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Rotary Noroeste participa de Feira de
Saúde no aniversário da Freguesia do Ó

. Um dos bairros mais antigos e tradicionais de São Paulo, a Freguesia
do Ó está comemorando nesta semana 431 anos de fundação. E para
marcar a data, serão seis dias de festa com multiprestação de serviços,
saúde, música, dança, cultura e alegria. O Rotary Club São PauloNoroeste, em parceria com os Rotary Norte e Freguesia do Ó, participa
do Rotary em Ação de Cidadania, na sexta-feira, dia 26 de agosto,
quando espera repetir o sucesso do evento no ano passado. (Pág. 10)

Imagem pública do Rotary é
divulgada em grandes eventos
de negócios em São Paulo
. Depois da bem-sucedida ação na
Higiexpo 2011, o Rotary Club São
Paulo-Noroeste divulga a imagem
pública do Rotary e a Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi" na
Expopostos e Conveniência, a
maior feira da América Latina de
equipamentos e serviços para
postos, lojas de conveniência e food
(Pág. 7)
service.

Clube prepara-se para festejar 39 anos de fundação
. Fundado em 30 de agosto de 1972, o RCSP-Noroeste prepara-se para a visita
oficial do Governador do Distrito 4430 na próxima segunda-feira, dia 29 de
agosto e organiza outras ações para comemorar os seus 39 anos de atividades
ininterruptas.
(Agenda, página 5)
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Agradecimento
"Enviamos em anexo o boletim do RCSP-Noroeste para
conhecimento dos nossos companheiros. Destacamos e
agradecemos aos companheiros desse clube do Brasil a
nota que mais uma vez, por gentileza, colocaram relativa
à nossa última ação de coleta de alimentos".
RC de Mafra, Portugal
Compromisso
"Usar o pin é a maior demonstração de compromisso,
fidelidade e amor a essa maravilhosa organização que
há 11 anos me aceitou como mais um a serviço da
humanidade".
Ivaldi da Silva Nascimento
Intercâmbio cultural
"Meu nome é Ailen, rotaractiana da Argentina, distrito
4835. O motivo pelo qual escrevo é querer saber se
algum clube rotário ou rotaractiano pertencente à
América Latina está disposto a realizar uma
videoconferência conosco, para conhecer as culturas de
ambos paises. Conhecer nossos clubes, trocar ideias de
projetos e conhecer algo mais sobre RI. Por favor,
comunique-se comigo".
Ailen Laned (lailencita@hotmail.com)
Campanha do Pé Calçado
"Agradeço a oportunidade de tê-lo conhecido
(companheiro Bruno Leone). Como temos no nosso
clube fabricantes de tênis e chinelos, vou verificar com
esses companheiros a possibilidade de auxiliá-los nesse
projeto".
Samuel Ruiz Mosmann, presidente do Rotary Club
Parobé, RS, Distrito 4670, referindo-se à Campanha
do Pé Calçado coordenada pelo nosso companheiro
Bruno Leone

Fundado em 30 de agosto de 1972
“De mãos dadas com a comunidade para servir melhor”
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Celia Morau
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Criação:
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 15 de
agosto no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus aberto os trabalhos cumprimentando os
presentes e fazendo momento de reflexão com a
leitura do texto "Dedique um tempo para afiar o
serrote", de Charles Red Scott, ex-presidente e CEO
da Activa Group, selecionado especialmente para
esta ocasião; o texto é uma parábola sobre o tempo
que dispensamos na imersão das nossas atividades
diárias e aquele que deveríamos dispender para
pensar e trabalhar inteligentemente; na sequência, o
presidente convidou a todos para acompanhá-lo na
saudação inicial às bandeiras hasteadas.

contribuem com a Fundação Rotária; disse, ainda,
que a meta estipulada para este ano é de elevarmos
o percentual dos cem dólares fixados no exercício
anterior. Prosseguindo, o companheiro Fabrizio
lembrou aos demais que já foram sorteadas e
informada por e-mail a composição das equipes de
trabalho para o projeto de Desenvolvimento do
Quadro Social e que após a reunião festiva da visita
do Governador, dia 29 de agosto, deverão ser
nomeados os coordenadores dessas equipes e
iniciadas as visitas para alcance da meta de 23
sócios neste ano rotário.

