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Noroeste homenageia amigos
do Rotary com Troféu da Paz

. Conselho Diretor
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
2º protocolo:
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
Adenilson Cristiano Belizário

. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

Em reconhecimento ao trabalho que fazem em pról do Rotary e pela
promoção da paz e do bom relacionamento entre as pessoas e
instituições, o RCSP-Noroeste homenageou a companheira Maria
Aparecida de Moraes Gomes Pereira e o historiador Benedito
Camargo.
(Pág. 4)

Seminário de Desenvolvimento do
Quadro Social terá palestras e debates
. No sábado, 6 de agosto, acontece o Seminário de Desenvolvimento
do Quadro Social abordando temas de interesse geral dos rotarianos
do Distrito 4430. Participação de renomados palestrantes e
debatedores.
(Pág. 8)

. Distrito 4430
Governador
Ennio Caramella
Presidente R I
Kalyan Banerjee

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

Negócios com seguradores exige cuidado
e pesquisa rigorosa dos operadores
. Fazer seguro de bens patrimoniais é sempre recomendável, no
entanto, na hora de fechar negócio com uma seguradora deve-se
agir com cautela para evitar dissabores e prejuizos futuros. (Pág. 10)

Correspondência recebida
. Boletins
RC São Paulo
RCSP-Nordeste Vila Maria
RCSP-Vila Alpina
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia/Norte, DF
RC Campinas/Sul, SP
RC Crato, CE
RC Fortaleza-Dunas, CE
RC Lavras, Minas Gerais
RC Tarapoto, Peru (Distrito 4460)

. Outras publicações
Carta mensal do Governador do Distrito 4430, SP
Carta da Coordenadoria Regional da Fundação
Rotária -EGD Celia Cruz de Giay, zona 23, seções
B e C, Buenos Aires, AR
Carta mensal do Governador, Distrito 1960, Portugal
Carta mensal Governador Gilmar Fiebig, Distrito
4700, RS

. E-mails
Satisfação
"O boletim é um primor. Parabéns aos
companheiros do RCSP-Noroeste.
Para mim, é motivo de muita satisfação e orgulho
ter um texto de minha autoria em suas páginas.
Aqui no Recife estamos sempre às ordens para
o que precisar".
Alberto Bittencourt
Votos de sucesso
"Muito obrigado pelo envio do seu boletim. Mais
uma vez desejamos ao presidente Edinalvo de
Jesus e a toda sua equipe de rotarianos um
bom ano em Rotary e cheio de sucesso".
Rotary Club de Mafra, Portugal
Troca de informações
"Através da Cidinha (do Rotary) estamos
recebendo a versão on line do boletim do seu
clube. Parabéns! O boletim tem ótima matéria com
assuntos diversos de interesse de muitos e uma
boa diagramação. Pedimos para acessar o nosso
blog (http://rotaryclubcrato.blogspot.com/ e o
divulgue entre os amigos e companheiros".
Audir de Araújo Paiva, comissão de divulgação
e boletim do RC de Crato, Ceará
Orgulho do pin
O Rotary Central Pampanga, nas Filipinas,
mandou mensagem pelo Facebook
comentando a repercussão da campanha do
RCSP-Noroeste para uso permanente do pin e que
deve servir de inspiração para os demais
rotarianos, de outras partes do mundo.
"Creio que a maior de todas as normas rotárias, o
uso do pin em todos os momentos é importante e
engrandecedor para todos os rotarianos. Estou de
acordo com os companheiros do Noroeste".
Gino Guarino
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
25 de julho no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo o presidente em exercício
Hercules Guilardi aberto os trabalhos lendo a
mensagem do dia preparada especialmente para
esta reunião: "Pegue certa quantidade de sucesso não importanta quanto, pois a proporção será a
mesma - e analise-a. Empilhe todos esses átomos
separados em um canto. Depois preste atenção a
essas belas, aprumadas robustas, velhas moléculas
ali ao longe. Vocês as conhecem? Já as viram
antes? Elas representam nossos conhecidos e a
prestação de serviços, os ingredientes básicos,
essenciais, condições sine qua non para o sucesso.
Temos que ter amigos para servir e devemos saber
como servi-los. Nossos amigos estão para nossos
conhecidos como a torrada está para o pão, são
nada mais do que conhecidos que foram
esquecidos". (The Rotarian, setembro de 1912). Em
seguida, solicitou a todos que o acompanhassem na
saudação inicial às bandeiras hasteadas.

