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Companheiros do Noroeste participam do
Encontro de Psoríase e Vitiligo e
promovem Campanha do Pé Calçado
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Comissões de Serviços

. Mais uma vez, como ocorre habitualmente há alguns anos, o Rotary
Club São Paulo-Noroeste participou do evento público sobre Psoríase
e Vitiligo realizado na Câmara Municipal. Um grupo de companheiros
do Clube aproveitou a oferta do espaço cedido pela organização para
divulgar a imagem do Rotary e a Campanha do Pé Calçado. (Pág. 6)

Dia da
Criança é
festejado
em toda
parte
. Celebrar o Dia da Criança vai muito além
do ato de presenteá-las em uma data
comercial. Para reverenciar as crianças e
oferecer a elas oportunidades de
crescimento e cidadania, a sociedade,
incluindo os rotarianos, se mobiliza na
promoção de muitos eventos especiais.
(Págs. 6, 8 e 10)

Distrito 4430 faz
Seminário
voltado para as
novas gerações
. Evento promovido
pela Comissão Distrital
de Novas Gerações
será realizado dia 15 de
outubro no Ceu
Aricanduva. O objetivo
é apoiar o sucesso
pessoal e profissional
dos jovens,
reconhecendo a
diversidade de suas
necessidades. (Pág. 7)
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Correspondência recebida
. Boletins

RCSP-Nove de Julho
RCSP-Parque Continental
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Fortaleza-Dunas, CE
RC Pato Branco, Paraná
RC do Recife, Pernambuco
RC Recife-Casa Amarela, Pernambuco
RC Duque de Caxias, Rio de Janeiro
RC Lanus, Buenos Aires, Argentina
RC de Carnaxide, Portugal
RC Mafra, Portugal

. E-mails

"Reencaminhamos e-mail recebido do RCSPNoroeste com o nosso reconhecimento por
mais uma vez destacar uma atividade do
nosso clube. Obrigada companheiros do
Noroeste".
RC de Mafra, Portugal
"Acuso o recebimento do boletim e desde já
agradeço e os parabenizo pela iniciativa. São
através de iniciativas como essas que o Rotary
Club tem a oportunidade de se conhecer e
incentivar o companheirismo.
Infelizmente, não sei a quem agradecer
individualmente, por isso vai um
agradecimento geral: parabéns a todos".

Carlos Alberto, RC Osasco, SP, Distrito
4610
"Obrigado (pela remessa do boletim). Até acho
que o número de companheiros do seu clube é
pequeno, mas, pelo o que eu leio no boletim, a
"convivência" faz seu clube muito forte e
saudável, com pessoas eficientes e resultado
eficaz".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte,
DF
"É com imensa satisfação que leio e
acompanho os trabalhos desse maravilhoso
clube; serve de inspiração para os trabalhos
que realizo aqui, tanto no RC Indaiatuba
quanto na vida pessoal, suas realizações e
conduta são um exemplo de vida. Parabéns".
Cleonir Bertipaglia, RC de Indaiatuba, SP
"Parabéns pelo boletim. Só uma jornalista
como você poderia apresentar tal qualidade.
Obrigada pela visita e por suas informações".
Therezinha P. C. A. de Oliveira, RCSP-Lapa
"Parabéns pelo trabalho. (O boletim) está
bonito de ver e cada vez melhor".
Luiz Paulo, RCSP-Parque Continental
"Agradeço o envio do excelente boletim".
Salvador Strazzeri, EGD 1994-95

Associados
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
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

