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Brasil é o sexto maior
contribuinte mundial da
Fundação Rotária
. No ano rotário de 2010/11, os
rotarianos brasileiros contribuiram com
US$6.582.271 para a Fundação
Rotária, classificando-se em sexto lugar
no ranking dos trinta países
contribuintes. O total arrecadado no
período foi de 207 milhões de dólares.
(Pág. 7)

Noroeste debate
imagem pública e
aumento do
quadro social
. A difusão da imagem pública
do Rotary e novas estratégias
para desenvolvimento do
quadro associativo foram os
assuntos centrais debatidos na
última reunião do Rotary Club
São Paulo-Noroeste, dia 24 de
outubro.
(Pág. 4)
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Correspondência recebida
. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
Distrito 4925, Buenos Aires, Argentina
Rotary E-Club de Latino America, Distrito 4200

. Outras publicações
Revista Brasil Rotário, outubro/11

. E-mails
O Rotary e a ONU
"Mil notícias importantes das atividades rotárias,
mas uma é mais interessante - A história da ONU.
É que há uma enorme quantidade de
companheiros que não fazem ideia do nosso
estreito relacionamento com a ONU. Oportuna
notícia nos tempos conturbados que vivemos nos
quatro cantos do mundo".
Francisco Zamith, RC Guimarães, Portugal
"Gostei muito do boletim, principalmente sobre a
ONU e fica a pergunta: por que a bandeira da ONU
tem um ramo de oliveira...?"
Ennio Caramella, governador do Distrito 4430
Visita ao afilhado
"Agradecemos o envio do boletim maravilhoso de
vocês e aproveitamos para agradecer, também, em
nome do RCSP Pirituba, a todos do RCSP
Noroeste, nosso clube padrinho, que sempre apóia
e acompanha de perto estes teus "filhos". Mais uma
vez vocês fizeram a diferença em transferir a
reunião para a nossa festiva de visita do
Governador. Queremos parabenizá-los e dizer que
o RCSP Pirituba muito se honra de ser afilhado de
um Clube com companheiros/as que se dedicam e
dão de si antes de pensar em si. Um forte abraço a
todos vocês e mais uma vez o nosso muito
obrigado".
Carlos Souza e Cida Torres, RCSP Pirituba
Repercussão do boletim
"Mais uma vez, parabéns pelo boletim do RCSP
Noroeste. A edição nº 17 está excelente. Obrigado
por divulgar a Campanha do Panetone do RC
Campinas-Sul".
Paulo Celso Motta, RC de Campinas-Sul, SP
"Parabéns pelo sempre completo boletim".
Portal ZNnaLinha
Feliz iniciativa
"Parabéns por esta iniciativa. Muitos alunos
desconhecem outras possibilidades de seguir no
ensino técnico ou profissionalizante quando
terminam a escola pública e não seguem se
aperfeiçoando para se integrarem no mercado de
trabalho. Dessa maneira (Projeto Rumo) eles são
ajudados a ampliar suas vocações".
Laura Graciela Botta, RC Posadas Villa Urquisa,
D 4845, Argentina
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se em sessão ordinária dia 24 de outubro de
2011 no espaço de eventos do Carlino Ristorante, tendo o presidente interino Orestes Gerodetti
aberto os trabalhos em substituição ao presidente Edinalvo Raimundo de Jesus, por motivo de
viagem ao exterior. Após ler mensagem especial do presidente do Rotary International, Kalyan Banerjee,
solicitou aos presentes que o acompanhassem na saudação inicial às bandeiras hasteadas.

Protocolo - Feito pelo companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini, segundo diretor de protocolo, que
enunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente interino
Orestes Gerodetti; nº 2 - companheiro e segundo vice-presidente Hercules Guilardi; nº 3 - companheira do
RCSP-Freguesia do Ó Naíde Aparecida S. Guilardi; nº 4 - primeira-secretária do RCSP-Noroeste, Celia
Morau.
Expediente Secretaria - A companheira Celia Morau informou a agenda de reuniões e de eventos da
semana, a correspondência recebida, a agenda de visitas do governador do Distrito 4430 e reiterou as
informações sobre a missa de 30º dia do falecimento da companheira Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
que será celebrada amanhã, dia 25 de outubro, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro Messias Manoel de Oliveira que relacionou as datas
comemorativas da semana, com destaque e comentários específicos sobre o Dia da Música, falando, ainda,
sobre as diferenças entre os estilos musicais clássico, barroco, erudito e moderno. Em seguida, o
presidente interino Orestes Gerodetti saudou o companheiro Hercules Guilardi pela recuperação da sua
saúde e retorno ao nosso convívio, e cumprimentou a companheira Naíde Aparecida Guilardi pela
dedicação dispensada ao esposo Hercules durante todo o período do tratamento de saúde a que foi
submetido. Agradeceu, também, ao companheiro padre Paulo Ribeiro Santana pelo empenho na
celebração da missa de 30º dia do falecimento da sua esposa, companheira Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti.