Protocolo - O diretor de protocolo em exercício,
Bruno Leone, enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, conforme os lugares: nº 1Hercules Guilardi, presidente em exercício; nº 2 historiador e diácono Benedito Camargo, editor do
Portal do Ó; nº 3 - Celia Morau, primeira-secretária
do RCSP-Noroeste. Citou e agradeceu a presença

das convidadas: Maria Aparecida de Moraes Gomes
Pereira, companheira do Rotary Club de São Paulo
e senhora Eliana de Figueiredo, convidada da
companheira Maria Bernadette Cola.
Expediente Secretaria - Apresentado pela
primeira-secretária Celia Morau, que retransmitiu
aos presentes mensagem enviada pelo presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus, que está licenciado
por motivo de viagem ao exterior; leu, também, a
correspondência recebida e agradecimentos do
RCSP-Brás por termos participado da sua reunião
festiva de posse, convite do RCSP-Pirituba para
palestra que será proferida na reunião do dia 26 de
julho e pedido do RCSP-Vila Matilde para apoio a
uma intercambiada da Colômbia que se encontra
em São Paulo em busca de estágio.
Companheirismo - O companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini comunicou os aniversariantes da
semana e leu as datas comemorativas do mesmo
período, com destaque para o histórico do Dia dos
Avós, celebrado em 26 de julho.
Tempo livre - O companheiro
Bruno Leone informou que
estão sendo confirmadas as
inscrições para participação na
21ª Higiexpo, dias 3, 4 e 5 de
agosto no Expo Center Norte,
onde haverá um espaço
reservado para divulgação das
ações do RCSP-Noroeste e
arrecadação de donativos para
a Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi", reiterando a
necessidade da participação
de todos revezando-se no
estande. Em seguida, o past
presidente Josino Bentes Monteiro saudou os
convidados: historiador e diácono Benedito
Camargo e a companheira do RCSP Maria
Aparecida Moraes Gomes Pereira pelo trabalho que
realizam em suas áreas de atividades e de
promoção da paz e do bom relacionamento entre as
pessoas, por isso o nosso clube está
homenageando-os com o troféu da Paz,
(cont. na pág. 4)
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Soluções especiais para empresas e pessoas físicas

Edinalvo Raimundo de Jesus
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Relato da última reunião
instituido pelo Noroeste no ano do centenário do
Rotary International. Os troféus foram entregues
pelo presidente em exercício Hercules Guilardi, que
agradeceu a ambos a dedicação dispensada ao
RCSP Noroeste.

Tempo do presidente - Iniciando sua explanação, o
companheiro Hercules Guilardi agradeceu a
colaboração de todos nas duas reuniões em que
substituiu o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus. Deu mais informações sobre o "Projeto
Aparecida", evento promovido pelo nosso clube e
que conta com o apoio e incentivo do EGD Paschoal
Flavio Leardini; no dia 17 de setembro, o nosso
companheiro padre Paulo Santana Ribeiro
celebrará missa em ação de graças na Basílica de
Nossa Senhora Aparecida; as adesões já podem ser
feitas com o companheiro Fernando Lucio,
responsável pela logística, recomendando que cada
clube faça uma lista de adesões dos companheiros
e seus convidados. As informações serão
divulgadas em nosso boletim informativo e por email, devendo as confirmações ser feitas até o dia 10
de setembro. Quanto aos projetos de subsídios
simplificados da Fundação Rotária, disse que o
nosso clube já está elaborando um projeto, de
acordo com o valor estipulado; neste ano serão
contemplados 25 projetos, sendo 20 por mérito e 5
por sorteio, devendo cada clube apresentar um
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projeto, apenas. Prosseguindo, enfatizou a
importância de todos os companheiros,
principalmente os que integram as comissões de
serviços, participarem do seminário sobre
Desenvolvimento do Quadro Associativo que será
realizado dia 6 de agosto, das 8 às 13 horas, no
Colégio Rio Branco. Reiterou o convite para que os
companheiros encaminhem matérias sobre suas
atividades profissionais e artigos especiais para
publicação no nosso boletim; disse que conversará
com o presidente Jesus e o tesoureiro João Carlos
dos Santos para o rápido fechamento do orçamento
da gestão 2011/2012; e informou que para este ano
o Distrito 4430 tem cento e cinquenta mil dólares
disponíveis para os projetos de subsídios
equivalentes, por isso é oportuno retomarmos o
projeto de doação de equipamento especial para
tratamento de queimaduras ao Hospital da Vila
Penteado, solicitando para esse trabalho a
indispensável colaboração da companheira Cidinha
do Rotary.

