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RCSP Noroeste comemora
39 anos com ações comunitárias
e reunião festiva

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

. A programação de aniversário do Clube teve ação de saúde e
cidadania, missa em ação de graças e uma produtiva assembléia com
a participação do Governador do Distrito 4430. E encerrando a visita
oficial do governador Ennio Caramella, houve o jantar festivo que
celebrou a data com muito companheirismo, homenagens e
confraternização.
(Páginas 3, 4 e 10)

Ação de Graças
. A missa em ação de graças dia 17 de setembro na Basílica de
Aparecida será realizada por sugestão do EGD Paschoal Flavio
Leardini. (Pág. 6)

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

Reuniões

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

Distrito 4430

Palestra
.

O EGD, ano rotário 2002/03, Valdemar Armesto, ministra
palestra hoje no Clube sobre prestação de serviços à
comunidade. (Pág. 5)

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
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Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Butantã
RCSP-Pirituba
RCSP Nordeste-Vila Maria
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Fortaleza, CE
RC Fortaleza-Dunas, CE
RC Divinópolis Leste, MG
RC Lavras, MG
RC Salamanca de Monterrico, Lima/Peru

. Outras publicações
Boletim Rotário Interdistrital, D 4915,
Buenos Aires, AR
Carta do Governador Distrito 4430, julho/11
News Letter 40, Abralimp

. E-mails
Agradecimentos e elogios
"Obrigado pelo envio do seu boletim, fantástico,
maravilhoso, muito informativo, organizado, trabalho
profissional; fiquei bastante feliz; li todo e passei
para o companheiro secretário do nosso club Érico
Piovesan para que envie a todos os outros. Nossos
boletins são de forma menos elaborada e são
colocados no site de acordo com o andamento dos

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

eventos; não temos um profissional para exercer
esta função, mas passo o link para acesso de nosso
site, onde temos as informações das nossas
atividades".
Cleonir Bertipaglia, RC Indaiatuba, SP
"Parabens pela iniciativa no cargo que ocupa como
1ª secretária, informando a comemoração dos 39
anos de fundação do Clube, da pegada de carbono
na agenda de atividades e relato dos 431 anos da
Freguesia do Ó".
Nelson Valejo, Conselho Consultivo do Parque
Estadual do Jaraguá
"Estamos divulgando o boletim nº 9 do RCSPNoroeste em todo o nosso distrito 4590. Agradeço a
informação a respeito do RC Campinas Sul".
Paulo Celso Motta
Abraço de além-mar
"Se não me engano, o seu governador visita
oficialmente o RCSP-NO no dia do seu aniversário
de 39 anos. Um abraço para ele de um "velho»
governador de 1989/90 do então Distrito 197, hoje
1970".
Francisco Zamith, RC Guimarães, Portugal

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
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Relato da última reunião
A reunião do dia 29 de agosto do Rotary Club São Paulo-Noroeste, data em que o clube comemorou
39 anos de fundação e quando recebeu a visita do governador do Distrito 4430, Ennio Caramella, foi
dividida em três partes: reunião de trabalho, assembléia com os associados e o jantar festivo, nos
salões do Carlino Ristorante