Missa dedicada
às crianças no
Parque Estadual
do Jaraguá ainda
repercute
(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

Na quadra da Rosas
de Ouro, muitas
guloseimas para as
milhares de crianças

Tempo livre - Após o intervalo do jantar, a companheira Maria Bernadete Cola fez um relato suscinto da Festa
das Crianças realizada dia 16 de outubro na quadra da Sociedade Rosas de Ouro, destacando a boa
organização, a qualidade e a quantidade dos prêmios sorteados, os shows e as atrações musicais bem
produzidos, a farta distribuição de guloseimas para 5.000 crianças, finalizando por destacar a colaboração do
Rotary Club São Paulo-Noroeste que fez doação significativa de ingredientes para as guloseimas e auxiliou no
trabalho voluntário de acompanhamento de um grupo de crianças da comunidade da Vila Brasilândia; destacou,
também, a participação do Grupo Resgate de Capoeira, integrado por jovens do Rotaract Club São PauloNoroeste. Por fim, informou que participa da Comissão Organizadora do Natal Iluminado na Freguesia do Ó,
representando o Rotary Noroeste, já tendo sido escolhidas três praças da região que serão decoradas com
motivos natalinos: em frente ao Hospital da Vila Penteado, no Jardim Damasceno e no CEU Brasilândia. Em
seguida, o padre Paulo Ribeiro Santana falou sobre a missa dedicada às crianças, celebrada por ele dia 12 de
outubro no Parque Estadual do Jaraguá, onde mais de trinta mil pessoas participaram, durante o dia inteiro, da
programação festiva; elogiou a direção do Parque pela organização do evento e disse ter ficado muito feliz com
a acolhida que as crianças e seus pais lhe dedicaram.
Homenagem e reconhecimento - O segundo vice-presidente Hercules Guilardi falou da sua satisfação em
retornar ao convívio dos companheiros depois do período que ficou afastado, recuperando-se de uma cirurgia;
agradeceu a atenção e o carinho dispensado por todos, dizendo estar muito feliz com a receptividade recebida e
cumprimentou os companheiros pela boa administração do clube e condução das atividades que acompanhou,
mesmo à distância, por meio do nosso boletim informativo. Prosseguindo, o companheiro Hercules falou sobre
a homenagem que o nosso afilhado, o Rotary Club São Paulo-Freguesia do Ó, prestou a alguns policiais
militares que o ajudaram no dia 31 de agosto, quando dirigia-se ao hospital na região da Avenida Paulista para
exames pós-operatórios e enfrentou grande dificuldade no trajeto, devido ao congestionamento que
praticamente paralisou parte da cidade de São Paulo naquele dia. O auxílio dos policiais foi muito importante
para que não ocorresse agravamento da sua saúde e como reconhecimento, os companheiros da Freguesia do
Ó tomaram a iniciativa de homenagear os PMs. O reconhecimento foi providencial, tendo sido a primeira vez
que uma instituição destacava o trabalho desses profissionais que, emocionados, colocaram o programa de
Educação no Trânsito à disposição do Rotary. Finalizando, agradeceu aos companheiros do RCSP-Freguesia
do Ó e à esposa Naíde pela iniciativa da homenagem.
Desenvolvimento do Quadro Associativo - O presidente dessa Comissão, companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini apresentou relatório das atividades do Rotary Noroeste nos últimos quatro meses, ressaltando que
a maior divulgação da imagem do Rotary, o que fazemos e a receptividade das nossas ações precisam ser mais
difundidas além dos circulos rotários. Entende que dessa maneira poderemos motivar outras pessoas, que
tenham perfil rotário, a se interessarem pela instituição. Concluindo, falou da experiência que teve durante visita
a um cliente quando soube que ele, Fabrizio, é rotariano. Após algumas considerações dos presentes, ficou
deliberado que a Comissão de Imagem Pública editará uma publicação especial, com resumo das atividades do
clube até agora, voltada para visitantes, clientes e amigos não-rotarianos.
Palavra livre - Franqueado o uso da palavra, o companheiro Fabrizio Torrini falou sobre a imagem pública do
Rotary e a sua importância de organização não-governamental ligada à ONU; o segundo vice-presidente
Hercules Guilardi citou exemplos de serviços prestados pelo Rotary no mundo inteiro; e o companheiro Josino
Bentes Monteiro falou sobre as visitas que tem feito a outros clubes, como o Sumaré, Alto da Lapa e Arujá,
proferindo palestras, incentivando o uso do pin e falando sobre a importância e o prazer de ser rotariano.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o presidente interino Orestes Gerodetti deu os trabalhos por
encerrados, agradecendo a participação de todos e convidando-os para a saudação final às bandeiras
hasteadas.
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Datas comemorativas
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Outubro
31 - Dia Mundial do Comissário de Vôo
Dia da Reforma Luterana
Dia do Ferroviário
Dia Mundial da Poupança
Dia das Bruxas - Halloween
Novembro
1º - Dia de Todos os Santos
2 - Dia de Finados
3 - Dia do Cabeleireiro
Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)
4 - Dia do Inventor
Dia do Escoteiro do Brasil
5 - Dia Nacional da Cultura
Dia do Cinema Brasileiro
Dia do Designer
Dia do Escrivão de Polícia
Dia do Técnico em Eletrônica
Dia Nacional do Radiomador
Nascimento de Rui Barbosa (1849)
6 - Casamento de D. Pedro (I) com a arquiduquesa
da Áustria, D. Leopoldina (1817)
Proclamação da República de Piratini, Rio
Grande do Sul (1836)

