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Festas para as crianças atraem milhares
de pessoas na região Noroeste

. Foram muitas as atrações programadas para festejar o Dia das Crianças na região Noroeste da cidade de
São Paulo. E o Rotary Club São Paulo-Noroeste colaborou com duas delas. Dia 12 de outubro, o
companheiro padre Paulo Santana celebrou missa festiva na concha acústica do Parque Estadual do
Jaraguá, para onde afluiram mais de 30 mil pessoas no feriado. E no domingo, 16, houve mais festa infantil na
sede da Sociedade Rosas de Ouro.
(Pág. 6)

Vem aí o 25º Projeto Ryla
. Já está quase tudo pronto para o 25º Projeto Ryla do Distrito
4430, para as áreas 1, 3 e 8, que acontecerá dia 29 de outubro
na Legião Mirim de Vila Prudente. É recomendável aos clubes
interessados buscarem parcerias com escolas de suas regiões
para indicação de no mínimo 5 jovens para receberem o
Prêmio. O Projeto Ryla é um programa estruturado, transformador para o surgimento de novas lideranças rotárias.

A origem e o significado do
Dia do Médico
. O Dia do Médico é celebrado no Brasil e em vários países
americanos e europeus em 18 de outubro. O dia foi escolhido
por ser a data consagrada a São Lucas, um dos quatro
evangelistas do Novo Testamento que, segundo a tradição, era
médico, pintor e historiador.
(Pág. 10)
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Correspondência recebida
Agradecimentos
"Obrigada pelo envio do boletim, que nos informa
sobre todas as suas atividades, tão importantes".
Suzy Munõz de Navarro, RC Salamanca de
Monterrico

. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lanus, Buenos Aires, AR
RC Mafra, Portugal
RC Salamanca de Monterrico, Peru

. E-mails
Repercussão
"Parabéns pelo boletim nº 15. Obrigado pela
divulgação do nosso evento
ERON em seu boletim. Já tive contato de um
companheiro do Rotary Club
Cuiabá-CPA, D 4440, através da divulgação feita
pelo governador 2010/2011, Serafim Carvalho Melo".
Juvenilson S. Kuninari, p/Comissão de
Organização do ERON, D 4610
Cumprimentos
"Parabéns! O boletim do Noroeste está excelente,
bonito, com muitas informações e realizações do
Clube. Está na lista dos melhores que tenho
recebido aqui na Governadoria".
Maria Carolina S. Macedo, Secretaria da
Governadoria do Distrito 4430

"Obrigada pela lembrança. Estou fazendo o possível
para me programar em participar das próximas
reuniões. Meu tempo está um pouco apertado por
compromissos pessoais e profissionais, mas sempre
que possível e oportuno, participarei. Tenho
acompanhado sempre as notícias do excelente
trabalho do Rotary".
Amanda Barbosa, Bhering Serviços de
Manutenção
"Obrigado pelo envio (do boletim). Estou inserindo
dois artigos do boletim do seu clube no
"O Prudentão".
Carlos Marangoni, diretor de protocolo do RC
Presidente Prudente, SP
"Minha cara (Celia), gostei muito do boletim".
Ennio Caramella, governador do Distrito 4430
"Obrigado pelo boletim do seu clube e parabéns
pelas iniciativas".
Aldo Cappucci Filho, presidente do RCSPAvenida Paulista

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

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 da última reunião
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente em
exercício Maria Cristina da Silva; nº 2 - companheiro
e past presidente Orestes Gerodetti; nº 3 - primeirasecretária Celia Morau. E agradeceu a presença do
companheiro Sergio Andrade, governadorassistente do Distrito 4590 e past presidente do RC
Águas de Lindóia e da convidada e colaboradora do
Rotaract Noroeste, Neusa Cuccolo.

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 10 de
outubro de 2011, no espaço de eventos do
Carlino Ristorante, tendo os trabalhos sido abertos,
excepcionamente, pela past presidente Maria
Cristina da Silva que substituiu o presidente Edinalvo
Raimundo da Silva, ausente por motivo de saúde.
Após agradecer a presença de todos, fez uma
oração pelas bênçãos recebidas e em intenção da
companheira Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
falecida recentemente. Em seguida, convidou a
todos para acompanhá-la na saudação inicial às
bandeiras hasteadas.

