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Comissões de Serviços
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O Clube promove debate
entre os companheiros para
reavaliação do planejamento
estratégico e revê execução
de determinados projetos.
(Pág. 4)

. Companheiros do RCSPNoroeste e dos meios rotários
do país e do exterior despedem-se, comovidos, da
querida Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti.
(Pág. 7)

Rodoanel X
Ferroanel, um
debate polêmico
na Serra da
Cantareira
.

Moradores do entorno da Cantareira mobilizam-se para
minorar impactos dessas obras que afetarão de modos diversos
o meio ambiente de toda a região metropolitana da Grande São
Paulo.
(Pág. 8)
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. E-mails
Companheirismo
"Ser companheiro vale mais do que ser
chefe. É preciso que os
homens à sua volta nunca tenham nenhuma
angústia, não sofram nunca para sentirem
que você é superior a eles; a sua
superioridade, se existir, deve ser um
bálsamo nas feridas, deve consolá-los,
aliviar-lhes as dores. A sua grandeza, querido
amigo, deve servir para os tornar grandes, no
que lhes é possível, não para os humilhar,
para os lançar no desespero, no rancor, na
inveja. (Fonte: Sete Cartas a um Jovem
Filósofo, tema: Chefe)".
Arlete Souza da Rocha, no Facebook,
Amigos do Rotary
Símbolos do Rotary
"Agradeço por fazer constar meu e-mail em
seu boletim. Também apoio firmemente a
campanha de uso de pins; os tenho, fixos,
em todos meus paletós, blasers e jaquetas,
além do porta-óculos. Além deles, também
creio ser interessante para a imagem pública
do Rotary o uso do selo adesivo nos carros
dos rotarianos e a utilização da revista Brasil
Rotário em salas de espera de fábricas,
consultórios, etc., para leitura ocasional de
não-rotarianos".
Raul Pereira, RCSP-Ponte Estaiada
Agradecimento
"A 10ª Conferência de Produção Mais Limpa
e Mudanças Climáticas da cidade de São
Paulo foi um evento vitorioso. Mais que um
evento, foi uma oportunidade de criar fatos
concretos para melhorar a sustentabilidade
em São Paulo. Tivemos a presença do
prefeito Gilberto Kassab, vários secretários
municipais e estaduais, 178 parceiros e mais
de 3.000 participantes.
Agradeço muito a participação da Leone
(Leone Equipamentos), sem a qual a
Conferência não seria possível. Espero
continuar com nossa parceria no dia-a-dia e
para a 11ª Conferência, em 2012".
Gilberto Natalini, vereador (PV)
Saudação
"Caro companheiro (Bruno Leone), agradeço
envio do boletim. Saúde e paz".
Delfim J. P. Oliveira, Recife, Pernambuco

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
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 PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária
dia 19 de setembro no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto
os trabalhos solicitando ao companheiro, padre
Paulo Ribeiro Santana, que fizesse a saudação
e bênção iniciais. Com mensagem de
agradecimento pela vida, pelo alimento que
recebemos e por nossas ações, o padre Paulo
solicitou, também, que dirigíssimos nosso
pensamento aos companheiros Hercules
Guilardi e Dora Maria L. Gerodetti que se
encontram em tratamento de saúde. Em
seguida, o presidente Edinalvo convidou os
presentes a acompanhá-lo na saudação inicial
às bandeiras hasteadas.
Protocolo - O companheiro Bruno Leone
enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus; nº 2 companheira e past presidente Maria Cristina
da Silva; nº 3 - primeira-secretária Celia Morau.
Expediente secretaria - Apresentado pela
primeira-secretária Celia Morau que informou a
agenda de eventos do Clube nesta semana e a
programação das visitas oficiais do governador
do Distrito 4430 aos clubes da região na
próxima quinzena.
Companheirismo - Feito pelo companheiro
Messias Manoel de Oliveira que relacionou os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana, dando ênfase especial às histórias e
origens dos dias do Sorvete, da Árvore e
falecimento de D. Pedro I. A reflexão do dia, um
texto de Fernando Pessoa, foi lida pela
companheira Maria Cristina da Silva.

