transmitissem as instruções tão necessárias
para o sucesso na condução dos nossos trabalhos
como presidente e diretores das comissões de
serviços dos nossos clubes. A vocês, o nosso muito
obrigado. (Por gentileza, uma saudação rotária para
esses maravilhosos companheiros)
Agradeço ao RCSP-Santana que, gentilmente, e
num gesto de maravilhoso companheirismo,
transferiu sua reunião para hoje; ao presidente
Miguel e ao Samuel nosso muito obrigado.
Agradeço a todos os clubes presentes: RCSP Norte,
Pirituba, Freguesia do Ó, Nordeste Vila Maria,
Parque Novo Mundo. Agradeço aos companheiros
do meu clube por todo apoio recebido e a receber no
exercício da presidência durante o ano 2011/2012.
Apoio que se estende e estenderá ao nosso
presidente eleito para o ano 2012/2013,
companheiro Adenilson Cristiano Belizário, e a todos
os demais que nos sucederem, pois o RCSP
Noroeste é grandioso na arte de doar-se aos seus
companheiros.

Agradeço à minha querida mãe Maria
Lucera de Jesus pelos valores morais
que norteiam a minha vida; à minha
sogra Cecilia e meu sogro Antunes por
me aceitar e me amar incondicionalmente e, principalmente, pela
linda e maravilhosa filha Elisete que há
25 anos está ao meu lado.
Aos meus filhos Cristina, 28; Matheus,
15 e Gabriela, 9, nós amamos e
admiramos demais vocês. Ah... ia me
esquecendo, o papito não é tão bravo
como parece.
Agradecimento especial à minha
esposa Elisete, companheira e mãe
maravilhosa a quem respeito e admiro
por sua inteligência e perseverança na busca dos
nossos objetivos e ideais. Nunca é demais dizer que
eu te amo.
Em 2008, fui convidado pelo companheiro Hercules
Guilardi a participar das reuniões promovidas pelo
RCSP-Noroeste. Na época, a presidente do clube
era a companheira Ana Isabel da Silva Lobo; já no
final da sua gestão, o governador 2008/2009 foi o
companheiro João Freire D´Avila Neto e sua esposa
Regina, com o lema: "realizemos os sonhos".
O destino não permitiu que eu realizasse meu sonho
naquela gestão, o que veio ocorrer na presidência do
companheiro Josino Bentes Monteiro, gestão do
nosso governador 2009/2010, companheiro Juvenal
Antonio da Silva e sua esposa Celina, com o lema "o
futuro do Rotary está em suas mãos". Tive as
primeiras oportunidades de fazer companheirismo
em nossas reuniões e fora dela, o que, confesso,
gostei muito.
Na presidência da companheira Maria Cristina da
Silva, gestão do governador 2010/2011,
companheiro Paschoal Flavio Leardini e sua esposa
Vera, com o lema "fortalecer comunidades e unir
continentes", tive a oportunidade de ajudar meu
clube e participar de várias instruções rotárias e não
rotárias que me permitiram conhecer um pouco mais
sobre o Rotary. Fui, então, convidado a substituir a
querida companheira Maria Bernadette Cola na
presidência do RCSP-Noroeste, na gestão do
governador 2011/2012, Ennio Caramella e sua
esposa Iara, com o lema: "conheça a si mesmo para
envolver a humanidade".
O convite me surpreendeu, pois estava prestes a
completar dois anos de clube e sabia que era uma
responsabilidade grande e que exigiria de mim muito
esforço e dedicação. Ao chegar em casa, após a
reunião do clube, não comentei nada sobre o convite
com minha esposa, pois estava refletindo se teria ou
não condições de assumir tal responsabilidade e
nessa reflexão me veio à mente as palavras do meu
padrinho: "você tem companheiros dedicados que te
auxiliarão em tudo que for necessário e no Rotary
não temos que criar nada, pois está tudo em nossos
manuais, o que precisamos é fazer o que lá está".
Então, resolvi aceitar.

