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Presidente R I
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Clubes afilhados

RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança
Rotaract Club São Paulo/Noroeste

. Na segunda-feira, 26 de setembro, o RCSP Noroeste
transferiu sua reunião para participar da festiva do RCSPSantana. Naquela ocasião, o simpático clube co-irmão recebeu
a visita oficial do governador do Distrito 4430, Ennio Caramella.
(Pág. 3)

Encontro em São Paulo
debate psoríase e vitiligo

. Evento gratuito na
Câmara Municipal de São
Paulo oferece
oportunidade para
médicos, especialistas,
profissionais e estudantes
da área da saúde e leigos
ampliarem debate e
conhecimentos sobre
essas doenças.
(Pág. 4)

Voluntariado,
fazendo o bem ao próximo e a si mesmo
. Estudos revelam que a prática do voluntariado só traz benefícios,
para quem recebe a boa ação e para quem se doa. Fazer o bem faz
muito bem ao próximo e à saúde de si mesmo.
(Pág. 10)
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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 B. 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

. Outras publicações
Carta Mensal, Governador Distrito 4430,
Set/11

. E-mails
Retribuição
"Agradeço a gentileza do envio do boletim
do RCSP-Noroeste e também a
parabenizo pelo formidável trabalho.
Receba nosso fraterno abraço".
Carlos Alberto Sales Marangoni,
diretor de protocolo do RC
Presidente Prudente, SP
Elogio
"Obrigada, recebi o seu excelente
boletim".
Suzy Munõz de Navarro,
RC Salamanca de Monterrico
Privilégio
"Ser rotariano não é um direito, é um
privilégio. Não se esqueça, existem dois
tipos de rotarianos que realmente contam:
aqueles que assumem compromissos e
aqueles que se encontraram. E eu cito
uma famosa frase de Bertold Bretch:
Há homens que lutam um dia e são bons.
Há outros que lutam um ano e são
melhores. Há alguns que lutam muitos
anos e são muito bons. Mas há aqueles
que lutam toda a vida, estes são
indispensáveis".
RC Maranga, no Facebook
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Relato da última reunião
Noroeste transfere reunião e
participa da festiva do RCSP-Santana

. Para prestigiar a reunião festiva da visita oficial do
Governador do Distrito 4430 ao RCSP-Santana na
noite de 26 de setembro, o Rotary Club São PauloNoroeste transferiu sua reunião ordinária desse dia
para a Churrascaria Anhembi, local escolhido pelos
companheiros do Santana para esse encontro
especial. O Noroeste retribuia, assim, a gentileza do
RCSP-Santana que no dia 29 de agosto transferiu
sua reunião para realizá-la em conjunto conosco.
Naquela ocasião, o nosso clube comemorou 39
anos de fundação e recebeu a visita oficial do
governador Ennio Caramela.
Na abertura da sessão solene, o presidente Miguel
Soler Perez Filho solicitou que os presentes o
acompanhassem no minuto de silêncio em memória
da nossa companheira Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti, falecida no domingo, dia 25 de setembro.
A mesa diretora dos trabalhos na reunião do RCSPSantana foi constituida da seguinte forma: lugares nº
1, presidente Miguel Soler Perez Filho; nº 2 governador Ennio Caramella; nº 3 - Yara Stella
Caramella, esposa do governador do Distrito 4430;
nº 4 - Maria de Lourdes Souza Soler, esposa do
presidente do RCSP-Santana; nº 5 - Romeu Giora
Junior, EGD 2001/2002 e companheiro do RCSPNorte; nº 6 - Juvenal Antonio da Silva, EGD
2008/2009 e companheiro do RC Suzano; nº 7 - Vitor
Palmieri Vrech Rigo, presidente do RC Guarulhos-

