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Projeto RYLA atrai o
interesse de 120 jovens

Conselho Diretor
Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
1ª vice-presidente:
Orestes Gerodetti
2º vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Celia Morau
2ª secretária:
Maria Cristina da Silva
1º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Bruno Leone
2º protocolo:
Fabrizio Davide Pietro Torrini

. A 25ª edição do Projeto RYLA do Distrito 4430, realizado em outubro na
Legião Mirim da Vila Prudente, teve a participação de 120 jovens enviados
pelos clubes das áreas 1, 3 e 8. A qualidade das palestras e o empenho dos
organizadores contribuiram para a formação de novas lideranças rotárias
.
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Noroeste troca
lembranças com
Clube de Cuiabá

Comissões de Serviços
Administração:
Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
Desenv. Quadro Social:
Fabrizio D. Pietro Torrini
Messias Manoel de Oliveira
Prestação Serviços:
Bruno Leone
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Maria Cristina da Silva
Celia Morau
Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
Adenilson Cristiano Belizário

Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

Distrito 4430
Governador
Ennio Caramella
Presidente R I
Kalyan Banerjee

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

.

Ao visitar o seu clube de origem, a
companheira Maria Cristina da Silva trocou
lembranças com o RC Cuiabá-Taiamã. A
flâmula recebida do clube matogrossense
foi entregue ao presidente do Noroeste,
Edinalvo Raimundo de Jesus.
(Pág. 4)

A pequena Bernadete,
uma grande guerreira
. A morte da companheira do RCSPNoroeste e líder comunitária Maria
Bernadete Cola deixa consternada uma
legião de rotarianos e amigos que ela
cultivou de modo tão peculiar. Dar de si
antes de pensar em si sempre foi o seu
lema de vida.
(Pág. 6)
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Ex-presidentes
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1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
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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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Correspondência recebida
. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Brasilia-Norte, DF
Rotary E-Club de Latino America-Distrito
4200
Rotario Interdistrital - D 4915, Buenos
Aires, Argentina
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru

. Outras publicações
Carta mensal do Governador do Distrito
4430

. E-mails
Boletim atinge seu objetivo
"Parabéns pelo excelente boletim. Fácil
leitura e matérias interessantes,
não só para rotarianos, como e,
principalmente, para não rotarianos,
caracterizando-se por um informativo que
transmite a Imagem Pública do
Rotary. O artigo sobre a ONU, com
certeza, levará aos companheiros uma
motivação a mais para trabalhar em prol
da sua comunidade".
Juvenal Antonio da Silva, governador
2009/10 - Distrito 4430
"Agradeço o envio do boletim do seu
clube. É sempre bom ver o que acontece
pelo Brasil, principalmente em São Paulo,
onde tudo é novidade para nós.
Parabéns pelo boletim de vocês".
Ana Maria Horta Ribeiro
"Obrigada (Celia), muito interessante o
boletim. Envio, também, o boletim do
meu clube".
Suzy Munõz de Navarro, RC
Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
"Parabéns companheira (Celia) pelo
excelente trabalho. Estenda os meus
cumprimentos aos demais".
Luiz Paulo, RCSP-Parque Continental
"Obrigado pela publicação do Dia
Especial do Playcenter".
Juvenilson S. Kuninari, RCSPMemorial da América Latina
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária
dia 31 de outubro de 2011, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os trabalhos
solicitando ao padre Paulo Francisco Ribeiro
Santana que fizesse a oração inicial - leitura de um
texto extraido do Antigo Testamento; em seguida,
pediu a todos que o acompanhassem na
saudação inicial às bandeiras hasteadas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus; nº 2 - companheira
do RCSP-Freguesia do Ó e sócia-honorária do
RCSP-Noroeste, Naíde Aparecida S. Guilardi; nº 3
- Celia Morau, 1ª secretária do RCSP-Noroeste; nº
4 - 2º vice-presidente e sócio-fundador do RCSPNoroeste, Hercules Guilardi; nº 5 - Orestes
Gerodetti, vice-presidente do RCSP-Noroeste.

