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O EGD do Distrito 4430, ano rotário 2002/03, Valdemar Armesto
proferiu palestra no Rotary Club São Paulo-Noroeste abordando os
cinco valores fundamentais que fazem do Rotary uma organização
única em todo o mundo. O palestrante destacou que o Rotary é uma
filosofia de vida e são os rotarianos que fazem toda a diferença.
(Pág. 4)

NRDC promove nova campanha da boa visão

. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança
promoveu mais uma campanha da boa visão, oferecendo
gratuitamente exames oftalmológicos à comunidade da Vila Zatt. A
campanha teve o apoio do RCSP-Noroeste e de voluntários,
profissionais de oftalmologia.
(Pág. 7)

Corrupção:
Corrupção: o
o que
que fazer
fazer ?
?
. Problema recorrente na maioria dos países, independente do regime
de governo, a corrupção, suas causas e consequências, é analisada
pelo rotariano Alberto Bittencourt. Leia a primeira parte do seu artigo na
seção Opinião
página 10.
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Correspondência recebida
. Boletins
RC de São Paulo
RCSP-Nordeste,Vila Maria
RC Campinas-Sul, SP
RC Indaiatuba, SP
RC Presidente Prudente, SP
Asfar, SP
RC Brasilia/Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Carnaxide, Portugal
RC San Bernardo, Chile

. Outras publicações
Revista Brasil Rotário, set/11
Boletim da Governadoria, Distrito 4570, RJ

. E-mails
Rotary é motivação
"Com reuniões mais envolventes, cada companheiro é
chamado a participar ativamente das atividades; assim,
conseguiremos um entrosamento melhor.
O companheiro se sentirá útil e motivado para as
atividades. O verdadeiro clube de serviço é aquele que
prima pelo companheirismo. Companheirismo ativo,
certamente trará resultados positivos em todas as
ocasiões".
José Luiz Kreutz, no Rotary Family
Convite de Brasília
“Fiquei feliz por estarmos juntos na rede social Facebook.
O Rotary Club Brasília 21 de Abril, do qual faço parte,
estará sempre presente e à disposição.

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

Nos reunimos toda terça-feira, às 13h30, no Hotel Nacional;
vindo a Brasília venha nos visitar".
Beatriz Garcia
Elogios
"Obrigado pelo envio do boletim; repassei a todos os
companheiros do clube e foram muitos elogios. Vocês estão
de parabéns pelas atividades do clube".
Cleonir Bertipaglia, RC de Indaiatuba, SP
Ainda o aniversário
"Gostei de ver... parece que trabalham muito para a
comunidade. Um abraço".
Rosa Maria Freitas, pelo Facebook
Orgulho do pin
"Desde que tive o primeiro contato com o Rotary, na época
ainda como rotaractiano, uso o pin, salvo raras exceções
desde 1991, todos os dias".
Cristian Marques
"Lançamos na última semana uma campanha idêntica a de
vocês em meu clube. Plágio... parabéns pela iniciativa".
Ivaldi da Silva Nascimento
"Já publiquei no Facebook e na última reunião lancei a
proposta aos companheiros; todos usando e divulgando os
pins rotários".
Rotary Club Florianópolis-Ingleses
“Parabéns companheiros. Uso meu pin há 22 anos em 100%
do Rotary". Abração do
J. Jorge Farão

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
RELATO DA
DA ÚLTIMA
ÚLTIMA REUNIÃO
REUNIÃO

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 5 de
setembro, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante. Os trabalhos foram abertos,
excepcionalmente, pela past presidente Maria
Cristina da Silva, que agradeceu a presença de
todos e os convidou para um momento de reflexão
pela recuperação da saúde dos companheiros Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti e Hercules Guilardi
e, ainda, em agradecimento pelas graças recebidas
na semana que passou e bênçãos para esta que se
inicia.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente
interina Maria Cristina da Silva; nº 2, EGD ano rotário
2002/03 e palestrante convidado Valdemar Armesto;
nº 3 - primeira-secretária do RCSP-Noroeste, Celia
Morau.

Expediente secretaria - A primeira-secretária,
companheira Celia Morau apresentou a agenda
semanal de atividades do Clube, o roteiro das visitas
oficiais do governador do Distrito 4430, Ennio
Caramella e transmitiu mensagens enviadas por email pelo companheiro Hercules Guilardi, que está
em tratamento pós cirúrgico.

