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RCSP-Noroeste participa da
festiva do Rotary Pirituba

Conselho Diretor

. Clube transferiu sua reunião para participar da festiva do Rotary
Club São Paulo-Pirituba, que recebeu a visita oficial do governador
do Distrito 4430, na noite de 18 de outubro. Na ocasião, o clube
afilhado do Noroeste comemorava dez anos de fundação, tendo a
presidente feito um balanço muito positivo das suas principais
realizações.
(Pág. 3)

O Rotary e a ONU, um longo histórico
de trabalho conjunto
. Fundada oficialmente dia 24 de outubro de 1945, a Organização das Nações
Unidos chega aos 66 anos com representação em 192 Estados-membros,
cada um dos paises soberanos internacionalmente reconhecidos, exceto o
Vaticano, que tem qualidade de observador. O Rotary e a ONU têm um longo
histórico de trabalho conjunto e compartilham visões parecidas. Atualmente, o
Rotary possui o maior status consultivo oferecido a uma organização nãogovernamental pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.
(Pág. 10)

Crianças têm show de alegria
e solidariedade na Rosas de Ouro
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Distrito 4430

. Milhares de crianças das comunidades da região Noroeste lotaram a quadra
da Sociedade Rosas de Ouro na festa que teve shows musicais, apresentação
de banda mirim, sorteio de prêmios e farta distribuição de lanches, guloseimas
e refrigerantes. Pelo segundo ano consecutivo, o Rotary Club São PauloNoroeste participou do evento como um dos parceiros responsáveis pelo
encaminhamento de grupos infantis.
(Pág. 6)
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. E-mails
Agradecimentos
"Queremos agradecer o destaque da visita
oficial do Governador do Distrito 4590 ao
nosso RC de Campinas-Sul, que você
gentilmente deu na edição nº 16 do
maravilhoso boletim do RC São PauloNoroeste. Obrigado".
Paulo Celso Motta, RC Campinas-Sul, SP
"Em nome da comunidade Riosulense,
agradeço o engajamento do seu clube".
Roberto Pelizzetti, Rotary Clube CascavelUnião, PR
"Nós, educadores da EMEI Profa. Olga Maria
Germano Martins Domingos agradecemos o
envio de doces destinados aos nossos alunos
para a Semana da Criança.
Muito nos alegra esta parceria (do amigo
Josino do RCSP-Noroeste)
em favor dos nossos 170 alunos".
Solange Matos Custódio Rodrigues,
diretora
Repercussão do boletim
"Agradeço a remessa dos boletins do RCSP
Noroeste. Por intermédio deles acompanho as
muitas atividades do Noroeste, além de ler
outros artigos interessantes. Minhas
congratulações pelo excelente trabalho que
você vem fazendo. Parabéns".
Valdemar L. Armesto, EGD 2002/03 Distrito 4430
"Parabéns Celia, Edinalvo, Josino, Hercules,
Leone. Belo boletim o de vocês. Um exemplo".
Luiz Carlos Ramos, jornalista, presidente
do RCSP-Leste
"Obrigado pelo boletim; fiquei contente com a
sua presença no RCSP-Pirituba".
Ennio Caramella, governador do Distrito
4430
"Muito obrigado. Excelente boletim, cheio de
informações, com muito boas reflexões".
Carlos Soteras, RC Lanus, Buenos Aires,
Argentina
"Parabéns pelo boletim e a ajuda que vocês
estão dando às novas gerações, em especial
ao Projeto RYLA".
Carlos Souza, RCSP-Pirituba, coordenador
do Projeto RYLA
"Obrigado pelo envio do boletim".
Yuri Camargo Machado, secretário do
RCSP-Vila Alpina
"Agradeço o envio do boletim. Belíssimo
trabalho no Dia das Crianças".
Euilio Pedroso
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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

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Relato da última reunião
Noroeste transfere reunião e participa
da festiva do RCSP-Pirituba

.

