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Em Assembleia, RCSP Noroeste
aprova prestação de contas
e indicação do presidente 2012/2013
Conselho Diretor

.

Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 7 de novembro, o
Rotary Club São Paulo-Noroeste submeteu à apreciação o relatório de
prestação de contas do quadrimestre e aprovou por unanimidade a nova
indicação do presidente do Clube para o ano rotário 2012/2013.
(Página 4)

Recordações e saudade de
uma companheira incomum

Renda básica é
garantia de paz e
estabilidade econômica

. A memória da companheira Maria
Bernadete Cola foi reverenciada pelos seus
companheiros do RCSP-Noroeste ao
recordarem a personalidade de uma
guerreira e ao mesmo tempo uma pessoa
alegre e divertida. Na missa de sétimo dia, a
comunidade lotou a Paróquia Bom Jesus
dos Passos para prestar solidariedade à
família.
(Página 6)

. Em artigo publicado no
jornal Folha de São Paulo, os
professores e fundadores da
ReCivitas, Bruna Augusto
Pereira e Marcus Vinicius
Brancaglione comentam o
relatório apresentado na
ONU sobre garantia de uma
renda básica para todos
como meio para a paz e
estabilidade econômica. E
citam o exemplo do projetopiloto brasileiro de Quatinga
Velho, que é referência de
um estudo do Cepal-ONU
sobre combate a pobreza.
Os autores falam de um novo
empreendimento social
desenvolvido a partir da
renda básica e que mostra
um futuro ainda mais
promissor para uma
comunidade que anseia por
emancipação política,
educacional e cidadã.
(Pág. 10, Opinião)
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E-mails
Grato mais uma vez pelo envio do boletim.
Nossa amiga e batalhadora Bernadete em
destaque merecido. São pessoas dignas como ela
que nos incentivam em promover trabalhos
voluntários sem pensar se lá na frente seremos
reconhecidos.
Euilio Pedroso
Obrigada mais uma vez. Desta vez você
abusou um pouco... Levei o maior
susto quando vi meu nome no seu boletim. Mas não
disse mentira. É muito bom receber novidades.
E desta vez me empolguei com a Campanha do Pé
Calçado.
Como é esse projeto? Acho que seria interessante
usar por aqui na nossa região também. Você tem
um modelo para nos enviar como ele está sendo
elaborado?
Ficaria muito grata em poder dar essa sugestão
para o meu clube com um embasamento de vocês.
Obrigada mais uma vez pelo envio do 19º boletim
do RCSP-Noroeste.
Ana Maria Henriques Horta Ribeiro, RC
Divinópolis-Leste, D 4560
Obrigado por colocar as duas mensagens
do Memorial.
Juvenilson S. Kuninari, RCSP-Memorial América
Latina
Mais uma vez parabéns pelo ótimo
boletim e pela excelente matéria sobre o Projeto
RYLA do Distrito 4430.
Carlos Souza, Coordenador Distrital do RYLA,
D 4430
Agradeço envio do boletim.
Salvador Strazzeri, EDG 1994/1995
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 7 de novembro
de 2011, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo os trabalhos sido abertos,
excepcionalmente, pelo vice-presidente Orestes
Gerodetti, que após agradecer a presença de todos, leu
uma mensagem especial, baseada num texto de autoria
da filha do companheiro João Carlos dos Santos, que fala
de otimismo, perseverança e de respeito e entendimento
ao próximo. Em seguida, convidou a todos para
acompanhá-lo na saudação inicial às bandeiras
hasteadas.

Expediente Secretaria – Apresentado pela primeirasecretária Celia Morau que informou a correspondência
recebida na última semana, destacou a agenda de
eventos do Clube e das visitas oficiais do governador do
Distrito 4430, além de anunciar a data e o local da missa
de sétimo dia do falecimento da companheira Maria
Bernadete Cola.
Companheirismo – O companheiro Francisco Miguel
Vaz de Lima falou dos aniversariantes e as datas
comemorativas da semana.