Rotaract Noroeste programa ações no
Dia da Criança e apresentação esportiva
. O Rotaract Club São Paulo-Noroeste, afilhado do Rotary Club São Paulo-Noroeste, apesar do pouco tempo de existência, vem
se firmando como um grupo atuante na região, criando oportunidades de inserção social de jovens da comunidade e o seu
desenvolvimento pessoal por meio de ações de voluntariado.
O grupo se reúne quinzenalmente, aos sábados à noite, no auditório da Casa de Cultura Salvador Ligabue, na Freguesia do Ó.
Na última reunião, dia 8 de outubro, o presidente do Rotaract Noroeste, Reynaldo Jerônymo, que é professor de Educação
Física e dá aulas de Capoeira, informou que o grupo participa de um encontro de Capoeira no domingo, dia 9 de outubro, na
cidade mineira de Itajubá. E no dia 20 de novembro, os capoeiristas mineiros se apresentam aqui em São Paulo. A viagem dos
jovens do Rotaract conta com o apoio logístico da prefeitura municipal de Santana do Parnaíba e a supervisão dos professores
Helio Menezes da Silva dos Reis, presidente da União Nacional de Capoeira - Grupo Resgate e Helio Ferreira de Almeida,
professor de Educação Física e de Capoeira. e também do professor de Educação Física Julio Cesar Jeronymo, colaborador do
Rotaract Club São Paulo-Noroeste.
E no feriado de 12 de outubro, Dia da Criança, os rotaractianos visitam o Sitio Amar, em Cajamar, onde promovem festa para as
crianças assistidas pela instituição, com distribuição de brinquedos, gincana e aula de artesanato. Também estão se preparando
para a apresentação de Capoeira que farão no dia 16 de outubro, na grande festa das crianças que será realizada na sede da
Sociedade Rosas de Ouro.
Estiveram presentes na reunião do Rotaract Club São Paulo-Noroeste os professores Helio Menezes da Silva dos Reis, Helio
Ferreira de Almeida, Julio Cesar Jeronymo, os jovens Ailton Pedro dos Santos, Maria Aparecida de Oliveira, Ely Matheus de
Souza Gomes, Carlos Henrique Souza da Silva, Paulo Rogerio da Silva Vieira, Thamires Pereira de Almeida, as companheiras
do Rotary Club São Paulo-Noroeste Celia Morau e Maria Bernadete Cola e a senhora Neusa Cuccolo, colaboradora do Rotaract
Noroeste.
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 3 de outubro de
2011, no espaço de eventos do Carlino Ristorante,
tendo o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os
trabalhos lendo uma mensagem especialmente preparada
para a ocasião, após o que convidou todos os presentes a
acompanhá-lo na saudação às bandeiras hasteadas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Orestes Gerodetti
que, inicialmente, pediu permissão para agradecer as
manifestações de pesar, de solidariedade e de carinho que
ele e sua família receberam por ocasião do falecimento da
sua esposa e companheira do RCSP-Noroeste, Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti. Disse que ainda está
muito emocionado com as mensagens recebidas e que se
sente confortado com o amparo dos companheiros
rotarianos. Em seguida, enunciou a composição da mesa
principal, formada pelo presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus, a presidente do RCSP-Pirituba, Maria Aparecida
Torres, o presidente do RCSP-Sudeste, Ruy Cabral Melo,
palestrante e companheiro do RCSP-Pirituba, Carlos de
Souza e a primeira-secretária do RCSP-Noroeste, Celia
Morau.
Expediente secretaria - A primeira-secretária Celia
Morau apresentou a agenda de atividades do Clube nas
próximas semanas, a agenda semanal de visitas oficiais
do governador do Distrito 4430, Ennio Caramella e
informou que toda correspondência e publicações
recebidas pelo Clube estão relacionadas no último boletim
informativo.

Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Josino Bentes Monteiro que relatou e comentou as datas
comemorativas desta semana.
Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel Vergueiro
Lobo informou que a contribuição anual de 100 dólares
destinada à Fundação Rotária este ano poderá ser dividi-