Te s our a r ia - O p r i m e i r o te s o u r e i r o ,
companheiro João Carlos dos Santos, informou
que todas as vezes que as nossas reuniões
forem transferidas para outro clube, será
cobrada a diferença do preço do jantar entre o
que pagamos todas as semanas e naquelas
ocasiões festivas.
Tempo do presidente - Dando sequência aos
trabalhos, o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus prestou as seguintes informações: - que,
independente da prestação de contas feita
regularmente pelo tesoureiro, todos os
companheiros passarão a receber até o dia 10
de cada mês um outro balancete contábil para
que possam melhor acompanhar o
desempenho financeiro do clube; - que o
companheiro Hercules Guilardi recebeu alta
hospitalar e está recuperando satisfatoriamente
sua saúde; - que no sábado, dia 17, houve mais
um seminário no Colégio Rio Branco sobre
desenvolvimento do quadro associativo e que é
importante os companheiros participarem,
sempre que possível, desses eventos; - que no
dia 13 esteve no Sescon com o companheiro
(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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Bruno Leone, quando foi assinado recibo
conjunto documentando a doação de mais
1.165 pares de calçados angariados por aquela
entidade; enfatizou a necessidade de
registrarmos oficialmente todas as doações de
sapatos que fizermos, fotografando e copiando
ao Sescon e a todos os demais doadores. pediu a atenção de todos os companheiros para
o Plano de Atividades desta gestão, lembrando
que foi necessário o adiamento de dois eventos
inicialmente marcados para os meses de
setembro e outubro, porque não haveria tempo
hábil para realizá-los a contento, pois
demandam organização e planejamento com
maior antecedência, além da busca de
patrocínio e outras providências. Está
confirmada a realização da paella e bingo
beneficente dia 26 de novembro no salão de
festas da residência dos companheiros Bruno
Leone e Maria Cristina da Silva
Tempo livre - O presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus colocou em discussão um assunto que
o vem preocupando: a execução do Plano de
Atividades do Clube, elaborado para esta
gestão 2011/2012 , com algumas projeções
para o próximo triênio e que, no entanto, a
maioria dos projetos ainda não foi iniciada.
Comentou que tem visitado e frequentado
reuniões de outros clubes do Distrito 4430 e
colhido informações sobre projetos bemsucedidos que, no seu entender, podem servir
de subsídios para ações mais efetivas do nosso
clube. Observou que em determinado clube da
região Nordeste só se executa exclusivamente
o que está programado no Plano de Atividades,
não se criando nada além disso; a hierarquia é
respeitada, o companheirismo é estimulado

sempre e o amor ao clube vem em primeiro
lugar. Disse estar colocando essas observações como importantes para que todos os
companheiros se motivem ainda mais para
abraçarmos as causas do Noroeste e fazermos
as coisas acontecer. O companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini, por sua vez, acatando as
colocações do presidente Edinalvo convidou os
demais companheiros a refletirem sobre uma
situação, real, que tem dificultado a execução
de muitos projetos - temos alguns grandes
companheiros afastados temporariamente por
motivo de saúde, o grupo é heterogênio, somos
poucos e o Plano de Atividades está superdimencionado, acima da nossa atual capacidade
de execução. Acredita que o nosso clube
embora continue sendo dinâmico, com um
companheirismo forte, não temos condições de
executar tudo o que foi planejado, por isso é
necessário rever o Plano de Atividades e dar
prioridade aos projetos viáveis a curto prazo e
que atendam às necessidades mais urgentes
das comunidades assistidas pelo Noroeste.
Outros companheiros também se manifestaram
a respeito, como Maria Bernadette Cola que
enfatizou a necessidade de melhorarmos a
acolhida de visitantes; Bruno Leone, entre
outras considerações, enfatizou que embora
haja um planejamento estratégico, isso pode
mudar conforme as circunstâncias, o
importante é manter o clube atuante, respeitar a
sua cultura, estimular o papel e a identidade de
cada companheiro, fortalecendo e prestigiando
a atual gestão; portanto, considera normal rever
o planejamento e executarmos sempre juntos
tudo aquilo que está em conformidade com a
nossa capacidade. Falaram, também, o padre
Paulo Ribeiro Santana sobre a necessidade de
maior aproximação e entendimento com o
próximo; Maria Cristina da Silva, enfatizando
que devemos valorizar, sempre, o que cada
companheiro pode oferecer, acreditando que
todos devem ser valorizados, pois dão o melhor
de si; Josino Bentes Monteiro lembrou os
preceitos do Rotary, o estreitamento das relações de companheirismo e a convergência e a
diversidade dentro da cultura da paz.
Encerramento - Nada mais havendo a ser
tratado, o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus agradeceu, uma vez mais, a presença de
todos, a oportunidade da proveitosa discussão
de questões relevantes para o bom desempenho das atividades do nosso clube e encerrou
os trabalhos convidando a todos para
acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.
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Agenda

