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. Na semana em que comemora 39 anos de
fundação, o Rotary Club São Paulo-Noroeste
promove vários eventos alusivos à data, presta
homenagem aos pais e companheiros, e participa
de ação de saúde e cidadania na Freguesia do Ó,
bairro que também comemora aniversário em
agosto. A programação continua dia 29, quando o
clube realiza o seu tradicional jantar festivo.
(Páginas 4 e 10)

Pegada de
Carbono é
tema de
Conferência
em São Paulo
. Pegada de Carbono: nós paulistanos frente às mudanças climáticas foi o
tema da 10ª edição da Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas da cidade de São Paulo, evento que reuniu autoridades
governamentais, pesquisadores e ambientalistas no Memorial da América
Latina. O Rotary Club São Paulo-Noroeste participou dos debates,
reafirmando o seu compromisso de defesa das boas causas sociais. (Pág. 6)

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

Clube recebe visita oficial do
Governador do Distrito 4430
. O governador Ennio Caramella estará no Rotary Club São PauloNoroeste nesta segunda-feira, quando se reune com os filiados e
participa do jantar festivo de aniversário do Clube.
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E-mails
Gentileza e iniciativa
"Recebo semanalmente e leio o boletim do eficaz RC São
Paulo-Noroeste. Vou fazer o possível para ir assistir à missa
em Aparecida do Norte, no dia 17 de setembro. Uma bela
iniciativa. Também encaminho nosso boletim semanal para
vocês. Parabéns para todos pelo excelente boletim".
Paulo Celso Motta, RC de Campinas Sul, SP, governador
eleito 2012/2013, Distrito 4590
Orgulho do pin
"Companheiros, costumo dizer que uso o pin até no pijama.
Já tive oportunidade de falar do Rotary e seus projetos a
desconhecidos que tiveram a curiosidade de perguntar o
que isso? (roda rotária que estava em meu paletó). Uso por
tudo o que representa esse símbolo - servir, ética,
honestidade, entre outras - por todos os projetos que estão
por trás dele. Uso sim por orgulho de fazer parte dessa
instituição que só vê o próximo a sua frente".
Wilson de Oliveira Junior
"Nosso clube também tem essa campanha do uso do pin
rotário há alguns anos. Muito válida; realmente, tenho
orgulho de ser rotariana".
Maria Virginia Magalhães Marques, Rotary Club
Fortaleza-Praia
"Assim será queridos companheiros. Usaremos sempre o
pin rotário".
Elsita de Cordova
"Uso o pin para demonstrar a minha responsabilidade a
cada ano com o tema rotário. Até no pijama"...
Alexandre Macedo Silva
"Uso sempre o meu pin. É privilégio de poucos".
José Luiz Kreutz
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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
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2009/10 - Josino Bentes Monteiro
2010/11 - Maria Cristina da Silva
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 22 de agosto, no
espaço de eventos do Carlino Ristorante, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os
trabalhos solicitando aos presentes que o acompanhassem
na saudação inicial às bandeiras hasteadas.
Protocolo - Apresentado pelo companheiro Bruno Leone
que informou a composição da mesa diretora dos
trabalhos conforme os lugares: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - EGD, ano rotário 2003/2004,
José Luiz Toro da Silva; nº 3 - 1ª secretária Celia Morau;
citou e agradeceu a presença dos convidados Ricardo
Kano, vice-presidente do RCSP Aclimação e a senhorita
Joziane Pistore.