Para participar da reunião festiva do seu afilhado, que recebeu a visita oficial do governador do
Distrito 4430, o Rotary Club São Paulo-Noroeste transferiu sua reunião ordinária do dia 17 de outubro,
para realizá-la em conjunto com o Rotary Club São Paulo-Pirituba, na terça-feira, 18 de outubro.
A reunião festiva aconteceu no Espaço Antares, na Vila Mangalot, com a participação de 61 pessoas,
entre rotarianos e convidados. O governador Ennio Caramella e sua esposa Iara Stella Ridolfo
Caramella foram recepcionados pelos companheiros do Rotary Club São Paulo-Pirituba, tendo à
frente a presidente Maria Aparecida Torres.
O clube anfitrião foi homenageado pelo presidente Eduardo Chacur, do RC Guarulhos-Vila Galvão, o
clube da governadoria, com prato estilizado contendo a foto de um lago, ponto turístico daquela
cidade. O companheiro do Pirituba, Leovaldo Foganhole fez o reconhecimento do título Paul Harris
para sua esposa Maria Cristina Foganhole e ao companheiro Gilberto Gal.
Após a aplaudida saudação do governador Ennio Caramella, estabelecendo referências bíblicas
entre a vida de São José e as ações de servir ao próximo dos rotarianos, a presidente Cida Torres
entregou-lhe uma cadeira de rodas, em substituição aos presentes de praxe, para que a
Governadoria do Distrito 4430 dê a destinação mais adequada ao equipamento.
(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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Dos seis clubes presentes ao evento, o
RCSP-Vila Formosa foi eleito a caravana
mais distante e o RCSP-Norte
compareceu com a caravana mais
numerosa.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste,
que transferiu sua reunião para realizá-la.
em conjunto com o RCSP-Pirituba, foi representado pelo presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus e os companheiros Bruno Leone, Maria
Cristina da Silva, Ana Isabel Vergueiro Lobo,
Celia Morau, Fabrizio Davide Pietro Torrini, João
Carlos dos Santos, Josino Bentes Monteiro e
Orestes Gerodetti
Relato de atividades
. Ao fazer um relato das principais atividades do
Rotary Club São Paulo-Pirituba, que comemora
neste mês de outubro, dez anos de fundação, a
presidente Cida Torres destacou em seu
pronunciamento: Avenida de Serviços à
Comunidade - manutenção do plano de liderança do
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Clube, com o prosseguimento dos projetos
permanentes: Mc Dia Feliz - 7ª edição; Noite da
Pizza; Mutirão da Saúde e eventos mensais de
companheirismo. Avenida de Novas Gerações fundação do Interact Club, dia 18 de setembro e que
já conta com uma equipe de 18 jovens atuando em
vários projetos; Projeto RUMO em escolas parceiras
e Projeto RYLA, repetindo, este ano, o patrocínio de
20 jovens. Imagem Pública - realização de reunião
itinerante, conjunta com a Associação Comercial de
São Paulo-Distrital Pirituba, visando ao
Desenvolvimento do Quadro Associativo.
Participação do Rotary Pirituba como entidade
beneficiada em evento realizado pelo Sindicato das
Auto Moto Escolas e CFC do Estado de São Paulo;
como ingresso do evento, o clube arrecadou 600
quilos de leite em pó, doados para instituições
assistenciais da comunidade local. Fundação
Rotária - arrecadação já atingiu 90% da meta
estabelecida; o companheiro Leovaldo solicitou aos
demais que ao invés de presenteá-lo no seu
aniversário, fosse feita uma doação em espécia para
a Fundação Rotária em pról da erradicação da pólio
no mundo. Finalizando, a presidente Cida Torres
disse estar "muito orgulhosa, pois tenho a certeza
que todos aqui estão buscando cada vez mais
conhecerem a si mesmos para envolverem a
humanidade".

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas
Outubro
. 24 - Dia das Nações Unidas - ONU (1945)
. 25 - Dia da Democracia
Dia da Saúde Dentária
Dia do Cirurgião-Dentista
Dia Internacional contra a Exploração da
Mulher
Dia da Construção Civil
Dia do Sapateiro
. 26 - Dia Oficial do Músico
Dia do Trabalhador da Construção Civil
. 27 - Dia Nacional da Juventude
Dia Mundial de Oração pela Paz
. 28 - Dia de São Judas Tadeu
Dia do Funcionário Público
. 29 - Dia Nacional do Livro
Dia da Universidade Católica
. 30 - Dia do Balconista
Dia do Comerciário
Dia do Fisioterapeuta
. 31 - Dia Mundial do Comissário de Vôo
Dia da Reforma Luterana
Dia do Ferroviário
Dia Mundial da Poupança
Dia das Bruxas - Halloween