R

eunião técnica - Realizada das 17 às 18 horas no
espaço de eventos do Carlino Ristorante, com a
participação do governador Ennio Caramella, o
presidente do RCSP-Noroeste Edinalvo Raimundo de
Jesus, a primeira-secretária Celia Morau e o presidente
indicado, ano rotário 2012/2013, Adenilson Cristiano
Belizário. Foram analisados documentos, relatórios e os
procedimentos administrativos e financeiros necessários à
manteneção do funcionamento legal do clube. Também
foram analisados satisfatoriamente os projetos, ações e
eventos constantes do Plano de Atividades do Clube no
ano rotário 2011/2012, tendo sido respondidos todos os
quesitos formulados pelo governador.
Assembléia geral - Iniciada às 18 horas no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, com a participação de 15
associados e do governador Ennio Caramella. Os
trabalhos foram abertos pelo presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus que informou aos companheiros os
detalhes da reunião prévia com o governador, quando
respondeu todos os quesitos analisados, comprometendose em fazer até setembro a abertura da conta bancária e
atualizar a documentação do imposto de renda do Clube.
Em seguida, apresentou ao governador os companheiros
citando o cargo que ocupam no Conselho Diretor e nas
comissões do Clube. Seguiram-se a troca de informações
sobre os projetos, ações voltadas à comunidade e as
dificuldades existentes para aumento do quadro social. O
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini falou sobre o
plano elaborado visando o aumento do quadro de sócios;
foram constituidos quatro grupos de trabalho, com quatro
companheiros em cada um deles, que seguirão uma
estratégia para que mais pessoas tenham conhecimento do
que é e o que faz um clube rotário e possa, assim, conhecer
melhor o nosso trabalho. Lembrando que é um rotariano
igual a qualquer companheiro, o governador Ennio
Caramella elogiou o número de participantes nesta
assembléia, e ressaltou que está governador por um tempo
determinado; disse que no seu entendimento, cada clube
deve seguir sua cultura e agir de acordo com suas
necessidades. Prosseguindo, informou que o presidente do
Rotary International destinou três milhões e quinhentos

mil dólares para a imagem pública do Rotary, gesto
importante e que, por certo, ajudará bastante todos os
clubes. Falando sobre as contribuições à Fundação
Rotária, o governador Caramella enfatizou que a doação
anual de cem dólares de cada um não é onerosa e no
conjunto será de grande valia para os clubes atingirem as
metas de contribuição estabelecidas anualmente. O
companheiro Josino Bentes Monteiro falou da bem
sucedida campanha de uso permanente do pin lançada
pelo RCSP-Noroeste e que alcança repercussão favorável
em todo o mundo rotário, pois auxilia na divulgação da
imagem pública e do melhor conhecimento da nossa
aorganização. Foram, também, debatidas questões
relativas às reuniões semanais, lembrando o governador
Ennio Caramella que atualmente não há mais a
necessidade de fixação em determinado território; houve
troca de informações sobre projetos simplificados e com
subsídios equivalentes e maneiras possíveis de atrair
novos sócios diante das dificuldades de convencimento e
dos trâmites burocráticos.
Reunião festiva - Aberta pelo presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus que convidou os presentes a
acompanhá-lo na oração em intenção dos companheiros
enfermos, para ouvirem a execução do hino nacional e
saudação às bandeiras hasteadas.
(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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Relato da última reunião
reunião festiva e referiu-se ao
companheiro e fundador do Noroeste,
Hercules Guilardi, que nos acompanha
durante todo esse tempo e que hoje, por
motivo de saúde, não está presente.

Protocolo - Apresentado pelo companheiro Orestes
Gerodetti que anunciou a composição da mesa diretora
dos trabalhos: ao centro, o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus, acompanhado do governador do Distrito 4430,
Ennio Caramella e sua esposa Yara Stella Rodolfi
Caramella; do instrutor distrital da Área 8, Chucrallah
Salem El Tayar; sra. Elisete Antunes, esposa do presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus; o governador indicado para
o ano rotário 2013/2014, José Teixeira de Carvalho Neto;
citou e agradeceu a presença dos presidentes humanitários
2011/12: Eduardo Chacur, do RC Guarulhos-Vila Galvão,
Vagner Leite, do RCSP Nordeste-Vila Maria; Salvador
Nunes Gentil, do RCSP-Norte; Miguel Soler Peres Filho,
do RCSP-Santana; Luzia Marilene Florian, do RCSPFreguesia do Ó; Reynaldo Jeronymo, presidente do
Rotaract Club São Paulo-Noroeste e sra. Terezinha Abreu
Souza, presidente do NRDC Vida e Esperança.
Em seguida, houve a troca de presentes entre os
presidentes do clube da Governadoria, Eduardo Chacur,
do RC Guarulhos-Vila Galvão e Edinalvo Raimundo de
Jesus, do RCSP-Noroeste.
Companheirismo - O companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini relatou as datas comemorativas e os
aniversariantes da semana, falou sobre os 39 anos de
atividades do RCSP-Noroeste, comemorados nesta