Aeroporto; nº 8 - Edinalvo Raimundo de Jesus,
presidente do RCSP-Noroeste; nº 9 - Salvador
Nunes Gentil, presidente do RCSP-Norte; nº 10 Percival Piza de Toledo e Silva, presidente do Lions
Club Indianópolis e representante da OAB-São
Paulo; nº 11 - José Pio Ferreira, do RC
Guarulhos/Vila Galvão, clube da Governadoria.
Participaram, também, da reunião os presidentes
humanitários dos clubes: RCSP-Pirituba, Maria
Aparecida Torres de Souza; RC Guarulhos
Norte/Centenário, Marcos Eduardo Blasio.
Foram prestadas homenagens à companheira
Conceição, do RCSP-Santana e ao senhor Katio
Kanashiro, que receberam o título Paul Harris; os
companheiros Claudete e Paulo Jakubowshi
receberam o título Major Dornor pela contribuição de
US$ 10.000 à Fundação Rotária. Após a saudação
do governador Ennio Caramella, os agradecimentos
do presidnte do RCSP-Santana e entrega de flores
às esposas dos presidentes humanitários e
companheiras presidentes e representantes de
clube, foi anunciada a estatística da reunião:
presença de 3 governadores, 9 clubes
representados, 80 companheiros e 7 convidados,
totalizando 87 pessoas. O RCSP-Norte recebeu o
troféu de maior caravana e o RCSP-Guarulhos
Norte/Centenário, o de caravana mais distante.

(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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Acompanhando o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus participaram da reunião os companheiros do
RCSP-Noroeste: Bruno Leone, Celia Morau, Maria
Cristina da Silva, Francisco Miguel Vaz de Lima,
Maria Bernadette Cola, Josino Bentes Monteiro,
padre Paulo Ribeiro Santana, João Carlos dos
Santos e Messias Manoel de Oliveira.

Debate
Psoríase e Vitiligo em debate
Câmara Municipal de São Paulo promove o
maior evento gratuito de Psoríase do Brasil

. No próximo sábado, dia 8 de outubro, acontece na
Câmara Municipal de São Paulo um grande evento
voltado para profissionais da área da saúde,
pacientes portadores de psoríase ou vitiligo, seus
familiares e pessoas próximas.
Os 9º Encontro Municipal, 7º Encontro Nacional de
Psoríase e 4º Encontro de Vitiligo são organizados
pelo vereador Gilberto Natalini e promovidos em
parceria com o médico dermatologista Cid Yazigi
Sabbag.

Será um dia inteiro de palestras e cursos, entre
outras atividades. Para os médicos e estudantes de
medicina haverá o 2º Curso de Capacitação em
Psoríase e Vitiligo e Protocolo para profissionais de
enfermagem, fisioterapia, nutrição e podologia.
Ambos com certificado de participação.
Segundo os organizadores, o objetivo dos
Encontros é contribuir para mudar a história da
psoríase e vitiligo no Brasil.
Como acontece anualmente, o RCSP-Noroeste e a
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi
participam do evento como apoiadores. Entre os
apoiadores de patrocínio está a empresa Leone
Equipamentos, do companheiro Bruno Leone.
Dia 8 de outubro, sábado, das 8h30 às 17 horas, na
Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí,
100, Bela Vista.
Mais informações sobre inscrições no telefone:
(11) 3396-4405 e nos sites: www.natalini.com.br
www.clinicasabbag.com.br e www.anggulo.com.br

Para tudo que você pensar, dizer
ou fizer, Aplique a Prova
Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?
3. Criará boa vontade
e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os
interessados?
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Agenda
.

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

.

26 de novembro
Paella & Bingo Beneficente
Salão de Festas Pompéia
Rua Coatoxó, 1289, a partir das 16h
Convite: R$ 60,00 por pessoa
Faça desde já a sua reserva com o
companheiro Bruno Leone

