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Noroeste dá ênfase ao companheirismo
e execução de novos projetos

Missa em Ação de Graças
será na
Basílica de Aparecida

Já estão abertas as inscrições
para a viagem à Basílica de
Aparecida, dia 17 de setembro,
onde o companheiro do
Noroeste, padre Paulo Santana
Ribeiro, celebrará missa em
ação de graças. (Pág. 7)

Conheça a história e a
origem do Dia dos Pais
Os eventos do Rotary Club São Paulo-Noroeste sempre são caracterizados
pelo companheirismo, voltado para os principais objetivos do RI. Na reunião do dia 8 de agosto, o Clube homenageou companheiros do RCSPNorte e definiu estratégias para execução de novos projetos.
(Pág. 3)
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Início do século 20 na maioria
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(Pág. 10)

2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Orestes Gerodetti
2º protocolo:
Bruno Leone

Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
Adenilson Cristiano Belizário
Presidente indicado 2012/2013:
Adenilson Cristiano Belizário

Comissões de Serviços

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

Administração:
Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
Desenv. Quadro Social:
Fabrizio D. Pietro Torrini
Messias Manoel de Oliveira
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

Reuniões

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

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
Messias Manoel de Oliveira
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone
Sócia Honorária
Permanente
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
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 Campinas/Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia/Norte, DF
RC Lavras, MG
RC San Bernardo, Chile

. Outras publicações
Coordenadoria Nacional das Entidades de
Senhoras de Rotarianos Rotary E-Club de
Latino América Distrito 4200
Governadoria do Distrito 4915, Buenos Aires,
Argentina

. E-mails

Agradecimentos
"Grato pelo boletim e parabéns pela divulgação do
Seminário de Treinamento da Shelterbox.
A companheira Daniela, do RC de Valença,
Portugal, almoçará conosco dia 17 próximo na
reunião do RC de São Paulo;
Se puder, compareça".
Marcos Buim, RC São Caetano do Sul,
Olímpico, SP
"Muito obrigado pela recordação. Estenda um forte
abraço meu aos companheiros desse clube".
Sergio Andrade, RC Águas de Lindóia, SP
"Obrigado. Parabéns pelo boletim. Abraços e
disponha sempre".
Alberto Bittencourt, RC Recife-Boa
Viagem, PE e EGD Centenário (2004/05)
"Agradecemos a participação na festiva de visita
oficial do governador Ennio Caramella ao nosso
clube dia 2 de agosto, ocasião em que pudemos,
também, mostrar a essência do nosso pequeno
clube. Aproveito a mensagem para atender ao
pedido de alguns companheiros para compartilhar
o filme de apresentação de alguns trabalhos
realizados pelo nosso clube desde a fundação,
em junho de 2006".
Solange P. Orantas, secretária do
RCSP- Guaianases
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 8 de
agosto no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus aberto os trabalhos cumprimentando os
presentes, convidando-os para que o
acompanhassem na oração universal e na
saudação rotária às bandeiras hasteadas.

Protocolo - O companheiro Bruno Leone enunciou
a composição da mesa dos trabalhos desta reunião,
conforme os lugares: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - governador-assistente do
Distrito 4430, Chucrallah El Tayar; nº 3 - 1ª secretária
do RCSP-Noroeste, Celia Morau; nº 4 - companheiro
do RCSP- Norte, Fernando Lucio Ferreira; nº 5 companheiro Mario Mangini, do RCSP-Norte. E
agradeceu a presença das convidadas: Josiane
Simone Pistore e Daisy Ferreira.

Expediente secretaria - Feito pela primeirasecretária Celia Morau que deu informações sobre
as agendas do Clube e das visitas oficiais do
Governador do Distrito 4430 nesta semana; e
comunicou o horário e local da missa em
homenagem ao Dia dos Pais que o NRDC Vida e
Esperança promoverá no sábado, dia 13 de agosto.
Companheirismo - Apresentado pela companheira
Ivone dos Santos Garcia relatando os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana, com ênfase para o Dia do Advogado,
comemorado em todo o País em 11 de agosto.

Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo reportou-se ao Seminário de
Desenvolvimento do Quadro Social, realizado no
último sábado, dia 6 de agosto, no Colégio Rio
Branco quando teve oportunidade de assistir a
palestra ministrada pelo doutor Wilson Ricardo
Coelho Tafner, promotor de Justiça da Infância e
Juventude da Lapa. A palestra voltada para as
rotarianas e esposas de rotarianos destacou o
trabalho feito pela Promotoria de Justiça do
Ministério Público do Estado de São Paulo para
retirar crianças das ruas, a radical transformação das
Febens em Casas-Abrigos, onde os menores
contam com assistência de equipe multidisciplinar
formada por médicos, psicólogos, assistentes
sociais; contudo, o Governo ainda não consegue
atender a demanda e para isso, conforme relatou o
palestrante, é necessária a ajuda da sociedade, por
meio de entidades estruturadas como o Rotary Club.
Por isso, a companheira Ana Isabel enfatizou a
necessidade de contribuirmos para a Fundação
Rotária, pois dessa maneira, poderemos prestar
valiosa ajuda para minorar esse grave problema
social - os menores abandonados - que tanto
preocupa a sociedade brasileira.
Tempo livre - Fazendo uso da palavra, o vicepresidente Hercules Guilardi destacou a importância
de participarmos das atividades promovidas pelo
Rotary Club, como o Seminário de Desenvolvimento do Quadro Social, lembrando, o pronpronunciamento do EGD José Luiz Toro naquela
oportunidade de que o Rotary destina importantes
recursos materiais e financeiros para treinamento,
mas os resultados têm ficado abaixo do esperado.
Por isso, disse o companheiro Hercules, é
(cont. na pág. 4)
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necessária a presença efetiva de todos nesses
Fóruns, inclusive nas palestras que programamos
em nosso clube, quando nos são oferecidas
oportunidades especiais de treinamento e novos
aprendizados. Falou, também, do Projeto de
Subsídios Simplificados que foi elaborado neste ano
para equipar a creche mantida pela Associação
Família União e Força, que atende 224 crianças no
Jardim Damasceno. Prosseguindo, reportou-se ao
e-mail enviado a todos os companheiros sobre o
Programa Estruturado de Desenvolvimento do
Quadro Social, que estipulou a meta de 23
associados a médio prazo. Explicou como é o
material, os formulários e a constituição da
Comissão de Desenvolvimento do Quadro
Associativo; foi feito sorteio dos grupos de trabalho,
com quatro membros cada, devendo cada grupo
eleger um coordenador; todos serão capacitados e
receberão orientações de como proceder na
aplicação prática desse trabalho. Prosseguindo,
entregou ao primeiro-tesoureiro João Carlos dos
Santos uma cartela contendo distintivos do Rotary,
que podem ser adquiridos, ou emprestados,
àqueles que não estiverem portando o seu durante
os eventos rotários. Finalizando, disse que os companheiros Daisy e Fernando Lucio estão
organizando a viagem à Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, onde o padre Paulo Santana Ribeiro
celebrará missa em ação de graças dia 17 de
setembro; o evento religioso é uma iniciativa do
EGD Paschoal Flavio Leardini, já está sendo
divulgado em todos os clubes do Distrito 4430, deu
detalhes sobre horários e local da saída dos ônibus
em São Paulo, preço, forma de pagamento e a data
limite para adesões, dia 9 de setembro
.Tempo do presidente - De acordo com a pauta
preparada para esta reunião, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus manifestou-se sobre os
seguintes ítens: Seminário do DQS - agradeceu aos
companheiros que participaram do evento no
Colégio Rio Branco, dia 6 de agosto, reiterando que
todo treinamento é salutar, que temos necessidade
real de aumento do quadro associativo, pois
precisamos de mais companheiros que tenham o
ideal de servir e todos os esforços devem ser
dirigidos para identificação de pessoas
comprometidas com a vontade de ajudar o próximo;