Companheirismo - Convidado pela presidência, o
companheiro Messias Manoel de Oliveira
apresentou os aniversariantes e comentou as datas
comemorativas da semana.

Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo disse que tomou conhecimento
recentemente pela imprensa do registro de um caso
de poliomielite infantil no interior de Minas
Gerais; embora isolado, o fato não deve passar
despercebido e embora a polio esteja
erradicada na maioria dos países onde o
Rotary atua, disse a companheira Ana Isabel, é
importante ficarmos atentos e não
esmorecermos na contribuição anual à
Fundação Rotária, pois só desta maneira a
Campanha pela Erradicação da Pólio poderá
alcançar seu objetivo.
Tempo da presidente - A presidente interina
Maria Cristina da Silva lembrou aos
companheiros que a reunião ordinária da
próxima segunda-feira, dia 12, será transferida
para a terça-feira, dia 13, para ser realizada em
conjunto com o RCSP-Freguesia do Ó que
comemorará, na ocasião, dez anos de fundação e receberá a visita oficial do governador do
Distrito 4430; e no dia 26, a reunião será feita em
conjunto com o RCSP-Santana, que também
receberá a visita oficial do governador. Esses dois
clubes transferiram suas reuniões para prestigiar a
nossa festiva, dia 29 de agosto, quando comemora(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
RELATO DA
DA ÚLTIMA
ÚLTIMA REUNIÃO
REUNIÃO
mos 39 anos de fundação. Prosseguindo, reforçou a
recomendação do presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus para que os companheiros leiam sempre o
boletim informativo para melhor acompanharem as
atividades e os eventos programados pelo nosso
clube. Lembrou, ainda, que os eventos de companheirismo previstos para setembro e outubro serão
reprogramados para datas mais oportunas, estando,
desde já, confirmada a realização da Noite da Pizza
e Bingo, em novembro, na residência do companheiro Bruno Leone.

Palestra - Após a apresentação da presidente
interina Maria Cristina da Silva, o EGD 2002/03
Valdemar Armesto agradeceu o convite formulado
pelos companheiros do Noroeste e iniciou sua
palestra sobre os Valores do Rotary; primeiramente,
definiu o que são valores, ou seja, um conjunto de
normas que corporificam uma empresa, uma
entidade ou organização, e a sociedade em geral,
pois todos temos valores e o Rotary também os
possui. Prosseguindo, disse que após pesquisa no
Rotary International sobre a nossa instituição, o
resultado aponta cinco valores, assim definidos:
Liderança - Nunca definir ou confundir o Rotary com
uma ONG, cuja imagem em nosso país não reflete o
que, verdadeiramente, é o Rotary - rede global de
voluntários que praticam a liderança servidora. A
liderança dos rotarianos é que faz toda a diferença.,
onde quer que estejam. Companheirismo - deve ser
o elemento capaz de proporcionar a oportunidade de
servir; o companheirismo cria laços, compromissos
com uma causa e é mais eficaz que a amizade.
Integridade - define a pessoa íntegra, honesta,

incorruptível, ou se é por inteiro ou não é; a
integridade é condição para admissão no Rotary, ter
caráter exemplar na vida pública e privada, ter alto
padrão ético perante a sociedade; disse, ainda, que
o Rotary não tem código de ética, mas tem a prova
quádrupla que baliza nossos atos. Diversidade - está
no DNA do Rotary, reunir profissões diferentes
contribuindo para trabalhos voltados à comunidade;
a entrada de mulheres no Rotary também trouxe
riqueza à organização, pois elas são mais
comprometidas com suas atuações, nos projetos e
nas causas sociais. Prestação de Serviços
Humanitários - é a razão de ser do Rotary, pois o
objetivo da nossa organização é estimular e
fomentar o ideal de servir; ressaltando que esse ideal
de servir não é do Rotary, mas do rotariano, que se
compromete com os programas estruturados, muita
literatura e treinamento. Concluindo sua explanação,
o E G D Va l d e m a r A r m e s t o d i s s e q u e ,
fundamentalmente, o Rotary é uma filosofia de vida
que equilibra nossa necessidade pessoal de ganho e
a de servir ao próximo, como bem define o lema: Dar
de si antes de pensar em si. Para tanto, não são
necessários apenas recursos financeiros, mas
também habilidade, competência, tempo e
conhecimento pessoais. Felizmente, resumiu, esses
valores não são monopólio do Rotary, há muitas
pessoas que os praticam e o trabalho de nós,
rotarianos, é identificar essas pessoas e trazê-las
para os nossos clubes.