No dia seguinte, falei para Elisete
que tinha recebido um convite para
assumir a presidência do clube e
que estava pensando... ela
prontamente me disse: "não era
isso que você queria no futuro, pois
bem, o futuro chegou. Agora, você
deve fazer um bom trabalho, pois é
um grande presidente na sua
empresa e também será no seu
clube". Na continuação dessa
história todos vocês estão fazendo
parte, pois hoje assumirei a
presidência desse maravilhoso
clube pelo período de 12 meses.
Alguns dos nossos objetivos para a
gestão:
1. Companheirismo - atividade forte no nosso clube como oportunidade de desenvolvimento do quadro
associativo, fonte de recursos para ações junto à Associação Vida e Esperança - NRDC ( Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário), Fundação Rotária no programa de erradicação da polio e outros de relevância
e incentivar os trabalhos do recém fundado Rotaract.
2. Dar continuidade à Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", ampliando a sua divulgação - projeto
permanente do clube e administrado pelo companheiro Bruno Leone.
3. Ênfase na capacitação dos nossos companheiros através de instruções rotárias, sobre tudo que o Rotary faz,
como faz, porque faz e para quem faz, para que conhecendo a nós mesmos possamos disseminar nossas
ações e estimular o ingresso de novas pessoas com ideal de servir.
4. Concluir o projeto de subsídio equivalente do Hospital de Vila Penteado.
5. Outros que vocês terão oportunidade de conhecer através do nosso boletim; ressalto a importância do nosso
boletim, que hoje já rompeu as fronteiras, sendo conhecido em várias partes do mundo.
O nosso presidente de Rotary International Kalyan Banerjee proporcionou o lema "Conheça a si mesmo para
envolver a humanidade". O símbolo que representa esse lema é constituído de arcos de várias cores, que
unidos dão a ideia de um coração. Na sua base, a roda dentada com seus 24 dentes, simbolizando que o
rotariano está 24 horas à disposição do ideal de servir. Em sua parte superior, um círculo que sugere a
inteligência humana. O que está inserido nesse símbolo? O nosso presidente Banerjee, pela simbologia do
coração, nos convida a conhecer nossos sentimentos; pelo círculo, ele nos convida a utilizar a razão,
inteligência em nossas ações. Quando essas ações são executadas apenas com sentimentos ou com a razão
corremos o risco de realizarmos ações cujo resultado não é melhor se pudessemos unir o sentimento com a
razão. Conhecer a si mesmo é buscar dentro de nós e de nossa instituição a combinação desses dois
poderosos instrumentos que Deus nos dotou e que nos torna diferentes de todos os demais seres vivos.
Nós temos condições de mudar o mundo. E isso significa trabalhar em prol das novas gerações, a erradicação
da pólio ou de qualquer outra doença, o fim da degradação ambiental, a redução da mortalidade infantil, mais
alfabetização e combate à pobreza. Ao atingirmos esses objetivos estaremos mais perto da paz mundial.
Ênfases presidenciais para 2011/2012:
1ª - Fortalecer nossas famílias. Quem tem uma família forte pode levar essa força a outras, estimulando em
cada pessoa e em cada comunidade um impacto positivo.
2ª - Continuidade - Continuar o que fazemos de bom e fazermos ainda melhor. Coragem para mudar o que for
preciso, sabendo que há coisas que podemos fazer melhor e outras que podemos mudar. Devemos ser
capazes de identificá-las e ter coragem para mudá-las.
3ª - Mudança. Começando por aquela que desejamos ver no mundo. Se desejamos a paz, comecemos vivendo
em paz com nós mesmos, em nossos lares e em nossas comunidades. Se desejarmos a erradição da pólio ou
de qualquer outra doença, devemos ser o instrumento dessa mudança.
Neste momento, faço um convite a todos vocês, amigos, convidados não rotarianos, que em seu interior
mantenham guardado e quieto o ideal de servir, que venham conhecer e fazer parte da nossa instituição, pois a
união faz a força e a força é capaz de mudar o que for preciso para o bem comum. Venham nos ajudar a fazer
mais e melhor.
Finalmente, meu querido governador Ennio Caramella e sua esposa Yara, governadores assistentes,
instrutores distritais e presidentes humanitários: a tarefa de presidir nossos clubes e alcançar as metas
determinadas não será fácil e os caminhos cheios de obstáculos, mas com perseverança, muito trabalho,
dedicação, ajuda dos companheiros e de nossas famílias, amor e, principalmente, "conhecendo a nós mesmos
e envolvendo a humanidade", poderemos e vamos alcançá-las. Que assim seja! Obrigado".
Edinalvo Raimundo de Jesus

Agenda

Datas comemorativas
Julho

.

11 - Dia do Rondonista
Dia do Mestre de Banda
Dia Mundial da População
Dia Nacional dos Trabalhadores de
Serviços Telefônicos

.

12 - Dia do Príncipe
Dia de São Tomé
Dia do Engenheiro Florestal

.

13 - Dia do Engenheiro Sanitarista
Dia dos Cantores e Compositores
Sertanejos
Dia Mundial do Rock

.