Expediente secretaria - A companheira Celia
Morau, primeira-secretária, comunicou a
correspondência recebida no período,
destacando o e-mail de agradecimento do RCSPPirituba por termos transferido a nossa reunião
para realizá-la em conjunto com aquele clube por
ocasião da visita oficial do governador do Distrito
4430; informou, ainda, a agenda de atividades do
nosso clube e das visitas oficiais do Governador.
Companheirismo - Apresentado pelo vicepresidente Orestes Gerodetti que falou sobre os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana.

Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo falou sobre a importância das
contribuições anuais à Fundação Rotária e como
os recursos arrecadados são destinados aos
múltiplos programas e campanhas permanentes
mantidos pela instituição em vários continentes.
Tesouraria - informações financeiras - O
primeiro-tesoureiro João Carlos dos Santos
informou que as contas do Clube estão em ordem,
os pagamentos feitos dentro dos prazos e não há
pendências significativas; disse que as diferenças
entre o preço dos jantares festivos que
participamos e o cobrado aqui no restaurante
onde nos reunimos, estão sendo cobradas para
que não haja desequilíbrio no caixa do Clube. O
fiel cumprimento dos compromissos financeiros
pela Tesouraria foi elogiado pelo presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus.

Tempo livre - O companheiro Bruno Leone informou
que já foram iniciados os preparativos para a paella
e bingo beneficente que o nosso clube fará no dia 26
de novembro; os convites já estão prontos, o preço é
de R$ 60,00 por pessoa incluindo a paella,
refrigerantes e água; outras bebidas, à parte;
solicitou, ainda, a colaboração de todos,
participando do evento, levando convidados para a
promoção de um bom companheirismo e
angariando prendas para o bingo.
Tempo do presidente - Falando da tribuna, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu
ao vice-presidente Orestes Gerodetti pela condução
da última reunião do Conselho Diretor, quando
esteve ausente por motivo de viagem; saudou o
companheiro Hercules Guilardi pelo seu retorno ao
(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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agradecimentos pela bonita homenagem prestada
ao nosso vice-presidente Hercules Guilardi, naquele
clube; agradeceu, também, a todos os
companheiros pela colaboração e empenho
demonstrados, auxiliando-o na condução do nosso
clube.

nosso convívio, desejando-lhe plena recuperação
da saúde; deu as boas-vindas a ele e à companheira
Naíde, que sempre tiveram atuação imprescindível
em prol do nosso clube; agradeceu às companheiras
Celia Morau, Maria Bernadete Cola e Ana Isabel
Vergueiro Lobo pela participação na festa das
crianças realizada dia 16 de outubro na quadra da
Sociedade Rosas de Ouro. Prosseguindo, falou
sobre o Seminário de Novas Gerações realizado dia
15 de outubro, onde esteve com o companheiro
Bruno Leone; disse ter ficado feliz com a presença
de grande número de jovens, todos receptivos e
interessados e que esses jovens merecem ser

incentivados, sempre. Prosseguindo, falou sobre:
Ações para Aumento do Quadro Associativo pediu
que o coordenador desse projeto dê mais destaque a
todas ações do Clube realizadas até agora,
acrescentando os projetos constantes do Plano de
Ação. Companheirismo - disse que durante a viagem
que fez ao exterior com outros companheiros do
RCSP-Nordeste Vila Maria pôde praticar um
companheirismo muito proveitoso. Material Escolar
para o NRDC - Informou que as companheiras Ana
Isabel e Maria Bernadete fizeram a entrega de todos
os ítens solicitados pelo Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário à coordenadora, que
por sua vez, os entregará aos alunos do curso de
alfabetização de adultos; lembrou, ainda, que tanto
essa quanto as doações da Campanha do Pé
Calçado devem ser, sempre, fotografadas para
posterior informação aos doadores. Subsídios
Equivalentes - informou que refez o orçamento do
projeto de doação de um equipamento especial para
tratamento de queimados no Hospital da Vila
Penteado e que deverá ser traçado plano para
obtenção de parceiro internacional. Campanha
Permanente do Vestuário Dora Maria Gerodetti lembrou que a campanha deve ser mais abrangente,
ser coordenada preferencialmente pelo Rotaract e
ser criadas ações para que essa campanha tenha o
mesmo sucesso da Campanha do Pé Calçado.
Site do Clube - disse que estão sendo feitas algumas
inserções, o site está tomando corpo, terá dados
históricos, informações atualizadas e um campo de
administração do Clube, com acesso dos
companheiros por meio de senha específica; o
endereço é www.rotary.noroeste.com.br, que já
pode ser visitado. Plano de atividades - lembrou que
a assembléia geral que seria realizada hoje fica
transferida para a próxima semana, dia 7 de
novembro, quando será feita prestação de contas,
confirmada a indicação do presidente para o ano
rotário 2012/13 e possível identificação do próximo,
para o exercício seguinte. Agradecimentos - solicitou
à companheira Naíde Aparecida S. Guilardi que
transmita à presidência do RCSP-Freguesia do Ó os