Enderramento - Ao agradecer o palestrante pela
excelente explanação que nos proporcionou, a
presidente interina Maria Cristina da Silva convidou o
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini para
entregar ao EGD Valdemar Armesto uma lembrança
em nome do presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus e dos demais companheiros: o livro de arte
Viagens Maravilhosas. Nada mais havendo a ser
tratado, a presidente Maria Cristina renovou seus
agradecimentos ao palestrante e aos presentes,
dando por encerrados os trabalhos desta reunião,
com a saudação final às bandeiras hasteadas.
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Agenda
. 13 de setembro - terça-feira
Reunião festiva 10º aniversário RCSP
Freguesia do Ó e visita oficial do
governador do Distrito 4430
Restaurante Golden Grill & Pizza
Rua Barão de Pombalinho, 60 (Marginal Tietê,
ao lado da Ponte Freguesia do Ó, sentido
Penha)
20h30 - Participe!
. 17 de setembro - sábado
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
Mais informações: fone: 3797-7550, com
Fernando ou Daisy

Datas comemorativas
Setembro
.12 - Inauguração do Theatro Municipal de São
Paulo, em 1911
Dia da Seresta
Dia Nacional da Recreação
.13 - Dia do Agrônomo
.14 - Dia do Frevo
.15 - Dia do Musicoterapeuta
.16 - Dia Internacional da Paz
Dia Internacional para a Preservação da
Camada de Ozônio
Dia Internacional para a Prevenção contra os
Desastres Naturais
.17 - Dia Nacional do Cego
Dia da Compreensão Mundial
Dia do Transportador Rodoviário de Carga
.18 - Dia dos Símbolos Nacionais

. 19 de setembro - segunda-feira
Reunião ordinária
Tema: Desenvolvimento do Quadro Social
20h30 - Carlino Ristorante
. 20 de setembro - terça-feira
Reunião do Conselho Diretor
Pauta: Prestação de contas
Local e horário: a confirmar
. 26 de setembro - segunda-feira
Reunião transferida para o RCSP-Santana
Visita oficial do governador do Distrito 4430
20h30 - Galeto Restaurante Calçadão do
Shopping Center Norte (ao lado do Carrefour)

Companheirismo
.

Ana Paola, filha do companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini, comemora aniversário
na quinta-feira, dia 15 de setembro.

O Theatro Municipal, um dos grandes cartões de São Paulo,
está completando seu centenário após uma complexa reforma,
que restaurou o palco, centenas de pinturas antigas e mais de
14 mil vitrais, fazendo com que o local fique mais parecido com
o Municipal do século passado, mas muito mais moderno.
Aberto ao público no dia 12 de setembro de 1911, o Theatro
Municipal de São Paulo começou a ser construído oito anos
antes, em 1903. Projetado por Cláudio Rossi e desenhado por
Domiziano Rossi, foi inaugurado pela ópera Hamlet, de
Ambroise Thomas, para uma multidão de 20 mil pessoas que
se amontoavam na Praça Ramos de Azevedo, no centro de
São Paulo. A arquitetura do teatro foi elaborada conforme os
padrões europeus, do tipo eclético, numa combinação dos
estilos renascentista, barroco e art noveau.
O local foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do
mundo para atender a ópera - a primeira forma artística e de
lazer típica da burguesia, em virtude do grande número de
italianos que viviam em São Paulo no início do século vinte.
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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
informadas pelo telefone 3797-7550, com
Fernando ou Daisy, da Fernando Lucio
Viagens. É recomendável que os clubes
interessados em participar desse evento
religioso organizem suas próprias listas,
contendo nome completo e número do RG do
inscrito.

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

Missa para as crianças no
Parque Estadual do Jaraguá

.