Tempo do presidente - No seu
pronunciamento, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus agradeceu a presença
dos presidentes e dos companheiros dos
clubes do distrito 4430 nesta reunião
festiva, mencionando, ainda, o RCSPFreguesia do Ó que transferiu sua reunião
para estar conosco hoje. Prosseguindo,
falou dos objetivos do Rotary e o que é ser
rotariano, mencionou o Plano de
Atividades do Noroeste que contempla
várias atividades conjuntas com clubes coirmãos como o Norte e o Freguesia do Ó,
parceiros na ação de saúde e cidadania realizada sexta-feira, dia 26, no Largo da Matriz, destacou a
Campanha Permanente do Pé Calçado que, além de
arrecadar e distribuir todos os tipos de sapatos, promove a
imagem pública do Rotary em todas as oportunidades
possíveis, em feiras e eventos de negócios e outras ações
sociais voltadas às comunidades da região onde o clube
está inserido. Na sequência, foram homenageadas as
caravanas mais distante - RCSP-Nordeste/Vila Maria; a
maior caravana - RCSP-Santana e a segunda maior
caravana, do RCSP-Nordeste Vila Maria.

Palavra do Governador - Iniciando seu pronunciamento,
o governador Ennio Caramella convidou os companheiros
dos clubes presentes para o jantar em homenagem ao
presidente do Rotary International que os Distritos 4420,
4430 e 4610 estarão oferecendo dia 12 de setembro;
destacou o Projeto Ryla, a confraternização distrital
programada para janeiro, agradeceu a colaboração dos
governadores assistentes, dos presidentes e companheiros
dos clubes do Distrito 4430. (ver discurso na página 10).
Encerramento - Após os sorteios de brindes, troca de
presentes entre a esposa do governador, Yara Stella
Rodolfi Caramella e a esposa do presidente do RCSPNoroeste, Elisete Antunes, e servido o jantar, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus deu por encerrada esta
reunião festiva agradecendo, uma vez mais, a presença de
todos e convidando-os para a saudação rotária e corte do
bolo de aniversário do RCSP-Noroeste.
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Datas comemorativas
Setembro
. 5 - Dia do Oficial de Farmácia
Dia da Amazônia
. 6 - Dia do Alfaiate
Dia do Barbeiro
Dia do Veterinário
Dia da Juventude Brasileira
Dia do Hino Nacional
. 7 -Dia da Pátria
Dia da Independência do Brasil
. 8 - Dia Nacional da Luta por Medicamentos
Dia da Dedicação
Dia Internacional da Alfabetização
. 9 - Dia do Administrador de Empresa
.10 -Dia da Imprensa
Dia do Jornalista
Fundação do 1° jornal no Brasil
Dia Nacional da Seresta
.11 - Dia do Jornalista Paulista

Agenda
. 5 de setembro
Reunião ordinária
Palestra: Fórum - Prestação de Serviços à
Comunidade ministrada pelo EGD 2002/03
Valdemar Lopes Armesto
20h30 - Carlino Ristorante

. 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
Mais informações: fone: 3797-7550, com
Fernando ou Daisy

. 20 de setembro
Reunião do Conselho Diretor
Pauta: Prestação de contas
Local e horário: a confirmar
Um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, a
Independência marca o fim do domínio português e a
conquista da autonomia política brasileira. No dia 7 de
setembro de 1822, o príncipe regente dom Pedro, irritado com
as exigências da corte, declarou oficialmente a separação
política entre a colônia que governava e Portugal. Ele
proclamou a Independência do Brasil no retorno de uma
viagem de Santos para São Paulo, próximo ao Riacho do
Ipiranga, quando levantou a espada e gritou: "Independência
ou Morte".
Um mês depois, mais precisamente dia 12 de outubro de
1822, dom Pedro foi aclamado imperador e, em 1º de
dezembro, coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o
título de dom Pedro I.
A independência do Brasil poderia ser contada dessa maneira
formal, mas a história é mais complexa. Começa, realmente,
com o enfraquecimento do sistema colonial e a chegada da
corte portuguesa ao Brasil em 1808 e só termina em 1824,
com a adoção da primeira constituição brasileira.