Datas comemorativas
Setembro

.
.

.

.

.

26 - Dia Nacional do Surdo
Dia Internacional das Relações
Públicas
27 - Dia de Cosme e Damião
Dia do Cantor
Dia da Caridade
Dia do Encanador
Dia do Turismólogo
Dia Mundial do Turismo
Dia Internacional do Idoso
Dia da Música Popular Brasileira
28 - Dia do Agricultor
Dia da Mãe Preta
Dia da Lei do Ventre Livre
Dia da Lei dos Sexagenários (1885)
29 - Dia da Bíblia
Dia do Policial
Dia do Petróleo
Dia do Anunciante
Dia do Professor de Educação Física
30 - Dia da Secretária
(Ver história e origem, pág. 10)
Dia do Tradutor
Dia do Jornaleiro
Dia do Ferroviário
Dia do Tuberculoso
Dia do Diário Oficial
Dia Internacional da Navegação

. 26 de setembro - segunda-feira
Reunião transferida para o RCSPSantana
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
. 12 de outubro - quarta-feira
Missa em homenagem ao Dia da
Criança
9 horas - Parque Estadual do Jaraguá
Concha Acústica
Celebrante: Padre Paulo Ribeiro Santana

Outubro

.

1º - Dia da Esquadra
Dia Mundial do Vendedor
Dia Nacional dos Vereadores
Dia do Representante Comercial
Dia Internacional das Pessoas da
Terceira Idade

Companheirismo
.

A companheira Ivone dos Santos Garcia
comemora aniversário nesta
segunda-feira, 26 de setembro.
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Ações
Ações comunitárias
comunitárias

Ações rotárias

Missa para as crianças no
Parque Estadual do Jaraguá

Campanha do Pé Calçado
faz mais doações

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.

.

Sessão solene festeja
bairro do Limão
. Uma sessão solene da Câmara Municipal
de São Paulo será realizada dia 3 de outubro
para homenagear o Dia do Bairro do Limão. O
evento acontece no tradicional Colégio Padre
Moye (Rua Professor João Leocádio, 151), às
19h30, por iniciativa do vereador Claudinho
de Souza. Pouco se sabe a respeito da
formação do bairro. Segundo os mais antigos,
por volta de 1890, havia um pé de limão bravo
na antiga Estrada da Freguesia do Ó, que era
usado como um ponto de referência pelos
primeiros moradores. Na sessão solene
serão homenageados membros das famílias
pioneiras que construiram a história do bairro.

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

Durante a Higiexpo 2011, 21ª Feira de
Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e
Conservação Ambiental, realizada de 3 a 5
de agosto no Pavilhão Amarelo do Expo
Center Norte, a Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi" arrecadou 195 pares de
sapatos. A ação do Rotary Club São PauloNoroeste acontecida no espaço cedido pela
Ação Social da Abralimp e os donativos já
foram entregues aos companheiros do clube
rotário, responsáveis pelo atendimento dos
pedidos de instituições e comunidades
assistenciais da região de atuação do
Noroeste. A Campanha do Pé Calçado é
permanente e alcança grande repercussão,
tanto pela arrecadação como pela doação
dos sapatos angariados. Em agosto, o jornal
Grafar Negócios & Serviços, que circula nas
regiões da Freguesia do Ó e de Pirituba,
noticiou os resultados da Campanha desde a
sua criação em 2002 até este ano.