Companheirismo
. No dia 26 de outubro, o companheiro e past
presidente Orestes Gerodetti completou 19 anos
de filiação ao Rotary Club São Paulo-Noroeste.
. Livia Maria Cavalcanti de Oliveira, esposa do
companheiro Messias Manoel de Oliveira,
comemora aniversário na quarta-feira, dia 2 de
novembro.
. Os filhos Wagner, Willian e Wania participam a
cerimônia de bodas de ouro de seus pais Haroldo
Rodolfo e Nilce Maria, que será realizada dia 12 de
novembro, em São Paulo. O companheiro Haroldo
Rodolfo Zacharias é past presidente do RCSPLeste.
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Agenda
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
7 de novembro
Reunião ordinária
Carlino Ristorante
20h30
14 de novembro
Véspera de feriado nacional
Reunião suspensa
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

Reflexão
Cuide do seu falar
Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense
Antes de gastar, ganhe. Antes de julgar, espere
Antes de orar, peça perdão e também perdoe
Antes de desistir, tente
Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor
que não diga nada...Sejamos senhores de nossa língua,
para não sermos escravos de nossas palavras...
No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar
pelo que você é e outras que vão te odiar pelo mesmo
motivo. Acostume-se!
Quem ama não vê defeitos... Quem odeia, não vê
qualidade e, quem é amigo, vê as duas coisas!

(Autor desconhecido)
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Ações rotárias
Companheiros da Freguesia do Ó
enaltecem policiais militares

. Ainda no período de recuperação de uma cirurgia, o
companheiro e fundador do RCSP-Noroeste
Hercules Guilardi sentiu-se mal e precisou se
deslocar com urgência para um hospital. Durante o
caminho, na Rodovia Castelo Branco, o trânsito
intenso de veículos o atrasou por mais de uma hora.
Foi então que sua esposa, a companheira Naíde
Aparecida Guilardi, do Rotary Club São PauloFreguesia do Ó, teve a iniciativa de ligar para o
telefone 190 e solicitar ajuda à Polícia Militar.
Imediatamente, foram atendidos e orientados a
seguir em frente, onde se encontrariam com dois
soldados que já os aguardavam sob a Ponte do
Jaguaré. Assim que foram avistados, os policiais
seguiram à frente com suas motos abrindo caminho
entre os carros. Mais adiante, uma viatura também
ofereceu ajuda e, assim, conseguiram chegar em
pouco tempo ao Hospital Beneficência Portuguesa.