Expediente secretária - A primeira-secretária Celia
Morau relacionou a correspondência recebida e a
agenda semanal de atividades do Clube, além de
informar a agenda de visitas nesse mesmo período
do governador do Distrito 4430. Destacou e reiterou
o convite para que os companheiros participem dos
eventos em homenagem ao Dia das Crianças que
serão realizados no Parque Estadual do Jaraguá e
na Sociedade Rosas de Ouro.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Messias Manoel de Oliveira que informou os
aniversários desta semana e as datas comemora-

tivas, dando destaque para o Dia do Teatro Municipal, falando sobre a história da construção e a
importância do teatro para a cidade de São Paulo e
para a cultura brasileira.
(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
Tempo livre - Após o intervalo do jantar, o
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini,
coordenador do projeto de Desenvolvimento do
Quadro Social, teceu alguns comentários sobre o
projeto aprovado no primeiro semestre visando
aumentar o número de sócios do nosso clube.
Explicou que, no seu entendimento, o plano foi
superdimensionado para o tamanho do Clube,
ficando, desse modo, além da nossa capacidade de
atuação; disse, também, que conversou com outros
clubes do Distrito 4430, obtendo dados
interessantes; dos 58 clubes do Distrito, somente 12
têm mais de 30 sócios, tendo a maioria deles
números de sócios muito próximos ao do Noroeste.
Desse modo, sugere que seja adotada nova
estratégia para identificação de possíveis novos
sócios - em nosso círculo de amizades e entre
familiares e parentes, convidando-os para as
reuniões, que precisam ser alegres, com pautas
atraentes e motivadoras. Concluindo, deixou essa
mensagem para reflexão dos companheiros,
sugerindo que voltemos a analisá-la na próxima
reunião. Em seguida, o companheiro Adenilson
Cristiano Belizário fez a entrega de um lote de
calçados angariados na sua loja maçônica,
destinado à Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi", lembrando que esse e outros projetos do
Rotary Noroeste são divulgados em algumas lojas
que têm interesse em colaborar mais conosco.
Encontro de Psoríase e Vitiligo - Os companheiros
Bruno Leone e Orestes Gerodetti, compartilhando a
tribuna, falaram sobre o Encontro de Psoríase e
Vitiligo realizado sábado na Câmara Municipal de
São Paulo, evento que alcança, anualmente, grande
repercussão entre os profissionais da área da saúde
e que acontece graças ao empenho do médico e
vereador Gilberto Natalini e do dermatologista e excompanheiro do Noroeste, Cid Yazigi Sabbag. O
companheiro Orestes lembrou que o Projeto da
Psoríase teve início há alguns anos no Noroeste,
quando o clube adquiriu e doou a um hospital da
região, um equipamento especial, espécie de
câmara de luzes, para amenizar o tratamento da
psoríase.

Visita ao Rotaract - A companheira Celia Morau
informou que junto com a companheira Maria
Bernadette Cola visitou o Rotaract Club São PauloNoroeste no sábado, dia 8 de outubro, quando
tiveram oportunidade de participar da reunião e
tomar conhecimento dos projetos e das ações
sociais que os jovens preparam em homenagem ao
Dia das Crianças. Disse que os rotaractianos
continuam muito ativos e interessados no
crescimento e consolidação do grupo, ao qual levou
mensagem de apoio e incentivo em nome do
presidente Jesus e dos demais companheiros do
Rotary Noroeste.
Campanha Permanente de Roupas - O past
presidente Orestes Gerodetti disse que ficou muito
feliz com a sugestão do companheiro Josino Bentes
Monteiro de se criar a Campanha do Agasalho Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti, em memória da sua
esposa e nossa companheira falecida recentemente. No entanto, solicita que a Campanha seja
permanente e de roupas em geral, sugerindo, ainda,
que seja coordenada em conjunto com os
rotaractianos; entende que dessa forma, os jovens
têm possibilidade de crescer e estarem sempre
juntos com os rotarianos do Noroeste.
Seminário das Novas Gerações e Projeto Ryla - A
presidente em exercício Maria Cristina da Silva
lembrou aos companheiros que convidem os jovens
rotaractianos para participarem do Seminário de
Novas Gerações que será realizado sábado por
iniciativa da Governadoria do Distrito 4430, bem
como indiquem outros jovens para o Projeto Ryla
deste ano.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva deu os trabalhos
por encerrados, reiterando que a próxima reunião
será realizada na terça-feira, dia 18, em conjunto
com o Rotary Club São Paulo-Pirituba, agradeceu a
presença de todos e convidou-os a acompanhá-la
na saudação final às bandeiras hasteadas.
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Agenda
. 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
. 24 de outubro
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30 - Programe-se!
. 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