disse, ainda, que entre as palestras que assistiu
naquele Seminário destacou a da Imagem Pública
do Rotary, que destacou a importância da
padronização da identidade visual da instituição.
Falou, também, sobre a mesa de debates de que
participou, quando teve oportunidade de relatar as
campanhas bem sucedidas do nosso clube, como o
uso permanente do pin, a paella beneficente e a
Campanha do Pé Calçado. Higiexpo - relatou o que
ocorreu nos três dias do evento, realizado no Expo
Center Norte, em parceria com a Abralimp, os
resultados alcançados pelo RCSP-Noroeste com a
Campanha do Pé Calçado, a difusão da imagem
pública do Rotary e a arrecadação de donativos
destinados aos desabrigados vitimados pelas
enchentes no município de Eldorado Paulista, no
Va l e d o R i b e i r a ; e p e d i u q u e t o d o s o
acompanhassem na saudação rotária ao
companheiro Bruno Leone, responsável direto pelo
sucesso do evento. Comissões de Serviços solicitou aos coordenadores que preparem e
motivem suas equipes para execução dos projetos
constantes do Plano de Atividades desta gestão,
lembrando que, desde já, coloca-se à disposição de
todos para auxiliá-los em suas tarefas. Visita do
Governador - Discutidas e estabelecidas as
seguintes providências: convite para todos os clubes
do Distrito, visita aos clubes, sempre que possível,
convidando-os pessoalmente para o evento e de
transferência de suas reuniões para realizá-las em
conjunto com a nossa, dia 29 de agosto; preparativos
para a Assembléia Geral, preliminar, às 18 horas;
participação efetiva do Rotaract Club São PauloNoroeste e dos clubes nossos afilhados; definir com
a direção do restaurante o cardápio e o preço do
jantar.

Encerramento - O presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus agradeceu a presença dos visitantes e dos
companheiros convidados Chucrallah El Tayar,
Mario Mangini e Fernando Lucio Ferreira aos quais
cumprimentou com a entrega de uma flâmula do
nosso clube; leu a mensagem que preparou para
esta oportunidade, um texto do palestrante Roberto
Shinyashiki que assim se inicia: "O sucesso é
construido à noite! Durante o dia você faz o que
todos fazem... fala de dedicação, superação,
planejamento, esforço e trabalho extra para alcance
de metas e objetivos; e termina "quem quer fazer
alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer
fazer nada, encontra uma desculpa". Agradecendo,
uma vez mais, a presença e colaboração de todos,
deu os trabalhos por encerrados com a saudação
final às bandeiras hasteadas.

Reflexão
Oração para os pais
Pai! Pai nosso de todos os dias. Imagem e semelhança
Daquele lá do céu.
Um ser especial, um companheiro fiel. Fonte de amor,
esperança e sabedoria!
Tudo que sabemos e somos, aprendemos contigo.
Ensinaste-nos dando exemplos, fazendo. Assim
crescemos fazendo e aprendendo.
Sempre vendo em ti um modelo, um amigo.
De ti, trazemos no sangue e nos nomes, gotas e
pedacinhos, verdadeiros símbolos de amor e de carinho.
Pai, obrigado pela VIDA!
Dizem que o primeiro a comemorar o Dia dos Pais foi
um jovem chamado Elmesu, na Babilônia, há mais de
4.000 anos. Ele teria esculpido em argila um cartão
desejando sorte, saúde e vida longa a seu pai. Mas a
instituição de uma data para comemorar esse dia todos
os anos é bem mais recente. No Brasil, o Dia dos Pais é
comemorado desde 1953 no segundo domingo de
agosto.

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

. 22 de agosto
Reunião ordinária
Palestra: Fórum - Imagem Pública do
Rotary, com o EGD 2003/04 José Luiz Toro
da Silva
Carlino Ristorante - 20h30

. 29 de agosto
Reunião festiva
Visita oficial do Governador do Distrito
4430 Ennio Caramella. Participe e traga
seus convidados e familiares
Carlino Ristorante
Salão principal - 20h30

Datas comemorativas
Agosto
. 15 Dia do Solteiro
Dia da Informática
. 16 - Dia do Filósofo
Data do Tratado de Paz entre o Brasil e a
Holanda (1661)
. 17 - Dia do Patrimônio Histórico
. 18 - Dia das Vocações Religiosas
. 19 - Dia do Artista de Teatro
Dia Internacional do Fotógrafo
Dia Mundial da Fotografia
Dia Nacional do Historiador
. 20 - Dia do Maçom
Dia do Vizinho
Dia do Caçador
. 21 - Dia da Habitação

Companheirismo
.