da em três parcelas iguais, nos meses de outubro,
novembro e dezembro e espera que, com essa forma
facilitada de pagamento, todos colaborem para que o
nosso clube alcance a meta estipulada para este ano
rotário. Disse, ainda, que está acompanhando os
preparativos para a Festa da Criança que será realizada
dia 16 de outubro na sede da Sociedade Rosas de Ouro,
quando haverá distribuição de brinquedos, shows e
atrações variadas para as crianças de comunidades
carentes da região. Lembrou, também, que o nosso clube
se responsabilizará pelo acompanhamento de um grupo
de crianças e que a participação dos companheiros será
muito importante para o sucesso do evento.
Tempo do presidente - O presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus informou aos presentes que conversou com o
companheiro Bruno Leone que está ausente da reunião de
hoje, em decorrência de internação hospitalar preventiva,
para realização de exames e que a companheira Maria
Cristina da Silva está junto dele; a saúde do companheiro
Bruno é satisfatória e todos esperam que ele retorne o
mais rápido possível ao nosso convívio. Disse, ainda, que
visitou o companheiro Hercules Guilardi na sexta-feira e o
encontrou animado com a recuperação progressiva da
sua saúde; ele já está voltando moderadamente ao
trabalho, e saudoso dos companheiros do Clube mandou
um abraço a todos, esperando voltar a frequentar nossas
reuniões o mais breve possível. Prosseguindo, reforçou o
convite para que todos os companheiros prestigiem os
Encontros de Psoríase e Vitiligo que acontecerão no
sábado na Câmara Municipal de São Paulo, ocasião em
que o Rotary Club São Paulo-Noroeste estará,
novamente, divulgando a imagem do Rotary e terá um
espaço para arrecadação de doações à Campanha do Pé
Calçado "Marcelo Guilardi". Na sequência, solicitou ao
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini que dê
prosseguimento ao projeto de Aumento do Quadro Social,
fazendo os ajustes e revisões que forem necessárias.
Informou que já providenciou a compra do material escolar
solicitado pela coordenadora do NRDC Vida e Esperança,
Terezinha Abreu Sousa, e que a entrega será feita a ela
ainda nesta semana. Finalizando, enfatizou a
necessidade de acompanharmos com mais regularidade
as atividades do NRDC e do Rotaract Noroeste, apoiandoos e oferecendo nossa colaboração em todas as
oportunidades possíveis.
Palestra - Projeto Ryla - Após o intervalo do jantar, o
companheiro Carlos de Souza, do RCSP-Pirituba, fez
explanação sobre o Projeto RYLA, explicando o
significado da sigla, a história do Projeto que começou em
1971, na Austrália, chegou ao Distrito 4430 em 1999;
detalhou o que é preciso fazer e quais os requisitos
básicos para os jovens (de 14 a 21 anos) participarem do
(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinaldo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4
Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
*Terceirização: Contabilidade Tributária, Trabalhista e Previdenciária
*Treinamento e desenvolvimento de cursos customizados

Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, 4º andar - Santana, SP Telefone: (11) 3567-2100
www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br
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Relato da última reunião
projeto, como funciona a Comissão Distrital, apresentou o
calendário dos eventos deste ano, sendo que os jovens
eventualmente indicados pelo RCSP-Noroeste poderão
participar da etapa a ser realizada dia 29 de outubro.
Prosseguindo, apresentou detalhes dos projetos dos anos
anteriores, número de participantes, locais onde foram
feitos e os resultados alcançados por meio de avaliações e
análises da evolução desses mesmos participantes.
Finalizando, agradeceu a oportunidade de divulgar o
Projeto RYLA para os companheiros do Noroeste, prestou
esclarecimentos adicionais e colocou-se à disposição
para colaborar na organização de novas etapas do Projeto
nos locais eventualmente escolhidos para essa finalidade.

Tempo livre - Reportando-se ao evento da Psoríase e
Vitiligo que acontecerá sábado na Câmara Municipal de
São Paulo, o companheiro Orestes Gerodetti lembrou que
o primeiro projeto de subsídio equivalente para compra de
equipamento hospitalar destinado ao tratamento dessa
doença foi feito na sua gestão da presidência do Clube e
concluído na gestão da então presidente Dora Maria Leme
do Prado Gerodetti; na época, obteve o apoio da
Fundação Rotária e do companheiro Cid Yazigi Sabbag,
que atualmente coordena os encontros públicos sobre
Psoríase e Vitiligo em São Paulo. O companheiro Josino
Bentes Monteiro enalteceu o espírito de solidariedade e
humanitário da saudosa companheira Dora, propondo que
o Clube lance a Campanha Permanente do Agasalho com
o nome dela; disse que será uma homenagem àquela
companheira, eternizando o seu nome e reverenciando as
boas lembranças que ela nos deixa para sempre. O
presidente do RCSP-Sudeste, companheiro Rui Cabral,
fez a entrega de duas sacolas com calçados arrecadados
pelo seu clube, destinadas à Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi". Por solicitação do presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, o companheiro padre Paulo Ribeiro

Santana fez um momento de oração em memória da
companheira Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
dizendo, inicialmente, que a palavra morte não cabe no
vocabulário cristão, pois devemos celebrar a esperança e
reacender a nossa fé; Deus nos dá a vida, o Senhor é vida,
é graça e que Ele é o único capaz de nos fazer superar as
dificuldades, nos dá esperança e traz à lembrança tantas
coisas boas que vivenciamos. Após ler um trecho do Livro
da Sabedoria, convidou a todos para acompanhá-lo na
oração universal do Pai Nosso e abençoou os presentes.