Datas comemorativas
Outubro
. 17 - Dia do Eletricista
Dia do Orientador
Dia Nacional da Vacinação
Dia do Profissional da Propaganda
Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira
Dia Internacional da Eliminação da Pobreza
. 18 - Dia do Médico
Dia do Pintor
Dia do Estivador
Dia do Construtor Civil
Dia do Pensamento Infantil
Dia dos Símbolos Nacionais
Dia Continental do Corretor de Seguros
. 19 - Dia do Profissional da Informática
Dia do Comerciário
. 20 - Dia do Poeta
Dia das Missões
Dia do Arquivista
Dia da Construção Civil
Dia da Juventude Missionária
Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo
. 21 - Dia do Contato Publicitário
Dia do Securitário
. 22 - Dia do Paraquedista
Dia Internacional do Radioamador
Dia da Defesa da Língua Portuguesa
. 23 - Dia da Aviação Brasileira
Dia do Aviador
Dia da Força Aérea Brasileira
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Reflexão
Ser rotariano
. Quando somos chamados a integrar a Família
Rotária e decidimos fazer parte dela, decidimos ser
mais.
Decidimos transformar e sermos transformados.
Decidimos enfrentar a acomodação daqueles que
insistem no egoísmo burro, no individualismo insano
e a aquele que querem mais do mesmo.
Decidimos inovar, transformar, mudar, crescer, enfim,
não sermos mais um no mundo.
Decidimos enfrentar nosso pior inimigo, nós mesmos.
Decidimos fazer parte da perpetuação de um legado
de 106 anos.
E todos os dias aprendemos dentro da Família
Rotária a nos tornar mais humildes, tolerantes e a
sermos mais humanos.
Ser Rotariano é uma honra, pois com nossos
pequenos gestos fazemos grandes transformações
na vida de muitas pessoas.
Conhecemos pessoas únicas que nos ensinam e
iluminam as trevas de nossa ignorância com a luz de
sua sabedoria.
A cada reunião, encontro, companheirismo, palestra
ou conferência, saimos melhores do que entramos.
Todo membro da família rotária tem um defeito pensa grande, pois sabe que gastamos a mesma
energia para pensarmos pequeno ou grande.
Então, escolhemos pensar grande.
Sabemos que sozinhos não somos a solução, mas
fazemos parte da solução.
Pode ser um clube de Rotakids, Interact, Rotaract ou
Rotary, somos uma grande família, um só coração,
um só corpo, enfim, uma nação que decidiu fazer a
diferença.
E sabe que a pior decisão é não tomar nenhuma,
pois sabemos que o futuro da Família Rotária sempre
estará em nossas mãos, mentes e corações.
E estamos firmes no propósito de juntos
fortalecermos comunidade e unirmos continentes.
Quanto mais aperfeiçoarmos nosso auto
conhecimento, mais nos fortalecemos em nossa
missão de envolver a humanidade em torno da paz
mundial e dos ideais rotários.
(Colaboração de Marcos Eduardo Silva, do Rotary Club
São Paulo-Cambuci)
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Ações rotárias
Festa do Dia das Crianças atrai 30 mil pessoas
no Parque Estadual do Jaraguá
com o Núcleo de Educação Ambiental do PEJ
Ecopintura Infantil, com painel para exposição dos
desenhos e pintura facial na Lanchonete PIII. Os
palhaços da ONG Brinca Comigo se apresentaram
na Casinha Legal.
O companheiro Josino Bentes Monteiro representou
o Rotary Club São Paulo-Noroeste no
acompanhamento da programação.
O dia 12 de Outubro, feriado nacional, dedicado à
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil,
mesma data em que se comemora o Dia da Criança,
este ano amanheceu bonito e ensolarado e assim
ficou até ao entardecer. Atraídas pelo bom tempo e,
principalmente, pelas atrações programadas para
festejar as crianças, mais de 30 mil pessoas
passaram pelo Parque Estadual do Jaraguá na
quarta-feira.
Na abertura, às 9 horas, houve a missa festiva,
celebrada pelo padre Paulo Francisco Ribeiro
Santana, companheiro do Rotary Club São PauloNoroeste, que dedicou o ato religioso às crianças e
às famílias, conclamando a todos a perseverar na
união, no amor e na fé. Lembrou que o Parque é um
santuário, dádiva da Mãe Natureza, que precisa ser
preservado do mesmo modo que nós o recebemos
como bênção divina.
A programação festiva teve continuidade, com as
atrações acontecendo em várias dependências do
Parque, como a exposição Eco Cidadão, em frente
ao lago; exibição de filmes de educação ambiental e
desenhos com temas ecológicos, no auditório. Na
quadra poliesportiva houve a 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 prosseguiram na Concha Acústica, com
Ginástica Ritmica e apresentação circense (CEU
Pereira Marmelo); Criança no Seu Dia (teatro com o
Grupo Relicário e às 15h30 e A Menina que Chovia
(contação de estória com o Grupo Simbiose da
Secretaria de Cultura. Oficina de Terrário com PET,