Palavra livre - O companheiro Adenilson Cristiano
Belizário pediu a compreensão de todos, explicando
que por motivos pessoais, familiares e de
sobrecarga de trabalho não terá condições de
assumir a presidência do Clube no ano rotário de
2012/2013, conforme indicação feita anteriormente;
solicitou que todos considerem as circunstâncias
que o levaram a tomar decisão e repensem a
indicação do próximo presidente. A past presidente
Maria Cristina da Silva disse que na semana
passada quando se ausentou do nosso clube por
motivo de viagem, aproveitou a oportunidade para
visitar o seu clube de origem, na cidade de Cuiabá,
em Mato Grosso, onde foi muito bem recebida,
participou de uma reunião agradável e proveitosa e
foi possível recuperar a sua falta, além de ter trocado
flâmulas com a direção daquele clube. Desse modo,
fez a entrega da flâmula do RC Cuiabá-Taiamã ao
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus. O
companheiro Hercules Guilardi agradeceu a
acolhida que os demais companheiros lhe
dispensaram e falou sobre dois assuntos divulgação no boletim do Clube da campanha de
entrega gratuita de livros infantis promovida pelo
Banco Itaú Prosseguindo, disse que por ocasião do
tratamento de saúde e da cirurgia a que foi
submetido, conversou com o cirurgião que o tratou
sobre o Rotary e aquele profissional solicitou sua
ajuda para obtenção de subsídio equivalente para o
projeto de uma especialidade do Hospital das
Clínicas; desse modo, pediu a aprovação dos
companheiros para que o nosso clube também
participe do projeto como apresentante e fazendo a
aproximação com o clube rotário mais próximo
daquele hospital. A sugestão foi aprovada e na
quarta-feira, dia 9, Hercules Guilardi e mais um
companheiro do clube visitarão o Rotary Club São
Paulo para apresentação dessa proposta de
parceria.

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus deu os
trabalhos por encerrados lendo um texto/reflexão de
Madre Teresa de Calcutá, agradeceu novamente, a
presença e colaboração de todos e convidou os
companheiros para a saudação final às bandeiras
hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas

Agenda
. 7 de novembro
Assembléia Geral
Mês da Fundação Rotária
Carlino Ristorante
20h30
. 14 de novembro
Véspera de feriado nacional
Reunião suspensa
. 21 de novembro
Reunião ordinária
Palestra - a confirmar
. 26 de novembro
Paella & Bingo Beneficente
Salão de Festas Pompéia
Rua Cotoxó, 1289, a partir das 16h
Preparação: Chef Jesus
Convite: R$ 60,00 por pessoa
Faça a sua reserva com o companheiro
Bruno Leone
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Novembro

.

7 - Dia da Ação Católica
Dia do Radialista

.

8 - Dia do Radiologista
Dia do Aposentado
Dia Mundial do Urbanismo

.

9 - Dia do Hoteleiro
Dia do Manequim
Dia do Fonoaudiólogo

.10 -Dia do Trigo
Dia Nacional do Balconista
Dia da Indústria Automobilística

.11 -Dia do Armistício
Dia do Soldado Desconhecido

.12-Dia do Diretor de Escola
Dia do Supermercado

Reflexão

Companheirismo

Recados de Deus

. Quem aniversariou dia 2 de novembro foi Livia
Maria Cavalcanti de Oliveira, esposa do
companheiro Messias Manoel de Oliveira.