Tempo livre - Fazendo uso da palavra, o companheiro
Fabrizio Davide Pietro Torrini informou que na reunião
seguinte à visita oficial do governador Ennio Caramella
pretende se reunir com as equipes de trabalho já formadas
para definir as estratégias e as ações para aumento do
quadro social do nosso clube; solicitou, também, que cada
companheiro oferte uma garrafa de vinho para o sorteio
que fará na reunião festiva da próxima segunda-feira, dia
29. Reportando-se à Fundação Rotária, o companheiro
Fabrizio ressaltou que os demais sejam informados das
metas definidas na reunião com o Governador, lembrando
que no ano passado foi estipulado o valor de três mil
dólares em contribuições à Fundação Rotária e que, se
possível, esta importância seja aumentada neste exercício.
Por isso, prosseguiu, a contribuição individual de cem
dólares anuais é importantíssima e não sobrecarrega
ninguém. Concluindo, pediu que todos reflitam a respeito e
reunam esforços para alcançarmos esse objetivo.
Tempo do presidente - Após agradecer a visita do EGD e
palestrante José Luiz Toro da Silva e de pedir que todos os
companheiros se unam em oração pelo restabelecimento
da saúde e o breve retorno ao nosso convívio dos compa-

Expediente secretaria - A primeira-secretária Celia
Morau fez a apresentação das agendas de atividades do
Clube nesta semana e das visitas oficiais do governador do
Distrito 4430. Ennio Caramella, no mesmo período.
Companheirismo - Convidado pela presidência, o
companheiro Messias Manoel de Oliveira anunciou os
aniversariantes e as datas comemorativas da semana de 22
a 28 de agosto.
Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel Vergueiro
Lobo iniciou sua explanação lendo mensagem do
empresário Bill Gates, um dos homens mais ricos do
mundo e que já doou US$ 355 milhões à Fundação
Rotária, gesto que expressa a credibilidade que a nossa
organização conquistou ao longo da sua história. Antes de
efetuar sua doação milionária, Bill Gates fez minuciosa
pesquisa entre as instituições benemerentes e optou
pelaparceria com o Rotary International na campanha
mundial de combate à poliomielite. Contudo, ele alerta em
sua mensagem a preocupação com a doença que ainda não
está totalmente erradicada, pedindo aos rotarianos que se
mantenham vigiliantes e continuem contribuindo para que
a Campanha não esmoreça.

nheiros Dora Maria Leme do Prado Gerodetti e Hercules
Guilardi, o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus
abordou os seguintes ítens constantes da sua pauta da
reunião de hoje: Desenvolvimento do Quadro Social enfatizou a necessidade do esforço coletivo dos
companheiros para colocarmos em prática as metas
propostas no Plano de Atividades deste ano; disse, ainda,
que é importante os companheiros enviarem matérias sobre
suas atividades e experiências profissionais para
publicação no boletim informativo do nosso clube,
entendendo ser esta uma maneira eficaz de despertar o
interesse de não-rotarianos da região onde atuamos e
convidá-las para participar das nossas reuniões.
(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
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Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7
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www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br
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Assiduidade - enfatizou que a presença regular de todos os
companheiros nas reuniões é importante, pois isso reflete
positivamente nos convidados, além de ser excelente
oportunidade de interagir e mostrar a eles os nossos
projetos. Seminário da Fundação Rotária - informou que
será realizado sábado, dia 27 de agosto, no Colégio Rio
Branco e que, devido à importância do evento, espera
contar com a participação de todos os companheiros.
Visita do presidente do Rotary International - dia 12 de
setembro, o presidente Kalyan Banerjee estará em São
Paulo visitando oficialmente os clubes dos distritos da
região e o governador Ennio Caramella faz questão da
presença de todos os presidentes humanitários na reunião
festiva que recepcionará o presidente do RI nesse dia, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus convidou a past
presidente Maria Cristina da Silva para presidir a reunião
ordinária do nosso clube, que acontecerá na mesma data.
Campanha do Pé Calçãdo e Imagem Pública do Rotary agradeceu ao companheiro Bruno Leone o espaço cedido
ao nosso clube nas feiras e eventos de negócios que a sua
empresa participa para promoção da Campanha do Pé
Calçado e divulgação da imagem pública do Rotary,
lembrando que o próximo evento onde acontecerão ações
semelhantes será a Conferência de Produção Mais Limpa
e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, dia 24, no
Memorial da América Latina. Rotaract - pediu o apoio e
incentivo dos nossos companheiros aos jovens do
Rotaract Club São Paulo-Noroeste e sugeriu que o
calendário de atividades desse clube seja divulgado no
nosso boletim informativo. Aniversário do Clube lembrou que a programação comemorativa do aniversário
do nosso clube começa sexta-feira, dia 26, no evento
Rotary em Ação de Saúde e Cidadania, prossegue domingo, dia 28, com a missa em ação de graças na Igreja Matriz
da Freguesia do Ó e se encerra segunda-feira, dia 29, com
a reunião festiva e visita oficial do governador do Distrito
4430, eventos que devem ser prestigiados por todos os
companheiros do Clube, seus familiares e convidados.
Palestra: Imagem Pública do Rotary - O EGD José Luiz
Toro da Silva iniciou sua explanação saudando a mesa
diretora dos trabalhos, os convidados e companheiros,
dizendo ser uma alegria testemunhar o trabalho que o
nosso clube realiza, que se une às preces pelo
restabelecimento da saúde dos companheiros Dora Maria
e Hercules; prosseguindo, disse que falar de imagem
pública num clube que aproveita as oportunidades de
promover o Rotary é facil, pois o Noroeste é um clube que
sabe trabalhar e serve de exemplo para os demais. Quanto
à difusão da imagem pública do Rotary, o palestrante
lembrou como tudo começou, pois até determinada época
predominava a cultura de não se divulgar externamente o