Encerramento - O presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus agradeceu ao companheiro Carlos de Souza pela
explanação sobre o projeto RYLA, à presidente do RCSPPirituba, Cida Torres, pela visita e informou que o RCSPNoroeste transferirará sua reunião do dia 17 para o dia 18
de outubro, para realizá-la em conjunto com esse clube,
nosso afilhado, que receberá a visita oficial do governador
do Distrito 4430; agradeceu, também, ao presidente do
RCSP-Sudeste, Rui Cabral, pela doação à Campanha do
Pé Calçado, elogiou a proposta do companheiro Josino
Bentes Monteiro para criação da Campanha Permanente
do Agasalho "Dora Gerodetti", acreditando, desde já, no
sucesso da campanha. Concluindo, agradeceu a
presença e colaboração de todos à esta reunião,
convidando-os para acompanhá-lo na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Missa Campal

. O companheiro do Rotary Club São Paulo-Noroeste,
padre Paulo Francisco Ribeiro Santana, realiza um
importante trabalho de evangelização, percorrendo
diversas regiões do País, principalmente o Nordeste.
No dia 29 de setembro, o padre Paulo esteve no
município baiano de Feira de Santana, onde celebrou
missa campal assistida por mais de 50 mil pessoas que
visitavam uma feira de produtos e negócios da região.
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Datas comemorativas
Outubro
. 10 - Dia Mundial da Saúde Mental
Dia do Empresário Brasileiro
Dia Mundial de Combate à Pena de Morte
. 11 - Dia do Deficente Físico
Dia do Teatro Municipal
. 12 - Dia da Criança
Dia de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil
Dia do Atletismo
Dia do Engenheiro Agrônomo
Dia do Mar
Dia do Descobrimento da América (1498)
Dia do Corretor de Seguros
Dia Nacional da Leitura
Inauguração do monumento do Cristo
Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931
. 13 - Dia do Fisioterapeuta
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Agenda
. 10 de outubro - segunda-feira
Reunião ordinária
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
. 16 de outubro - domingo
Festa das Crianças
Sociedade Rosas de Ouro
Av. Coronel Euclides Machado, 1066
(ao lado da Ponte da Freguesia do Ó
. 18 de outubro - terça-feira
Reunião conjunta com o RCSP-Pirituba
Visita ofical do governador do Distrito 4430,
Ennio Caramella
Espaço Antares - 20h30
Av. Elisio Cordeiro de Siqueira, 1780 Pirituba
Adesão: R$ 70,00

. 14 - Dia Nacional da Pecuária
. 15 - Dia do Professor
Dia do Normalista
. 16 - Dia Mundial da Alimentação
Dia da Ciência e Tecnologia
Dia do Anestesiologista

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.

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

Companheirismo
. O companheiro e past presidente Josino Bentes
Monteiro aniversaria nesta terça-feira, dia 11 de
outubro.
. Nesta terça-feira, 11 de outubro, também é dia de
cumprimentar o aniversariante Mario, filho da nossa
companheira e past presidente Maria Cristina da Silva.
. Quem comemora aniversário no domingo, 16 de
outubro, é o companheiro João Carlos dos Santos.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Evento sobre Psoríase e Vitiligo
foi sucesso na Câmara Municipal

. Os 9º Encontro Municipal, 7º Encontro Nacional de
Psoríase e 4º Encontro de Vitiligo realizados sábado,
dia 8 de outubro, na Câmara Municipal de São Paulo
reuniu especialistas, médicos, profissionais e
estudantes da área da saúde, que participaram dos
debates e das palestras sobre essas doenças que
afetam boa parte da população brasileira.
O evento é organizado anualmente pelo médico e
vereador Gilberto Natalini, que conta com a parceria
do médico dermatologista Cid Yazigi Sabbag,
renomado especialista que há anos trabalha para a

