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Noroeste participa da
Festiva de aniversário do
RCSP-Freguesia do Ó

Campanha do Pé Calçado recebe
novo lote doado pelo SESCON

. A assinatura de um termo de responsabilidade selou a doação de 1.165
pares de sapatos angariados pelo
SESCON Solidário à Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi", que já
planeja a distribuição para novas comunidades e instituições assistenciais.
(Pág. 7)

Ipê-Amarelo a árvore
símbolo do Brasil

. O Clube transferiu sua reunião para o dia 13 de setembro,
quando o seu afilhado da Freguesia do Ó comemorou 10 anos de
fundação e recebeu a visita oficial do governador do Distrito 4430,
Ennio Caramela. Foi um encontro festivo, com muito companheirismo e homenagens.
(Pág. 3)

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

. Enquanto o pau-brasil é considerado
a árvore nacional, o Ipê é a árvore símbolo, por sua cor amarela vibrante, que
tão bem representa o País.
(Pág. 5)

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

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

Comissões de Serviços

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

Administração:
Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
Desenv. Quadro Social:
Fabrizio D. Pietro Torrini
Messias Manoel de Oliveira
Prestação Serviços:
Bruno Leone
Maria Bernadette Cola
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Josino Bentes Monteiro
Celia Morau

Reuniões

Distrito 4430
Governador
Ennio Caramella
Presidente R I
Kalyan Banerjee

Clubes afilhados

RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
Rotaract Club São Paulo/Noroeste
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Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Memorial América Latina
RCSP-Nordeste, Vila Maria
RC Campinas Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Morelia, Yuritzi, México
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
RC Silom

. Outras publicações
Boletim Rotário Interdistrital, Buenos Aires, AR
Rotary E-Club de Latino America - Distrito 4200

. E-mails
Cumprimentos
"Parabéns por ter um grande boletim".
Marian Domenech Castañer, no Facebook

Parabéns

"Parabéns (Bruno) pelo seu inabalável
espírito rotário. Tenho certeza de que o
povo paraense responderá à altura e

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

participará ativamente da Campanha do
Pé Calçado. Parabéns ao RCSP Noroeste
pelo 39º aniversário. Espero estar presente
pessoalmente na comemoração do 40º".
Raul Pereira, RCSP Ponte Estaiada

Adesão à rede
"Olá rotarianos. Muito obrigada. Adoraria
receber sugestões porque estou na parte
de representar o Brasil. Obrigada por me
aceitarem no Facebook".
Pamella Meira Marim

Uso do pin
"É uma excelente colaboração, que tenho
divulgado para que todos possam aproveitar,
pois estas palavras são um bem da natureza,
que nos são transmitidas pelo cérebro e
depois a mão... Devo dizer que nos 45 anos
de rotariano sempre usei o pin que tenho em
três casacos. Só não durmo com ele porque
tudo tem um limite".
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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Noroeste participa de reunião festiva
no RCSP-Freguesia do Ó
. O Rotary Club São Paulo-Noroeste transferiu
sua reunião ordinária do dia 13 de setembro
para realizá-la em conjunto com o RCSPFreguesia do Ó, que recebia na ocasião, a visita
oficial do governador do Distrito 4430 Ennio
Caramella e comemorava o seu décimo
aniversário de fundação. A reunião foi realizada
no Golden Grill & Pizza, onde o clube se reúne
habitualmente, às terças-feiras.
A mesa diretora dos trabalhos foi constituída,
conforme os lugares: nº 1 - presidente Luzia
Marilene Plácido Florian; nº 2 - governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella; nº 3 Hermógenes Estanislau Florian, esposo da
presidente Luzia; nº 4 - senhora Yara Stella
Rodolfi Caramella, esposa do governador Ennio
Caramella; nº 5 - Romeu Giora Junior, EGD
2001/02 e companheiro do RCSP-Norte; nº 6 Eduardo Chacur, presidente do RC Guarulhos,
Vila Galvão; nº 7 - Edinalvo Raimundo de Jesus,
presidente do RCSP-Noroeste.

. Entre as homenagens prestadas, o presidente
Eduardo Chacur, do RC Guarulhos-Vila Galvão, o
clube da Governadoria, presenteou o RCSPFreguesia do Ó com um prato estampado com uma
foto de um lago, ponto turístico daquela cidade. E um
novo associado foi empossado, o advogado Carlos
Guaita Guarnica, tendo como padrinho o past
presidente Jefferson de Abreu Carvalho.