Companheirismo
. Setembro começa com várias comemorações entre os

companheiros do Noroeste. Na sexta-feira, 2, foi dia de
cumprimentar o aniversariante Emerson, genro do presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus.
. Nesta segunda-feira, 5 de setembro, a companheira e past
presidente Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo completa
dez anos de filiação ao Rotary Club São Paulo-Noroeste.
. A estimada companheira Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti aniversaria no sábado, dia 10 de setembro. À ela
externamos os votos de pronto restabelecimento da sua
saúde e que possa brevemente retornar ao nosso convívio.
. Também no dia 10 acontece o aniversário de Janete
Pereira N. dos Santos, esposa do companheiro João Carlos
dos Santos.
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Ações rotárias
Lançamento de livro do rotariano
Sergio de Castro
atrai dezenas de companheiros

A mega store da Livraria Saraiva, no Shopping Páteo
Higienópolis, ficou pequena para receber tantos rotarianos
que lá estiveram para cumprimentar o companheiro
jornalista Sergio de Castro na noite de 30 de agosto,
quando aconteceu o lançamento do seu livro Sínteses e
Paradoxos.
A fila para os autógrafos estendia-se pelo corredor da
livraria, com muita gente conhecida dos clubes paulistas
dos distritos 4420, 4430 e 4610. O RCSP Sumaré, o clube
do companheiro Sergio, compareceu em peso, enquanto o
Bexiga transferiu sua reunião para aquele local, podendo,
dessa maneira, prestigiar o escritor. Governadores,
presidentes de clubes e companheiros vindos de distritos
distantes, todos receberam uma mensagem especial do
autor, que nesta nova obra apresenta um contrasenso
entre experiências gastronômicas, viagens, serviços
voluntários e instituições religiosas, além de relatar parte
importante da vida rotária em São Paulo.
O RCSP-Noroeste esteve representado pelos
companheiros Josino Bentes Monteiro, Celia Morau e o
padre Paulo Santana Ribeiro. Na dedicatória do exemplar
desses companheiros, Sergio de Castro saudou o nosso
clube pelo aniversário de 39 anos de fundação, mesma
data que concidiu com a do lançamento do seu livro.

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

Campanha do Pé Calçado
ganha espaço no Pará

. O companheiro Bruno Leone, do RCSP-Noroeste,
aproveita todas as oportunidades possíveis fora do âmbito
rotário para divulgar as ações do clube, principalmente a
Campanha Permanente do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi". Na semana passada, nos dias 1º e 2 de
setembro, a empresa Leone Equipamentos participou do
VIII Encontro de Revendedores e Lojas de Conveniência
da Região Norte, em Belém do Pará e como sempre
acontece nessas ocasiões, o estande da Leone foi um
concorrido ponto de encontro e de negócios durante o
evento. Folhetos da Campanha do Pé Calçado e sobre o
Rotary foram distribuidos aos visitantes; a ação contribuiu
para incrementar a imagem pública da nossa instituição e
incentivar a doação de calçados para a campanha
promovida pelo Noroeste desde 2002.

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
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Opinião

Saneamento básico para todos
Serafim Carvalho Melo
Nos últimos anos, o tema Saneamento tem ocupado
grande espaço na mídia local e também na nacional.
Neste artigo não vamos falar de falcatruas
exaustivamente noticiadas aos quatro cantos do País,
nas mais diferentes esferas de governo e de setores da
sociedade. Ao que parece, onde se mexe está podre.
Se não quiser revelar mais um escândalo, não mexa,
deixe como está.
Vamos falar do evento mais importante ocorrido no
Brasil nos últimos tempos no setor, constituindo um
divisor do Saneamento Básico no País, que foi a Lei
Nacional de Saneamento Básico nº 11.445, de janeiro
de 2007. Além de inovar em diversos aspectos, a lei
ampliou o conceito de Saneamento Básico, indo da
distribuição de água e captação de esgotos para
controlar, também, resíduos sólidos, líquidos, águas
pluviais das zonas urbanas e rurais em todo o território
do município. Inseriu a participação e controle social
sobre os serviços planejados, regulados e fiscalizados
e a necessidade imperiosa de realização do Plano
Municipal de Saneamento Básico, condição "sine qua
non" para se obter recursos financeiros da União
através do PAC, não onerados, para municípios com
até 50 mil habitantes.
Em Mato Grosso existem mais de 500 assentamentos
implantados pelo INCRA e pelo Governo do Estado. Há
mais de 100 municípios com até 20 mil habitantes onde
o serviço de distribuição de água tratada ou não é
caótico. É impensável em termos de custo financeiro a
instalação de uma Estação de Tratamento de Água em
cada uma das unidades comunitárias quando se pensa
na universalização de água tratada para a população
até 2015, como consta dos Objetivos do Milênio, do
qual o Brasil é signatário.
A alternativa viável, menos onerosa e mais rápida, é
produzir água subterrânea. É fazer o que tem sido feito
em outras regiões do País, ou seja, fazer o Mapa
Hidrogeológico do Estado de Mato Grasso; para isso,
contar com o Serviço Geológico do Brasil, que já