Reflexão
Provérbios do mundo
. Todos os homens são feitos do mesmo barro, mas não no
mesmo molde.
(Provérbio mexicano)
. Enquanto o tímido reflete, o valente vai em frente, triunfa e
vence.
(Provérbio grego)
. Com a mentira pode-se ir longe, mas sem esperança de
regresso.
(Provérbio judeu)
. As pessoas arranjam todos os dias o cabelo. Por que não o
coração?
(Provérbio chinês)
. As palavras são anões, os exemplos são gigantes.
(Provérbio suiço)
. A diferença entre o saber inútil e a estupidez é que esta dá
Muito mais trabalho.
(Provérbio sueco)
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Agenda
. 24 de outubro
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30
. 29 de outubro
25º Projeto RYLA - Distrito 4430, áreas 1, 3 e 8
Legião Mirim de Vila Prudente
Rua João Batista Mendo, 200, a partir das 8h
. 31 de outubro
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30
. 6 de novembro
Almoço do Distrito 4430
Comida italiana, música ao vivo e bingo
Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado
de São Paulo
Rua Tenente Julio Prado Neves, 1155 - Tremembé
A partir das 12h
Adesão: R$ 60,00 por pessoa; crianças até 7 anos,
grátis
. 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

Missa 30º dia de falecimento
O companheiro e past presidente do Rotary Club São
Paulo-Noroeste, Orestes Gerodetti, participa que a
missa de 30º dia de falecimento da sua esposa Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti será celebrada dia
25 de outubro de 2011, terça-feira, às 19 horas, na
Paróquia Nossa Senhora da Lapa, localizada à Rua
Nossa Senhora da Lapa, 292.
A companheira Dora Maria foi presidente do Rotary
Club São Paulo-Noroeste, ano rotário 2007/2008 e na
atual gestão, ano rotário 2011/2012, exercia o cargo de
primeira vice-presidente.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Festa das crianças na Rosas de Ouro,
um show de alegria e solidariedade
Doutor Alberto Salvador. O Rotary Club São PauloNoroeste 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, que contou, também, com a
colaboração dos amigos Neusa Cuccolo e José
Carlos Rossi.

. A grande festa para celebrar o Dia das Crianças
realizada domingo, dia 16 de outubro, na quadra da
Sociedade Rosas de Ouro, reuniu milhares de
crianças de comunidades carentes da região
noroeste de São Paulo, que driblaram o mau tempo,
em busca de diversão e alegria. Lá, a garotada, seus
pais e acompanhantes poderam assistir os shows
dos conjuntos musicais, exibição da ala mirim da
escola e da banda marcial. Um dos pontos altos da
festa comandada pelo pai Marcos Duller, do Centro
Nedas, 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 o ato ecumênico. Houve, ainda,
sorteios de valiosos prêmios como televisores de
plasma e bicicletas e farta distribuição de lanches,
pipoca, algodão-doce, refrigerantes. A festa anual
das crianças é promovida pelo Projeto Social
Samba Se Aprende na Escola e o Núcleo Espírita

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

(Fotos de Cristina Pellini, do Centro Nedas)

Distrito 4430 promove
mais um Projeto RYLA
. Já foram iniciados os trabalhos de preparação do
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, Rua João Batista
Mendo, 200. A equipe Distrital, responsável pela
organização do Projeto solicita o empenho dos
clubes rotários buscando parcerias com escolas
na indicação de no mínimo 5 jovens para
receberem o Prêmio Rotário de Liderança Juvenil;
trata-se de um programa estruturado
transformador para a formação do caráter, noções
de cidadania, ética e surgimento de novas
lideranças para reforçar ou fundar Interact Clubs e
Rotaract Clubs.
O número mínimo de inscrições por clube é de
cinco jovens e não existe número máximo de
inscrições. O custo de cada jovem é de R$ 40,00 e
a cada cinco jovens inscritos, o clube tem direito
de inscrever um companheiro sem custo.
O coordenador distrital do Projeto RYLA é o
companheiro Carlos Souza, do Rotary Club São
Paulo-Pirituba. Mais informações, fichas de
inscrição e procedimentos, pelo e-mail:
carlos.souza@imperio.com.br e no site:
http://ryla4430.blogspot.com

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Intercâmbio e festa para as crianças
marcam as atividades do Rotaract Noroeste