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

Após o diagnóstico, o
médico constatou que a
rapidez em ter chegado
ao hospital evitou
consequências que
poderiam prejudicar a
saúde do companheiro
Hercules.
Homenagem e
reconhecimento
No dia 18 de outubro,
durante sua reunião
semanal, o Rotary Club
São Paulo-Freguesia do
Ó homenageou a equipe
de policiais militares
como forma de reconhecimento e agradecimento. "O Rotary é uma entidade centenária e presente no mundo todo,
que reconhece toda atividade profissional digna e,
mais ainda, quando ela é desenvolvida com amor e
dedicação", disse na ocasião o companheiro
Hercules Guilardi.
Em seguida, a presidente Luzia Marilene Plácido
Florian entregou diploma aos soldados José Roberto
França, Maxwell Batista Pereira, José Costa Filho e
Eric da Silva Piedade, policiais militares que
participaram diretamente da ação. O capitão PM
Marcos Rogério Cunha foi homenageado com
diploma e flâmula. Os policiais pertencem à 1ª
Companhia do 10º Batalhão de Trânsito.
"Atender ao cidadão é nossa obrigação e dever,
além disto, esta é uma orientação do nosso
comandante, coronel PM Hervando Veloso", disse o
capitão Marcos ao agradecer a justa e merecida
homenagem prestada aos policiais pelos
companheiros do Rotary Club São Paulo-Freguesia
do Ó.
(Com informações e foto do jornal Rapidix)
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Ações rotárias
Novembro, mês da Fundação Rotária
. Neste mês, os clubes e distritos chamam a atenção para os programas da Fundação e, frequentemente, conseguem
apoio financeiro adicional para a entidade através da promoção de doações para obtenção de títulos Companheiros
Paul Harris e Contribuintes Especiais.
No início, uma pequena semente
. Alguns projetos excepcionais começaram como sementes bem pequenas. A Fundação Rotária, por exemplo,
começou de uma maneira modesta. Em 1917, o presidente do RI, Arch Klumph, anunciou aos participantes da
convenção de Atlanta que "seria permitido aceitar doações que tivessem por finalidade fomentar o bem no mundo". A
resposta dos presentes foi educada e favorável, mas as doações demoraram a aparecer. Um ano depois, o Fundo de
Dotações do Rotary, como inicialmente chamado, recebeu do Rotary Club de Kansas City, no estado de Missoury, nos
Estados Unidos, sua primeira contribuição no valor de US$26,50, quantia que representava o saldo então existente na
conta aberta em nome da convenção de Kansas, ao fim do encontro anual de 1918. Pequenas quantias foram sendo
contribuidas a cada ano, mas, ao final de seis anos, verificou-se que o fundo só contava com US$700. Dez anos depois,
na convenção de 1928, em Mineápolis, a Fundação Rotária foi oficialmente constituída. Nos quatro anos seguintes, a
Fundação já tinha arrecadado um total de US$50.000. Em 1937, estabeleceu-se uma meta de arrecadação de US$2
milhões para a Fundação Rotária, porém, esse plano foi abandonado com o início da Segunda Guerra Mundial.
Em 1942, com a morte de Paul Harris, iniciou-se uma nova era para a Fundação Rotária, uma vez que foram feitas
inúmeras doações em honra à memória do fundador do Rotary. Desde então, a Fundação tem alcançado seu nobre
objetivo de fomentar "a compreensão e as relações amigáveis entre os povos de diferentes nações". Ao fim do ano de
1954, a Fundação Rotária tinha, pela primeira vez em sua história, recebido doações totalizando mais de US$500.000
e, em 1965, um milhão de dólares tinha sido doado.
É incrível imaginar que, com um começo tão modesto, a Fundação Rotária tenha recebido quase US$85 milhões em
2004/05 em apoio direto a seus programas anuais, e aproximadamente US$118 milhões em contribuições totais.
(Fonte: ABC do Rotary)

Brasil está entre os primeiros do ranking
. No ano rotário 2010/11, o Brasil alcançou expressiva classificação no ranking de contribuições à
Fundação Rotária. No relatório divulgado em outubro, entre os trinta primeiros paises classificados, o
Brasil aparece em sexto lugar, com um total arrecadado de US$6.582.271. A média anual per capta dos
brasileiros foi de US$77,47.
À frente do nosso país, aparecem como maiores contribuintes da Fundação Rotária no último ano os
Estados Unidos, Japão, República da Coreia, Índia e Canadá. Em 2010/2011, 92% dos rotarianos em
todo o mundo contribuiram com US$207.869.952 à Fundação Rotária.