.

Reflexão
Conte as Bênçãos
Faça uma pausa agora para pensar em cinco coisas na
sua vida pelas quais você é realmente grato e feliz.
Comece com a vida em si mesma, a beleza do mundo
criado por Deus, as oportunidades de aprender e de
crescer. Considere a sua família, seus amigos, as
pessoas que sinceramente o amam e o consideram.
Pense no seu lar, na sua fé, na sua comunidade, nas
alegrias que você tem experimentado e nas coisas que
você ainda espera alcançar.
Qualquer que seja a sua situação, certamente você tem
muitos motivos para gratidão.
Você não terá dificuldade para relacionar cinco coisas
na sua vida pelas quais você é realmente grato e feliz.
Pense nesses cinco ítens que você assinalou e pelos
quais você é grato. Medite nesses ítens e considere
quão ricamente abençoado você tem sido. Busque uma
maneira de genuinamente ser grato por esses cinco
ítens assinalados e você verá que descobriu cinco
maneiras de impulsionar a sua vida rumo a uma alegria
e realização ainda maior.
Quanto mais nos atemos ao lado positivo da vida, mais
positiva ainda a vida irá se tornar. Seja qual for o
desapontamento que você tem experimentado, sempre
haverá alguma coisa pela qual você pode ser
agradecido. Aprecie aquilo que é bom e o bom irá
crescer ainda mais.
Nélio DaSilva
"Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da
divina mão! Vem dizê-las, todas de uma vez.
E verás, surpreso, quanto Deus já fez".
(Hino evangélico, escrito por J. Oatman Jr.)
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Saudade eterna
. O amanhecer do dia 25 de
setembro foi de muita
tristeza para os companheiros do Rotary Club São
Paulo-Noroeste com a
chegada da notícia da
perda da estimada
companheira Dora Maria
Leme do Prado Gerodetti . Afastada há algum
tempo dos amigos do clube
por causa de um severo tratamento de saúde, a
esperança e o sentimento de todos eram de que ela
retornasse o mais breve possível ao nosso convívio.
Agora, fica a doce lembrança de uma amiga,
companheira sempre presente e uma pessoa afável,
simpática, que fazia do Rotary a extensão da sua família.
A companheira Dora Maria exercia o cargo de primeira
vice-presidente na atual gestão do RCSP-Noroeste. Foi
presidente no ano ano rotário 2007/2008. Ingressou no
Rotary Club São Paulo-Noroeste em 28 de novembro de
2005; era educadora e pedagoga; casada com o também
companheiro do Clube Orestes Gerodetti deixa os filhos
Franco, Frederico, Flávio, as noras Luciane e Manoela e
os netos João Vittor e Lorenna. Faleceu na madrugada
do dia 25 de setembro no Hospital Albert Einstein, onde o
corpo foi velado e seguiu, às 15 horas, para o Crematório
de Vila Alpina.
Sobre ela, escreveu o companheiro e sócio fundador do
Noroeste, Hercules Guilardi:
"Essa é o tipo de mensagem que jamais queremos
receber. Lamentavelmente perdemos nossa querida
companheira, nossa ex-presidente que deu muito de si
para o desenvolvimento do Rotary Club de São PauloNoroeste. Vamos dar todo o suporte para o nosso
Orestes, ele deve estar sofrendo muito. Perdeu sua
querida companheira, sua eterna namorada, aquela que
o fez feliz por muitos anos.
Nós perdemos, além da companheira, a amiga de
sempre; sua alegria e dedicação aos amigos foi sua
marca registrada. Lembraremos sempre da Dora alegre