Hoje, 15 de agosto, é dia de
cumprimentar o aniversariante Hercules
Guilardi. Atual vice-presidente, Hercules é
também sócio-fundador do RCSP Noroeste.

.

Quem também aniversaria hoje é a
companheira Maria Bernadette Cola.

Ações sociais na Higiexpo
continuam repercutindo

As ações sociais e a coleta de donativos para a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi"
desenvolvidas pelo Rotary Club São PauloNoroeste nos três dias da Higiexpo 2011
continuam repercutindo. Graças ao apoio de
boa parte dos expositores e de parceiros como
a Abralimp - Associação Brasileira do Mercado
de Limpeza Profissional, o clube pôde atender
entidades assistenciais da região onde está
localizado, fazendo a doação de calçados
infantis, femininos e masculinos.
O Clube também participou diretamente da
arrecadação compartilhada com a direção da
Abralimp de mais de cem quilos de produtos de
higiene e limpeza, roupas e calçados doados às
vítimas das enchentes no município de
Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira.
A 21ª Feira de Produtos e Serviços para
Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental foi
visitada por mais de seis mil pessoas e entre as
manifestações dos visitantes do espaço cedido
ao Rotary Club São Paulo-Noroeste,
destacamos algumas que estão, inclusive,
gerando a parceria de novos projetos.

Locação de bolos cenográficos
para casamento, bodas e 15 anos
Bolos artísticos - pasta americana
Cup Cake
3672-1762

7309-3379

Companheira Maria Cristina da Silva
www.deliciartsconfeitaria.com.br

Projeto Ecóleo
"Obrigado por sua visita ao nosso estande durante
a Higiexpo 2011. Tivemos oportunidade de
retribuir sua gentileza indo ao estande da Leone
Equipamentos com o nosso amigo comum Paulo
Peres. Somos uma ONG sem fins lucrativos que
atua em todo o País na sensibilização, fomento e
organização de redes de coleta de resíduo de óleo
de cozinha usado. Inteirei-me das suas atividades
rotárias; também já enviamos material
promocional para o Rotary de Lagarto, no sertão
sergipano. Estamos iniciando outros trabalhos em
Juazeiro, Bahia e damos conhecimento aos
demais rotarianos de como participar do Projeto
Ecóleo. Caso haja alguém do Rotary nessa
localidade, gostaríamos de entrar em contato".
Aldo Struffaldi, Associação Brasileira para
Sensibilização, Coleta e Reciclagem de
Resíduos de Óleo Combustível - Ecóleo.
www.ecoleo.org.br
e-mail: contato@ecoleo.org.br
fone: (11) 3081-3418
Responsabilidade social
"A 21ª Feira de Produtos e Serviços para Higiene,
Limpeza e Conservação Ambiental, realizada no
pavilhão amarelo do Expo Center Norte, dias 3,4 e
5 de agosto, revelou que hoje os empresários,
além de pensar no lucro - necessário para a
sobrevivência das empresas, também têm em
pauta as ações de responsabilidade social. Os
beneficiários foram a Fundação Cafu e o Rotary
Club São Paulo-Noroeste".
Notícia publicada no portal znnalinha.com.br
Repercussão
"Parabéns por mais esse excelente trabalho que
você (Bruno Leone) presta ao Rotary e, em
especial, para nossa comunidade. Anotei em
minha agenda e farei o máximo possível para
participar de tão brilhante iniciativa. Cumprimente
o seu presidente Edinalvo de Jesus, em meu
nome, com votos de feliz gestão e contem sempre
comigo meus bons amigos do Noroeste, de tão
lindas e expressivas recordações de serviços
rotários ao longo destas últimas décadas".
Antonio José da Costa, EGD ano rotário
1987/88
"Fiquei muito contente em encontrar com você na
Higiexpo 2011. Você sempre me prestigiou
quando fui diretor-geral da ADVB, de 2002/2006 e
isso nós não esquecemos. Agradeço, também,
pelo envio do e-mail-convite. Que tenhamos muito
sucesso na feira e no decorrer dos nossos
trabalhos".
Luiz Nabor Silva Jr.