. O Rotaract Club São Paulo-Noroeste, grupo de
jovens fundado há quatro meses com o apoio do Rotary
Club São Paulo-Noroeste, já dá mostras da vitalidade
com que os seus membros se dedicam ao ideal de servir
ao próximo.
No dia 9 de outubro, o Grupo Resgate, formado por
praticantes de Capoeira e incentivado pelo professor
Reynaldo Pedreira Jerônymo que é, também, o
presidente do Rotaract Noroeste, se apresentou no
festival cultural da cidade mineira de Itajubá.
Para custeio da viagem e da apresentação, que resultou
num intercâmbio cultural entre os atletas paulistanos e
os mineiros, o Grupo Resgate recebeu apoio logístico
da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, que se
encarregou do transporte e dos lanches. Em Itajubá,
houve o Festival Cultural organizado pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, coordenado pelo Professor José Itamar. Como não tiveram custo com a
participação no festival, os rotaractianos fizeram uma
rotaractianos fizeram uma contribuição espontânea,
arrecadando R$ 280,00 revertidos na compra de cem

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:

brinquedos, doados à instituição Sitio Agar, de Cajamar,
na região metropolitana da Grande São Paulo, que cuida
de crianças e adolescentes órfãos, portadores do virus
HIV.
A visita para distribuição dos brinquedos às crianças do
Sitio Agar aconteceu no feriado de 12 de outubro. Um
belo gesto dos rotaractianos que desde já são norteados
pelo lema "fazer o bem, sem olhar a quem".

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontece na região
Instituto e religiões se unem pelo
desarmamento em São Paulo
Vila Hamburguesa): São Domingos Sávio (Rua
Tomas Lopes Ferreira, 131, Parque São
Domingos); Nossa Senhora dos Pobres (Avenida
Vital Brasil, 1185, Butantã); São Patrício (Avenida
Octacilio Tomanik, 1555, Rio Pequeno). Ver a lista
completa dos postos de recolhimento de armas na
cidade de São Paulo no site:
www.desarmasp.wordpress.com/entrega-de-armas/

. O Instituto Sou da Paz lançou no dia 21 a
campanha Religões Unidas pelo Desarmamento,
que faz parte do Plano de Controle de Armas da
Cidade de São Paulo. Representantes de
diferentes grupos religiosos estiveram presentes
para manifestar apoio à entrega voluntária de
armas e munições na capital paulista. De 22 a 30
de outubro, 19 paróquias da Igreja Católica
funcionarão como postos provisórios, onde a
população poderá entregar os artefatos. A pessoa
não precisa se identificar, nem dizer de onde veio a
arma. Basta imprimir uma guia de trânsito que
permite o transporte da arma pelo site:
www.entreguesuaarma.gov.br A indenização varia
de R$ 100 a R$ 300, que podem ser sacados no
dia seguinte em qualquer posto do Banco do
Brasil. Estudos mostram que a cada 18 armas
recolhidas, uma vida é salva. A campanha tem a
colaboração de diversas tradições religiosas, como
a católica, evangélica, budista, judáica, candomblé
e hare krishna. Nas regiões norte e oeste, haverá
postos de entrega de armas nas paróquias Nossa
Senhora da Candelária (Praça Nossa Senhora da
Candelária, nº 1, Vila Maria); Santa Cruz de
Itaberaba (Avenida Itaberaba, 2093, Vila
Itaberaba); Nossa Senhora da Livração (Avenida
Ramiz Galvão, 638, Jardim Brasil); Nossa Senhora
da Lapa (Rua Nossa Senhora da Lapa, 298, Lapa);
Nossa Senhora de Lurdes (Rua Brentano, 437,

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

Encontro Internacional debate
tecnologia e inovação para
deficientes
. A Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo promove
no período de 24 a 26 de outubro o 3º Encontro
Internacional de Tecnologia e Inovação para
Pessoas com Deficiência. O evento terá
exposições relativas ao tema e seminário; entre
os temas a serem debatidos estão telecentros
inclusivos, as redes sociais no contacto da
deficiência. O tema central é o desenho
universal na indústria brasileira, com o objetivo
de discutir a influência dos princípios do
desenho universal na produção das empresas
do país. O Encontro será aberto pelo
governador Geraldo Alckmin, ao lado da
secretária Linamara Battistella, na sede da
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, Memorial da América Latina,
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564,
portal 10. Mais informações pelo telefone 52123700 e no site:
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