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

Festa das crianças na
Rosas de Ouro, um show
de alegria e solidariedade
. Uma grande festa para celebrar o Dia das Crianças
aconteceu domingo, dia 16 de outubro, quando
milhares de crianças de comunidades carentes da
região noroeste de São Paulo estiveram na quadra da
Sociedade Rosas de Ouro. Lá, a garotada, seus pais e
acompanhantes poderam se divertir com os shows dos
conjuntos musicais, exibição da ala mirim da escola e da
banda marcial. Um dos pontos altos da festa foi a
apresentação da cantora e compositora Lecy Brandão,
que deixou o público ainda mais animado. A presença
da atriz e rainha da bateria da Rosas de Ouro, Ellen
Roche, causou sensação; simpática, posou para fotos
com a bandeira da Escola e com as integrantes da ala
das baianas. A coroação de Nossa Senhora Aparecida
emocionou o público que entre cantos religiosos e
orações, acompanhou a saudação do padre Pascoal,
de pastores evangélicos e de um grupo de senhoras
umbandistas. Houve, ainda, sorteio de valiosos
prêmios, tudo regado a lanches, pipoca, algodão-doce,
refrigerantes e muita alegria. A festa anual das crianças
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 foi o responsável
pelo acompanhamento de um grupo de crianças da
comunidade da região da Brasilândia. Participaram do
evento, representando o Clube, as companheiras Maria
Bernadette Cola, Celia Morau e Ana Isabel Vergueiro
Lobo, e contou, também, com a colaboração dos
amigos Neusa Cuccolo e José Carlos Rossi. Mais
notícias sobre este evento, na próxima edição.
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Ações rotárias
Festa de gala beneficia
ação comunitária

. O Rotary Club São Paulo-Nordeste Vila Maria
promoveu na noite de 30 de setembro uma bemsucedida festa black tie no Buffet Torres com o

propósito de arrecadar fundos para concluir a
cobertura da quadra poliesportiva da Casa Dom
Macario. A ação comunitária atenderá muitos
jovens na prática de atividades esportivas, graças
ao resultado do evento beneficiente comandado
pelo presidente Vagner Leite da Silva e que foi
prestigiado por muitos companheiros do NordesteVila Maria e de outros clubes do Distrito 4430. O
Rotary Club São Paulo-Noroeste foi
representado pelo presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus e sua esposa Elisete Antunes e os
companheiros Bruno Leone e Maria Cristina da
Silva que compartilharam mesa com os amigos
José Altino Leão e sua esposa Andreia, José
Carlos Balthazar e a esposa Maria Helena e Zauri
Caudeo e a esposa Isa.