Rotary e que hoje se trata de uma novidade, pois há
necessidade de informarmos à sociedade o que nós
fazemos e que precisamos trabalhar esse raciocínio, para
elucidar, citou o exemplo de Bill Gates que doou 355
milhões de dólares ao RI porque acredita na instituição e
sabe que os recursos serão muito bem empregados; e esse
fato, por si só, é um motivo excepcional para divulgar a
imagem pública do Rotary, pois repercutiu no mundo
inteiro; devemos, ainda, agir para fazer com que o Rotary
seja um objeto de desejo. Apesar dos recursos tecnológicos
disponíveis - prosseguiu, ainda temos dificuldade de atrair
novos sócios, precisamos aprender a utilizá-los em nosso
favor; necessitamos repensar o Rotary e a questão da
imagem pública está inserida nesse contexto. Ressaltou
que não há uma solução pronta, mas só chegaremos a bom
termo se admitirmos que temos um problema. E também
algumas condições favoráveis à reversão dessa situação - a
marca Rotary é poderosa, tem credibilidade, agrega valor
às pessoas; o uso do pin também é importante, pois abre
portas onde quer que estejamos. A palestra foi encerrada
com um pequeno debate e troca de informações sobre o
tema entre os presentes.
Palavra livre - O presidente Edinalvo Raimundo de Jesus
cumprimentou o EGD José Luiz Toro da Silva pela
oportuna e esclarecedora palestra com que nos brindou e
acompanhado do past presidente Josino Bentes Monteiro

entregou-lhe um diploma de gratidão e uma lembrança do
nosso clube. Fez, também, a entrega de diploma de
agradecimento ao companheiro Bruno Leone pela
constante divulgação da imagem pública do Rotary que ele
promove. Por fim, entregou um diploma alusivo ao Dia dos
Pais aos companheiros Josino Bentes Monteiro, João
Carlos dos Santos, Fabrizio Davide Pietro Torrini, Bruno
Leone, Messias Manoel de Oliveira, Adenilson Cristiano
Belizário, Francisco Miguel Vaz de Lima, padre Paulo, ao
EGD José Luiz Toro da Silva e ao companheiro Ricardo
Kano, do RCSP-Aclimação.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus deu os trabalhos
por encerrados, renovou seus agradecimentos ao
palestrante da noite, aos convidados e companheiros pela
presença, leu uma mensagem e um pensamento de Madre
Teresa de Calcutá (A Vida... - O que eu faço, é uma gota no
meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor) e
convidou a todos para acompanhá-lo na saudação final às
bandeiras hasteadas.
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Visita ao RCSP-Norte

Agenda
. 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
20h30 - Carlino Ristorante

. Na quarta-feira, 24 de agosto, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visitou oficialmente o RCSPNorte. A reunião e o jantar festivo foram realizados no
Colégio Rio Branco, com a participação de grande
número de companheiros do clube anfitrião, seus
convidados e visitantes. Representando o RCSPNoroeste, clube afilhado do RCSP Norte, estiveram
presentes os companheiros: presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, Bruno Leone e Maria Cristina da
Silva.