Ações rotárias
Campanha do Pé Calçado é permanente

Desde a sua criação em julho de 2002, a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" arrecadou mais de trinta
e três mil pares de sapatos o que permitiu o atendimento de muitas instituições e comunidades carentes de
várias regiões da Capital e de outros municípios do Estado de São Paulo. No entanto, as necessidades são
sempre crescentes e a Campanha continua mobilizada para atender da melhor maneira possível os pedidos
que recebe. Os donativos podem ser entregues nos dias de reunião do RCSP-Noroeste - segundas-feiras, a
partir das 20 horas, no Carlino Ristorante, Rua Traipu, 91, bairro do Pacaembu, São Paulo e nos dias úteis,
horário comercial, na sede da Leone Equipamentos, aos cuidados do companheiro Bruno Leone, à Rua Luigi
Greco, 192, Barra Funda; telefones: 3393-3636 e 3392-6277.

Doações continuam

Recentemente, graças a uma nova ação da Cruz Vermelha Brasileira, setor São Paulo, a Campanha do Pé
Calçado "Marcelo Guilardi" recebeu 1.650 pares de sapatos, já doados da seguinte forma: os infantis foram
destinados ao Projeto Criança, da Sociedade Rosas de Ouro. Os calçados femininos, doados à Sociedade
Mahamata, de São José dos Campos e os masculinos atenderam a um projeto social assistido pelo Rotaract
Club São Paulo-Noroeste na própria região onde atua.

Missa em agradecimento na Basílica de Aparecida será dia 17 de setembro

. Em agradecimento por tantas coisas boas que foram vivenciadas juntos durante o ano rotário 2010/2011, o
EGD do Distrito 4430 Paschoal Flavio Leardini está convidando todos os companheiros dos clubes desse
distrito para a missa que será celebrada sábado, 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, e dependendo
do número de adesões poderão haver partidas de outros pontos da cidade de São Paulo; o preço é R$ 45,00 por
pessoa, a ser pago no ato do embarque no ônibus. As inscrições já estão abertas, são extensivas aos
rotarianos, seus familiares e convidados não-rotarianos. devendo ser confirmadas pelo telefone 3797-7550,
com Fernando ou Daisy, da Fernando Lucio Viagens, até o dia 9 de setembro. É recomendável que os clubes
interessados em participar desse evento religioso organizem suas próprias listas, contendo nome completo e
número do RG do inscrito

Participe da
campanha
USE O PIN TODOS OS DIAS

Abrace essa causa e
ajude no
fortalecimento do Rotary!
Realização:

Rotary Club
São Paulo-Noroeste

Acontece na região
Troca-troca de subprefeitos
na região noroeste
. Dando sequência a um processo que
considera rotineiro, o prefeito Gilberto Kassab
trocou mais nove subprefeitos. As mudanças
foram determinadas em julho, valendo a partir
de 6 de agosto, quando os indicados
assumiram os novos postos. Na Subprefeitura
de Pirituba/Jaraguá, o coronel Sergio Carlos
Filho deu lugar ao tenente-coronel Márcio de
C a m p o s Ve r d e , e x - c o m a n d a n t e d e
Planejamento e Desenvolvimento Urbano da
regional. Exonerado, Sergio Carlos Filho
assumiu a Subprefeitura da Mooca. Em Perus,
assumiu o ex-chefe de gabinete da Freguesia
do Ó/Brasilândia Almir Gonçalves Albuquerque,
no lugar de Izaul Segalla Junior. O rodizio e
mudanças de funções atingiram nove das 31
subprefeituras de São Paulo: Ermelindo
Matarazzo, São Mateus, Pirituba/Jaraguá,
Mooca, Perus, Jaçanã/Tremembé, Santana,
Pinheiros e Capela do Socorro.