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:

e sempre simpática com todos aqueles que tiveram a
felicidade de conviver com ela. Jamais a esqueceremos,
ficarão em nossa lembrança os momentos felizes das
nossas viagens, as reuniões de companheirismo, as
reuniões de trabalho.
Coragem, meu amigo Orestes, temos certeza que ela
está neste momento feliz e olhando para você e seus
filhos; ela está junto de Deus e de Nossa Senhora
Aparecida, que ela tanto venerou. Saudades, querida
companheira Dora".
Muitas mensagens de condolências continuam
chegando ao RCSP-Noroeste, as quais, emocionados,
agradecemos. Eis algumas delas:
"Do RC de Carnaxide, Distrito 1960, vão as nossas mais
sentidas condolências, tanto aos companheiros do
RCSP-Noroeste como para a família da companheira
Dora Maria que nos deixou".
Esmeralda Trindade, RC Carnaxide, Portugal
"Nós, do Rotary Club Florianópolis-Ingleses juntamo-nos
aos companheiros para lamentar a perda e enviar nossas
condolências à família e ao Rotary Club São PauloNoroeste".
Rotary Club Florianópolis-Ingleses, Santa Catarina
"Em nome dos associados do RCRJ Botafogo e no meu
próprio, recebam, neste momento de tristeza um abraço
fraterno e solidário extensivo à família da companheira
Dora".
Marlene Manso
"Os companheiros do RCRJ Braz de Pina lamentam pela
perda".
RC Rio de Janeiro-Braz de Pina
"Que Deus conforte a família e os amigos. Meus
sentimentos".
Angela Victorio
"Aos familiares da querida Dora minhas condolências.
Dora, um modelo de grandeza no sofrimento e na dor. A
lembrança de seu amor e carinho para com sua familia e
amigos deixa saudades mas, também, o exemplo de uma
grande mulher".
Terezinha Abreu, NRDC Vida e Esperança
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Acontece
Acontece na
na região
região
Ferroanel X Rodoanel na Cantareira

. O trecho Norte do Rodoanel continua causando
muita intranquilidade e apreensão entre os
moradores da região da Cantareira, que contestam
os argumentos dos empreendedores. Para um
grupo de moradores do entorno da Serra da
Cantareira, o Rodoanel Norte não atende as

mínimas expectativas de redução do tráfego de
caminhões nas principais avenidas de São Paulo,
além de provocar desmatamento, poluição e
degradação da serra. A construção do Ferroanel,
anel ferroviário no mesmo trecho, é, para muitos,
uma alternativa viável e quatro vezes mais barato
que o Rodoanel.
O Ferroanel foi anunciado semana passada pelos
governos estadual e federal, a um custo de R$ 1,2
bilhão e com a função de escoar a produção agrícola
do interior do Estado de São Paulo para o porto de
Santos.
O trecho Norte do Ferroanel terá 60 quilômetros,
entre Itaquaquecetuba e Jundiaí, passando pela
Serra da Cantareira, próximo ao traçado do
Rodoanel.

Seminário discute o que bullying
. Acontece nesta segundafeira, dia 26 de setembro,
na Câmara Municipal de
São Paulo, o seminário
Bullying???, evento que
tem por objetivo contribuir
para a compreensão de
como são constituídas as
ações consideradas
violentas. A iniciativa é do
vereador Eliseu Gabriel
que promove o Seminário
em conjunto com o
Sindicato dos Professores
e Funcionários Municipais de São Paulo (Aprofem),
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e
Educacional (Abrapee), Conselho Regional de
Psicologia (CRP), Grupo Interinstitucional Queixa
Escolar e o Sindicato dos Especialistas de
Educação do Ensino Público Municipal de São
Paulo (Sinesp).

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

O vereador lembra que idealizou o seminário
Bullying??? para que, além de compreendermos
como ocorrem as ações consideradas violentas,
conforme as condições sociais, políticas e
educacionais em que tais fatos acontecem, seja
proposta uma reflexão sobre princípios que devem
fundamentar políticas públicas que contribuam para
enfrentar condições geradoras de ações violentas e
de constrangimento. Câmara Municipal de São
Paulo - Salão Nobre, Viaduto Jacareí, 100, 8º andar,
dia 26 de setembro, das 13 às 17h30. Inscrições
gratuitas pelo site: www.eliseugabriel.com.br

Mercado de Pirituba comemora 39 anos
. O Mercado Municipal de Pirituba, um dos símbolos
mais conhecidos do bairro, completa 39 anos em
outubro. E para comemorar a data está sendo
preparada uma grande festa no dia 9 de outubro.
Abrindo a comemoração, haverá apresentação do
Coral da Universidade de São Paulo, seguida de
shows com artistas regionais de pop, rock, MPB,
sertanejo, samba e pagode; nos intervalos de cada
atração, a animação fica por conta de DJ´s. O evento
é gratuito e acontece das 13 às 18 horas no páteo do
Mercado, Rua Almirante Isaias de Noronha, 163,
Pirituba.