14 - Dia do Propagandista de
Laboratório
Dia Universal da Liberdade de
Pensamento
Dia do Doente
Dia Mundial do Hospital
Dia da Queda da Bastilha - Início
da Revolução Francesa (1789)

.

15 - Dia Internacional do Homem
Dia Nacional dos Clubes

.
.

16 - Dia do Comerciante
17 - Dia da Proteção às Florestas

.

11 de julho
Reunião ordinária transferida para a
festiva de posse do RCSP-Santana
Brasil Galeto Grill
Shopping Center Norte - Loja 25
(calçadão)
Travessa Casalbuono, 120
(Acesso pela Marginal Tietê, entre as
pontes Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul)
Início: 20 horas

.

18 de julho
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20 horas

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?

Reflexão
rotária
O Rotary de há muito adotou
um verdadeiro código de
ética, através da Prova
Quádrupla que, mais que um
simples agrupamento de
palavras, é uma referência de
equilibrio e honestidade para
todos, nos negócios e no
exercício da profissão.
(Themístocles Américo Caldas Pinho, diretor de RI
2007/2009)

RCSP-Pirituba empossa novo Conselho Diretor
em bonita cerimônia no Clube Esperia

O RCSP-Pirituba, afilhado do RCSP-Noroeste,
promoveu movimentada reunião festiva na noite de
5 de julho, no salão nobre do Clube Esperia para
transmitir os cargos e dar posse ao novo Conselho
Diretor daquele simpático clube rotario do Distrito
4430.
O Conselho Diretor 2011/2012 do RCSP-Pirituba
está assim constituído:
Presidente: Maria Aparecida Torres de Souza
1º vice-presidente: Ezequiel Trigo de França
2º vice-presidente: Antonio Risson
1º secretário: Carlos Zanini Junior
2º secretário: Ronaldo Garcia
1º diretor de protocolo: Luís de Viveiros
2º diretor de protocolo: Leovaldo Foganhole
1º tesoureiro: Gilberto Gal
Mentor rotário: Achiles Lazzeri
Durante a cerimônia foram prestadas homenagens
a companheiros desse e de outros clubes rotários
do Distrito 4430. O pequeno Antonio Risson de
Oliveira, neto do companheiro Antonio Risson,
recebeu um título Paul Harris. Já a senhora Maria
Novelli foi agraciada com o título Paul Harris, uma
safira. O governador-assistente da área VIII,
gestão 2010/2011 e companheiro do RCSP-Norte,
Chucrallah El Tayar, foi homenageado com o título
de sócio honorário do RCSP-Pirituba. A presidente

Norma Testa Garcia, gestão 2010/2011, recebeu a
Menção Presidencial, entregue pelo governador
Paschoal Flavio Leardini. O RCSP-Norte, por ter
comparecido com a caravana mais numerosa,
recebeu uma cadeira de rodas, entregue ao
presidente humanitário Salvador Nunes Gentil. Já
o RC de Araçoiaba da Serra, Distrito 4620, eleito a
caravana mais distante, também recebeu uma
cadeira de rodas, entregue ao companheiro Ari
Holtz Filho e sua esposa Therezinha.
O banner com o lema rotário 2011/2012, Conheca
a Si Mesmo para e Envolver a Humanidade, foi
introduzido no salão pelos jovens Marina Torres de
Souza, Henrique Torres de Souza e Willian Hideki
de Souza, filhos e sobrinho da presidente Maria
Aparecida Torres de Souza.
O RCSP-Noroeste foi representado pelo
presidente 2011/2012, Edinalvo Raimundo de
Jesus e os companheiros Maria Cristina da Silva,
Bruno Leone, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Fabrizio
Davide Pietro Torrini, Hercules Guilardi e Josino
Bentes Monteiro, acompanhado de sua filha
Janaira.

E as reuniões festivas
de posse continuam
. 11 de julho - segunda-feira
RCSP Santana
Brasil Galeto Grill
Shopping Center Norte - Loja 25
20 horas
. 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

Festiva de posse do RCSP-Noroeste
uma noite muito especial
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1 - Homenagem ao governador Ennio Caramella; 2 - Matheus e
Gabriela com o banner do ano rotário 2011/12; 3 - Saudação do
governador Paschoal Leardini; 4/5 - Companheiros de clubes coirmãos; execução do Hino Nacional; 6 - Maria Cristina despedese da presidência; 7 - Reynaldo Jerônymo recebe certificação do
Rotaract; 8/9 - Agradecimentos aos companheiros visitantes