Datas comemorativas
Agosto
. 29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo
. 30 - Dia do Vendedor Lojista
. 31 - Dia Nacional do Nutricionista

Setembro
. 1º - Dia do Caixeiro Viajante
Dia do Professor de Educação Física
. 2 - Dia do Florista
Dia do Repórter Fotográfico
. 3 - Dia do Biólogo
Dia do Guarda Civil
Dia da Polícia Militar
Dia das Organizações Populares
. 4 - Dia do Serventuário
Dia Nacional das Artes

. 12 de setembro
Reunião ordinária
Tema: Mês das novas gerações/Rotaract
20h30 - Carlino Ristorante
. 17 de setembro
Missa em ação de graças na Basílica de
Nossa Senhora Aparecida - 12 horas
Celebrante: padre Paulo Santana Ribeiro,
do RCSP-Noroeste Participe, convide seus
familiares e amigos não-rotarianos
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
. Amanhã, 30 de agosto, o companheiro e past presidente
Bruno Leone comemora uma data muito importante para
todos nós: 29 anos de filiação ao RCSP-Noroeste.
E o sócio fundador e atual vice-presidente do Noroeste,
companheiro Hercules Guilardi, completa 39 anos de filiação
ao nosso clube.
. Quem comemora aniversário na quarta-feira, 31 de agosto, é
o companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima.
. Na segunda-feira, 5 de setembro, a companheira e past
presidente Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo completa dez
anos de filiação ao RCSP-Noroeste.
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Ações rotárias
Rotarianos do Noroeste participam de debate
sobre mudanças climáticas

. "Pegada de Carbono: nós paulistanos frente às
mudanças climáticas" foi o tema da 10ª edição da
Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas da Cidade de São Paulo, evento que
reuniu autoridades, especialistas, estudiosos e
representantes da sociedade civil ligadas ao meio
ambiente, dia 24 de agosto, no Memorial da América
Latina.
A palestra magna foi proferida pelo jornalista e
ambientalista Fernando Gabeira, seguida de mais
três mesas de debates envolvendo os reflexos
sociais e econômicos e possíveis reduções da nossa
pegada de carbono no meio ambiente.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste esteve presente
no evento, representado pelo presidente
humanitário Edinalvo Raimundo de Jesus e o
companheiro Bruno Leone participando das
palestras e divulgando a imagem pública do Rotary e
a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi".

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

Pegada de carbono e lixo eletrônico
O consumo de cada um deixa uma
marca, uma pegada de carbono, que
pode ser calculada por meio de estimativa de emissões de gases de efeito
estufa associado às nossas atividades
cotidianas. A pegada de carbono é
uma forma de medir nosso impacto no
meio ambiente.
Lixo eletrônico são os equipamentos
que não podem mais ser reaproveitados, como computador, aparelho celular, notebook, impressora, câmera
digital, Mp3player, CD e baterias, entre
outros. São considerados e-lixo também artigos elétricos, como geladeiras, microondas e outros aparelhos
que, descartados de forma inadequada, podem poluir o planeta.
A Conferência de Produção Mais
Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo foi presidida pelo vereador Gilberto Natalini e contou, entre outras
autoridades, com a presença do prefeito Gilberto
Kassab.
Com suas ações e atitudes, os companheiros do
RCSP-Noroeste, como membros da família rotária,
reafirmam o seu compromisso social e exemplo de
cidadania.