Encerramento - O presidente em exercício
Hercules Guilardi agradeceu ao companheiro Bruno
Leone a cessão de um espaço na Higiexpo para
divulgação do RCSP-Noroeste; formulou voto de
restabelecimento da saúde das companheiras Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti e Ivone dos Santos
Garcia; agradeceu ao diácomo Benedito Camargo a
publicação de todos os boletins do nosso clube no
Portal do Ó e o cumprimentou pelo trabalho de
recuperação da história da Freguesia do Ó,
lembrando que ele mesmo é originário desse bairro
e considera importante que se reúna todo material
possível para que a memória histórica não se perca.
Finalizando, transmitiu a mensagem enviada pelo
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus: "Sentir e
compreender depois da ação não é algo que mereça
ser chamado de compreensão. Realizar depois do
esforço não é algo que mereça ser chamado de
realização. Saber depois de ver não é algo que
mereça ser chamado de saber. Esses três
procedimentos estão longe do caminho do sentido e
da resposta. Na verdade, ser capaz de fazer algo
antes que exista, sentir algo antes que se torne ativo,
ver algo antes que surja são três habilidades que se
desenvolvem de maneira interdependente. Então,
nada é sentido, mas é compreendido; nada é
empreendido sem resposta, a nenhum lugar se vai
sem proveito". (extraído do Livro do Equilíbrio e da
Harmonia). E convidou a todos para acompanhá-lo
na saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda
. 1º de agosto
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30

. 3 de agosto
13h - Abertura da 21ª Higiexpo
Feira de Produtos e Serviços para Higiene,
Limpeza e Conservação Ambiental
Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo
Visite o espaço do RCSP-Noroeste e colabore com
a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" estande da Abralimp
. Seminário de Desenvolvimento do Quadro
Associativo
6 de agosto, sábado, das 8 às 13 horas
Colégio Rio Branco, Avenida Higienópolis, 996
Inscrições no local, na abertura do evento

. 8 de agosto
Reunião ordinária
Preparatória da visita do Governador
Carlino Ristorante - 20h30

. 15 de agosto
Reunião ordinária
Fórum Fundação Rotária, com o EGD 2007/2008
- Ronald D´Elia
Carlino Ristorante - 20h30

Reflexão
Pensamentos de Albert Einstein
. Existem apenas duas maneiras de ver a
vida. Uma é pensar que não existem milagres
e a outra é que tudo é um milagre.
. A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original.
. Algo só é impossível até que alguém duvide
e acabe provando o contrário.
. A coisa mais bela que podemos
experimentar é o mistério. Essa é a fonte de
toda a arte e ciências verdadeiras.

Datas comemorativas
Agosto
. 1º - Dia do Cerealista
Dia Mundial da Amamentação
Dia Nacional do Selo Postal Brasileiro
. 2 - Dia Mundial do Folclore
. 3 - Dia do Telefone
Dia do Tintureiro
Dia do Capoeirista
Fim da Censura no Brasil (1988)
. 4 - Dia do Padre
Dia das Vocações Sacerdotais
. 5 - Dia Nacional da Saúde
. 6 - Dia da Revolução Acreana
. 7 - Dia em que o cientista Tim Berners-Lee
colocou on-line o primeiro website,
Inaugurando a World Wide Web, em 1992

O dia do padre é celebrado oficialmente em 4
de agosto, data da festa de São João Vianney,
desde 1929, quando o Papa Pio XI o
proclamou "homem extraordinário e todo
apostólico, padroeiro celeste de todos os
párocos de Roma e do mundo católico.
Nasceu na França em 1786, e depois de
passar por muitas dificuldades por conta das
poucas habilidades, foi ordenado sacerdote.
Enviado à pequena Ars, no interior da França
como auxiliar do pároco local, foi colocado
para servir no confessionário. Homem justo,
bom, extremamente penitente e caridoso, sua
fama de conselheiro correu por todo o mundo
cristão. E se tornou um dos mais famosos
confessores da história da Igreja. Conhecido,
também, como o "cura d´Ars", mais tarde foi o
pároco da cidade, onde morreu em 1858,
sendo canonizado em 1925.

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 KALIAN 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 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.