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor"
Clube padrinho: Rotary Club de São Paulo-Norte
Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
e-mail: edinalvo.jesus@uol.com.br
fone: (11) 3567-2100
1ª secretária:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: (11) 3976-6861
Boletim Informativo:
periodicidade semanal
Editora:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: 3976-6861
Criação:

executou o Mapa Geológico do Estado. A partir do
Mapa Hidrogeológico, identificar os aquíferos
subterrâneos existentes e correlacioná-los com as
unidades comunitárias a serem servidas de água.
Executar levantamentos de geofísica para localização
de poços tubulares para produção de água e de
monitoramento da produção visando a preservação
dos aquíferos.
O Saneamento Básico em Cuiabá, que se discute se
será privatizado ou não, creio que há equívocos ou
desconhecimento à luz da Lei Nacional de
Saneamento. Todo contrato de concessão deve ser
sustentável financeiramente através das tarifas
cobradas. Está na lei. Dizer que a água ficará mais cara
com a privatização dos serviços de distribuição e o
pobre não terá condições de pagar é um equívoco, pois
a Prefeitura poderá criar e manter a tarifa social para
famílias de baixa renda. Não se pode esquecer que na
política de distribuição de renda não existe milagre e
nem segredo a não ser transferir de quem pode para
quem não pode pagar. Outro equívoco é privatizar
esses serviços antes de se utilizar os recursos do PAC
já negociados e contratados. Esta alternativa precisa
estar muito bem amarrada e assegurada para
compensar, pois do contrário só um dos lados do
contrato levará vantagem - a arrendatária do serviço,
ao adquirí-lo por um valor menor.
Por fim, sempre é bom lembrar que o Saneamento
Básico, como serviço público, deve ser entendido como
direito humano fundamental, com alcance universal
semelhante à água, como recurso natural limitado,
dotada de valor econômico, é um bem de domínio
público, cujo acesso também deve ser universalizado.
A água mais cara é aquela que não chega à torneira do
consumidor.
Serafim Carvalho Melo é engenheiro geólogo, professor
MSc aposentado da UFMT, EGD do Distrito 4440 e
companheiro do RC Cuiabá, Mato Grosso
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Acontece na região
Moda inclusiva
estimula criatividade

.

O desfile dos 20 looks selecionados pela Comissão Julgadora do 3º Concurso Moda Inclusiva
acontece dia 20 de setembro no Museu da Casa Brasileira (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705), em
São Paulo. O projeto Moda Inclusiva buscou estimular a criatividade de vários grupos, entre
estudantes, professores e pessoas com deficiência, além de fomentar um mercado com foco na
ergometria e estender a questão da deficiência para diversos setores da sociedade, propondo uma
reflexão comportamental, bem como uma moda influenciada pela diversidade, com design inspirado
na ótica do Desenho Universal.

Bullying é tema
de seminário

. A Câmara Municipal de São Paulo vai debater uma das questões que mais preocupam educadores,
pais, psicólogos e outros profissionais ligados à educação. No dia 26 de setembro, das 13 às 17h30,
acontece o seminário "Bullying", iniciativa do vereador Eliseu Gabriel. Inscrições gratuitas pelo site:
www.eliseugabriel.com.br.
A Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista, São Paulo.