Rosas de Ouro faz festa
para os professores
. A Secretaria de Educação, regional zona noroeste
e a Sociedade Rosas de Ouro promovem no
sábado, 1º de outubro, uma grande festa em
homenagem aos professores. O "Valeu Professor"
acontece na quadra da tradicional escola de samba,
com início às 22 horas, indo até às 3 horas da
madrugada; o evento é gratuito e tem a coordenação
de Eliana e Tieta; mais informações para retirada do
convite, obrigatório, pelo telefone: 3931-4555. A
Sociedade Rosas de Ouro fica na Rua Coronel
Euclides Machado, 1066, Freguesia do Ó.
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Acontecimentos rotários
Rotary apoia projeto de reconhecimento da filiação das crianças
. A juiza titular da 1ª Vara de Família de Duque de
Caixas, Rio de Janeiro, doutora Mafalda Lucchese,
foi homenageada por advogados, autoridades do
município e colegas do meio jurídico, dia 15 de
setembro, em solenidade no prédio do Fórum de
Duque de Caxias. Na ocasião, a magistrada
apresentou seu projeto "Toda Criança Tem Direito à
Filiação" ao responsável pelo Cartório do RCPV do
1º Distrito da Comarca. O projeto, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e a Promotora de
Justiça, dra. Jacqueline Abecassis, reforça o direito
de toda criança ter o nome dos genitores em seu
registro de nascimento. Com ele, uma parceria foi
feita entre as escolas e creches municipais de
Caxias no sentido de estimular as diretoras a
solicitarem a cada mãe daquela criança que não
possua paternidade estabelecida que informe os
dados do pai. A autora do projeto de lei estadual 187,
que destacou a importância social da busca pelo
reconhecimento da filiação das crianças é a
deputada Claide Maria Zito.

Indaiatuba reinaugura relógio de sol

O projeto conta, também, com o apoio do Rotary
Club, da OAB e da Maçonaria de Duque de Caxias.
Estiveram presentes na solenidade que
homenageou a juíza Mafalda Lucchese os
companheiros Anselmo Shuett de Almeida,
presidente do RC Duque de Caxias; João W. Trigo,
presidente do RCDC-Nilo Peçanha e Domênico
Gullo, presidente do RCDC Jardim Primavera.

Visitas oficiais do
Governador
. Nesta semana, o governador do Distrito 4430,
Ennio Caramella, visita oficialmente os seguintes
clubes:

. Os companheiros do Rotary Club de Indaiatuba,
São Paulo, trabalharam no projeto de revitalização
do marco rotário do 50º aniversário do clube - o
Relógio de Sol - localizado no Parque Ecológico, no
cruzamento entre as avenidas Engenheiro Fábio
Roberto Barnabé e Fabio Bicudo, no Jardim
Esplanada. O monumento recebeu nova pintura nas
cores azul e amarela e o emblema do Rotary
International foi trocado por uma versão mais bonita
e resistente. Houve pintura das imediações e a
Prefeitura colaborou com a instalação de um totem
indicativo, de um painel explicativo e com a
jardinagem do local.
A solenidade de reinauguração aconteceu sábado,
dia 24 de setembro e contou com a presença de
autoridades municipais, dos companheiros
rotarianos, colaboradores e parceiros no servir.

Palestra sobre nutrição e bem-estar
. O Rotary Club São Paulo-Memorial da América
Latina promove palestra sobre Nutrição: Bem-Estar,
proferida por Marilda Toledo. Terça-feira, dia 27 de
setembro, durante reunião festiva a ser realizada no
Golden Tulip Plaza, à Alameda Lorena, 360, Jardim
Paulista, com início às 20h30. O preço para adesão de
convidados é R$ 55,00.