Uma programação especial dedicada às
crianças está sendo preparada pela
administração do Parque Estadual do Jaraguá,
dia 12 de outubro, feriado nacional, quando são
comemoradas três datas importantes para
todos os brasileiros: o dia da Padroeira do
Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o Dia das
Crianças e também o Descobrimento da
América, em 1498.
Como o Dia das Crianças é uma data bastante
festejada por muitas famílias que aproveitam o
dia de folga para visitar o Parque Estadual do
Jaraguá, a programação prevê atividades
cívicas, recreativas e educacionais.
O dia começa com uma missa em ação de
graças, às 9 horas, que será celebrada pelo
padre Paulo Santana Ribeiro, companheiro do
RCSP-Noroeste.

Reflexão
Você!
Você é forte... quando apaga sua mágoa e
ensina a sorrir
É corajoso quando supera seu temor e ajuda os
outros a fazerem o mesmo
É feliz quando vê uma flor
É amoroso quando sua própria dor não lhe faz
cego à dor dos outros
É sábio quando conhece limites de sua sabedoria
É verdadeiro quando admite que as vezes se
engana
Está vivo quando a esperança de amanhã
significa mais do que o erro de ontem
É livre quando tem controle de si e não deseja
controlar os outros
É honrado quando sua honra é honrar os outros
É generoso quando pode receber e quando você
pode dar
É humilde quando não sabe como pode ser
humilhado
É atencioso quando me vê exatamente como sou
e me trata exatamente como você é
É misericordioso quando perdoa nos outros as
faltas que condena em si mesmo
É belo quando não precisa que um espelho lhe
conte
É rico quando nunca precisa mais do que tem
Você é você quando está em paz com quem
você não é...
(Texto de Sergio Barros)

Rotary Club de São Paulo Noroeste - 7

Ações rotárias
Aniversário do Clube e visita do Governador
continuam repercutindo
. A reunião festiva do dia 29 de agosto, quando
o Rotary Club São Paulo-Noroeste comemorou
seu 39º aniversário de fundação e recebeu a
visita oficial do governador do Distrito 4430,
Ennio Caramella, continua repercutindo nos
meios rotários e nas redes sociais,
principalmente no Facebook. Foram milhares
de mensagens enviadas por rotarianos de
vários países, principalmente da América
Latina, da Europa e parte do Oriente Médio. Em
São Paulo e na maioria dos Estados brasileiros,
a repercussão também foi grande. Um dado
que chama a atenção é a manifestação de mais
de cem amigos do Facebook elogiando a
originalidade do bolo de aniversário do
Noroeste.

O RCSP-Noroeste reitera seus agradecimentos a
todos e externa sua felidade em saber que possui
tantos amigos ao redor do mundo.

NRDC promove campanha visual na Vila Zatt

. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário e a
Associação Vida e Esperança
promoveram no domingo, 11 de
setembro, mais uma Campanha Visual
com a realização de exames de vista
grátis. A ação comunitária aconteceu
na sede do NRDC, Rua Morais
Madureira, 121, Vila Zatt, distrito de
Pirituba, próximo à Paróquia Nossa
Senhora Aparecida. Para o
atendimento, bastou os interessados
apresentarem documento de
identidade e comprovante de
residência e os óculos em uso, quando
fosse o caso.
O evento contou com o apoio do
RCSP-Noroeste, que na ocasião foi
representado pelo past presidente
Josino Bentes Monteiro, de
profissionais especializados
voluntários e de estabelecimentos
comerciais da região.
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Acontece na região
Preparativos
para o Natal
. A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia e a Associação Comercial de São Paulo promovem reunião sobre
o Natal Iluminado 2011 nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, às 19h30, no auditório da Casa de Cultura
Salvador Ligabue, localizada no Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, 215. O objetivo é divulgar o
regulamento do projeto, que estimula empresários, comerciantes e os moradores a decorarem fachadas,
ruas, praças e jardins com motivos natalinos.

SOS para
Santa Catarina
. O povo de Santa Catarina que sofre novamente as consequências das inundações provocadas pelas
chuvas, precisa de muita ajuda. Os pedidos vêm da maioria das cidades do Vale do Itajaí e a defesa civil
está se mobilizando por meio das centrais montadas em Blumenau e em Itajai. Quem quiser ajudar, em
Blumenau há barcos que estão à disposição, sem custo; basta ligar para (47) 9624-8419. Em Itajaí,
precisando de container para colocar móveis ou utensílios, ligue para (47) 8809-9090. O Batalhão de
Bombeiros está cadastrando voluntários, através do telefone: (47) 3241-0771.