. Participaram da reunião festiva do RCSPFreguesia do Ó os seguintes companheiros do
RCSP-Noroeste , que acompanharam o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus: Ana
Isabel Vergueiro Lobo, Bruno Leone, Celia
Morau, João Carlos dos Santos, Josino Bentes
Monteiro, Fabrizio Davide Pietro Torrini, Maria
Bernadette Cola, Maria Cristina da Silva,
Messias Manoel de Oliveira e Orestes
Gerodetti.

Uma trajetória de sucesso

. O Rotary Club São PauloFreguesia do Ó foi fundado dia 12 de
setembro de 2001, tendo como
padrinho o RCSP-Noroeste. Tudo
começou no ano 2000, quando o
então governador Favale, do Distrito
4430, incumbiu os companheiros do
RCSP-Noroeste Josino Bentes
Monteiro, Hyeróclito Eloy Pessoa de
Barros Neto e Hercules Guilardi de
fundarem um novo clube rotário na
sua área de atuação. As reuniões
preliminares eram realizadas no
restaurante Recreio Jaraguá e logo
foram comparecendo os primeiros
(Cont. na pág. 4)
associados,

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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Naíde Aparecida Santorelli Guilardi, Luiz
Fernando e mais tarde, o casal Roseli e Felício
se juntou ao pequeno grupo. Mais de um ano se
passou até que se formasse um grupo de 25
associados realmente comprometidos com os
ideais rotários. Desse grupo, participam até
hoje do clube: Celize, Evelize, Felício,
Hermógenes, Luzia, Naíde, Ricardo,
Rosângela e Roseli.
O clube passou por momentos de redução do
quadro social, chegando a ter nove associados,
mas não esmoreceu e sempre esteve muito
próximo da comunidade. Hoje, conta com 17
associados e há muita disposição para que
esse número cresça rapidamente, fazendo com
que o RCSP-Freguesia do Ó possa consolidar
seu papel dentro da comunidade.

Rotary em Ação
de Saúde e
Cidadania no
Largo da Matriz,
parceria
bem-sucedida
entre os Rotary
Clubs Noroeste,
Freguesia do Ó e
Norte

Nesses dez anos, o clube teve muitas
conquistas, entre as quais merecem destaque:
sete subsídios simplificados, beneficiando
milhares de pessoas; quatro profissionais
selecionados no projeto Intercâmbio de Grupos
de Estudos; participações nos projetos RYLA e
RUMO; dois jovens no programa de
Intercâmbio de Jovens de longa duração; duas
participações no projeto Ação Global, com

outros clubes do distrito; parceria com o Rotary
Omiya, distrito 2770, Japão; parceria com as
instituições: Circo Escola, Espaço Criança
Esperança, Mensageiros da Esperança, Núcleo
Assistencial Brasilândia e Sociedade Amigos do
Jardim Monjolo; campanhas de coleta seletiva
de lixo, pé calçado, selo, livros e remédios;
feiras de saúde e cidadania, junto com outros
clubes do Distrito 4430, entre os quais o RCSPNoroeste.
O RCSP-Freguesia do Ó possui um NRDC,
formado por senhoras voluntárias na
Maternidade Vila Nova Cachoeirinha e o
Rotaract Freguesia, fundado na gestão
2010/2011. E um Rotakids está em formação.
O clube possui 11 companheiros Paul Harris e
contribui anualmente para a Fundação Rotária.
O clube orgulha-se de ser uma família que vibra
junto, se emociona junto e, acima de tudo,
acredita que sempre poderá melhorar um pouco
mais a comunidade da qual faz parte.
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Agenda
. 19 de setembro - segunda-feira
Reunião ordinária
Tema: Desenvolvimento do Quadro Social
20h30 - Carlino Ristorante
. 26 de setembro - segunda-feira
Reunião transferida para o RCSP-Santana
Visita oficial do governador do Distrito 4430
20h30 - Churrascaria Anhembi
Av. Olavo Fontoura, após o Pavilhão de
Exposições
. 3 de outubro - segunda-feira
Reunião ordinária
Palestra: Outubro - Mês dos Profissionais
20h30 - Carlino Ristorante
. 10 de outubro - segunda-feira
Reunião ordinária
Projeto RYLA - Dia da Criança
20h30 - Carlino Ristorante

No dia 21 de setembro
comemora-se o Dia da
Árvore. A data foi escolhida
em razão da chegada da
primavera. Mas antes da
escolha dessa data acon-

tecia no País, na última semana
de março, a festa Anual das
Árvores, instituída pelo
presidente Castelo Branco, em
1965.
Muitos pensam que a árvore
que simboliza o Brasil é o paubrasil, em razão do nome, mas
esse título cabe ao ipê-amarelo,
uma das cores que representam
o nosso país. Enquanto o ipêamarelo é considerado árvore
símbolo do Brasil, o pau-brasil
foi declarado árvore nacional. O
pau-brasil encontra-se em
extinção devido ao contrabando
por ser uma madeira de cor
avermelhada e de aparência
nobre. O jacarandá, o mogno e o
pinheiro também se encontram
nas mesmas condições de
extinção.