Protocolo - Apresentado pelo companheiro Bruno
Leone que enunciou a composição da mesa diretora
dos trabalhos conforme os lugares: nº 1 - presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus; nº 2 - EGD 2007/08 do
Distrito 4430 e palestrante Ronald D`Elia; nº 3 primeira-secretária Celia Morau. E citou e agradeceu
a presença dos convidados: Josiane Simone Pistore,
José Carlos Rossi, Sergio Luiz Parisi e Marco
Salvatore.

Expediente secretaria - A primeira-secretária Celia
Morau divulgou a agenda de atividades do Clube
nesta semana, a agenda semanal das visitas oficiais
do governador do Distrito 4430, Ennio Caramella e
leu carta de agradecimento do historiador e diácono
Benedito Camargo, homenageado recentemente
pelo nosso clube com o troféu da paz.

Companheirismo

- O companheiro Messias
Manoel de Oliveira relacionou os aniversariantes e
as datas comemorativas da semana.

Fundação

Rotária - Informações prestadas,
excepcionalmente, pelo companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini que iniciou sua explanação
lembrando que no último fim de semana foi realizada
em todo o País a segunda etapa da vacinação infantil
contra a poliomielite e que graças ao Rotary
International a doença está quase erradicada no
mundo. Ressaltou que só no Brasil foram aplicadas
16 milhões de doses, motivo para agradecer aos que

Tempo do presidente - Após o intervalo do jantar,o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus abordou os
seguintes assuntos, constantes da sua pauta de
hoje: pediu que todos voltem seus pensamentos e
orações para a recuperação da saúde dos
companheiros Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
e Hercules Guilardi, pedindo a Deus que os proteja e
fortaleça para que voltem o mais breve possível ao
nosso convívio. Quanto ao projeto de
Desenvolvimento do Quadro Social, disse que logo
após a reunião festiva da visita do Governador
serão iniciados os trabalhos de preparação das
equipes de trabalho para as visitas programadas.
Lembrou que no sábado, 27 de agosto, acontece o
Seminário sobre a Fundação Rotária, no Colégio
Rio Branco e que é muito importante a participação
de todos os companheiros do Noroeste nesse
evento.
(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinaldo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4
Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
*Terceirização: Contabilidade Tributária, Trabalhista e Previdenciária
*Treinamento e desenvolvimento de cursos customizados

Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, 4º andar - Santana, SP Telefone: (11) 3567-2100
www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br
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Prosseguindo, solicitou o empenho para que todos
tragam convidados à reunião festiva do dia 29,
quando receberemos a visita oficial do governador
do Distrito 4430, Ennio Caramella. Disse, ainda, que
no dia 12 de setembro haverá reunião festiva da
visita do presidente do RI aos clubes de São Paulo e
que a sugestão do governador do Distrito é que os
clubes transfiram suas reuniões para prestigiarem o
ilustre visitante, além de fazer questão que os
presidentes humanitários participem do evento.

cionais na área da Paz e resolução de conflitos, para
os quais os clubes devem apresentar candidatos,
pois há carência de representantes dos Distritos.
Deu explicações detalhadas sobre a Pólio Plus,
como funciona o sistema de doações, sendo o
Governo dos Estados Unidos considerado o maior
doador, as parcerias públicas e privadas do RI com
a Organização Mundial da Saúde e organizações
não-governamentais; e citou a credibilidade incontestável da Fundação como fator primordial para as
grandes doações como da Fundação Bill e Melinda
Gates - 100 milhões de dólares em 2007 e 255
milhões de dólares em 2009. Prosseguindo,
explicou o funcionamento do sistema de contribuições e destinação dos recursos aos programas, as
possíveis razões da dificuldades dos clubes em
fazer projetos de subsídios, sugerindo, ainda, que o
representante da Fundação Rotária, designado
pelos clubes, permaneça no cargo por três anos
para que tenha melhores condições de desenvolver
seu trabalho. Finalizando, o palestrante exibiu um
vídeo da Campanha de Vacinação contra a Polio na
Índia, país onde os voluntários ainda encontram
forte resistência da população.