Pirituba tem novos
zeladores de praças
. Iniciado em 2008 com o intuito de melhorar a

manutenção das áreas verdes da cidade,
criando a figura do zelador, o programa
Zeladoria de Praça da Secretaria Municipal do
Trabalho de São Paulo teve prosseguimento
em julho deste ano. Em Pirituba, vinte e dois
alunos concluiram o curso, ministrado no
auditório da Subprefeitura da região. Eles
tiveram aulas teóricas e práticas de
jardinagem,implantação de hortas, adubação,
paisagismo, manutenção de canteiros e
escolha de plantas. Formados, estão aptos a
manter as praças limpas, cuidar da vegetação,

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça

da vegetação, fazer pequenos reparos e
melhorar o visual paisagistico para uso das
praças pelos moradores do entorno. Os
zeladores de praça que participaram dos cursos
de formação e capacitação recebem um auxílio
mensal de R$ 572,25 por meio do Programa
Operação Trabalho da Secretaria do Trabalho
do Município de São Paulo.

Pegada de Carbono
é tema de conferência
. O Memorial da América Latina abrigará dia 24

de agosto, das 8h30 às 17 horas, a 10ª edição
da Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo,
com o tema "Pegada de Carbono: nós
paulistanos frente às mudanças climáticas".
Este ano a palestra magna será proferida pelo
jornalista e ambientalista Fernando Gabeira.
Haverá, também, três mesas de debates
coordenadas por autoridades públicas e
especialistas ligados ao setores ambiental, de
educação e desenvolvimento sustentável de
São Paulo.
O proponente da Conferência é o médico e
vereador Gilberto Natalini. Entre os apoiadores
do evento está a empresa Leone Equipamentos, do companheiro do RCSP-Noroeste, Bruno
Leone. O Memorial da América Latina Auditório Simon Bolivar fica na Avenida Auro
Soares de Moura Andrade, 664, portão 13,
Barra Funda. As inscrições para a Conferência
de Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas de São Paulo são gratuitas e podem
ser feitas pelo site: www.natalini.com.br ; vagas
limitadas. Mais informações pelo telefone:
3396-4405.

Para tudo que você pensar, dizer ou
fizer, Aplique a Prova Quádrupla

Companheiros

1. É a verdade?

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni

2. É justo para todos
os interessados?

Advogados

Avenida Clavásio Alves da Silva, 70
Bairro do Limão - São Paulo, SP
Fones:

(11) 3931-9341 - 3936-8267

3. Criará boa vontade e
melhores amizades?
4. Será benéfico para
todos os interessados?

Acontecimentos rotários
Coleta de alimentos
em Mafra

Doação de veículo

.

O Rotary Club São Paulo-Alto da Lapa, do
Distrito 4610, acaba de doar uma perua Kombi
para a Casa do Pequeno Cidadão. Quem dá a
boa notícia é a companheira Roseli Budacs,
pelo facebook.

Almoço beneficente

. A Associação de Famílias de Rotarianos de
São Paulo promove dia 30 de agosto, a partir
das 12 horas, em sua sede, mais um almoço
beneficente, com renda revertida para atender
aos projetos assistidos pela entidade. A adesão
individual custa R$ 30,00; a ASFAR fica na Rua
Almirante Guimarães, 247, bairro do
Pacaembu.
IRA - Intercâmbio Rotário da Amizade
. O Rotary Club de Mafra, Portugal, realizou
grande ação de coleta de alimentos nos
hipermercados da cidade, nos dias 30 e 31 de
julho. Foram arrecadadas 3,5 toneladas
destinadas ao Projecto Enfrente, Espaço Social
de Mafra que atende as famílias carentes da
comunidade. A equipe que desenvolveu a ação
foi composta de 25 pessoas entre rotarianos,
voluntários do Projecto e cidadãos locais.

Palestra sobre
Empreendedorismo

. Nos dias 26 e 27 de agosto acontece no
município de Marechal Cândido Rondon,
Paraná, o 6º Intercâmbio Rotário da Amizade.
Trata-se de uma série de encontros rotativos,
que a cada ano acontece em uma cidade
diferente. O evento é aberto a qualquer
rotariano que queira participar e aumentar a sua
"carteira" de amigos e praticar companheirismo
de alto nível. Desta vez, os anfitriões são os
RCs de Marechal Cândido Rondon e de
Francisco Beltrão. O IRA foi adotado pelo
IFMR/SA - International Fellowship of
Motorcycling Rotarians, capítulo South
America, como seu evento anual. Haverá
palestras, almoço e jantar de confraternização e
passeios de escuna e lanchas pelo Lago de
Itaipu. Mais informações e inscrições:
www.cartilharotaria.com.br/6ira