Datas comemorativas
Setembro
. 19 - Dia do Ortopedista
Dia do Comprador
Início da Semana do Trânsito
Dia da Escola Pública
. 20 - Início da Guerra dos Farrapos, 1835, RS
Dia do Gaúcho
Dia do Funcionário Municipal
Dia do Nascimento do Marechal do Ar, Eduardo
Gomes
. 21 - Dia da Árvore
Dia do Radialista
Dia do Fazendeiro
Dia Nacional de Luta da Pessoa com
Deficiência
Dia do Idoso
Dia Nacional de Conscientização da Doença de
Alzheimer
Dia da Agricultura
. 22 - Início da Primavera
Dia do Técnico Agropecuário
Dia Nacional da Juventude
Dia da Defesa da Fauna
Dia das Aves
Dia da Banana
Dia do Contador
Dia Mundial sem Carro
. 23 - Dia do Soldador
Dia do Sorvete
Dia Estadual das Flores, RS
Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico
. 24 - Dia Mundial do Coração
Dia do Aviador
Dia do 1º Metrô Brasileiro (1975)
Falecimento de D. Pedro I, 1834
. 25 - Dia do Dentista
Dia da Rádiodifusão
Dia Nacional do Trânsito
Dia Nacional do Rádio
Nascimento de Roquete Pinto, pai do rádio
brasileiro, 1884
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Ações
Ações comunitárias
comunitárias
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.

Oficina de musicoterapia
e vibroacústica
. O musicoterapeuta e músico Roger Carrer coordena o workshop de musicoterapia e vibroacústica que a
Essência Terapêutica de Sinergiamusic promove no próximo final de semana.. A oficina destaca a música e
as vibrações sonoras do corpo humano, práticas clínicas e modelos de pesquisa sobre musicoterapia
vibroacústica anti-stress. Dia 24 de setembro, sábado, das 13 às 18 horas na Avenida Nova Independência,
651, Brooklin Novo. Inscrição: R$ 80,00, apostila e CD inclusos; mais informações e inscrições pelos
telefones: 9868-4891/2825-9306, máximo de 20 participantes.

Núcleo Assistencial
precisa de ajuda
. O Núcleo Assistencial Brasilândia está pedindo a ajuda da comunidade e busca patrocinadores para
contratar uma terapeuta ocupacional. Essa profissional auxiliará no posicionamento das crianças nas
cadeiras de roda e no abdutor, um tipo de aparelho que ajudará abrir as mãoszinhas dos menores. A
profissional utilizará o aparelho na própria sede do NAB, entre outros atendimentos terapêuticos.
O Núcleo Assistencial Brasilândia atende 50 crianças carentes, portadoras de deficiências e mobilidade
reduzida, nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia e pediatria, na sua sede à Rua João
Pinto de Oliveira, 104, Jardim Guarani, telefones: 3925-6722/3922-0167. Para ajudar o NAB entre em
contato com Wanda Marolo, e-mail: faleconosco@nabbrasilandia.org.br

Campanha
Campanha
USE O PIN TODOS OS DIAS
Abrace essa causa e ajude no
fortalecimento do Rotary!
Realização:

Rotary Club São Paulo-Noroeste

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

Reflexão
Ser feliz
Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado
algumas vezes, mas não esqueço de que minha
vida é a maior empresa do mundo.
E que posso evitar que ela vá a falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar
de todos os desafios, incompreensões e períodos de
crise.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se
tornar um autor da própria história.
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de
encontrar um oásis no recôndito da sua alma.
É agradecer a Deus a cada manhã pelos milagres
da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos...
É saber falar de si mesmo.
É ter coragem para ouvir um "não".
É ter segurança para receber uma crítica, mesmo
que injusta.
Pedras no caminho?
Guardo todas, um dia vou construir um castelo...
Fernando Pessoa
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Ações rotárias
Campanha do Pé Calçado recebe grande quantidade de doações