Região da Brasilândia
elege conselheiros tutelares
. Atendendo chamado da Arquidiocese de São
Paulo, os fiéis da Região Episcopal da
Brasilândia participaram da eleição dos novos
conselheiros tutelares da cidade. Dos 20
conselheiros que serão empossados dia 18 de
novembro, para os conselhos da Brasilândia,
Freguesia do Ó, Pirituba e Perus, seis
receberam apoio das paróquias e pastorais.
São eles: Iracilda Pereira Canha, da Pastoral
do Menor; Andrea Aparecida Rodrigues, da
Pastoral da Fé e Política; Conceição Aparecida,
coordenadora da Pastoral Afro na Região;
Jerusa dos Santos Lima, atuante na Paróquia
São Luís M. G. Montfort, do setor Jaraguá;
Antôniio Campineiro e Francimar Francisca de
Sousa Pereira, engajada na comunidade Sol
Nascente da Paróquia Santo Antonio. Entre
outras funções, os conselheiros tutelares são
responsáveis por fiscalizar e elaborar propostas
voltadas à garantia do direito das crianças e
adolescentes.
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Acontecimentos rotários
Projeto de subsídios equivalentes
beneficia deficientes profundos
. A Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos, da região de Cacém, Portugal, recebeu
uma tina especial para fisioterapia, graças a um projeto de subsídios equivalentes desenvolvido pela
Governadoria do Distrito 1960. O EGD Joaquim Esperança, ano rotário 2010/2011, participou do ato
inaugural dia 26 de julho. Com a benfeitoria, a Associação Pais e Amigos de Deficientes Profundos dispõe
de mais um importante equipamento para auxiliar no tratamento dos assistidos pela entidade. O projeto
contou com a participação da própria Associação, da Governadoria do Distrito 1960, Governadoria do
Distrito 4430, de São Paulo e a Fundação Rotária, resultando na arrecadação de 25.301 dólares.

Confraternização
Distrital
. A Governadoria do Distrito 4430 promove no domingo, 6 de novembro, a partir das 12 horas, uma
confraternização distrital em pról da parte feminina da Conferência Distrital, que na atual gestão é
denominada Conferência da Ética e da Juventude. O evento acontece na Associação dos Oficiais da
Polícia Militar, à Rua Tenente Julio Prado Neves, 1155, Tremembé. Adesão: R$ 60,00 por pessoa, incluindo
almoço com comida italiana, refrigerantes, água e cerveja; e mais, música ao vivo e bingo. Crianças até 7
anos não pagam. O casal Yara e Ennio Caramella, governador do Distrito 4430, espera contar com a
participação de toda a família rotária, seus amigos e convidados.

Campinas lança
campanha do panetone
. Como faz todo final de ano, o Rotary Club Campinas-Sul já lançou a Campanha do Panetone
Beneficente de 2011, em parceria com o Educandário Eurípedes-Bambini. A campanha, além de ajudar o
Educandário, que fabrica os panetones, a cuidar das crianças carentes mantidas em suas creches, visa a
arrecadação de recursos financeiros para a Fundação Rotária. Cada caixa de panetone, com 12 unidades
de 500 gramas, custa R$ 55,00. O clube fornece nota fiscal e entrega em qualquer endereço da região de
Campinas e em São Paulo. Mais informações com Paulo Motta, e-mail: paulomottarotary@ig.com.br

Campanha da
medula óssea
. O Rotary Club São Paulo-Nordeste/Vila Maria realizou no último sábado, dia 22 de outubro, a
Campanha da Medula Óssea, com o objetivo de conseguir mais doadores. A ação aconteceu das 10 às 16
horas na quadra da escola de samba Unidos da Vila Maria, na Rua Cabo João Monteiro da Rocha, Jardim
Japão.

Visitas oficiais do
Governador
.