. Por favor, não beba quando for dirigir. Você
ainda não está pronto para vir me visitar.
. O que devo fazer para que você me dê
atenção? Colocar "aos cuidados de" numa carta?
. Se você perder o amanhecer que fiz para você
hoje, não tem importância.
Eu lhe farei outro amanhã.
. O caminho que você escolheu... Quer levar-me
com você?
. Se você acha que a Mona Lisa é admirável,
você precisa ver minha obra de arte.
No espelho!

. Na próxima segunda-feira, dia 14 de
novembro, o presidente humanitário Edinalvo
Raimundo de Jesus e sua esposa Elisete
Antunes comemoram mais um aniversário de
casamento.
. E também, na segunda, 14 de novembro,
quem comemora aniversário é Giovanna
Louise, filha do nosso companheiro João Carlos
dos Santos.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Saudade
O adeus à Maria Bernadete Cola
ante Deus, nosso Pai, em seu eterno amor. Transmita à família
nossas condolências e orações".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte
"Em nome da Coordenadoria Nacional das Entidades das
Senhoras de Rotarianos, envio sinceros pêsames pela perda da
companheira Maria Bernadete. Por favor, estendam esses votos à
família da companheira".
Neusa Baruki Samaká, coordenadora nacional das Entidades
de Senhoras de Rotarianos, gestão 2010/2012
"O Rotary Club de Mafra, do Distrito 1960, ao tomar conhecimento
do falecimento da saudosa companheira Maria Bernadete Cola
apresenta seus sentidos pêsames a todos os seus entes queridos
e solidariza-se nesta hora de luto e recolhimento com os
companheiros do RCSP-Noroeste".
Rotary Club de Mafra, Portugal, Conselho Diretor
"A amiga Bernadete vai deixando um vazio entre aqueles que
estiveram (ao seu lado) nessas lutas; foi uma mulher de força,
alegria, cheia de vida; completou sua caminhada com méritos de
uma guerreira".
Terezinha Abreu Sousa, presidente do NRDC, Vida e
Esperança
"Transmita meus sentimentos à família da companheira Maria
Bernadete Cola. Eu e Yara Stella, por compromissos agendados,
não tivemos condições de comparecer ao sepultamento".
Ennio Caramella, governador do Distrito 4430
"Meus sentimentos à família da Maria Bernadete Cola e também
ao Rotary Club pela perda de uma dedicada companheira".
Romano Iughetti e família

. Os meios rotários, principalmente os companheiros do Rotary
Club São Paulo-Noroeste e toda a coletividade dessa região da
cidade estão consternados com o falecimento da companheira e
líder comunitária Maria Bernadete Cola, ocorrido dia 2 de
novembro, vítima de ataque cardíaco. A pequenina Bê, como era
chamada pela legião de amigos que conquistou durante sua vida,
foi uma mulher batalhadora, aguerrida, de gênio forte e
combativo. Ao mesmo tempo, tinha um coração tão grande que
parecia não caber dentro do corpo miúdo e frágil. Nem as
limitações físicas a impediam de desenvolver múltiplas atividades
ao mesmo tempo. Preocupava-se com as crianças,
especialmente as mais vulneráveis, os jovens em busca de
oportunidades e os idosos que buscavam nela amparo e
solidariedade.
Oriunda de imigrantes italianos, nascida no estado do Espírito
Santo, Maria Bernadete atuou na Associação Comercial de São
Paulo-Distrital Noroeste, Conseg Freguesia do Ó, criou a ala dos
cadeirantes da Escola de Samba Rosas de Ouro, foi fundadora do
Rotary Club São Paulo-Freguesia do Ó e desde 2004 era filiada
ao Rotary Club São Paulo-Noroeste. Líder comunitária nata,
morava na Freguesia do Ó desde 1960, onde desenvolveu
importante trabalho social.
Missa de 7º Dia
O corpo da companheira Maria Bernadete Cola foi sepultado no
Cemitério da Freguesia do Ó e a missa de sétimo dia do seu
falecimento será celebrada dia 8 de novembro, terça-feira, às 19
horas, na Paróquia Bom Jesus dos Passos, na Rua João
Machado, 856, Moinho Velho, Freguesia do Ó.
Condolências
O Rotary Club São Paulo-Noroeste, sensibilizado, agradece as
manifestações de pesar pelo falecimento da companheira Maria
Bernadete, entre as quais destaca as seguintes:
"Mais uma vez neste final de ano seu clube é surpreendido com o
falecimento de mais uma companheira. São momentos difíceis,
as vezes inexplicáveis, mas que merecem nossa aceitação, visto
que o Reino prometido nos espera e nossa Fé e nossa Esperança
dizem que Maria Bernadete, nossa irmã, companheira, que "deu
de si antes de pensar em si", não só como rotariana, mas como
pessoa, certamente está, agora, na alegria da parusia celeste