Congresso Brasileiro do
Terceiro Setor
. A revista Filantropia & Gestão Social informa que o XII Congresso Brasileiro do Terceiro Setor será
realizado dia 21 de outubro, no Renaissance São Paulo Hotel (Alameda Santos, 2233). O Congresso tem
por objetivo contribuir com a atualização e o aprimoramento da capacitação profissional da sociedade civil
organizada e das empresas socialmente responsáveis, diante das mutações legais, contábeis e de
sustentabilidade do terceiro setor. Constam da programação palestras sobre contabilidade, auditoria,
direito e captação de recursos do terceiro setor. Investimento: R$ 490,00 até 30/9/2011 e R$ 590,00, a partir
de 1º de outubro. Inscrições pelo e-mail: congressos@economica.com.br Mais informações no site:
www.economica.com.br, fone (11) 5102-4654.

Maestro promove semana
de musicoterapia
. O musicoterapeuta, maestro e cantador de histórias Marcelo Perestrelo promove no período de 12 a 15 de
setembro a Semana de Musicoterapia. O evento gratuito acontece no Espaço Essência Terapêutica e terá
apresentação do espaço, workshop e vivências sob a coordenação do próprio maestro. Na quinta-feira, 15,
o workshop Musicoterapia Vibroacústica será apresentado pelo maestro Roger Carrer. Atenção para os
horários da Semana de Musicoterapia: segunda, dia 12, das 13 às 20 horas; terça-feira, das 9 às 18 horas;
quarta-feira, das 13 às 18 horas e na quinta-feira, das 9 às 20 horas. O Espaço Essência Terapêutica fica na
Avenida Nova Independência, 651, Brooklin Novo. Mais informações e inscrições nos telefones: (11) 28259306 e 9868-4891, com Marcelo; e-mail: essenciaterapeutica@hotmail.com

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
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Acontecimentos rotários
Visitas oficiais do
Governador

.

Nesta quinzena, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente os
seguintes clubes:
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
20 de setembro - terça-feira
RCSP Vila Matilde Centenário
21 de setembro - quarta-feira
RCSP Artur Alvim

O projeto Ler tem por objetivos incentivar a
pesquisa e estimular o gosto pela leitura. tornar
a estadia do aluno, na escola, um momento
prazeroso, um cotidiano propício ao querer
saber e ao saber fazer, despertar no aluno a
motivação para o estudo e a vida profissional,
desenvolver no aluno a construção e o
desenvolvimnto de sua identidade cultural e
social.
Este ano o projeto acontece na Escola Estadual
Antônio Raposo Tavares, em Osasco e na
Biblioteca Messias Freire e conta com o apoio
de colaboradores, coordenação pedagógica,
direção e vice-direção da escola nas disciplinas
lingua portuguesa, projeto de leitura e
informática para alunos da sétima série. Quem
quiser saber mais sobre o Projeto Ler para
Aprender, Aprender para Ler pode entrar em
contato com Luiz Paulo S. Marcelino, e-mail:
vozprincipal@bn.com.br e no bloger
www.bloglerbr.blogspot.com

23 de setembro - sexta-feira
RC de Guarulhos

Mês das
novas gerações

.

Setembro é o mês das novas gerações,
quando Rotary Clubs de todo o mundo dão
especial atenção aos vários programas
patrocinados pelo Rotary em prol dos jovens e
das crianças.

Projeto incentiva
aprendizado e a leitura

.

O Rotary Club São Paulo-Parque
Continental está buscando mais recursos para
dar continuidade ao projeto Ler para Aprender,
Aprender para Ler. Realizado por iniciativa da
professora e crítica literária Ana Ferreira, o
projeto começou em 2005, em razão da
carência intelectual que alguns jovens da zona
norte de Osasco apresentavam. Alunos da
Escola Estadual Francisca Lisboa Peralta
demonstravam dificuldades de aprendizagem,
falta de domínio do código verbal, vocabulário
limitado, falta de senso crítico e auto estima
comprometida. Com a aplicação do projeto, os
resultados foram surpreendentes. A partir de
2009 o projeto Ler conta com a doação de livros
literários por parte do Rotary, Maçonaria,
Demolays, editoras e Amigos da Leitura.