Fórum do Cidadão Idoso
. Acontece na sexta-feira, dia 21 de outubro, às 14 horas, mais uma rodada do Fórum do Cidadão Idoso da
região de Pirituba. O encontro será realizado no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na
Praça 25 de Novembro, Vila Zatt. A coordenadora do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e
Esperança, Terezinha Abreu e Sousa, é uma das promotoras do Fórum buscando, sempre, ações que
valorizem os cidadãos da comunidade pertencentes a essa faixa etária.

Lojas maçônicas apoiam Campanha do Pé Calçado
. A Campanha Permanente do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", coordenada pelo companheiro Bruno Leone,
recebeu recentemente o apoio de duas importantes lojas maçônicas de São Paulo. O venerável da loja ARLS
Paul Harris, irmão Luciano arrecadou 180 pares de calçados, já enviados ao Rotary Club São PauloNoroeste. Ele, também, levou a campanha à Loja Haudel, que criou o banner e pediu informações ao
Noroeste de como proceder para colaborar com a Campanha que, felizmente, continua crescendo entre
vários segmentos da sociedade e de instituições voltadas para o bem servir ao próximo. Desde o
lançamento, em 2002, a Campanha do Pé Calçado, criada pelo Rotary Club São Paulo-Noroeste, já
arrecadou e distribuiu mais de 35 mil pares de sapatos.

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
Pirituba já tem um teatro

. O Teatro Silva, que acaba de completar três anos,
com bagagem de três monagens teatrais vistas por
mais de 5 mil pessoas, começou no Tucuruvi e este
ano mudou-se para Pirituba.

A intenção dos coordenadores é construir um espaço com técnicas de bioconstrução, em um projeto de
sustentabilidade ecológica, econômica e social. Em
uma semana, levou dois eventos para a comunidade.
No local já acontecem algumas atividades como as
aulas de Capoeira com o mestre Tião, do grupo
Azônia-Cordão de Ouro, às terças e quintas-feiras,
às 19h30. Também são ministradas aulas de teatro
para 93 jovens com idades de 7 a 14 anos, na
Associação Santa Catarina, uma OS que atua na Vila
Mirante. Uma biblioteca comunitária está sendo
montada, com mais de 1.000 livros catalogados. O
Teatro Silva fica na Rua Céu Azul, 24, Vila Mirante,
Pirituba, próximo ao ponto final do ônibus PiritubaVila Mirante 9018.

Circuito Sebrae de palestras gratuitas
. Com base no programa SEBRAE Mais, o circuito
SEBRAE promove palestras gratuitas para a
interação e o compartilhamento de informações
entre os empresários participantes. A palestra
programada para este mês é Inovação traz Lucros,
mostrando que ações inovadoras nem sempre
significam criar algo completamente novo. Podem
estar relacionadas a uma maneira criativa de
melhorar práticas, processos e estratégias que
permitam maior rentabilidade e lucro para o sucesso

da empresa. Saiba mais sobre os conceitos e
possibilidades de inovação para implantar ações que
vão tornar seu empreendimento mais competitivo e
inovador. Dia 25 de outubro, terça-feira, às 19 horas
na Associação Comercial de São Paulo-Distrital
Noroeste, Rua Luís Braile, 8, Pirituba. Evento
gratuito, vagas limitadas. Mais informações e
inscrições pelo telefone: 0800 570 0800, de segunda
à sexta-feira, das 8 às 20 horas, ligação gratuita.

Tenda do Trabalhador está na Brasilândia
. A Tenda do Trabalhador ficará no distrito da Brasilândia até o dia 11 de novembro com atendimento de segunda
à sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Tenda do Trabalhador é uma iniciativa da Semdet - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e presta os mesmos serviços da unidade fixa do Centro de Apoio ao
Trabalho (CAT). A tenda fica na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 1750, Jardim Elisa Maria; mais
informações no telefone: 3981-5008.