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
Basílica Velha de Aparecida
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Opinião
República da corrupção
João Gonçalves Filho

As mídias impressa, falada e televisiva têm sido generosas na ampla divulgação do "mar de lama" que
assola o Brasil, focadas para a corrupção.
O escândalo no Ministério dos Transportes bem sintetiza como funciona a história da corrupção
crônica no Brasil e as estratégias empreendidas por parte de políticos para o desvio do dinheiro
público.
Atingimos o limite das denúncias de corrupção. Segundo dados apresentados pelo Tribunal de
Contas da União, apontam um superfaturamento de mais de R$ 78 milhões em 63 obras do DNIT. E o
mais grave - muitas fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A intervenção da
presidente Dilma Rousseff no Ministério dos Transportes, não resta dúvida, representa um avanço em
relação à rotina de impunidade de governos anteriores. Inadmissível a compreensão de que tais
providências moralizadoras somente sejam adotadas pelo governo central quando trazidas ao
público pelos jornais e revistas de circulação nacional.
Infantil se acreditar que o governo nada sabia ou, simplesmente, admitir-se que os controles internos
da Presidência da República esteja falhando. Como se compreender que, em apenas um aditivo, o
valor licitado e contratado de uma obra ferroviária passou de R$ 11,9 bilhões, em março de 2010, para
R$ 16,4 bilhões, em abril deste ano, portanto, um aumento de 38%. Segundo a revista Veja, esse
dinheiro seria destinado a partidos políticos e parte embolsada por altos executivos do Ministério dos
Transportes. Oportuna uma ampla e imediata auditoria nos demais ministérios, visando identificar o
possível desvio do dinheiro público.
O grande desafio, para além das denúncias, é apurar no rigor da lei os culpados, fazê-los devolver o
dinheiro surrupiado dos cofres públicos e alijá-los da política por tempo determinado.
Lamentável, nesse contexto, que a lentidão da Justiça facilite a corrupção. Os entraves da lei até que
se lavre a sentença, em última instância, beneficia os corruptos, os criminosos de colarinho branco. O
que se espera, numa reflexão final, da sociedade civil é prosseguir vigilante, atenta, não votar em tais
candidatos que não tenham ficha limpa, eliminando-os da vida pública. A juventude, que já pintou a
cara e derrubou um presidente da República, deveria engajar-se de imediato numa campanha
nacional "Fora os Corruptos". E o Congresso Nacional, formular leis mais rígidas para regular as
práticas licitatórias, os contratos e os gastos públicos.
Não queremos aceitar que sejamos a República da Corrupção.
João Gonçalves Filho (Bosco) é membro da Academia Limoeirense de Letras e companheiro do RC FortalezaLeste, Ceará, Distrito 4490

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?

Rotary Club de São Paulo Noroeste - 8
Acontece na região
Agência incentiva pequenos
Negócios em Pirituba
.

Quem quer abrir um pequeno negócio ou
ampliar o que já tem agora encontra mais
facilidade na região de Pirituba. Uma nova
agência do São Paulo Confia já está
funcionando ao lado do Mercado Municipal. Alí,
o pequeno empreendedor pode obter crédito
para investir em diversos ramos de atividade.
Hoje, 60% dos microempreendedores que
procuram as agências do São Paulo Confia são
mulheres. E a novidade é a criação do Grupo
Solidário Familiar, que facilita a abertura de um
negócio entre dois ou três membros da mesma
família. O novo posto fica na Rua Almirante
Isaias de Noronha, 163, ao lado do Mercado
Municipal de Pirituba; funciona de segunda a
sexta-feira, das 9 às 16 horas.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste convida V.Sa., os
demais companheiros desse clube e seus cônjuges
para a reunião festiva do dia 29 de agosto de 2011,
quando receberemos a honrosa visita oficial do
Governador do Distrito 4430 Ennio Caramella
A solenidade integra a programação comemorativa
do 39º aniversário de fundação deste clube.

Reforma de praças
na Freguesia do Ó
.