. Mais um lote de 1.165 pares de sapatos de todos
os tipos foi recebido pela coordenação da
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" . Na
segunda-feira, 13 de setembro, o presidente do
Rotary Club São Paulo-Noroeste, Edinalvo
Raimundo de Jesus e o coordenador da
Campanha, companheiro Bruno Leone, estiveram
na sede do SESCON para assinatura

do Termo de Responsabilidade e Acordo de
Implicação de Riscos, documento que formalizou
esta nova doação da entidade. O Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo é um dos
principais parceiros do RCSP-Noroeste nestas
ações de arrecadação de calçados, que promove
por meio do departamento SESCON Solidário.
A entrega desse lote de calçados foi feita aos
rotarianos pela representante do SESCON
Solidário, senhora Terezinha Annéia.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste agradece,
também, doação à Campanha do Pé Calçado feita
pelos amigos Nicolaos Evangelos Simos e sua
esposa Vilma, do Rotary Club São Paulo-Leste.
O coordenador Bruno Leone já está organizando a
distribuição desse calçados às instituições
assistenciais, que serão atendidas de acordo com
a chegada dos pedidos de doações.

Acompanhando a jornada do IGE
. O companheiro Paulo Kenzo, do Rotary Club São Paulo-Liberdade, é o
team leader do Intercâmbio de Grupos de Estudos que irá para a Inglaterra,
Distrito 1240, na sexta-feira, dia 23 de setembro. E é ele quem faz um
convite a todos, para acompanharem a sua jornada. Basta acessar a página
dele no Facebook: www.facebook.com/GSE4430
O IGE ou GSE (Group Study Exchange) como é mundialmente conhecido, é
um programa de intercâmbio cultural entre países, patrocinado pela
Fundação Rotária, do Rotary Internacional.
Participam do grupo que vai para a Inglaterra Ana Nascimento, personal
trainer, enviada pelo Rotary Club São Paulo-Freguesia do Ó; Erick Rosa De
Miranda, professor de inglês, do Rotary Club Suzano, São Paulo; Rafael
Bobrow, diretor de arte e publicitário, do RCSP-Cambuci; Vitor Rossatti
Junior, analista de sistemas e administrador industrial, do RCSP-Aclimação,
e o team leader Paulo Kenzo, que é economista, com especialização em
marketing e gerência de negócios.

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:

Rotary Club de São Paulo Noroeste - 8

Acontece na região
Dia mundial da paz
. AAssociação Comercial de São Paulo programou várias solenidades para
quarta-feira, 21 de setembro, celebrar o Dia Mundial da Paz. A programação
começa às 10 horas com ato solene no Páteo do Colégio; e prossegue às 15
horas com a inauguração do monumento Marco da Paz no Parque da
Juventude (Avenida Cruzeiro do Sul, 2500). E às 19h30 acontece a
homenagem aos policiais e às Forças Armadas no SESC Santana, Avenida
Luiz Dumont Villares, 579. Para participar, basta confirmar presença pelos
telefones: 2973-3708, 2954-6303 e 3208-4096 ou pelos e-mails:
dnorte@acsp.com.br , dvilamaria@acesp.com.br e dcentro@acsp.com.br

CADES forma novos conselheiros
. O curso Território Cidadão vai ajudar na formação de conselheiros que participam ou querem participar do
CADES - Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz. O curso
será realizado pelo Instituto Paulo Freire e pelo Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (FEMA). O objetivo é fortalecer a atuação dos conselheiros nos processos de educação
ambiental e gestão ambiental compartilhada da cidade. O curso será dividido em seis encontros quinzenais
entre setembro e dezembro. Serão ao todo 75 vagas que formarão três turmas de 25 participantes. O
certificado será dado a quem obtiver 75% de presença. Os interessados podem fazer a pré-inscrição na
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia ou pelo telefone 3021-5536. As inscrições serão confirmadas por
telefone, tendo como base o limite de vagas oferecidas.
Mais informações: http://: http://territoriocidadão.paulofreire.org

Fórum do cidadão idoso
. Os parceiros Associação Vida e Esperança, CRAS Pirituba/Jaraguá, Supervisão Cultura Pirituba/Jaraguá e
o NRDC Vida e Esperança realizaram mais uma rodada do Fórum Cidadão Idoso. Dia 16 de setembro, a
partir das 14 horas no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida da Vila Zatt. Entre outros temas,
foram ministradas palestras sobre álcool e drogas e medicação gratuita nas farmácias.

Ação comunitária em Taipas
. AAção Comunitária Periferia Valorizada acontece no sábado, 24 de setembro, das 9 às 18 horas. O evento
terá diversas atividades como orientação bucal, corte de cabelo, feira de saúde e palestras. Local: GR CES
Só Vou Se Você For, que fica na Rua Lucinda Simões, 100, COHAB Taipas. Informações: 8960-8430, com
Reginaldo.