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
Seminário debate área escolar de segurança
. Uma das constantes preocupações de profissionais da
educação, alunos e familiares é a segurança na escola e em
seu entorno. Para os especialistas, um meio efetivo para
promover a segurança nas proximidades das escolas em
São Paulo é o uso da Lei da Área Escolar de Segurança.
Para saber como usá-la e conhecer os órgãos envolvidos na
sua implantação, a Câmara Municipal de São Paulo promove
dia 4 de novembro, por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel o
Seminário Área Escolar de Segurança, Avanços e Desafios.
A lei municipal nº 14492/07 está em vigência desde 2007 e
tem sido mencionada por muitas escolas quando pedem
sinalização viária, melhoria da iluminação, retirada de lixo e
entulho, controle de venda de bebidas e do comércio de rua
entre outras ações de responsabilidade do poder municipal.
O Seminário acontece das 8 às 13 horas; inscrições no site
www.eliseugabriel.com.br; informações pelo telefone: 33964403.

Programa Ruas de Brincar
vai aos parques
. Desta vez é o Parque Linear do Canivete que recebe o programa Ruas de Brincar. No domingo, 6 de novembro, das 8 às
18 horas, as atividades oferecidas vão desde modernos videogames a brincadeiras mais antigas como dama e xadrez e
ainda futebol, perna-de-pau, atividades lúdicas, brinquedos infláveis e um pequeno parque de diversões. As principais
vias de acesso ao parque são pelas avenidas Cantídio Sampaio e Hugo Ítalo Merigo.

Tenda do Trabalhador
está na Brasilândia
. A Tenda do Trabalhador, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, fica na região
da Brasilândia até o dia 11 de novembro, onde presta os mesmos serviços da unidade fixa do Centro de Apoio ao
Trabalho. A tenda está armada na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 1750, Jardim Elisa Maria, funcionando de
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações no telefone: 3981-5006.

Campeonato Mundial tem
vagas para voluntários
. O Campeonato Mundial Feminino de Handebol acontece no Brasil entre os dias 2 e 18 de dezembro nas cidades de
Santos, Barueri, São Bernardo do Campo e São Paulo. E os organizadores brasileiros estão precisando de voluntários
para atuar no evento internacional. As inscrições podem ser feitas no próprio site do mundial:
h t t p : / / h a n d e b a l l b r a z i l 2 0 11 . c o m , c l i c a r n o í c o n e v o l u n t á r i o s o u u t i l i z a r o l i n k d i r e t o :
http://handeballbrazil.com/pt/voluntarios.asp Além do site, as informações estão nas redes sociais:
www.twiter.com@handeball2011br e www.facebook.com/mundialfeminino2011

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

Para tudo que você pensar, dizer
ou fizer, Aplique a Prova
Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?

Avenida Clavásio Alves da Silva, 70
Bairro do Limão - São Paulo, SP

3. Criará boa vontade
e melhores amizades?

Fones:

4. Será benéfico para todos os
interessados?

(11) 3931-9341 - 3936-8267
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Acontecimentos rotários
Em Fortaleza, governador é
homenageado com poema de cordel
. Para cumprimentar o governador do Distrito 4490, Francisco Alves do Nascimento, que visitou o seu clube
recentemente, o companheiro Levi Madeira, do RC de Fortaleza-Dunas, escreveu um belo poema, em
cordel. O companheiro Levi é presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo daquele
clube cearense, é também médico oftalmologista, escritor e poeta dos mais inspirados. Os seus poemas, a
maioria em cordel, podem ser vistos no site: www.recantodasletras.com.br/cordel/3291080

Rotarianos levam
crianças ao Playcenter
. O Rotary Club São Paulo-Memorial da América Latina organiza o Dia Especial do Playcenter, que este
ano vai levar aproximadamente 5.000 crianças especiais e seus acompanhantes para passarem um dia de
muita alegria naquele parque, que abrirá suas portas sem custo. Além de convocar voluntários para esse dia,
o clube precisa de 3.500 garrafas de água mineral de 500 ml. O evento acontecerá dia 29 de novembro,
terça-feira, das 8 às 16 horas. Quem puder ajudar, deve entrar em contato com o companheiro Juvenilson
Kuninari no e-mail: juvenilson@kuninari.com.br