26 de setembro - segunda-feira
RCSP-Santana
27 de setembro - terça-feira
RC de Mairiporã
28 de setembro - quarta-feira
RCSP-Mooca
30 de setembro - sexta-feira
RCSP-Água Fria Centenário
3 de outubro - segunda-feira
RCSP Mandaqui

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros

Produtos

Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência . Transportes
Condominio
Previdência

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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Geral
30 de setembro

Dia da Secretária
. O trabalho da secretária mudou muito com o decorrer do tempo. Se antes precisava ser uma
exímia datilógrafa e fazer exatamente o que o chefe determinava, hoje ela assume uma posição
mais independente, tomando decisões e peneirando o que deve ou não chegar às mãos da chefia.
A datilografia e a taquigrafia foram deixadas para trás e substituídas pelas novas tecnologias.
Outro aspecto que também mudou foi a clássica divisão de secretária júnior (iniciante), plena
(meio de carreira) e sênior (executiva). Algumas empresas podem até usar as denominações, mas
atualmente mesmo uma estagiária já pega um volume de trabalho compatível com o de uma
profissional.
A moderna secretária é praticamente assessora da presidência ou diretoria para a qual trabalha.
Além de gerenciar a qualidade das atividades que desenvolve na empresa, também administra a
agenda particular dos executivos. É tarefa de extrema confiança, que exige discrição.
A rotina diária de uma secretária exige postura, discernimento e habilidade.

Origem do dia
. Durante a segunda fase da Revolução Industrial, iniciada em 1860, Christopher Sholes inventou

um tipo de máquina de escrever. Sua filha, Lilian Sholes, testou o invento, tornando-se a primeira
mulher a escrever numa máquina, em público.
Lilian Sholes nasceu em 30 de setembro de 1850. Por ocasião do centenário do seu nascimento,
as empresas fabricantes de máquinas de escrever fizeram diversas comemorações. Entre elas,
concursos para escolher a melhor datilógrafa. Esses concursos alcançaram sucesso, passando a
repetir-se anualmente, no dia 30 de setembro. Como muitas secretárias participavam, o dia
passou a ser conhecido como o "Dia das Secretárias".
Com o surgimento das associações de classe das secretárias do Brasil, apareceram os
movimentos para o reconhecimento da profissão. Das atividades das associações, uma das
consequências foi a divulgação e popularização do dia 30 de setembro como sendo o Dia da
Secretária.
Há, também, o Dia Internacional da Secretária, que é comemorado na última quarta-feira do mês
de abril.

Como surgiu a profissão
. Segundo estudiosos, a palavra Secretária tem origem no latim e deriva dos seguintes termos:
Secretarium - lugar retirado. Secretum - lugar retirado, retiro. Secreta - particular, segredo.
Com o tempo, ocorreram mudanças tanto no significado como na grafia desses termos surgindo,
assim, secretária (o).
Os primeiros registros da profissão Secretária datam dos tempos dos faraós, sendo exercida pelo
sexo masculino, na figura dos escribas. Com a Revolução Industrial, volta a aparecer a função de
secretário e após as duas guerras mundiais, por falta de mão-de-obra masculina, observa-se o
surgimento da figura feminina, bastante atuante na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a
mulher surge como secretária na década de 50. Nessa mesma época houve a implantação de
cursos voltados para a área como, por exemplo, datilografia e técnico em secretariado.
Nas décadas de 60 e 70 acontece a expansão da profissão, mas somente a partir dos anos 80 a
categoria conseguiu, por meio de muita luta, a regulamentação da profissão, com a assinatura da
Lei nº 7377, de 30/9/1985.

Santo protetor
São Jerônimo é o santo protetor das secretárias. Ele foi secretário do Papa Dâmaso, que
governou a Igreja Católica de 367 a 384 e seu dia é 30 de setembro.

.

(Fonte: www.velhosamigos.com.br - www.brasilescola.com.br - www.portalsaofrancisco.com.br)