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

Rotary Club São Paulo-Noroeste

Datas comemorativas
Outubro
. 3 - Dia da Abelha
Dia do Barman
Dia do Dentista
Dia do Latino-americano
Dia Pan-americano do Dentista
Dia do Petróleo Brasileiro
. 4 - Dia da Natureza
Dia do Lobinho
Dia da Ecologia
Dia Mundial da Anistia
Dia Internacional do Poeta
Dia do Agente de Saúde
. 5 - Dia das Aves
Dia do Bóia-fria
Dia Universal da Criança
Dia Mundial da Habitação
Dia do Morador de Cortiço
Dia Internacional do Professor
. 6 - Dia do Prefeito
. 7 - Dia do Município
Dia do Compositor Brasileiro
Dia das Congadas (Minas Gerais)
Dia Internacional pela Prevenção das
Catástrofes Naturais
. 8 - Dia do Nordestino
Dia do Direito à Vida
. 9 - Dia do Atletismo
Dia Mundial dos Correios

Outubro, mês dos
serviços profissionais
. No Rotary, outubro é o mês dedicado aos
serviços profissionais, época em que os clubes
dão destaque aos negócios e à carreira
profissional de todos os rotarianos e enfatizam a
prática rotária de respeito por altos padrões
éticos.
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Companheirismo
Visitas e troca de gentilezas

. No dia 15 de setembro, os companheiros do RCSPNoroeste Josino Bentes Monteiro e padre Paulo
Santana Ribeiro visitaram o RCSP-Sumaré, onde
foram calorosamente recebidos, conheceram novos
companheiros; trocaram lembranças e renovaram
convite para futuras visitas entre os dois clubes.

. Outro clube visitado pelo Noroeste foi o RCSP-Alto
da Lapa. O companheiro Josino Bentes Monteiro
esteve naquele simpático clube do Distrito 4610 dia
28 de setembro, quando entregou o troféu da Paz ao
presidente Cesar Romero, convidou-o e os demais
companheiros para participarem de uma reunião do
Noroeste e foi convidado para a reunião festiva do
dia 5 de outubro. Nessa ocasião, o clube lapeano
recebe a visita oficial da governadora do Distrito
4610, Ligéia B.A. Stivanin.

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

. Os companheiros Celia Morau e Josino Bentes
Monteiro participaram da reunião do RCSP-Lapa,
dia 21 de setembro. Na ocasião, puderam rever
amigos de longa data, trocar informações sobre as
atividades dos dois clubes que, embora de distritos
diferentes, mantém muitas características em
comum. O companheiro Josino homenageou a
presidente Therezinha Penteado A.C. de Oliveira
com o troféu da Paz e a companheira Celia Morau
reiterou o convite para que os lapeanos visitem o
RCSP-Noroeste proximamente.