Jaraguá comemora aniversário de 120 anos
. Uma sessão solene da Câmara Municipal de São
Paulo marcada para esta segunda-feira, 17 de
outubro, no salão de festas Luance (Rua Madeiren-

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

se, 234, Jardim Rosália) marca o aniversário de 120
anos do bairro do Jaraguá. Na ocasião serão
homenageadas 17 pessoas indicadas pela
Comissão Organizadora dos Festejos em parceria
com o Conseg do Jaraguá, a Associação dos
Comerciantes do bairro e a assistente social Cristina
Tarifa. São moradores, profissionais, agentes
públicos, voluntários e líderes comunitários com
bons serviços prestados ao bairro.
Entre os homenageados estão o padre Severino de
Lima Araújo e o sargento PM Jorge Nazareno de
Castro Souza. A iniciativa da sessão solene no bairro
é do vereador Claudinho de Souza.
O bairro do Jaraguá nasceu a partir da inauguração
da estação de trens, em 1º de outubro de 1891, há
120 anos. Hoje é um distrito da Capital, composto por
diversas vilas, sendo Taipas a mais conhecida delas,
que teve sua origem na mesma estação, antes
chamada de Parada de Taipas.
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Acontecimentos rotários
Rotarianos pedem ajuda
para Rio do Sul

Rotary firma parceria
com a Mercy Ships

. A cidade de Rio do Sul, em Santa Catariana, foi
arrasada pela enchente e está precisando de muita
ajuda imediata. Os rotarianos do Paraná,
principalmente de Cascavel, estão pedindo aos
companheiros de todo Brasil que se mobilizem para
ajudar a comunidade riosulense aderindo à
Campanha de Solidariedade com as famílias
desabrigadas por conta das cheias.
Para colaborar, basta depositar qualquer quantia na
Caixa Econômica Federal/Lotérias, Agência 4124 conta: OP 013 17.101-5, em nome do Rotary Clube
de Cascavel-União. Para mais informações, falar
com o coordenador da Campanha, companheiro
Roberto, fone: (45) 8405-5501.

. Por meio de uma parceria firmada entre a
Fundação Rotária e a entidade Mercy Ships,
rotarianos ajudarão a fornecer assistência médica
no oeste da África. Através de subsídios globais prédefinidos, a Fundação possibilitará que os clubes de
Rotary e os distritos organizem equipes de formação
profissional compostas por médicos; além de
oferecer cirurgias vitais, as equipes ajudarão a
fortalecer as habilidades profissionais dos médicos
locais. Os projetos iniciais serão realizados no oeste
da África, região onde o África Mercy, navio-hospital
de 16.500 toneladas que, atualmente, está aportado
em Freetown, Serra Leoa.
Fundada em 1978, a Mercy Ships utiliza navioshospitais para fornecer atendimento médico e ajudar
no desenvolvimento sustentável em países em
desenvolvimento. A entidade já prestou serviços em
mais de 70 países, impactando a vida de 2,9 milhões
de pessoas. Todos os anos, mais de 1200 cirurgiões,
dentistas, enfermeiros, instrutores da área médica,
cozinheiros, engenheiros e agricultores voluntários
doam seu tempo e habilidades para a iniciativa. Para
Bill Boyd, chair do Conselho de Curadores da
Fundação Rotária, "os associados de Rotary Clubs
terão, com a parceria, a oportunidade de aplicar
seus conhecimentos e habilidades em um programa
médico eficaz e extremamente bem-sucedido".
(Com informações de Notícias do Rotary
International)

Campinas prepara-se para
a visita do Governador
. O RC Campinas-Sul finaliza os preparativos para a visita oficial do governador do Distrito 4590, Nelson
Micuci Garcia, que irá acontecer dia 20 de outubro. O roteiro da visita foi elaborado com a colaboração da
governadora-assistente, Carina Cury, do RC de Campinas-Alvorada e prevê almoço e solenidade de formatura
do "Patrulheiros de Campinas", reunião da esposa do governador com as esposas dos companheiros do Clube,
assembléia com os sócios e reunião festiva na sede da Associação dos Rotarianos de Campinas.

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

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais

.