Encerramento
Palestra - Fundação Rotária - Apresentado pelo

presidente Edinalvo Raimundo de Jesus como um
profundo conhecedor do Rotary e da Fundação
Rotária, o EGD Ronald D´Elia iniciou sua explanação
agradecendo o convite e dizendo que as palestras
geralmente são didáticas, mas são, também, boas
oportunidades para aprendermos mais sobre o
assunto e que dará novas explicações sobre o tema
no evento do dia 27, no Colégio Rio Branco. Com
farto material ilustrativo, apresentou definição
atualizada do que é o Rotary, as condições para se
tornar um rotariano, a melhor maneira de prestar
serviços (através da Fundação Rotária, o braço
benemerente do Rotary e responsável pela destinação dos recursos financeiros da organização), o
significado das siglas do Rotary, o objetivo e missão
da Fundação Rotária, os programas educacionais,
humanitários, destinação de subsídios e a Pólio
Plus. Falou sobre a obtenção de bolsas educacionais (até 26 mil dólares), o Intercâmbio de Grupos
de Estudos, os Centros Rotary de estudos Interna-

- Agradecendo a esclarecedora
explanação do palestrante, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus convidou o companheiro Bruno
Leone para juntos entregarem uma lembrança do
nosso clube ao EGD Ronald D´Elia, que retribuiu
entregando um distíco especial ao presidente, por
sua contribuição individual a um dos programas da

Fundação Rotária. Nada mais havendo a ser
tratado, o presidente Edinalvo deu os trabalhos por
encerrados com os cumprimentos rotários à
aniversariante do dia, companheira Maria
Bernadette Cola e convidando todos os presentes
para acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Correções - As convidadas Josiane Pistore e Daisy
Ferreira também receberam a flâmula do Clube
pela participação na reunião ordinária do nosso
clube, dia 15 de agosto. E o companheiro
Chucrallah El Tayar, que participou dessa mesma
reunião, é instrutor distrital da Área VIII.
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Datas comemorativas
Agosto
. 22 - Dia do Religioso
Dia Mundial do Folclore
Dia do Supervisor Educacional
. 23 - Dia dos Artistas
Dia do Aviador Naval
Dia Contra a Injustiça
. 24 - Dia da Infância
. 25 - Dia do Soldado
Dia do Feirante
Dia do Catequista
Dia das Obras Pontifícias
Dia das Vocações Leigas
. 26 - Dia Internacional da Igualdade Feminina
. 27 - Dia do Psicólogo
Dia do Peão do Boiadeiro
Dia do Corretor de Imóveis
. 28 - Dia do Filósofo
Dia do Avicultor
Dia do Legionário
Dia Nacional do Bancário

Encontro de lazer e trabalho
. Os encontros dos
rotarianos do Noroeste
não se limitam aos dias
e horários das reuniões
ordinárias do clube. Na
noite de 19 de agosto,
o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus e o
diretor de protocolo
Bruno Leone
encontraram-se para
jantar com seus
familiares e
aproveitaram a ocasião
para praticar o sempre
agradável
companheirismo rotário
e conversar sobre a
agenda de atividades
do clube.