difusão do conhecimento sobre as causas dessas
moléstias que atingem vários órgãos e os
tratamentos clássicos, biológico e à laser aplicados
atualmente pela medicina.
E como ocorre habitualmente nessa ocasião, o
Rotary Club São Paulo-Noroeste participou do
evento difundindo a imagem e os objetivos do Rotary
e, ainda, promovendo a doação de sapatos para a
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi".
O presidente do Noroeste, Edinalvo Raimundo de
Jesus e os companheiros Bruno Leone, Orestes
Gerodetti, Anna Isabel Vergueiro Lobo e Ivone dos
Santos Garcia assistiram a palestra magna sobre
Psoríase, proferida pelo doutor Cid Yazigi Sabbag e
acompanharam alguns debates e exposições sobre
os temas dos Encontros.
Em nome do presidente do RCSP-Noroeste e dos
demais rotarianos noroestinos, o companheiro
Bruno Leone parabenizou os organizadores e
felicitou o doutor Cid pelo sucesso do evento.

Rotarianos do Noroeste
colaboram com a grande festa
das crianças na Rosas de Ouro

Missa e muita diversão
para as crianças no
Parque Estadual do Jaraguá

. Uma grande festa para celebrar o Dia das Crianças
acontece domingo, dia 16 de outubro quando mais de
cinco mil crianças de comunidades carentes da região
noroeste de São Paulo são esperadas na sede da
Sociedade Rosas de Ouro. Lá, a garotada, seus pais e
acompanhantes poderão se divertir com os shows de
samba, apresentação da ala mirim da escola,
brincadeiras, sorteio de brindes e oferta de lanches e
refrigerantes. O evento é tradicional na região e muito
aguardado por todos, crianças e adultos. A festa é
promovida pelo Projeto Social Samba Se Aprende na
Escola e o Núcleo Alberto Salvador. O Rotary Club São
Paulo-Noroeste é um dos parceiros da Sociedade Rosas
de Ouro nessa empreitada e será responsável pelo
acompanhamento de um grupo de crianças da
comunidade da região da Brasilândia. Domingo, dia 16 de
outubro, das 13h30 às 17h30, na Avenida Coronel
Euclides Machado, 1066, ao lado da Ponte da Freguesia
do Ó. Entrada grátis, indispensável a apresentação do
convite.

. 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
contempla 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.
E prossegue com a exposição Eco Cidadão, em frente ao
lago; exibição de filmes de educação ambiental e
desenhos com temas ecológicos, no auditório. Na quadra
poliesportiva haverá, das 10h30 às 14 horas, Ecogincana,
com a ONG Passatempo Educativo e NEP PEJ - Núcleo
de Educação Ambiental do Parque Estadual do Jaraguá e
premiação com brinquedos doados pela Combustol
Metalpó.
As atrações prosseguem na Concha Acústica, às 12h,
com Ginástica Ritmica e apresentação circense (CEU
Pereira Marmelo); 14h - Criança no Seu Dia (teatro com o
Grupo Relicário e às 15h30 - A Menina que Chovia
(contação de estória com o Grupo Simbiose da Secretaria
de Cultura. Haverá, ainda, das 11 às 12h e das 14 às 15h Oficina de Terrário com PET, com o Núcleo de Educação
Ambiental do PEJ e das 11 às 15h - Ecopintura Infantil,
com painel para exposição dos desenhos e pintura facial
na Lanchonete PIII. Os palhaços da ONG Brinca Comigo
se apresentam das 13 às 16 horas na Casinha Legal.

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
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Ações rotárias
Seminário Distrital é voltado
para as novas gerações