A Campanha é contínua
Bruno Leone
ROTARY CLUB - SÃO PAULO NOROESTE
Distrito 4430 do Rotary Internaciona
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
Colaboração e Apoio:

ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
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

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 20,00 hs 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

Acontece na região
Rotary Noroeste divulga
suas ações na Higiexpo
. A 21ª Feira de Produtos e Serviços para
Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental,
considerada a maior feira do mercado de
limpeza profissional da América Latina, será
realizada dias 3, 4 e 5 de agosto, das 13 às 20
horas, no Expo Center Norte, Pavilhão
Amarelo. Paralamente, acontecerá o 23º
Congresso Internacional do Mercado
Profissional de Limpeza, com debates
comandados pelos principais líderes do
mercado. Entre os expositores está a Leone
Equipamentos, dirigida pelo companheiro do
RCSP-Noroeste, Bruno Leone. O clube terá
espaço especial reservado para divulgação das
suas ações e coleta de donativos para a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi". A
cessão do espaço para o Rotary Club São
Paulo-Noroeste é uma gentileza da
Abralimp/Ação Social - Associação Brasileira
do Mercado de Limpeza Profissional.

Missa em agradecimento na
Basílica de Aparecida
. Em agradecimento por tantas coisas boas que
foram vivenciadas juntos durante o ano rotário
2010/2011, o EGD do Distrito 4430 Paschoal
Flavio Leardini convida todos os companheiros
dos clubes desse distrito para a missa que será
celebrada dia 17 de setembro, às 12 horas, na
Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O
celebrante é o padre Paulo Santana Ribeiro,
companheiro do RCSP-Noroeste, clube que
tomou a iniciativa de promover o evento
religioso. A caravana sairá do Colégio Rio
Branco; o preço é R$ 45,00 por pessoa. As
inscrições já estão abertas e podem ser feitas
pelo telefone 3797-7550, com Fernando ou
Daisy, da Fernando Lucio Viagens. É
recomendável que os clubes interessados em
participar desse evento religioso organizem
suas próprias listas de inscrições.

Doação de calçados para a
Aldeia Indígena do Jaraguá
. Atendendo solicitação do coordenador do
Programa Participação Comunitária MNMPPirituba, Reginaldo Prado, o Rotary Club de
São Paulo-Noroeste, através da Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi" fez a entrega de
69 pares de calçados usados para os
moradores da Aldeia Tekoa Pyau, sendo 50
pares femininos e 19, masculinos. Essa aldeia
da Comunidade Indígena Guarani Mybia
localiza-se próximo ao Parque Estadual do
Jaraguá.

Mundo rotário
. O Rotary Club é uma associação de líderes de
negócios e profissionais, unidos no mundo
inteiro, que prestam serviços em suas
comunidades e promovem a paz e a boa
vontade. Eis alguns números que comprovam a
importância da atuação dos rotarianos em mais
de 200 paises e regiões e, também, no Brasil:

No mundo
Rotarianos: 1.232.896
Clubes: 33.574
Distritos: 534
Paises e regiões: 210
Rotaractianos: 174.271
Clubes: 7.577
Paises: 164
Interactianos: 274.160
Clubes: 11.920
Paises: 131
Núcleos Rotários de Desenvolvimento
Comunitário: 6.618
Voluntários: 152.214
Paises: 78
Rotarianas: 195.669

No Brasil
Rotarianos: 52.548
Clubes: 2.308
Distritos: 38
Rotaractianos: 14.260
Clubes: 620
Interactianos: 16.031
Clubes: 697
Núcleos Rotários de Desenvolvimento
Comunitário: 258
Voluntários: 5.934
Rotarianas: 9.900

Participe do Seminário de
Desenvolvimento do Quadro Associativo
A Governadoria do Distrito 4430 promove no sábado, dia 6 de agosto, no Colégio Rio Branco o Seminário de
Desenvolvimento do Quadro Associativo, com palestras e debates muito proveitosos e importante ferramenta para
manutenção e incremento do quadro de filiados dos clubes rotários.
O evento é presidido pelo governador, ano 2011/2012, Ennio Caramella; é coordenado pelo instrutor distrital EGD José
Luiz Toro da Silva e tem como coordenadores-adjuntos os instrutores distritais assistentes Ruy Cid Martins Vianna e Jadir
Ferreira Santos.