17 de outubro - segunda-feira
RCSP Vila Medeiros
18 de outubro - terça-feira
RCSP Pirituba
19 de outubro - quarta-feira
RCSP Liberdade
20 de outubro - quinta-feira
RCSP Nordeste-Vila Maria

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 do Médico
Origem e significado

. O dia 18 de outubro foi escolhido como Dia do
Médico por ser a data consagrada pela Igreja a
São Lucas, que foi um dos quatro evangelistas
do Novo Testamento. Seu evangelho é o
terceiro em ordem cronológica, os dois que o
precederam foram escritos pelos apóstolos
Mateus e Marcos.
Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus
e por isso a sua narrativa é baseada em
depoimentos de pessoas que testemunharam
a vida e a morte de Cristo. Além do evangelho,
é autor do "Ato dos Apóstolos", que
complementa o evangelho.
Segundo a tradição, São Lucas era médico,
além de pintor, músico e historiador e teria
estudado medicina em Antioquia. Possuindo
maior cultura que os outros evangelistas, seu
evangelho utiliza uma linguagem mais
aprimorada que a dos outros evangelistas, o
que revela seu perfeito domínio do idioma
grego.
São Lucas não era hebreu e sim gentio, como
era chamado todo aquele que não professava
a religião judáica. Não há dados precisos sobre
a vida de São Lucas. Segundo a tradição, era
natural de Antioquia, cidade situada em
território hoje pertencente à Síria e que na
época era um dos mais importantes centros da
civilização helênica na Ásia Menor. Viveu no
século I d.C., desconhecendo-se a data do seu
nascimento, assimo como da sua morte.
Há incerteza, também, sobre as circunstâncias
de sua morte; segundo alguns teria sido
martirizado, vítima da perseguição dos
romanos ao cristianismo; segundo outros,
morreu de morte natural em idade avançada.
Tampouco se sabe ao certo onde foi sepultado
e onde repousam seus restos mortais. Na
versão mais provável e aceita pela Igreja
Católica, seus despojos encontram-se em
Pádua, na Itália, onde há um jazigo com o seu
nome, que é visitado pelos peregrinos.

Não há provas documentais, porém há provas
indiretas de sua condição de médico. A principal
delas nos foi legada por São Paulo, na epístola
aos colossenses, quando se refere a "Lucas, o
amado médico". Foi grande amigo de São
Paulo e, juntos, difundiram os ensinamentos de
Jesus entre os gentios.
Outra prova indireta da sua condição de médico
consiste na terminologia empregada por Lucas
em seus escritos. Em certas passagens, utiliza
palavras que indicam sua familiaridade com a
linguagem médica de seu tempo. Este fato tem
sido objeto de estudos críticos comparativos
entre os textos evangélicos de Mateus, Marcos
e Lucas, e é apontado como relevante na
comprovação de que Lucas era realmente
médico. Dentre estes estudos, destaca-se o de
Dircks que contém um glossário das palavras
de interesse médico encontradas no Novo
Testamento.
A vida de São Lucas, como evangelista e como
médico, foi tema de um romance histórico muito
difundido "Médicos de homens e de almas", de
autoria da escritora Taylor Caldwell. Embora se
trate de uma obra de ficção, muito tem
contribuido para a consagração da
personalidade e da obra de São Lucas.
A escolha de São Lucas como patrono dos
médicos nos países que professam o
cristianismo é bem antiga. Eurico Branco
Ribeiro, professor de cirurgia e fundador do
Sanatório São Lucas, em São Paulo, é autor de
uma obra fundamental sobre São Lucas, em
quatro volumes, fruto de investigações
pessoais e rica fonte de informações sobre o
patrono dos médicos. Nessa obra, "Médico,
pintor e santo", o autor refere que, já em 1463, a
Universidade de Pádua iniciava o ano letivo em
18 de outubro, em homenagem a São Lucas,
proclamado patrono do "Colégio dos filósofos e
dos médicos".
A escolha de São Lucas como patrono dos
médicos e do dia 18 de outubro como Dia do
Médico é comum a muitos paises, entre os
quais Portugal, França, Espanha, Itália,
Bélgica, Polônia, Inglaterra, Argentina, Canadá
e Estados Unidos. No Brasil, acha-se
definitivamente consagrado o dia 18 de outubro
como "dia do médico".
( F o n t e : w w w. p o r t a l d a f a m i l i a . o r g e
www.brasilescola.com)