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
RC de Mafra celebra
100 anos da Maçonaria
. No dia 17 de setembro, o Rotary Club de Mafra,
Portugal, promoveu a III Tertúlia do ciclo dedicado à
celebração da efeméride histórica e cultural que os 100
anos da Maçonaria constitui no Concelho desse clube.
A Tertúlia teve, ainda, o objetivo de contribuir para dar
respostas simples a questões como: em que consiste e
as principais diferenças entre a Maçonaria e o Rotary. E
se existe algo em comum entre um movimento e outro.
Participaram dos debates os companheiros Luis
Arriaga, do RC de Mafra e José Carlos Estorninho, do
RC de Lisboa, Belém, tendo como moderadora a
companheira Ilda Nunes. O ciclo de Tertúlia do RC de
Mafra prossegue no terceiro sábado (15) de outubro,
com o tema: A Maçonaria Feminina.

Visitas oficiais do
Governador
Nesta quinzena, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente os
seguintes clubes:
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
23 de setembro - sexta-feira
RC de Guarulhos
26 de setembro - segunda-feira
RCSP-Santana

.

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.

.

Relembrando o
11 de setembro
Helen Reisler, a primeira mulher presidente
do Rotary Club de New York, estava se
preparando para a reunião de seu clube
quando o ataque terrorista de 11 de setembro
aconteceu. Dez anos depois, ela relembra
tudo o que os associados do seu clube
fizeram para ajudar. Veja as declarações
completas de Helen no link:
http://www.rotary4490.com.br/content/rc-denew-york-relembrando-11-de-setembro

.

Companheirismo
. O estimado companheiro e past presidente
Orestes Gerodetti aniversaria na quarta-feira, dia
21 de setembro.

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?

(parte 2)

Alberto Bittencourt

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.
Aqui, uma minoria enriquece rapidamente por meios escusos, não ligados à produção,
enquanto a maioria da população, que cumpre suas obrigações, sofre os efeitos desse
Tripé do Subdesenvolvimento.
Somos um país rico, com abundância de recursos naturais, temos um povo ordeiro e
trabalhador; não bastasse isso, temos a maior extensão contínua de terras
agriculturáveis do planeta, possuimos um parque industrial moderno e competitivo.
É injustificável que continuemos marcando passo no subdesenvolvimento, tendo 40.000
mortes por ano em acidentes de trânsito, 50.000 vítimas fatais por homicídios, morte de
crianças por falta de saneamento e água potável, milhões de pessoas vivendo na pobreza
extrema. Com a quantidade de impostos que se paga, as classes mais favorecidas não
precisariam pagar planos de saúde extorsivos, escolas particulares e segurança privada.
Não fosse a corrupção, talvez o Brasil integrasse as nações do primeiro mundo.
O que fazer para extirpar essa máfia de nossa sociedade?
Em primeiro lugar, a diferença é que nos países desenvolvidos, a corrupção, quando
descoberta, tem como consequência a punição tanto dos corruptos quanto dos
corruptores.
Aqui, por maior que seja o escândalo, nunca se ouve falar em punir ou investigar o
corruptor. Somos um país em que se subverte até a verba da merenda escolar, de
responsabilidade das prefeituras municipais. As propinas e as comissões sobem com
frequência a patamares superiores a 50 por cento.

Onde estão os corruptos?
Por que o Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia não procedem a uma devassa
fiscal e criminal nas empresas corruptoras, imputando-lhes penas de impedimento de
participar de novas licitações públicas?
Por que os Tribunais de Contas, que não param de denunciar obras superfaturadas não
denunciam, também, as empresas responsáveis ou coniventes com esse
superfaturamento?
Por que não se investigou aquela empreiteira que pagava as despesas da amante do
senador, com a qual ele tinha uma filha? De onde saiu esse dinheiro? Como foi
contabilizado?
A segunda forma de combate à corrupção é a volta dos caras pintadas. É a manifestação
do povo nas ruas cobrando moralidade, honestidade dos gestores públicos, exigindo a
punição para os responsáveis.
Enquanto isso, vamos chafurdando nesse mar de lama, denunciando um caso aqui, outro
acolá, num troca-troca de ministros e gestores, mas sempre terminando em pizza,
infelizmente.
O perigo é a perpetuação do errado, o relaxamento da ética e da moral, fazendo dessa
prática um hábito, enfim, deseducando a todos.
Alberto Bittencourt é engenheiro, ativista social, EGD do Distrito 4500, ano 2004-05, centenário do Rotary
e companheiro do RC Recife-Boa Viagem