"Lamento decesso da companheira. Um abraço para todos".
Francisco Zamith, RC Guimarães, Portugal
"Nossos sentimentos pela perda da líder comunitária Maria
Bernadete Cola".
Wilson e Erica Colen
"Como aconteceu isso? Estou estarrecida. Pêsames e
condolências à família e aos companheiros rotários".
Nilda Peccilli, RCSP Mandaqui, past presidente 2009/2010
"Amigos, acompanho-os na dor pela perda dessa companheira.
Triste ano para o Noroeste".
Ethel Cunti
"Os meus sentimentos e um grande abraço para todos os
companheiros desse clube".
RC Caldas de Taipas, Distrito 1970, Guimarães, Portugal
"À família enlutada, aos amigos, as minhas condolências".
A. Leal
"Perdemos uma grande companheira, prestativa, colaboradora,
sempre ajudando quem precisa, uma amigairmã; que Deus
conforte a família e que ela descanse na paz do Senhor. Foi uma
grande guerreira, um exemplo".
M. Brandão
"Amigos, um abraço afetuoso e minhas condolências ao RCSPNoroeste".
Ronald Keith Gayner
"Desejamos muita força a todos companheiros e familiares da
companheira Maria Bernadete Cola".
Leonardo Ferreira Tiroli
Foram, também, enviadas manifestações de pesar e
condolências ao Rotary Club São Paulo-Noroeste e aos familiares
da companheira Maria Bernadete por Yuri Antonio Reinoso
Guillermo, RCSP Água Fria, Carlos Gomar, do RC Virreyes
Morelia Mich, Mexico; RCSP Bela Vista/Bexiga; Juscelino
Andrade, RC Feira de Santana, BA; Rotario Tangamanga; José
Ares Costa; Eyra Gonzalez; Claudia Caballero Zagler e Patricia
Martinez, relações públicas, RC 7664, Distrito 4300.
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Ações rotárias
Campanha do Pé Calçado
aumenta arrecadação
. A Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" acaba de receber mais uma importante doação;
foram doados 22 chinelos e 37 pares de sapatos de tamanhos diversos, arrecadados pelos
companheiros do Rotary Club São Paulo-Água Rasa e já entregues ao coordenador,
companheiro Bruno Leone.
E a campanha continua

. Recentemente, o companheiro Bruno Leone, do Rotary Club São Paulo-Noroeste e coordenador
da Campanha Permanente do Pé Calçado, recebeu correspondência do presidente do RCSP-Vila
Gomes Cardim, sobre a arrecadação que aquele clube co-irmão está fazendo. Diz ele, no e-mail:
"(Bruno Leone) - O meu clube, RCSP-Vila Gomes Cardim, do qual sou o presidente, está fazendo a
campanha e já enviou muitos pares de sapatos através da Loja Paul Harris, na pessoa do nosso
irmão Rogerio Labbate. Vale lembrar que o nosso irmão Rogerio é membro do meu clube e
solicitou aos nossos companheiros esta ajuda que tem sido correspondido; sempre lembramos a
todos da importância desse projeto". Newton Andrade Gomes

Campanha dos selos usados
.