Reflexão
As mãos do Rotary

No Rotary,
mãos comandam, mãos obedecem,
mãos dirigem,
mãos semeiam, mãos afagam,
mãos aplaudem, mãos ajudam,
mãos ensinam, mãos aprendem.
No Rotary,
mãos são antenas vivas por onde se exterioriza
nossa própria vida material e espiritual.
No Rotary
estão e estarão as mãos que curam, que
indicam caminhos,
que conduzem o alimento ao faminto e o
remédio ao doente.
No Rotary,
as mãos que ninam crianças,
as mãos que cumprimentam,
as mãos que sinalizam,
as mãos que exigem,
as mãos que doam,
as mãos que vêem e prevêem,
os sinais mais convincentes de
nossa passagem pela Terra.
(Colaboração de Wanderlino Arruda)
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Saudade eterna
. O falecimento da companheira Dora Maria Leme do Prado Gerodetti continua repercutindo nos meios rotários
de São Paulo e de várias regiões do País. Muito querida de todos os companheiros e amigos que conquistou
desde sempre, 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 14 horas, para o Crematório de Vila Alpina. A missa de sétimo dia em sua intenção foi celebrada dia
30 de setembro, às 19 horas na Paróquia São Domingos, no bairro de Perdizes.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste, sensibilizado, agradece todas as manifestações de pesar recebidas, entre
as quais estas que chegaram recentemente:
"A companheira Dora não precisa mais de Fé porque tudo já lhe foi revelado, de Esperança porque já alcançou
o Reino do Céu, mas a virtude do amor é transcendental e perdurará para sempre, ligando-a aos seus
companheiros, amigos e familiares. E a saudade? É a vontade que a gente tem de ver de novo, diz o cearense,
que ela não perturbe os corações por muito tempo, pois, o amor está presente em Deus e na humanidade pelo
seu Espírito. Esta é a nossa Fé".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
"A Dora e o Orestes sempre foram muito especiais em nossas vidas. Muito antes de pensarmos em Rotary,
Dora e Orestes, Regina e eu já uníamos nossas orações e nossa fé no Encontro de Casais com Cristo na
Paróquia São Luís. Foram doze anos de parceria, emoção e afeto. A mais de 8 mil quilômetros, no interior de
Portugal, somos surpreendidos pela perda da Dora. Ao querido amigo, companheiro, irmão em Cristo Orestes,
nosso carinho e a fé de que a saudade venha com lembranças dos momentos de alegria e muito amor de uma
vida muito especial".
Regina e Paulo Chedid
"Ficamos muito tristes ao sabermos do falecimento da Dora Gerodetti. Ela foi uma das pessoas que passaram
por este mundo suavemente. Com seu sorriso, jeito afável e carinhoso, deixava a todos encantados. Foi uma
grande perda, principalmente para o Noroeste. Mas o Pai sabe bem o que faz. Pessoas como a Dora não
falecem. Permanecem para sempre vivas em nossas vidas, em nossas recordações".
Isaura e Romano Iughetti
"Externo meu mais profundo pesar pelo falecimento da companheira Dora, a quem eu tinha grande admiração e
carinho. Pena que não pude estar presente ao velório, pois estava viajando. Por favor, transmita aos
companheiros e familiares meus profundos sentimentos e tenho certeza de que ela já se encontra na Pátria
Celeste".
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira, RC São Paulo
"Aos companheiros do Rotary Club de São Paulo-Noroeste o nosso pesar e sentimento pela perda".
Wilson e Erica Colen, RC Bertioga-Canal, SP

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:
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Acontece na região
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.

.

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

Bairro do Limão
festeja 90 anos
. Dando prosseguimento às festividades dos 90
anos do bairro do Limão, a comunidade se reúne
nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, no Colégio
Padre Moye, a partir das 19h30, para celebrar
ilustres moradores e pessoas com bons serviços
prestados ao bairro, em diversas áreas de atuação.
A sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo
que acontece no local por iniciativa do vereador
Claudinho de Souza presta homenagem ao Grupo
Carnavalesco Não Empurra que é Pior, Darci
Aparecida Maeda Moreira da Silva, Vladimir
Fernandes de Almeida, Nelson Correia da Silva,
Paulo Roberto Baraçal, Clínica Cinsam, Reginaldo
Privato, Luiz Carlos Marques, Pedro Antonio
Carnaval, Áureo Cazelato, Celeste Giolo, Humberto
Colepicolo (em memória) e Maria da Conceição
Aparecida Jácomo. O Colégio Padre Moye fica na
Rua João Leocádio, 151. E no dia 12 de outubro
haverá festa para as crianças no Campo da Vila
Prado (Rua Maria Elisa Siqueira), das 10 às 22
horas.

História do bairro
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 ponto de
referência pelos primeiros moradores. Várias casas,
olarias e um estrada de terra começaram a aparecer
na década d e 30. Em 1935, chegou a primeira linha
de ônibus. O bairro passou a ter características
próprias de urbanização com a instalação de rede de
água e asfalto da principal via de acesso da cidade à
Avenida Tomás Edson, antiga Estrada do Caminho
do Porto, na época da administração do prefeito
Jânio Quadros. Duas construções são consideradas
marcos históricos do bairro: o Colégio Padre Moye,
fundado em 1942 e a Paróquia Santo Antonio do
Limão, em 1939.