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

. 26 de agosto

Rotary em Ação de Cidadania
Multiprestação de serviços e de saúde em comemoração
ao 431º aniversário da Freguesia do Ó Largo da Matriz e
Casa de Cultura Salvador Ligabue das 9h30 às 12h30
Participação dos RCSP Noroeste, Norte e
Freguesia do Ó

. 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
. 5 de setembro
Reunião ordinária
Palestra: Fórum - Prestação de Serviços à
Comunidade
Carlino Ristorante - 20h30
. 17 de setembro
Missa em ação de graças na Basílica de Nossa
Senhora Aparecida 12 horas
Celebrante: padre Paulo Santana Ribeiro, do RCSPNoroeste Participe, convide seus familiares e amigos nãorotarianos. Adesão: R$ 45,00 por pessoa
Confirmações até 9 de setembro, fone: 3797-7550, com
Fernando ou Daisy, da Fernando Lucio Viagens
. 20 de setembro
Reunião do Conselho Diretor
Pauta: Prestação de contas
Local e horário: a confirmar

Companheirismo
. Na quinta-feira, dia 25, o companheiro e
presidente indicado para o ano rotário 2012/2013,
Adenilson Cristiano Belizário, comemora três
anos de filiação ao RCSP-Noroeste.
. Quem aniversaria no domingo, 28 de agosto, é
Luciane, nora dos companheiros Dora Maria L. do
Prado Gerodetti e Orestes Gerodetti.
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Ações rotárias
Missa em agradecimento na
Basílica de Aparecida será dia 17 de setembro

. Em agradecimento por tantas coisas boas que foram
vivenciadas junto aos companheiros 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

Companheiro do Noroeste é
homenageado na Freguesia do Ó

Missa campal na Vila Zatt
homenageia os pais

A revista Rumo Certo promoveu na noite de 16 de agosto
solenidade de entrega de diplomas de gratidão e de
reconhecimento a cidadãos, empresas e entidades da
região da Freguesia do Ó que tiveram atuação destacada
em pról do desenvolvimento e preservação da história do
bairro. Um dos homenageados foi o fundador e atual vicepresidente do Rotary Club São Paulo-Noroeste, Hercules

Guilardi. O nosso companheiro nasceu e viveu parte da
sua vida na Freguesia do Ó, onde até hoje mantem fortes
laços de amizade e importante atuação comunitária. Na
ocasião da homenagem, ele foi representado pelo diretor
de protocolo do Noroeste, Bruno Leone, acompanhado
das companheiras Maria Cristina da Silva e Maria
Bernadette Cola.

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

Uma bonita e significativa homenagem aos pais foi
realizada sábado, 13 de agosto, quando o Núcleo
Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e
Esperança, em parceria com a Associação Vida e
Esperança e o Fórum Cidadão Idoso promoveram ma
praça da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zatt.
A missa sertaneja, celebrada pelo padre Alécio, teve a
participação do coral do Fórum do Idoso, saudação aos
pais declamada pela coordenadora do NRDC Terezinha
Abreu Sousa, cantos religiosos e músicas alusivas à data
que emocionaram os familiares e moradores da região. O
past presidente Josino Bentes Monteiro representou o
Rotary Club São Paulo-Noroeste no evento que teve,
ainda, a parceria do CRAS Pirituba Jaraguá e Supervisão
de Cultura Pirituba-Jaraguá.
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Ações rotárias
Clube divulga imagem do Rotary na
Feira Expopostos e Conveniência

. Uma excelente oportunidade de divulgar a imagem
do Rotary aconteceu durante a Feira Expopostos e
Conveniência, o maior evento da América Latina que
reúne revendedores de equipamentos e prestadores
de serviços para o segmento de postos de serviços.
lojas de conveniência e food service.
O evento que está na sexta edição, este ano
aconteceu no período de 16 a 18 de agosto no
Pavilhão Azul do Expocenter Norte, em São Paulo. O
estande da Leone Equipamentos, empresa do companheiro do RCSP-Noroeste, Bruno Leone, foi o
ponto escolhido por muitos rotarianos de outras
localidades que se encontraram e conheceram novos companheiros. E onde, também, o Noroeste
ganhou espaço para divulgar a imagem do Rotary e a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", que