A governadoria do Distrito 4430 está incrementando a divulgação da Campanha dos Selos
Usados, encabeçada pelo saudoso companheiro e governador Iscandar Tayar. Os selos
recolhidos eram enviados a uma instituição de crianças carentes na Alemanha, onde, depois de
tratados, são vendidos para angariar fundos para a manutenção da instituição. O importante é que
a campanha continua. Os selos deverão ser encaminhados para a secretaria do RCSP-Vila
Guilherme dentro de um envelope com a seguinte instrução: Campanha Distrital de Selos Usados.
Endereço: Rua Paranhos Pederneiras, 194, CEP 02078-030, Vila Guilherme, São Paulo, SP.
Os selos serão encaminhados para a entidade "Bethel". Se quiser saber mais sobre essa entidade
beneficiente, visite o site: www.bethel.de

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
Convênio contempla atletas paraolímpicos
. Na última sexta-feira, 4 de
novembro, a Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência celebrou
convênio com o Comitê
Paraolímpico Brasileiro,
assinando contrato com a
Fundação do Desenvolvimento
Administrativo - FUNDAP. O
objetivo é contemplar atletas
visando o desempenho nos
Jogos Paraolímpicos de
Londres, em 2012 e a realização
do curso "Educação Física e
Esporte como inclusão social",
voltado para a capacitação de
cerca de 4.000 professores de
Educação Física da rede pública
de ensino.
Cultura seleciona
trabalhos sobre inclusão
. Estão abertas as inscrições para a campanha "Pela
arte se inclui", visando a conscientização para a
inclusão de pessoas com deficiência. Qualquer
pessoa pode inscrever-se com trabalhos das mais
variadas linguagens, como texto, teatro, música,
canto, dança, fotografia, cinema, arte circense e
dança, desde que exemplifiquem ações e projetos
ligados à inclusão de pessoas com deficiência, como
companhias de dança formadas por cadeirantes,
balé para meninas com deficiência visual, fotografia
para auxiliar a inclusão de pessoas com problemas
de cognição, entre outros. Mais informações no site:
www.cultura.sp.gov.br e no telefone: 2627-8000. Os
contatos também podem ser feitos por meio das
redes sociais Twiter, Orkut, Facebook, Youtube,
@culturaSP

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

Seminário debate
qualidade da água
. Está programado para quarta-feira, dia 9 de
novembro, o Seminário Água Sempre Limpa. Será
uma abordagem pelos órgãos públicos
responsáveis sobre a situação atual e futura de cada
um dos cinco córregos da região Noroeste da
Capital: Ribeirão Vermelho, Cintra, São Domingos,
Toronto e Pirituba. O seminário, aberto a todos os
interessados, é grátis e acontece das 14 às 17 horas
na sede da Associação Comercial de São PauloDistrital Noroeste, à Rua Luiz Braile, 8, Pirituba.
Promovido pela Associação Ecológica Brasil Verde
e Sabesp, o evento tem como proposta discutir
possíveis soluções, economia, sustentabilidade e
limpeza dos córregos para termos uma água de
melhor qualidade e que possa oferecer mais saúde
para todos.
ONG arrecada
garrafas PET
. A ONG Mensageiros da Esperança está
arrecadando garrafas pet que serão utilizadas para
a produção de objetos decorativos das salas do
projeto Coletivo Coca-Cola, que além de oferecer
capacitação gratuita para jovens, também fornece
esses objetos para coletivos de todo o Brasil. O
material pode ser entregue diretamente na sede da
ONG, que fica na Avenida João Paulo I, 1671, Jardim
Maracanã ou para quantidades acima de 50
unidades, retiram no local. Válido para as zonas
norte e oeste; mais informações no telefone: 39219822.
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Acontecimentos rotários
Presidente do RI é
recepcionado em São Paulo
. Quando estiveram visitando oficialmente São
Paulo, dia 12 setembro, o presidente do Rotary
International Kalyan Benerjee e sua esposa Binota
foram recepcionados em uma solenidade no salão
nobre do Edifício do Rotary, na Avenida
Higienópolis, 996. Os governadores Fernando Dias
Sobrinho, do Distrito 4420, Ennio Caramella, do
Distrito 4430 e Ligeia Benícia de Almeida Stivanim,
do Distrito 4610, receberam o casal presidente do RI
no evento preparado com esmero pela equipe
coordenada pelo companheiro José Antonio de
Figueiredo Antiório. Aproximadamente 500 pessoas
participaram do jantar festivo.
Memorial da América
Latina está no Youtube
. O Rotary Club São Paulo-Memorial da América
Latina está ampliando o seu sistema de
comunicação. Agora, quem quiser saber mais sobre
o Clube e participar das suas atividades, é só acessar
o site: www.youtube.com/watch?v=jD8fHb32hVO
Lá estão os vídeos de posse da gestão 2010/11 e
informações sobre os eventos do Clube.
Visitas oficiais do
Governador
. Nas próximas semanas, o governador do Distrito
4430, Ennio Caramella, visita oficialmente os
seguintes clubes:
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

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

Instituição financeira lança
coleção de livros infantis
. A exemplo do ano passado, o Banco Itaú e a
Fundação Itaú Social lançam a Coleção Itau 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. É uma boa oportunidade para os
clubes que tenham projetos de leitura, de banco de
livros ou de criação de bibliotecas volantes
aumentarem seu acervo.