Programação
8h - Inscrições - café da manhã
9h - Abertura - Governador Ennio Caramella
9h10- O Desenvolvimento do Rotary
EGD José Ubiracy da Silva
RC Recife - D 4500 (Coordenador Regional do Desenvolvimento do Rotary)
9h40- A Imagem Pública do Rotary como instrumento do Desenvolvimento do Quadro
Associativo
EGD Silvia Maria de Campos
RC de Curitiba - Gralha Azul, D 4730 (Coordenadora Regional da Imagem Pública do Rotary
10h10-Metas e Métodos
EGD Paulo Eduardo de Barros Fonseca
RCSP Liberdade
Presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, D 4430
10h40 - Mesa de Debates
Participantes: EGDs José Ubiracy da Silva, Silvia Maria de Campos, Paulo Eduardo de Barros Fonseca
Debatedores: Walter Previtalli Filho (RC de Mogi das Cruzes-Oeste), instrutor distrital assistente;
Crisostom Chagas (RCSP-Vila Carrão, instrutor distrital assistente e membro da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo D 4430; Jorge Durão Henriques (RCSP Nordeste-Vila Maria,
presidente da Comissão da Imagem Pública do D 4430); Ricardo Kano (RCSP-Aclimação e membro da
Comissão do Desenvolvimento do Quadro Associativo)
Moderador: EGD José Luiz Toro da Silva (RC de Guarulhos-Vila Galvão e instrutor distrital D 4430
Os participantes do Seminário poderão formular perguntas aos palestrantes e debatedores
10h40 - Atividades paralelas para as (os) cônjuges dos (as) rotarianos (as)
Coordenação: Yara Caramella e Vania de Araújo Lima Toro da Silva
12h40 - Homenagens e considerações finais
Governador Ennio Caramella e Yara Caramella
13h - Encerramento

Participe da campanha
USE O PIN TODOS OS DIAS
Abrace essa causa e ajude no
fortalecimento do Rotary!
Realização:

Rotary Club
São Paulo-Noroeste

As vantagens de
ser rotariano

. O companheiro Roque Cortes Pereira profere
palestra sobre as vantagens de ser rotariano, seja no
trabalho, seja na vida particular. E está à disposição
para apresentações nos clubes interessados. "As
boas razões para ser rotariano" será apresentada
nesta segunda-feira, 1º de agosto, às 20 horas aos
filiados e convidados do Rotary Club São PauloJardim América, Hotel Ceasar Business Paulista, à
Avenida Paulista, 2181.

Acontecimentos rotários

Pelo fim da polio
. Companheiros do RC Mirpurkhas,
Distrito 3271, DR S Ali Muhammad
Town em ação na comunidade local
para alcançar o fim da polio, agora!

São Sebastião cria banco de troca de livros
. O Rotary Club de São Sebastião criou um interessante projeto voltado para todos que visitam, moram ou
estejam em férias naquela bela cidade do litoral paulista. Assim, quem estiver em São Sebastião, seja como
morador, turista ou veranista, pode deixar sua contribuição ao Rotary. No Porto Grande Hotel ou no Shopping
Villa Mares doe seus livros usados. Se quiser ler, troque por outro e leia um que você não tenha lido ainda. É o
Projeto Banco de Troca de Livros do Rotary Club de São Sebastião.

Encontro Paulista de Interacts Clubs
. O rotariano Henrique Pignatti está informando que os Interacts Clubs do Distrito 4430 foram eleitos para
sediar o 2º Encontro Paulista de Interacts Clubs. Certamente é um grande desafio, pois o Estado de São Paulo
possui 11 distritos, mas os clubes anfitriões contam com a adjuda de todos os rotarianos desse distrito para
colaborar nessa empreitada.

GEROI chega ao 1.000º membro
O Grupo de Estudos de Rotary na Internet chega aos 1000 membros. Fundado em 8 de novembro de 2004
por Rolando Issa, o GEROI comemorou no último dia 27 de julho a marca de 1.000 associados, com o ingresso
de Rodrygo Santana.

Benefícios gratuitos na Vila Maria
. O RCSP-Nordeste Vila Maria promove dia 20 de agosto o Dia da Cidadania, evento que oferece à população
local acesso a vários benefícios gratuitos, que de outra forma não teriam condições de obter. Haverá emissão
de documentos, exames e testes em um mutirão de saúde, por meio do projeto "Estação Saúde", além de
outras atividades similares.