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
. O Centro de Estudos Rotários "José
Moutinho Duarte" promove dia 18 de agosto,
às 17 horas, palestra sobre Empreendedorismo, ministrada por Antenor Gomes Barros
Leal Filho (foto). O palestrante é ex-presidente do RC Copacabana e atual presidente
da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
O evento acontece durante reunião do RC
Rio de Janeiro, no auditório da Avenida Nilo
Peçanha, 26, centro.

Seguros
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Produtos
Consorcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
e-mail: sbarbara97@ig.com.br

A origem do Dia dos Pais

Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a
ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que
nos deram a vida.
Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano
da guerra civil, John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais.
Ela queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar à luz o sexto filho, e que teve
de criar o recém-nascido e seus outros cinco filhos sozinho. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do
pai de Sonora era William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodd.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de
ninguém. Então, em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada
no estado de Washington. E também pediu auxílio para uma entidade de jovens cristãos da cidade. O primeiro
Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A
rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos pais vivos e as
brancas, aos falecidos.
A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington. Por fim, em
1924 o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional e finalmente em 1966, o
presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho
como Dia dos Pais. (Alguns dizem que foi oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972).
No Brasil
O pai brasileiro ganhou um dia especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do jornal O Globo, do Rio de Janeiro,
que propôs a iniciativa da celebração em família baseado nos sentimentos e costumes cristãos. Primeiro, foi
instituído dia 16 de agosto, dia de São Joaquim. Mas como o domingo era mais propício para as reuniões de
família, a data foi transferida para o segundo domingo desse mês.
Em São Paulo, a data foi formalmente comemorada pela primeira vez em 1955, pelo grupo Emissoras Unidas
que reunia a Folha de São Paulo, TV Record, Rádio Pan-americana e a extinta Rádio São Paulo. O grupo
organizou um show no antigo auditório da TV Record para marcar a data. Lá foram premiados o pai mais jovem,
o mais velho e aquele com maior número de filhos. As gravadoras lançaram quatro discos em homenagem aos
pais. O maior sucesso foi o baião É sempre papai, com letra de Miguel Gustavo, interpretado por Jorge Veiga. A
partir de então, o Dia dos Pais foi contagiando todo o País e até hoje é comemorado no segundo domingo de
agosto.
Em outros paises
Vários paises também comemoram o Dia dos Pais à sua maneira e tradição.
Itália, Espanha e Portugal - a festividade acontece em 19 de março, Dia de São José. Apesar da tradição
católica, essa data ganhou destaque por ser comercialmente interessante.
Reino Unido - comemorado no terceiro domingo de junho, sem muita festividade. Os ingleses não costumam
se reunir em família, como no Brasil.
Argentina - a data é festejada no terceiro domingo de junho com reuniões em família e presentes.
Grécia - a comemoração em 21 de junho é recente e surgiu no embalo do Dia das Mães.
Canadá - os canadenses comemoram no dia 17 de junho, sem muitas reuniões familiares, porque ainda é
considerada uma data mais comercial.
Alemanha - não existe um dia oficial. Os pais alemães comemoram a data no dia da Ascensão de Jesus,
quando costumam sair às ruas para andar de bicileta e fazer piquenique.
Paraguai - comemorada no segundo domingo de junho. Lá as festas são como no Brasil, reuniões em família e
presentes.
Peru - comemorado no terceiro domingo de junho. Não é uma data muito especial para os peruanos.
Austrália - a data é comemorada no segundo domingo de setembro, com muita publicidade.
África do Sul - comemoração acontece no mesmo dia do Brasil, mas não é nada tradicional.
Rússia - não existe propriamente o Dia dos Pais. Lá, os homens comemoram seu dia em 23 de fevereiro, data
chamada de "o dia do defensor da pátria.
(Pesquisa com informações dos sites: www.portaldafamilia.org , www.arteeducacao.pro.br e www.esoteriklha.com)