Vinte praças e áreas verdes da região da
Freguesia do Ó e da Brasilândia logo deverão
ficar mais bonitas. A promessa é da
Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia
que escolheu os logradouros para integrar o
Projeto Florir, da Prefeitura de São Paulo. No
total, 11 praças da Freguesia e nove da Vila
Brasilândia vão ganhar novo paisagismo, com
plantio de vários tipos de mudas. Também será
feita a instalação de bancos e mesas,
playground e outros equipamentos,
dependendo da necessidade de cada local. As
praças IV Centenário, Dona Amalia G. Solitari e
o Largo da Matriz Velha, na Freguesia do Ó,
estão entre os logradouros que serão
reformados.

Rap e Rock na
Casa de Cultura
. O Projeto Espremedor apresenta no domingo,
11 de setembro, na Casa de Cultura Salvador
Ligabue o espetáculo Rap Rockanrou
HardCorerAgga com os grupos Mama Gumbo,
Os Haxixins, Carnaval Negro e Vincebuz; início
às 16 horas e a entrada é franca. A Casa de
Cultura Salvador Ligabue fica no Largo da
Matriz, 215, Freguesia do Ó.

RCSP-Noroeste participa de
Seminário da Fundação Rotária
29 de agosto de 2011 - 20h30 - Carlino Ristorante
Salão principal - Rua Traipu, 91 - Pacaembu
Adesão individual: R$ 60,00
RSVP - celiamorau@bol.com.br
Bl.leone@mandic.com.br

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

. A Governadoria do Distrito 4430 promoveu no
sábado, dia 27 de agosto, no Colégio Rio Branco
mais um Seminário da Fundação Rotária, evento
que contou com palestras e debates sobre
programas, recursos do Distrito e metas de
contribuições. Também foram apresentados o
Plano de Visão de Futuro e a ABTRF (Associação
Brasileira da The Rotary Foundation). Após as
palestras, houve apresentação da Equipe do
Intercâmbio de Grupos de Estudos que fará
estágio de um mês, em Londres, e apresentação
dos clubes selecionados e sorteio de outros cinco
clubes que inscreveram projetos de subsídios
simplificados. O evento foi presidido pelo
governador Ennio Caramella e coordenado pelos
EGDs José Luiz Toro da Silva e Ronald D´Elia. As
palestras foram ministradas pelos EGDs Ronald
D´Elia, José Luiz Fonseca e EDRI Temistocles
Pinho. Na ocasião, o presidente do RCSPNoroeste, Edinalvo Raimundo da Silva, recebeu o
título Paul Harris Society pela sua contribuição à
Fundação Rotária. Além do presidente, o RCSPNoroeste foi representado pelos companheiros
Bruno Leone, Celia Morau, Ana Isabel Vergueiro
Lobo e Fabrizio Davide Pietro Torrini.
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Acontecimentos rotários
Rotariano lança livro
sobre experiências e voluntariado
. O jornalista e
companheiro do
RCSP-Sumaré Sergio
de Castro autografa
na próxima terça-feira,
30 de agosto, o livro
"Sínteses e
Paradoxos". Nesta
nova obra, o autor
apresenta um contrasenso entre
experiências
gastronômicas,
viagens, serviços
voluntários e
Instituições
Religiosas. Aspectos históricos de bairros da
cidade de São Paulo, especialmente da zona
oeste, também estão presentes na narrativa.
Decano das mídias rotárias, Sergio de Castro é
também autor do livro "Servir sem Medir" e foi
editor da revista Vida Rotária, da Fundação
Rotarianos de São Paulo.
O coquetel de lançamento de "Sínteses e
Paradoxos" será das 18 às 22 horas na Livraria
Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis.

Visitas oficiais do Governador

Campinas-Sul, clube
100% Paul Harris

. O presidente Marino Ziggiatti, do RC Campinas-Sul,
Distrito 4590, informa que neste ano rotário o clube já
contribuiu com 4 mil dólares para a Fundação Rotária. Na
reunião festiva do dia 25 de agosto, foram homenageadas as senhoras Sonia Regina Borges Silva e Roberta Gouveia de Camargo Andrade, respectivamente,
esposas dos companheiros Antonio da Silva Ramos e
Angelo Palermo de Camargo Andrade, com a outorga à
cada uma delas do título Paul Harris. Dessa forma, o RC
Campinas Sul, que já é um clube 100% de companheiros
Paul Harris, caminha para se tornar, também, 100% de
cônjuges Paul Harris.