Chá em benefício das
crianças e adolescentes

. A Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro, entidade assistida pelo RCSP Nove de Julho,
realiza chá beneficente dia 19 de setembro, a partir das 15h30 no Terraço Itália (Avenida Ipiranga,
844, 41º andar, centro, São Paulo). A renda do evento, que tem patrocínio do Grupo Comolatti, será
revertida para a própria entidade. Adesão: R$ 50,00. Mais informações e convites com Valquiria da
Cruz, pelos telefones: 3624-2660 e 5686-3288.

Sebrae Móvel faz
plantão em Pirituba

. Uma unidade do Sebrae Móvel fica em Pirituba no período de 5 a 9 de setembro, exceto dia 7, feriado
nacional, para oferecer consultoria gratuita a quem já tem uma empresa ou pretende melhorar a
gestão do negócio. Um técnico do Secon-SP também estará na unidade para que os trabalhadores
informais possam obter, gratuitamente, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como
Empreendedor Individual. Para isto, basta levar o RG, CPF e comprovante de endereço do negócio. O
atendimento do Sebrae Móvel e do Secon-SP será das 10 às 16 horas na Avenida Benedito de
Andrade, 503, Pirituba. Mais informações pelo telefone: 2976-2988.

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

Para tudo que você pensar, dizer
ou fizer, Aplique a Prova
Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?

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

3. Criará boa vontade
e melhores amizades?

Fones:

4. Será benéfico para todos os
interessados?

(11) 3931-9341 - 3936-8267
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Acontecimentos rotários
A rotina de um
oftalmologista em cordel

Visitas oficiais do
Governador
. Nesta quinzena, o governador do Distrito 4430,
Ennio Caramella, visita oficialmente os seguintes
clubes:
5 de setembro - segunda-feira
RC de Mogi das Cruzes-Leste
13 de setembro - terça-feira
RCSP-Freguesia do Ó
15 de setembro - quinta-feira
RC de Mogi das Cruzes
19 de setembro - segunda-feira
RC de Suzano

Transferência
de reuniões
O companheiro Levi Torres Madeira, do RC Fortaleza,
Ceará, além de oftalmologista escreve poemas em
cordel com fundo educativo. Recentemente, lançou um
sobre Automedicação a pedido de uma pesquisadora da
ANVISA. Tem vários escritos sobre áreas da
oftalmologia, estética e espiritualidades e acaba de
escrever um com o título: O Oftalmologista, poema de
cordel narrando como é a rotina de uma consulta
oftalmológica, a necessidade da prevenção de doenças
oculares como glaucoma e o dia a dia desse profissional
médico que zela com carinho e competência pela saúde
ocular da população.O site do escritor está sendo lido no
Brasil e em mais 15 paises. Para ler o poema do
companheiro Levi clique no link:
http://www.levimadeira.recantodasletras.com.br/visualiza
r.php?idt=3198277

Rotary em ação de saúde
e cidadania ainda repercute
. O evento realizado dia 26 de agosto no Largo da
Matriz e na Casa de Cultura Salvador Ligabue, na
Freguesia do Ó com a participação direta dos
Rotary Clubs São Paulo Norte, Noroeste e
Freguesia do Ó continua alcançando grande
repercussão na comunidade. Foram prestados
serviços de saúde preventiva, higiene e beleza,
emissão de documentos, orientação trabalhista e
jurídica e palestras educativas. Na ocasião, foram
prestados atendimentos de:
Olftalmologia ------------------------------------------- 172
Pressão alterial, glicemia e massagem --------- 980
Corte de cabelo ----------------------------------------- 65
Prevenção odontológica ------------------------------ 22
Audiometria ---------------------------------------------- 42
Palestra - prevenção bucal ------------------------- 118
Total:.............................................................. 1399
Obs.: Não-inclusas emissão de segunda via de RG e consulta
de CPF

. O RCSP-Guaianases transfere sua reunião do
dia 13 de setembro para o RCSP-São Miguel
Paulista, onde acontecerá o Fórum de DQA da
Área 5. E por causa do feriado de 7 de setembro, a
reunião da terça, dia 6, foi antecipada para hoje,
dia 5.
Adeus ao
ex-governador
. Faleceu no dia 31 de agosto o EGD Carlos
Alberto Hernández, distrito 461, ano rotário
1984/85 e past presidente do RC de São Paulo,
1978/79. Ele foi, também, chairman da Convenção
do Rotary International, em 1981, realizada em
São Paulo e presidente emérito e membro do
Conselho Superior da Fundação de Rotarianos de
São Paulo. O sepultamento do corpo foi realizado
dia 1º de setembro, no Cemitério do Morumby.