Participe da
campanha
USE O PIN TODOS OS DIAS

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

Rotary Club
São Paulo-Noroeste

repercute e conquista parceiros em várias cidades e
distritos brasileiros onde a organização está presente.
A Feira e Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food
Service oferece oportunidade de negócios, novos
conhecimentos e capacitação para os revendedores de todo o Brasil e do exterior.
A Leone Equipamentos, empresa que comemora os
seus 40 anos de mercado apresentou o elevador
tesoura. Pioneiro no setor, o equipamento otimiza o
espaço no posto de serviço e ainda pode ser
embutido no piso; além de possibilitar manobras
mais simples, a novidade tem as laterais reguláveis
e acomoda carros de pequeno porte, como também
pick-ups e carros maiores.
Paralelamente à Feira, ocorreu o Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos e Lojas
de Conveniência e Food Service.
O presidente do Rotary Club São Paulo-Noroeste,
Edinalvo Raimundo de Jesus, prestigiou o evento e
ao visitar o estande da Leone Equipamentos, onde
se encontrou e conheceu novos rotarianos de várias
regiões do País, aproveitou a oportunidade para
agradecer ao companheiro Bruno Leone pelo entusiasmo com que sempre se dedica às causas do
Rotary.
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Acontece na região
Câmara comemora
Dia da Música de Raiz
.

A Câmara Municipal de São Paulo realiza sessão solene na terça-feira, 23 de agosto, em
comemoração ao Dia da Música de Raiz. A cerimônia será realizada no salão nobre, às 19 horas. A
iniciativa é do vereador Eliseu Gabriel que pretende homenagear cantores e compositores desse
gênero musical, fruto da cultura caipira. Entre os homenageados estão a cantora e apresentadora
Inezita Barroso, Pardinho Filho, as duplas Cacique e Pagé, Muniz Teixeira e Joãozinho, Peninha e
Verinha, Lui e Leu, Trio Zé Fortuna, Pitangueiras e Zé do Fole, Nalva Aguiar, Orquestra Sanfônica de
São Paulo e o radialista Tony Gomide. A Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100,
Bela Vista.

Paraolimpíadas
escolares em São Paulo
. No período de 27 a 30 de agosto acontecem em São Paulo as Paraolimpíadas Escolares 2011. São
1211 atletas inscritos e mais de 600 técnicos e pessoal de apoio, somando 1820 participantes.
Durante a cerimônia de abertura, dia 27, no Parque Anhembi haverá, também, o lançamento do
carimbo e selo "30 anos de AIPD, em comemoração aos 30 anos do Ano Internacional das Pessoas
Deficientes. (1981)

Workshop sobre moda,
publicidade e tendências
. Até o dia 9 de setembro podem ser feitas inscrições para o workshop sobre moda, publicidade e
tendências promovido pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP. O evento que ocorre nos
meses de setembro e outubro é gratuito e não há necessidade de ser graduado para participar. As
aulas serão ministradas por profissionais e pesquisadores ligados à comunicação, à moda e ao
consumo. Serão três encontros, totalizando 12 horas de atividades, com entrega de certificados para
aqueles que frequentarem pelo menos 85% das atividades. O principal objetivo do workshop é
promover uma discussão sobre aspectos da midiatização da moda pela publicidade, tendências do
setor e influências da moda no consumo e na formação das subjetividades. Local dos debates: sala 28
do Departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo da ECA, Avenida Professor Lúcio
Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária, São Paulo. Vagas limitadas; informações adicionais:
fone (11) 3091-4315, e-mail: gestmoda@usp.br e no site: www3.eca.usp.br/node/2333