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

. O 25° Projeto RYLA do Distrito 4430, realizado dia 29 de outubro nas dependências da Legião Mirim da Vila Prudente,
teve a participação de cento e vinte jovens e mais 22 rotarianos, convidados e visitantes, nove membros da equipe
distrital do RYLA e o governador Ennio Caramella.
Para o coordenador do Distrito do Projeto, companheiro Carlos Souza, o sucesso alcançado foi um somatório de visitas
aos clubes, da conscientização dos presidentes e suas comissões, do empenho pessoal do governador do Distrito 4430
na divulgação em suas visitas aos clubes e da grande sinergia da equipe distrital do Projeto.
Os clubes de Rotary que indicaram e enviaram jovens para essa última edição do Projeto RYLA foram: Alto da Mooca,
Brás, Cambuci, Vila Alpina, Freguesia do Ó, Guarulhos-Vila Galvão, Liberdade, Noroeste, Norte, Pirituba,
Santana e Vila Prudente.
Palestras
Proferidas voluntariamente por rotarianos e convidados, as palestras abordaram os temas:
. Ética, caráter, cidadania e o que é Rotary e seu papel na comunidade - por EGD Ari Sergio Del Fiol Módolo e Johannes
Tiggers, do RC Mogi das Cruzes-Norte
. Marketing pessoal e auto-estima - Carlos Moreno, do RCSP-Cambuci
. O que é Interact e Rotaract - Henrique Pignatti, do ICT Club de Ferraz de Vasconcelos e RDR Sidney Regozoni Junior,
do Rotaract Club de Guarulhos-Vila Galvão
. Dinâmica de Grupo - Meio Ambiente - Equipe RYLA
. Princípios de Liderança e a Importância de Administrar o Dinheiro para Realização dos Sonhos - José Antonio Marini
Fórum de Debate
. Resolução de Problemas e Conflitos
. Assédio Moral
. O que é e suas consequências - Bullying
com o companheiro Luiz Marini, do RCSP-Vila Alpina e Equipe RYLA
Superando Barreiras - Luiz Eduardo Bouldakian
Os clubes que não enviaram jovens terão nova oportunidade dia 31 de março de 2012, quando haverá novo Projeto
RYLA na Associação de Rotarianos de Mogi das Cruzes.

O que é o RYLA
. Todo ano, milhares de jovens são selecionados para participar dos seminários de liderança
patrocinados pelo Rotary realizados em outros países. Em um clima de descontração, pessoas de 14 a
30 anos de idade passam dias participando de discussões, treinamento de liderança, palestras e
atividades sociais que fomentam o desenvolvimento pessoal, as habilidades de liderança e uma
cidadania consciente. Esta atividade é oficialmente intitulada Prêmios Rotários de Liderança Juvenil
(RYLA), embora seja também conhecida como camps, Seminário dos Jovens Líderes ou Conferência de
Jovens.
O programa RYLA teve início na Austrália, em 1959, quando jovens do estado de Queensland foram
selecionados para ser apresentados à princesa Alexandra, prima da rainha Elizabeth II. Os rotarianos de
Brisbane, que receberam os participantes, ficaram impressionados com as qualidades demonstradas
pelos jovens. Foi então decidido que os jovens líderes deveriam se reunir uma vez por ano para uma
semana de atividades culturais, sociais e educacionais. O programa RYLA se expandiu gradualmente
para todos os demais distritos rotários da Austrália e da Nova Zelândia. Em 1971, o conselho diretor do RI
adotou a iniciativa como um programa oficial do Rotary International. Embora seja uma atividade de
distrito, antes da convenção anual é realizado o encontro internacional RYLA.