. Para atender o anseio dos Rotary Clubs do Distrito
4430 e pela importância da Quinta Avenida para o futuro do
Rotary, o governador 2011/2012 Ennio Caramella, por
meio da Comissão Distrital de Novas Gerações,
promove o Seminário Distrital de Novas Gerações. O
evento acontece dia 15 de outubro, sábado, das 8 às 13
horas no CEU Aricanduva (Avenida Aricanduva, 6440).
Estão convidados todos os companheiros do Distrito 4430
e dos demais distritos que desejam participar; foram,
especialmente, convidados os governadores assistentes,
instrutores assistentes, presidentes de clubes, presidente
da Comissão de Novas Gerações, rotarianos
responsáveis por Rotaract, Interact, Earlyact (Rotakids),
Ryla e Intercâmbio de Jovens. E, ainda, rotaractianos,
interactianos, rotakidianos e os demais associados.
Haverá palestras e mesas de debates.
A Avenida de Serviços às Novas Gerações reconhece o
trabalho excepcional que os rotarianos desempenham
com a juventude e os incentiva a ampliar ainda mais o
escopo de sua atuação, apoiando o sucesso pessoal e
profissional dos jovens e reconhecendo a diversidade de
suas necessidades. A Comissão Distrital de Novas
Gerações é composta pelas subcomissões de Rotaract,
Interact, Rotakids, Ryla e Intercâmbio de Jovens.
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Oportunidade de negócios
entre rotarianos
. A exemplo do que ocorre nas conhecidas rodadas de
negócios, em novembro os rotarianos terão a
oportunidade de apresentar suas atividades profissionais,
produtos e serviços, numa espécie de rodízio. O ERON Encontro de Rotarianos para Negócios - será realizado dia
24 de novembro, quinta-feira , das 18 às 22 horas no
Colégio Rio Branco (Avenida Higienópolis, 996 - 5º andar).
Os organizadores do evento consideram que é comum
conhecermos companheiros rotarianos por um período de
tempo longo e não sabermos o que este companheiro faz
profissionalmente. No ERON haverá a oportunidade de
conhecer as atividades profissionais do próprio
companheiro, de exposição de serviços e produtos
olhando nos olhos dos interlocutores, criando melhores
condições possíveis de negócios futuros. A coordenação
dos grupos de clubes participantes está a cargo de oito
clubes: Rotary Club São Paulo, RCSP-Barra Funda, RC de
Cotia-Granja Viana, RCSP-Butantã, RCSP-Jaguaré,
RCSP-Memorial da América Latina, RCSP-Pacaembu e
RCSP-Pinheiros. O RCSP-Memorial da América Latina
coordena o Grupo 6, formado pelos clubes: Jardim das
Bandeiras, Avenida Paulista, Barueri, Santana de
Parnaíba-Centro Histórico, Pirapora do Bom Jesus e
Santana de Parnaíba-Aldeia da Serra. As inscrições vão
até 30 de outubro; para mais informações, entre em
contato com o companheiro Juvenilson, do RCSPMemorial da América Latina no e-mail:
juvenilson@kuninari.com.br

Mais doações para a
Campanha do Pé Calçado
. A Coordenação da Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi" está recebendo mais um lote de doações. O
SESCON-SP arrecadou e colocou à disposição do Rotary
Club São Paulo-Noroeste mais dez caixas com calçados
em bom estado; a informação foi prestada por Jussara
Maciel, responsável pela Câmara e Comissões daquele
sindicato. E a exemplo das vezes anteriores, os calçados
doados serão destinados à entidades que assistem
comunidades carentes da região noroeste da cidade de
São Paulo.
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Acontece na região
Uma festa para
as crianças especiais
Para comemorar o Dia das Crianças, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida promove programação acessível para crianças e adultos com deficiência visual
e auditiva. A Secretaria ocupa o Parque do Ibirapuera com espetáculos circenses acessíveis para os
portadores de deficiência auditiva e visual, por meio da presença de intérpretes de libras e
audiodescritores.
Dias 9, 10 e 30 de outubro, domingo, das 15 às 16 horas e no dia 12 de outubro, quarta-feira. A
programação, com apresentação de palhaços, mágicos, malabaristas e outras atrações circenses é
gratuita e acontecerá ao lado do playground inclusivo, que fica em frente à marquise. O playground
inclusivo, ou brinquedão, como foi apelidado pelos funcionários do Parque, possui rampas de
inclinação suave, inscrições em braille, piso tátil e suportes aéreos ao alcance de criança sentada em
uma cadeira de rodas. As brincadeiras propostas misturam equilíbrio, força e estímulos sensoriais na
medida exata para que crianças cadeirantes, cegas, surdas, com deficiência intelectual ou múltipla
possam divertir-se com o máximo de autonomia.

.

Instituição financeira lança
coleção de livros infantis
. A exemplo do ano passado, o Banco Itaú e a Fundação Itaú Social lançam a Coleção Itaú de livros infantis
com o objetivo de despertar desde cedo o gosto pela leitura. Gostar de ler é o início de uma história cheia
de descobertas e aprendizado na vida da criança. E tudo começa quando um adulto abre um livro para ela.
A coleção também foi feita para quem acredita que a educação é o melhor caminho para a transformação
do Brasil. Para receber a coleção não é preciso ser cliente do banco. Basta acessar o site
www.itau.com.br/itaucrianca e aguardar a entrega dos livros, gratuitamente, no seu endereço. A distribuição
será feita enquanto durar o estoque.