Curso de limpeza e
desinfecção de superfícies
. AAbralimpe promove dia 5 de outubro, das 8h30 às
17h30, o curso Limpeza e Desinfecção de
Superfícies em Serviços de Saúde. O curso que
abordará legislação, recursos humanos, perfil
profissional, aspectos comportamentais, riscos
relacionados à superfícies de ambiente, entre outros
temas, é voltado para gestores e demais líderes do
serviço de limpeza em serviços de saúde,
enfermeiros, administradores hospitalares,
profissionais de hotelaria atuantes em serviços de
saúde e áreas afins.
Taxa de inscrição: R$ 250,00; valor para associados
da Abralimp: R$ 150,00. Inscrições e informações
pelo telefone (11) 3079-2003 e no e-mail:
uniabralimpe@abralimp.org.br
A Abralimp fica na Avenida Nove de Julho, 5593, cj.
22/23, Jardim Paulista, São Paulo.
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Acontecimentos rotários
Mafra promove campanha de
coleta de livros escolares

ShelterBox está pronta para
atender nas Filipinas

. O Rotary Club de Mafra, Portugal, comemora

. Os membros da Equipe de Resposta
ShelterBox, Jose Ongkiko e Abner Tayco, das
Filipinas, estão avaliando a necessidade de
ajuda de emergência após a passagem do tufão
Nesat que atingiu o país dia 27 de setembro. O
tufão atingiu a região de Luzon, desencadeando fortes enchentes, cortando a energia e detendo a atividade diária na capital Manila. Os
moradores não tiveram outra escolha senão
andar pelas enchentes que chegavam às suas
cinturas, evitando galhos e detritos que voavam. O tufão gerou ondas tão altas que as
palmeiras de alguns bairros à beira-mar submergiram completamente. As condições extremas causadas pelo tufão Nesat levou as
autoridades a ordenar que mais de cem mil
pessoas evacuassem suas casas com medo de
novas inundações. Tom Lay, coordenador de
operações da ShelterBox disse: "infelizmente,
as Filipinas é uma área vulnerável a desastres e
como tal, temos sempre uma contingência de
caixas no país prontas para serem implantadas
como o apoio da nossa filial, a ShelterBox
Filipinas. Temos especialistas preparados na
área para atender rapidamente as vítimas".

o êxito da campanha de recolhimento e entrega
de livros escolares aos alunos carentes daquela
comunidade. Iniciada na primeira quinzena de
agosto, o Clube solicitou à comunidade a
entrega de livros escolares excedentes e que se
destinavam ao atendimento dos pedidos que
havia recebido até então. Com a ajuda da
imprensa local, a campanha atingiu seus
objetivos. O Clube informa que ainda dispõe de
exemplares de livros didáticos para alunos dos
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11º e 12º anos.
Mais informações no site: www.rotaryclubmafra.pt/

Visitas oficiais do
Governador
Nesta semana, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente os
seguintes clubes:
3 de outubro - segunda-feira
RCSP Mandaqui
4 de outubro - terça-feira
RC de Mogi das Cruzes - Oeste
5 de outubro - quarta-feira
RCSP-Jaçanã
6 de outubro - quinta-feira
RCSP-Parada Inglesa-Centenário
11 de outubro - terça-feira
RCSP-Freguesia do Ó

.

RI escolhe
presidente 2013/14
. Ron D. Burton, associado do Rotary Club de
Norman, Estados Unidos, foi escolhido pela
Comissão de Indicação como presidente do
Rotary International para 2013/2014.
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Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
e-mail: sbarbara97@ig.com.br

Rotary Club de São Paulo Noroeste 10
Geral
Faça o bem
Ajudar o próximo traz benefícios para a saúde