Nesta semana, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente
os seguintes clubes:
25 de outubro - terça-feira
RCSP Jardim São Paulo
26 de outubro - quarta-feira
RCSP Penha
27 de outubro - quinta-feira
RCSP Alto da Mooca

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
A história e a origem da ONU
A ONU começa a sua existência a 24 de outubro de 1945,
depois da Carta ter sido ratificada pelos então cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança
(República Popular da China, França, União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido e os
Estados Unidos da América) e pela grande maioria dos
outros 46 membros.
Atualmente, os 5 membros permanentes do Conselho de
Segurança são os únicos que têm veto nas decisões.
Estes são os Estados Unidos da América, a Federação
Russa, França, Reino Unido e República Popular da
China.
A sede da ONU
Durante a primeira reunião da Assembleia Geral que
aconteceu em Londres, em 1946, ficou decidido que a
sede permanente da Organização seria nos Estados
Unidos. Em dezembro de 1946, John D. Rockefeller Jr.
ofereceu cerca de oito milhões de dólares para a compra
de parte dos terrenos nas margens do East River, na ilha
de Manhatan, em Nova York. A cidade ofereceu o resto
dos terrenos para possibilitar a construção da sede da
Organização.
Hoje em dia, a ONU possui, além da sede em Nova York,
outra sede em Genebra, na Suiça e escritórios
espalhados em grande parte dos países do planeta.
A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada
oficialmente a 24 de outubro de 1945, em São Francisco,
Califórnia, por 51 países, logo após o fim da Segunda
Guerra Mundial. A primeira Assembleia Geral celebrouse a 10 de janeiro de 1946, em Westminster Central Hall,
em Londres. A sua sede atual é na cidade de Nova York.
A precursora das Nações Unidas foi a Sociedade de
Nações - também conhecida como "Liga das Nações" organização concebida em circunstâncias similares
durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em
1919, em conformidade com o Tratado de Versalhes,
"para promover a cooperação internacional e conseguir
a paz e a segurança". Atualmente, a ONU tem representação em 192 Estados-membros, cada um dos países
soberanos internacionalmente reconhecidos, exceto o
Vaticano, que tem qualidade de observador, e países
sem reconhecimento (como Taiwan, território reclamado
pela China, mas de reconhecimento soberano por outros
países).
Um dos feitos mais destacáveis da ONU é a
proclamação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em 1948.
Antecedentes e história
A ideia das Nações Unidas foi elaborada na declaração,
firmada durante a Segunda Guerra Mundial, na
conferência dos Aliados celebrada em Moscou, em
1943. O então presidente dos Estados Unidos da
América, Franklin Delano Roosevelt, sugeriu o nome de
"Nações Unidas". A 25 de abril de 1945 celebrou-se a
primeira conferência em São Francisco. À parte dos
governos, foram convidadas organizações nãogovernamentais. As 50 Nações representadas na
conferência assinaram a Carta das Nações Unidas dois
meses mais tarde, a 26 de junho. A Polônia, que não
estava representada na conferência, acrescentou o seu
nome mais tarde, indo para um total de 51 estados.

Os propósitos das Nações Unidas são:
Manter a paz e a segurança internacionais. Desenvolver
relações amistosas entre as nações. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais
de caráter econômico, social, cultural e humanitário,
promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses
objetivos comuns.
Os seis idiomais oficiais da Assembleia Geral das
Nações Unidas são: inglês, francês, espanhol, árabe,
chinês e russo. Os idiomas oficiais nos outros órgãos
principais variam. No Conselho de Segurança, por
exemplo, eles são apenas cinco: inglês, francês,
espanhol. chinês e russo.
O Rotary e a ONU
O Rotary e a ONU têm um longo histórico de trabalho
conjunto e compartilham visões parecidas. Em 1942,
Rotary Clubs de 21 paises organizaram uma conferência
em Londres com o objetivo de desenvolver um sistema
para promover educação, ciência e cultura depois da
Segunda Guerra Mundial. O evento foi o precursor do que
hoje é a Unesco. Em 1945, quarenta e nove rotarianos
foram a San Francisco, EUA, para ajudar no esboço da
Constituição da ONU. Desde então, o Rotary e as Nações
Unidas têm sido grandes parceiros, desenvolvendo uma
relação que fica explícita através do Pólio Plus e do
trabalho do Rotary com agências da ONU. Atualmente, o
Rotary possui o maior status consultivo oferecido a uma
organização não governamental pelo Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, que
supervisiona muitas agências especializadas da ONU. O
Rotary mantém uma relação com diversos órgãos,
programas, comissões e agências da ONU através de
sua rede de representantes.
(Fontes: www.portalsaofrancisco.com.br e www.rotary.org)