Mais uma festa para
as crianças do NAB
. As crianças assistidas pelo Núcleo Assistencial Vila
Brasilândia terão sua festa especial na quarta-feira,
dia 12 de outubro, das 10 às 12 horas. O NAB tem por
objetivo atender crianças carentes com deficiência e
mobilidade reduzida. Atualmente atende 50 crianças
com serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia e pediatria prestados por voluntários. O
NAB Brasilândia fica na Rua João Pinto de Oliveira,
104, Jardim Guarani, Vila Brasilândia. Mais informações nos telefones: 3925-6722 e 3922-0167 e no
site: www.nabbrasilandia.org.br/

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

Homenagem aos
professores
. A Câmara Municipal de São Paulo realiza sessão
solene em comemoração aos 11 anos da instalação
do primeiro Marco da Paz e homenagem aos
professores. A iniciativa é do vereador Gilberto
Natalini e da Associação Comercial de São Paulo.
Dia 19 de outubro, quarta-feira, às 17 horas, no salão
nobre do Palácio Anchieta. As confirmações de
presenças podem ser feitas pelos telefones: 38318336, 3831-8454 e 3831-2369 ou pelo e-mail
dnoroeste@acsp.com.br A Câmara Municipal de
São Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100, 8º andar,
Bela Vista, São Paulo.
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Acontecimentos rotários
Feira da solidariedade em
São Miguel Paulista
. O Rotary Club São Paulo-São Miguel Paulista promoveu no sábado, dia 8 de outubro, a
Primeira Feira de Solidariedade, com prestação de serviço nas áreas social, médica,
odontológica e jurídica, entre outros atendimentos essenciais à comunidade. A Feira
aconteceu das 9 às 15 horas no Parque Jacuí - União de Vila Nova, junto à Avenida Jacu
Pêssego/Trabalhadores. Entre os parceiros do clube rotário no evento estavam o Cat Móvel,
Eletropaulo Móvel, Embelezamento/Corte de Cabelo, Saúde, Oftalmologista, Avaliação
Odontológica, Proerd/Polícia Militar, Vigilância Sanitária, emissão de carteira de identidade,
Sabesp e apresentações de teatro, skate, box e jiu jitsu.

Mutirão da saúde
no Ibirapuera
. Os Rotary Clubs São Paulo Novas Gerações e Parque Ibirapuera promovem no próximo
sábado, dia 15 de outubro, o Mutirão da Saúde e Cidadania da Área 7, do Distrito 4420. O
evento acontece a partir das 9 horas no Parque Ibirapuera. Para participar do evento, o
Rotary Club São Paulo-Nove de Julho transferirá a sua reunião para o local.

Luto no
Distrito 4500
. Faleceu dia 9 de setembro o companheiro Frederico José Vieira de Mello, past presidente
(1990/91) e sócio honorário do Rotary Club do Recife, Pernambuco. A partir de dezembro
de 2009, ele pertenceu, também, ao Rotary Club Recife-Casa Amarela. Desfrutando de
enorme conceito junto à comunidade rotária era, ainda, sócio honorário de mais 13 clubes do
Distrito 4500. Era contador e economista. Faleceu aos 63 anos e deixa um legado de
conhecimentos e liderança rotária para que os seus companheiros possam refletir e buscar
força para continuarem lutando por essa causa tão nobre, que é o rotarianismo.

Visitas oficiais do
Governador
. Nesta semana, o governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella, visita
oficialmente os seguintes clubes:
13 de outubro - quinta-feira
RCSP Água Rasa
14 de outubro - sexta-feira
RCSP-Aclimação
17 de outubro - segunda-feira
RCSP-Vila Medeiros
18 de outubro - terça-feira
RCSP-Pirituba