E

xiste boa ação altruísta? A polêmica é grande, mas uma coisa é certa: fazer o bem sempre traz um retorno
positivo para quem o pratica, por mais que não o espere. Alan Luks, diretor executivo da instituição Big
Brothers/Big Sisters of New York, concluiu, através de um estudo feito com mais de três mil voluntários,
que aqueles que tinham o costume de fazer o bem estavam dez vezes mais propensos a terem uma boa saúde
do que aqueles que não faziam nada pelo próximo.
O trabalho de Luks foi publicado no livro "The Healling Power of Doing Good" (O Poder Criativo de Fazer o Bem,
em tradução livre) onde cunhou o termo "helper´s high", que é o sentimento de calor humano, boas energias e
sentimento eufórico proveniente do ato de ajudar o próximo. Entre os benefícios do "helper´s high" estão a
reversão de sentimentos como depressão, hostilidade, isolamento da sociedade, que podem causar estresse,
úlceras, etc. A liberação de endorfina envolvida neste processo diminui a percepção e a intensidade da dor. O
trabalho voluntário aumenta a autoestima, felicidade, otimismo e a conexão criada com alguém desconhecido,
de amor e amizade, e ainda reforça o sistema imunológico.
O voluntariado não é incomum no Brasil. Para a coordenadora do voluntariado da Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (ABRACE), Marcia Caminha, "o
espírito solidário e o envolvimento em ajudar o outro é uma coisa muito forte entre os brasileiros. As pessoas
vêm pelos interesses e motivos pessoais mais diversos. Acredito muito no sentido da participação e
envolvimento que proporciona para a sociedade. Não é so fazer uma ação, é uma atitude que tem que ter para
com a sociedade".
Pessoas que já passaram dos 50, que estão precisando enfrentar as perdas que vêm com a idade, encontram
no trabalho voluntário uma maneira de preencher suas vidas com algo positivo. "A chegada da maturidade é um
processo confuso, pois se sentem limitados, mas ainda querem participar. Uma das questões levantadas é
poder se engajar como voluntário por uma causa. Tem acontecido hoje com pessoas de mais idade se
envolverem com o voluntariado. Tenho um conceito de voluntariado que é ser um ser humano melhor. Acredito
que um voluntário traga para a instituição conhecimento técnico e/ou de vida, talento e tempo. Ter alguém que
dedique quatro horas semanais se disponibilizando para o outro tem um valor inestimável para a instituição",
destaca Márcia.
É dando que se recebe. Quando parte de você é doada ao outro, ele irá doar parte dele a você. Para Márcia
"toda ação gera uma reação. Quando uma pessoa abre o coração para outras, o deixa aberto para receber
também. Pode ser um sorriso, um abraço, a sensação de ser útil, necessário. Isso mexe muito com as pessoas.
A primeira coisa necessária para ser voluntário é ter disponibilidade para se envolver com o outro. O trabalho
não deve ser algo sistemático, mas deve ser feito com comprometimento e responsabilidade. Afinal, você vai
interferir na vida do outro".

Voluntários do Rotary
. Voluntários do Rotary prestam serviços em clínicas remotas, campos de refugiados, hospitais
improvisados, povoados primitivos e em suas próprias comunidades. Muitos dos voluntários são
profissionais da área de administração, desenvolvimento comunitário, educação, produção alimentícia,
saúde pública e saneamento básico.
O programa Voluntários do Rotary faz parte da avenida dos Serviços Profissionais no âmbito do clube,
distrito e internacional. Rotarianos e não-rotarianos que queiram servir como voluntários devem se
inscrever na sede mundial do RI para que seus nomes sejam incluídos na Rotary Volunteers International
Volunteers List, Rotary Volunteers International Site List e Rotary Volunteers Resource List. Por meio
desses, os voluntários localizam projetos e tomam providências necessárias diretamente com os
coordenadores.
A Fundação Rotária fornece fundos para cobrir as despesas de transporte aéreo e uma modesta ajuda de
custo aos Voluntários do Rotary registrados que sejam rotarianos, rotaractianos e ex-participantes de
programas da Fundação que tenham recebido convite de um Rotary Club do país anfitrião. Estes não
recebem salário ou honorários pelos serviços. Voluntários do Rotary já compartilharam seus
conhecimentos especializados com inúmeros projetos de prestação de serviços em todo o mundo.
Fonte: portal maisde50.com.br e ABC do Rotary)