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

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

(11) 3931-9341 - 3936-8267

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?
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Acontecimentos rotários
Bênção Real para a ShelterBox Suécia
. Sua majestade, o rei Carl XVI Gustaf da Suécia
manifestou seu apoio à ShelterBrox e
ShelterBox Suécia durante uma visita ao Scout
Jamboue Mundial 2011, realizada recentemente
naquele país. O rei visitou o evento dia 5 de
agosto e fez questão de conhecer o estande da
ShelterBox onde fez muitas perguntas e
comentou várias vezes sobre a alta qualidade
dos equipamentos, especialmente a tenda
ShelterBox. "Sua majestade ficou encantado ao
ouvir sobre o lançamento da ShelterBox Suécia
e nos pediu para mantê-lo informado sobre o
trabalho futuro", disse Mark Dyer, coordenador
da ShelterBox Scout. A ShelterBox é uma
organização não-governamental sem fins
lucrativos que provê abrigo, calor e dignidade às
vítimas de desastres em todo mundo através de
doações.

Combate ao
câncer de mama
. Os Rotary Clubs de Curitiba-Cajuru e CuritibaPortão estão empenhados em uma campanha de
combate ao câncer de mama, doença que mutila e
ainda mata muitas mulheres e homens no mundo
inteiro. Para participar da campanha basta visitar o
site www.uicc.org/signdeclaration, colocar seu nome
completo, e-mail, identificar seu país e escolher o
Instituto Humanista de Desenvolvimento Social HUMSOL.
A União Internacional de Controle o Câncer - UICC,
da qual o Instituto Humanista de Desenvolvimento
Social faz parte e os parceiros RC Curitiba-Cajuru e
RC Curitiba-Portão, quer apresentar a Declaração
Mundial do Câncer com um milhão de assinaturas ao
secretário-geral das Nações Unidas durante a
Cúpula da ONU, em Nova York, dias 19 e 20 de
setembro de 2011. A UICC almeja entregar as metas
da Declaração Mundial do Câncer através de
parcerias estratégicas, envolvendo outras instituições interessadas no combate ao câncer e sensibilizarem os líderes mundiais para agirem agora e
colocarem a prevenção, o tratamento e os cuidados
do câncer na Agenda Global.

Pedido de ajuda a
músicos brasileiros
. O rotariano Edson Canassa está divulgando por
meio do Facebook pedido de ajuda para alguns
músicos brasileiros deficientes se apresentarem na
Argentina. Ele informa que a companheira argentina
Vicky Tyerina está promovendo um evento muito
importante naquele país vizinho e precisa de
recursos para a passagem dos músicos brasileiros.
Quem puder colaborar deve entrar em contato com o
companheiro Edson através do endereço:
notification+zjo2909j296@facebookmail.com

Visitas oficiais do
Governador
. Nesta semana, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente os
seguintes clubes:
22 de agosto, segunda-feira
RC Guarulhos-Aeroporto
23 de agosto, terça-feira
RCSP São Miguel Paulista
24 de agosto, quarta-feira
RCSP-Norte
25 de agosto, quinta-feira
RC Guarulhos-Norte, Centenário
29 de agosto, segunda-feira
Rotary Club São Paulo-Noroeste

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros
Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência . Transportes
Condominio
Previdência

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
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Rotary em Ação é destaque no
aniversário da Freguesia do Ó
Em parceria com os co-irmãos Norte e Freguesia do Ó, o Rotary Club de São Paulo-Noroeste
participa de ação de cidadania, evento que integra a programação do 431º aniversário do bairro
. O bairro da Freguesia do Ó, um dos mais antigos e tradicionais de São Paulo, está em festa. Uma extensa programação
com eventos culturais, recreativos, shows musicais e ações de cidadania foi preparada para comemorar o 431º aniversário
do bairro. As comemorações que começaram no domingo passado, dia 14, prosseguem nesta semana com muita
prestação de serviços à comunidade, shows musicais, mostras e exposições de arte. A abertura oficial dos festejos
acontece na quarta-feira, dia 24 e se encerram na segunda-feira, 29 de agosto, com sessão solene da Câmara Municipal de
São Paulo em homenagem a personalidades do bairro. A maioria dos eventos acontece no Largo da Matriz e na Casa de
Cultura Salvador Ligabue.