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
Dia das Crianças
Origem e história de uma data de muitos significados
Em 1960, o diretor comercial da fábrica de brinquedos Estrela no Brasil, Eber Alfred Goldberg, teve a ideia de criar a
Semana do Bebê Robusto, em parceria com a empresa de cosméticos e produtos farmacêuticos Johnson & Johnson.
Logo depois, em junho do mesmo ano, seguindo a iniciativa de Eber, outras empresas resolveram criar a Semana da
Criança para aumentar as vendas. Faltava apenas escolher uma data e um mês.
Em comum acordo, o comércio instituia, então, o dia 12 de outubro como sendo o Dia da Criança, não só para
homenageá-la como para estimular a venda de produtos infantis.
No mundo
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a data universal para comemorar o dia da criança é 20 de novembro,
quando também se comemora a assinatura da Declaração dos Direitos da Criança.
Entre outras coisas, a declaração reconhece a todas as crianças, independente de raça, credo, cor ou sexo, o direito à
afeição, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita e proteção contra todas as
formas de exploração.
Mas, alguns paises, como o Brasil, adotaram outros dias para comemorar o Dia da Criança.
No Japão, por exemplo, os meninos são homenageados no dia 5 de maio. Nesta época, as famílias que têm filhos,
meninos, penduram flâmulas do lado de fora das casas. As flâmulas representam carpas e são símbolo de força. Além
disso, cozinham bolinhos de arroz e fazem exposições de bonecos que lembram os samurais.
As meninas são lembradas no dia 3 de março, nas tradicionais festas das bonecas conhecidas como "Hina Matsuri". As
famílias com filhas, meninas, organizam exposições de bonecas que representam a antiga corte imperial.
Na Índia, a comemoração acontece em 15 de novembro. Em Portugal, no dia 1º de junho e na China.em 5 de maio.
Projeções
Crianças e adolescentes constituem uma parcela significativa da população brasileira. Segundo o Censo Demográfico
2000 do IBGE, a população de 0 a 14 anos representava 29,6% da população.
Em função das altas taxas de natalidade observadas nas décadas de 40, 50 e 60, este grupo populacional cresceu
consideravelmente em termos quantitativos entre 1965 e 1980. Já a partir daí, verifica-se um declínio em função das
baixas taxas de fecundidade e novamente um aumento, no início da década de 90, mantido pelas altas taxas de
natalidade.
Saúde infantil
Se toda criança tem direito a cuidados médicos como consta na declaração, vamos observar a quantas anda a saúde das
crianças e dos adolescentes brasileiros, segundo resultados da Síntese de Indicadores Sociais 2003, do IBGE.
A taxa de mortalidade infantil é um indicador usado para medir o nível de desenvolvimento de um país. Seu aumento pode
ter como causas a situação de pobreza, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde e falta de infra-estrutura e
saneamento básico, por exemplo. No Brasil, embora a taxa tenha diminuido em todas as regiões, a média continua alta,
sendo uma das maiores se comparada aos demais países da América Latina.
Lugar de criança é na escola
A educação não é só um direito de todas as crianças, mas uma responsabilidade do governo. No Brasil, as taxas de
analfabetismo estão diminuindo, principalmente entre os jovens, mas a média de anos de estudo alcançada ainda é
muito baixa.
Direitos da criança
1. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade
2. Direito à proteção especial para o seu desenvolvimento físico, mental e social
3. Direito a um nome e a uma nacionalidade
4. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe
5. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente
6. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade
7. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil
8. Direito a ser socorrida em primeiro lugar, em casos de catástrofes
9. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho
10. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos
Dia das Crianças
A criação do dia da criança no Brasil é antiga. Foi sugerida pelo deputado federal Galdino do Valle Filho, na década de
1920.
No entanto, como quase todas as datas comemorativas, só ganhou importância no calendário quando adquiriu um
caráter comercial. Na década de 60, uma fábrica de brinquedos criou uma promoção para impulsionar as vendas, usando
a data como pretexto.
Desde então, todo dia 12 de outubro, os pais correm atrás dos últimos lançamentos de brinquedos e jogos eletrônicos. E,
também, as crianças ficam ansiosas, na expectativa de abrir seus presentes.
Claro, crianças adoram brinquedos! Mas, nesta quarta-feira nem todas as crianças vão viver essa emoção. Muitos
meninos e meninas. que também assistem a desenhos, que também vêem comerciais, que também desejam esses
brinquedos, não terão nenhum carrinho ou boneca. Não terão nenhum presente para abrir. Pensando nessa situação,
rotarianos brasileiros promovem ações responsáveis neste período, proporcionando alegria, diversão e oportunidades
de inserção social e de cidadania a esses meninos e meninas que merecem atenção plena da sociedade.