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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OPINIÃO
Corrupção, o que fazer ?
Alberto Bittencourt
presidente do Rotary International 1996-97, Luiz Vicente Giay, disse certa vez: A diferença entre o
político e o rotariano é que o político torna privados bens que são públicos, enquanto o rotariano torna
públicos bens que são privados.
Esta afirmativa tem o gosto da verdade em todo o mundo, principalmente no Brasil.
A corrupção é um mal que afeta toda a sociedade. É tão antigo quanto ela, ocorre em países ricos, pobres,
democráticos, ditatorial, capitalista ou socialista.
Na China, a corrupção já acarretou execuções em praça pública. No Japão, vez por outra, acontece o suicídio de
um membro do governo flagrado em prevarização com o dinheiro público. Na Itália, a venda de proteção remonta
à idade média, dando origem às máfias. Lá, uma vasta rede de corrupção se estendia por todos os níveis do
governo até que um grupo de magistrados deu início à operação "Mãos Limpas", em 1980. O preço pago foi alto,
pois 24 juízes e promotores foram assassinados. Houve prisões de chefões da Máfia, de empresários e políticos
poderosos; o resultado foi o desmantelamento dessas organizações criminosas.
No Brasil, a corrupção tem características próprias. É diferente do que ocorreu na Itália, mas também forma uma
verdadeira máfia, difícil de acabar e nunca ocorreu de forma tão avassaladora como nas últimas décadas. Alcança
todos os poderes e todos os setores da administração pública.
A corrupção brasileira ocorre sob a indiferença e omissão do cidadão comum que se habituou a considerar normal
comprar produtos piratas, oferecer suborno ao policial, burlar regras de trânsito, transgredir normas de boa
educação e de civilidade. Nas empresas, o caixa dois é corriqueiro, bem como adquirir notas fiscais falsas tornouse solução trivial para justificar despesas sem comprovação. Sonegar impostos é encarado como maneira de
sobrevivência.
Com a banalização do fenômeno, vem o sentimento de que o desvio no plano moral e ético está em toda a parte. É
de Sérgio Porto, o conhecido Stanislaw Ponte Preta, a frase lapidar: "Ou restaure-se a moralidade ou
locupletemo-nos todos".
Casos pontuais são levantados diariamente pela imprensa. As revistas semanais divulgam, a cada edição, novas
denúncias. Gabinetes são derrubados, cabeças rolam sob a pressão da opinião pública. A Polícia Federal, em
incursões tão hercúleas quanto cinematográficas, parece investir contra moinhos de vento. Não se consegue
extirpar um mal no qual os resultados compensam os riscos.
De certa forma, a democracia encoraja a corrupção, ao limitar os poderes do Estado. Os políticos são contumazes
em tais práticas, quando necessitam de recursos para se elegerem, acima do que possam dispor dos salários e
acima do que recebem de doações legais. O Brasil tem um sistema político clientelista, que privilegia o tráfego de
influência e o lobby. Alguns corruptos acumularam fortunas tão colossais que, não tendo como gastá-las, tiveram
que investir o dinheiro excedente em paraísos fiscais.
Vários fatores favorecem o aumento da corrupção. Um deles é a excessiva centralização administrativa,
concentrando o poder de decisão nas mãos do governo central. Quanto mais o Estado intervém na vida
econômica, maior o risco de corrupção. Outro é a proliferação das leis e regulamentos, em que a gestão pública
prioriza o controle da forma antes dos resultados.
Podemos afirmar com segurança que quanto mais fechado é o governo maior é a corrupção. O segredo em relação
à transparência, o conchavo, acordos de bastidores, favorecem grupos restritos de iniciados em detrimento da
massa dos cidadãos. São a liberdade de expressão, a educação e a consciência política do cidadão que combatem e
minimizam os efeitos nocivos desa prática.
Não tenho dúvida de que a causa do nosso atraso está no que poderíamos chamar de Tripé do
Subdesenvolvimento: Desigualdade Social, Violência e Corrupção, envolvidas pelo manto da Impunidade.

O

(Continua no próximo número)

Alberto Bittencourt é engenheiro, ativista social, EGD do Distrito 4500, ano 2004-05, centenário do Rotary e
companheiro do RC Recife-Boa Viagem