Agenda do
Governador
. Nesta semana, o governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella,
visita oficialmente os seguintes
clube:

1º de agosto - segunda-feira
RCSP Vale do Aricanduva
2 de agosto - terça-feira
RCSP Guaianases
3 de agosto - quarta-feira
RCSP Casa Verde
4 de agosto - quinta-feira
RC de Itaquaquecetuba
9 de agosto - segunda-feira
RCSP Brás

Cuidado, é arapuca

P

ior do que saber que é uma arapuca é cair
nela. E é isso que ameaça milhares de
brasileiros que imaginam que estão
fazendo um grande negócio, sem perceberem que
estão à mercê de gente sem qualquer compromisso
com as obrigações assumidas.
O tema não é novo, mas nos últimos tempos vem
tomando proporções sérias, ao ponto de já terem
sensibilizado o Ministro da Fazenda, que ordenou
à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
que aja com o máximo rigor para coibir sua
proliferação.
Já foram identificadas mais de cem seguradoras,
ou hipotéticas seguradoras, atuando na mais
absoluta ilegalidade. Estas organizações
prometem proteção para seus clientes por um
preço muito inferior ao custo de um seguro
equivalente. Só que o fazem sem levar em conta
nenhum dos pressupostos que transformaram o
seguro na melhor forma de proteção social
desenvolvida pelo ser humano.
Como elas não são registradas, nem existem
formalmente, a primeira grande vantagem que
lhes permite oferecer preço muito mais baixo é
que não pagam os impostos, taxas e contribuições
que praticamente dobram o custo das empresas
formais brasileiras.
Mas elas vão muito além. A operação de seguro é
baseada num princípio chamado mutualismo,
onde cada segurado contribui proporcionalmente
ao seu risco para a constituição de um fundo
destinado a pagar os prejuízos causados pelos
eventos pré-determinados e cobertos pela apólice
que atinjam seus integrantes.
Para a definição do preço de um seguro a
seguradora leva em conta leis matemáticas e
fórmulas atuariais, que lhe permite determinar
com bastante exatidão o custo do negócio.
Basicamente são considerados a sinistralidade
média, os custos comerciais e administrativos, a
carga tributária e a margem de lucro esperada.
Além disso, a seguradora tem um limite máximo
para reter riscos. Vale dizer, dependendo do
seguro, ela é obrigada a transferir a parte de sua
responsabilidade que ultrapassa seu limite legal de
retenção para outra seguradora, quando faz
ocosseguro, ou para uma resseguradora, através
das diferentes formas de resseguro.

Para funcionar, uma seguradora é obrigada a ter
capital mínimo, além de ativos suficientes para
garantir a totalidade de suas obrigações, caso
interrompa subitamente suas atividades.
Mas a regulamentação para a operação das
seguradoras não termina aí. Elas são ainda
obrigadas a constituir reservas técnicas para cada
seguro comercializado e que devem ser diferidas
ao longo do tempo, enquanto durar sua obrigação
de indenizar. Estas reservas atualmente são
praticamente equivalentes ao faturamento da
companhia.
Ou seja, a operação de seguro é um negócio
altamente regulamentado e fiscalizado pelo
governo, projetado para dar certo, permitindo à
seguradora que se desenvolva no tempo e aos
segurados, que recebam as indenizações a que têm
direito, quando sofrem um sinistro.
Quando alguém faz uma operação parecida com
seguro, destinada a pagar determinadas perdas dos
componentes do grupo, sem levar em conta as
premissas acima, o negócio pode funcionar
durante um certo tempo, mas em algum momento
fará água, como acontece com todas as correntes
da felicidade.
Como estes negócios não se baseiam em cálculos
sofisticados, nem têm reservas calculadas para
fazer frente às indenizações, mas se pautam
apenas pelo "olhômetro", do "esperto" que o cria,
as chances de dar com os burros n'água são muito
grandes. E, o que é pior, aumentam exponencialmente na medida em que a corrente cresce.
Com certeza, as primeiras perdas serão
indenizadas. As contribuições costumam ser
suficientes para repor os poucos bens afetados no
início da operação.
Além do quê, sem isso, não há como o negócio
crescer e a "organização", "clube" ou tenha lá o
nome que tiver, se desenvolver.
O problema é que não há como ela se sustentar e
não é questão de sorte, é matemática pura. As
correntes da felicidade sempre estouram e quem
perde é quem entra por último, atraído pelo bom
negócio feito pelo amigo.
(Colaboração do companheiro João Carlos dos
Santos, do RCSP-Noroeste, com informações da
Penteado Mendonça Advocacia)