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 Club São Paulo-Noroeste
39 anos de companheirismo e boas ações
Jantar festivo com a participação do governador Ennio Caramella reuniu presidentes de
clubes e dezenas de companheiros do Distrito 4430

Troca de presentes

Repercussão e cumprimentos
O aniversário de fundação do RCSP-Noroeste alcança
grande repercussão no âmbito rotário, seja no Distrito, em
São Paulo, em diferentes localidades brasileiras e no
exterior. Centenas de mensagens continuam chegando
por meio das redes sociais e de e-mails. O presidente e os
companheiros do Noroeste agradecem a todos pelo
carinho, gentileza e a lembrança dos 39 anos de fundação
do clube. Eis algumas delas:

Como lembrança da visita oficial do governador Ennio
Caramella ao Noroeste, o presidente do RC GuarulhosVila Galvão presenteou o presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus com um prato decorativo com foto do Lago de
Vila Galvão, tirada ao entardecer. O lago é um símbolo
daquele clube e ponto turístico de Guarulhos. Conta a
história que na antiguidade os pratos eram fabricados em
estanho, prata ou ouro; estampados com brasões eram
oferecidos à realeza.

Saudação do governador

"Faço votos caríssimo presidente para que estes 39 anos
sejam algo mais que uma mera comemoração... até
chegar aos 40 anos. Felicidades, parabéns, saúde,
amizade, companheirismo e amor". Francisco Zamith,
RC Guimarães, Portugal
"Parabéns daqui do norte de Portugal. Felicidades e muito
êxito no serviço rotário". Rotary Senhora da Hora
"Feliz aniversário Rotary amigo. Saudações do Rotary
Club San Antonio, Chile".
Marco Farias Zamorano

Na saudação dirigida aos companheiros do Noroeste por
meio do presidente Edinalvo Raimundo de Jesus, o
governador Ennio Caramella ressaltou que ..."o clube tem
um projeto social muito importante que é a Campanha do
Pé Calçado, que tem o nome do jovem Marcelo Guilardi...
convidou a todos para acompanhá-lo na prece aos
companheiros Dora Maria Leme do Prado Gerodetti e
Hercules Guilardi para que ambos tenham pronto
restabelecimento da saúde e que Deus em sua infinita
sabedoria os ilumine. ... lembrando os ideais rotários,
disse "devemos mostrar com muito entusiasmo a imagem
do Rotary e essa imagem cada rotariano deve cuidar com
muito zelo, convertendo-se em um real expoente do ideal
de servir através do lema: Dar de Si Antes de Pensar em
Si, que gera um enorme compromisso: construir um
mundo melhor para todos com muita paz e amor, Através
do Rotary podemos converter em realidade as melhores
esperanças da humanidade e, principalmente, através do
companheirismo envolver a todos, trabalhando em equipe
para consolidar com estabilidade os projetos propostos".

"Aos queridos companheiros do RCSP-Noroeste, onde fui
tão bem recebido quando da minha palestra, antecipo os
meus votos de feliz aniversário e tenho certeza que haverá
uma belíssima comemoração. Parabéns a todos". Michael
Winetzki
"Parabéns mais um ano de companheirismo e dedicação à
comunidade". Mosavi Ribeiro, RC São Caetano do Sul,
SP
"Parabéns aos companheiros de São Paulo. São os votos
do Rotary Club Caverá, de Rosário do Sul, Rio Grande do
Sul, Distrito 4780". Marco Teixeira da Silva
Acusamos, também, os votos de parabéns enviados pelos
Rotary Villa Madero/Crovara, Rotary Bom Retiro e Club
Rotario Yumbo Arroyohondo.