Novo livro
sobre rotarismo
. O Rotary Club de São Paulo-Tremembé convida para o lançamento do livro Rotarismo - Fundamentos
Ilustrados de uma Magnífica Instituição Centenária, de Helio Bogliomini, segunda-feira, dia 7 de novembro,
às 20 horas, na Pizzaria Nicoluccio, à Avenida Nova Cantareira, 1049, Santana.

Open bar para os
companheiros
. O companheiro José Claudio Thadeo, do RCSP-Parque Novo Mundo, informa que sua esposa Andrea
promoverá um open bar em seu restaurante, dia 10 de novembro. Será uma reunião com um grupo de
amigos e a participação de artistas da rede Globo. Na ocasião, ele espera contar com a presença dos
companheiros rotarianos, para os quais reservou 30 convites, com preço especial de R$ 50,00 por pessoa.
O local é Rua Joaquim Távora, 1279, Vila Mariana; confirmações até 31 de outubro; mais informações pelo
telefone: 3598-4100 e no e-mail: claudio@algazarrabrinquedos.com.br

Visitas oficiais do
Governador
.

Nas próximas semanas, o governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella, visita
oficialmente os seguintes clubes:
4 de novembro - sexta-feira
RCSP Vila Alpina
7 de novembro - segunda-feira
RCSP Tremembé
8 de novembro - terça-feira
RCSP Tatuapé
9 de novembro - quarta-feira
RCSP Cambuci
10 de novembro - quinta-feira
RC de Guarulhos-Sul

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros
Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência . Transportes
Condominio
Previdência

Produtos
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
Rotary possui o maior status
consultivo oferecido pela 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 nãogovernamental 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.
O Rotary International também indica representantes para órgãos da ONU e organizações sem
fins lucrativos de todo o mundo, os quais buscam divulgar à comunidade global os programas,
políticas e atividades da instituição. Eles se reúnem com dirigentes e funcionários de agências
internacionais com o propósito de discutir assuntos paralelos e áreas para possível cooperação;
informar as organizações sobre os programas do Rotary e obter informações sobre as iniciativas
e avanços de outros grupos.
O Rotary International indica representantes para as seguintes entidades:
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) - Agência especializada da
ONU dedicada a erradicar a pobreza em áreas rurais de países em desenvolvimento. Trabalha
com comunidades, governos, doadores, ONGs e outras entidades para aumentar o acesso
dessas populações a serviços financeiros, mercados, tecnologia, propriedades e outros recursos
naturais.
União Africana - Em 1997, o Rotary International tornou-se a primeira ONG sediada fora da
África a se comunicar oficialmente com a União Africana. Juntos, tratam de tópicos importantes
para o continente, como saúde, educação, planejamento familiar e moradia.
Conselho Europeu - Relações oficiais do RI com o Conselho Europeu visam fotalecer a
cooperação com entidades da Europa. Através do conselho, representantes transmitem
informações sobre o trabalho do Rotary a membros influentes da comunidade europeia.
Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico - Durante as comemorações do
centenário do Rotary em 2004-05, a comissão homenageou a organização através da exposição
do Sino do Centenário na sede mundial das Nações Unidas. Como extensão da ONU para o
desenvolvimento da região, a comissão dedica-se a reduzir a pobreza, administrar a
globalização e resolver problemas sociais emergentes.
Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental - Em 2004, o Rotary International indicou
um representante para essa comissão da ONU que promove o desenvolvimento econômico na
região.
Comissão Econômica para a África - O Rotary estabeleceu vínculos com essa comissão, que
se dedica ao desenvolvimento econômico e social de seus 53 estados-membros. A agência
incentiva a cooperação regional e a assistência internacional em pról da África.
Comissão Econômica para a Europa - Promove o desenvolvimento econômico e social de
seus 56 estados-membros, analisa assuntos relacionados à economia e ao meio ambiente, e
serve como fórum de discussão para seus membros no que se refere a comércio, meio ambiente
e transporte.
(Fonte: www.rotary.org/pt/)