Participe da campanha
USE O PIN TODOS OS DIAS

.

Nesta semana, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente
os seguintes clubes:
29 de agosto, segunda-feira
ROTARY CLUB SÃO PAULONOROESTE
30 de agosto, terça-feira
RCSP Vila Carrão
31 de agosto, quarta-feira
RCSP Vila Guilherme
1º de setembro, quinta-feira
RCSP Leste
5 de setembro, segunda-feira
RC de Mogi das Cruzes - Leste

A perda de um amigo
. A família rotária está consternada com o
falecimento de Ernesto de Moraes Leme Filho,
ocorrido dia 23 de agosto. Ele era casado com
Dininha Pessuto de Moraes Leme, companheira
da ASFAR-SP. O corpo foi velado no Funeral
Home e sepultado no Cemitério da Consolação.
A missa de sétimo dia será realizada nesta
segunda-feira, dia 29 de agosto, às 19 horas na
Paróquia Santa Terezinha, na Rua Maranhão.

Abrace essa causa e ajude no
fortalecimento do Rotary
Realização:

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
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Aos 39 anos, Rotary Noroeste tem
participação ativa na comunidade da região
Aniversário de fundação do Clube é comemorado com ação social e homenagem
integrada aos festejos dos 431 anos da Freguesia do Ó
Feira de Saúde e Cidadania

Homenagem

. O Rotary Club São Paulo-Noroeste, em parceria
com os clubes co-irmãos Norte e Freguesia do Ó,
participou da movimentada feira de saúde e
cidadania realizada sexta-feira, dia 26, na Casa de
Cultura Salvador Ligabue. O evento fez parte da
programação comemorativa do 431º aniversário de
fundação da Freguesia do Ó, um dos mais antigos e
tradicionais de São Paulo. Aproximadamente, mil
pessoas receberam atendimento gratuito e puderam fazer testes de glicemia, aferição de pressão,
oftalmologia e audiometria; foram, também, prestados serviços de beleza e estética, com corte de
cabelo, maquiagem e massagem. Na área externa
da Casa de Cultura, mais atendimento e prestação
de serviços de emissão de RG, ao pequeno empreendedor, orientações ao trabalhador e juizado
itinerante para conciliação, mediação, previdenciária, consumidor e advocacia.
Os rotarianos participaram da Ação de Cidadania e
Saúde orientando e encaminhando o público para
os setores específicos dos serviços oferecidos,
além de oferecer apoio organizacional às equipes
profissionais de trabalho.
Participaram do evento, representando o Rotary
Noroeste os companheiros Edinalvo Raimundo de
Jesus (presidente), Bruno Leone, Celia Morau,
Maria Cristina da Silva e a jovem Joziane Pistore.

. A programação de aniversário de fundação da
Freguesia do Ó prossegue na segunda-feira, dia 29
de agosto, com sessão solene da Câmara Municipal
de São Paulo na Casa de Cultura Salvador Ligabue,
em homenagem a personalidades do bairro. Um dos
homenageados será o companheiro e fundador do
RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi.

Missa em Ação de Graças

. A programação comemorativa ao 39º aniversário de
fundação do RCSP-Noroeste prosseguiu no
domingo, dia 28 de agosto, com celebração de missa
em ação de graças na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Expectação do Ó. O ato religioso nesse
local é uma referência à história do Rotary Noroeste
que nasceu e sempre teve forte atuação de prestação de serviços sociais na região. A celebração foi
presidida pelo padre José Roberto, acompanhado
dos co-celebrantes: companheiro do RCSP Noroeste, padre Paulo Santana Ribeiro e o diácono Benedito Camargo, e teve a honrosa participação do
padre Noé Rodrigues, com quem os companheiros
do Noroeste: presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Bruno Leone, Celia Morau e Maria Cristina da Silva se confraternizaram no final.