Rotary é destaque
. Um dos eventos mais concorridos da programação de aniversário da Freguesia do Ó acontece na sexta-feira, 26 de
agosto, quando os Rotary Clubs São Paulo Noroeste, Norte e Freguesia do Ó promovem o Rotary e Drogasil em ação de
cidadania. Trata-se de uma grande feira de saúde, que no ano passado, nesta mesma época, atendeu gratuitamente mais
de mil pessoas entre crianças e idosos moradores da região. Neste ano, a Feira de Saúde será das 9h30 às 12h30, na Casa
de Cultura Salvador Ligabue (Largo da Matriz, 215), oferecendo testes de glicemia, aferição de pressão, oftalmologia e
audiometria. E prossegue, das 10 às 14 horas com Embelleze & Cidadania realizando corte de cabelo, maquiagem e
massagem, entre outros serviços estéticos. A programação prossegue à tarde com palestra para a melhor idade às 14 horas
e em seguida, baile com animação do cantor André Ricardo e Juan dos Teclados.
25 de agosto
20h - Show Amigos da Música Brasileira (Kabeleira
Escola de Música BEG)
21h - Lançamento do livro "Infinitamente você"
(Autor Elvio Morais)
21h15 - Vernissage do 7º Encontro dos Artistas
Plásticos da Região e Mostra de Autores Negros da
Literatura Brasileira Contemporânea
26 de agosto
9h30 às 12h30 - Rotary e Drogasil em Ação de
Cidadania
(Ver no destaque)
29 de agosto
19h - Sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo
em homenagem a personalidades do bairro

Programação completa
Fórum Freguesia do Ó - Rua Tomás Ramos Jordão,
101
22 e 23 de agosto, das 10 às 17 horas
Vernissage de artistas plásticos da região
Casa de Cultura Salvador Ligabue
De 22 a 26 de agosto - Prestação de serviços
Poupatempo Móvel - RG e serviços via Internet
SEBRAE Móvel - Pequeno empreendedor
CAT Móvel - Atendimento ao trabalhador
Juizado Itinerante - conciliação, mediação,
previdenciária, consumidor, advogados
24 de agosto
19h30 - Abertura oficial dos festejos
20h - Escola de bailados Marisol
20h30 - Alunos do corpo de baile do CCSL (professora
Cinthia Cavalcante)
21h - Dança cigana (Alexandre e Esmeralda)
21h30 - Dança de salão (professor Luis Carneiro)

Eventos no palco do Largo da Matriz
27 de agosto - sábado
14 às 14h45 - Banda Rockers 32 (rock)
15 às 15h45 - Grupo + O Prazer (pagode)
16 às 16h45 - Nuscorre (rap)
17 às 17h45 - Negroots (reggae)
18 às 18h45 - P&H (pop reggae)
19 às 19h45 - Grupo 24 Horas (pagode)
20 às 20h45 - Duda Ribeiro e Grupo DR (samba de raiz)
21 às 22h30 - Almir e Elias (sertanejo)
28 de agosto - domingo
14 às 14h45 - Grupo Nova Intenção (pagode)
15 às 15h45 - Banda Rock Veio (rock)
16 às 16h45 - Fabio Cesar e Adriano (sertanejo)
17 às 18h - Banda Steel (sertanejo)
18 às 19h - Missa com Orquestra de Cordas Escola
de Música "Caires", com regência de Ricardo Dias
19h30 às 20h30 - Banda Big Band - instrumental da
EMESP, com regência de Paulo Tirié
20h30 às 21h30 - Sergio Brito (pop rock)
A promoção dos festejos do 431º aniversário da Freguesia do
Ó é da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, que informa estar
a extensa programação sujeita à alterações.