Protocolo – Feito pelo companheiro Bruno Leone, que
enunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares: nº 1 – vice-presidente Orestes
Gerodetti, em nome do presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus; nº 2 – Reynaldo Pedreira Jerônymo, presidente do
Rotaract São Paulo-Noroeste; nº 3 – Celia Morau,
primeira-secretária do RCSP-Noroeste; nº 4 – Maria
Cristina da Silva, past presidente do RCSP-Noroeste; e
agradeceu a presença dos convidados: Naíde Aparecida
S. Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó e dos
jovens Ely Mateus e Talita de Cassia, participantes do
Projeto RYLA como indicados do RCSP-Noroeste e Carla
Peppe Leone, filha do companheiro Bruno Leone.

Reflexão – Dando continuidade ao companheirismo, o
segundo vice-presidente Hercules Guilardi fez uma
reflexão, falando da perda de duas pessoas extremamente
importantes para nós, e que neste momento de tristeza
tem apenas a certeza de que onde elas estiverem, estão
olhando para nós. Prosseguiu, falando da perda da
companheira Maria Bernadete Cola, ocorrida na quartafeira, dia 2 de novembro, que causou grande comoção nos
meios rotários e na comunidade da região da Freguesia do
Ó; disse que não tínhamos noção da sua capacidade de
realização e que agora entende porque no ano passado
ela não aceitou a indicação para ser presidente do Rotary
Noroeste, alegando não estar preparada para assumir o
cargo; no seu entendimento, prosseguiu o companheiro
Hercules, ela tinha acúmulo de serviço, sempre às voltas
com muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Relembrou a
época em que a conheceu na Freguesia do Ó, quando se
preparava a criação do Clube naquele bairro; a partida
repentina dessa companheira foi uma perda muito forte,
disse ele, que se sente perdendo um pouco da nossa
força; que é preciso aumentarmos o quadro social, pois
ficamos sobrecarregados e enfraquecidos
individualmente; infelizmente, a vida é assim, hoje
estamos aqui, amanhã não sabemos, por isso, devemos
(cont. na pág. 4)
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Continuando, disse que pensou também na saudosa
companheira Dora Maria Leme do Prado Gerodetti, que
está fazendo muita falta e o que o conforta é que tem o
respaldo de todos os companheiros. São momentos
difíceis que estamos vivendo, todos nós estamos muito
tristes e saudosos, mas é preciso nos reanimarmos;
passam pela sua lembrança cada um dos companheiros
que já se foram, com os quais conviveu ao longo de 40
anos; é como vê o ciclo da vida, por isso, reiterou, temos
que aproveitar ao máximo cada momento e encarar esse
tempo de agora com compreensão. Complementando o
pensamento do companheiro Hercules Guilardi, a
companheira Naíde Aparecida Guilardi recordou uma
passagem que a marcou muito, quando em um evento de
rotarismo, ela e a Bernadete trouxeram uma vela cada
uma; e que a sua estará sempre acesa, bem iluminada
pela companheira falecida. A past presidente Maria
Cristina da Silva também se manifestou, lembrando que
no domingo foi comemorado o Dia de Todos os Santos e
que ela, dentro da sua fé, acredita que as companheiras
Dora e Maria Bernadete foram santificadas, pois morreu o
corpo, destino que um dia será o nosso também. Agora,

não temos mais a presença física, do corpo, mas ficamos
com as boas lembranças, com a alegria de Deus que está
conosco. Nesse momento, a companheira Maria Cristina
pediu que todos a acompanhassem na oração do Pai
Nosso, em memória das companheiras Dora e Bernadete.
Em seguida, o companheiro Orestes Gerodetti recordou
os momentos alegres que ele e sua esposa Dora
passaram com a Maria Bernadete; lembrou dos encontros
que participaram, das reuniões, das conferências, das
festas, ocasiões sempre alegres e divertidas. Disse que,
neste momento, a tristeza é um fato, mas que está se
sentindo confortado pelo estímulo recebido dos
companheiros, por isso pretende se dedicar ainda mais à
vida rotária aqui no Noroeste e nos outros clubes, também.
Tempo livre – Com a chegada do presidente Edinaldo
Raimundo de Jesus, o vice-presidente Orestes Gerodetti
passou a ele a condução dos trabalhos desta reunião. O
presidente Edinalvo desculpou-se pelo atraso, ocorrido
por motivo alheità sua vontade e prosseguindo, informou
que por causa do fechamento deste restaurante, onde nos
reunimos habitualmente, precisaremos encontrar um
novo local até o final do mês; já há algumas opções, que
serão analisadas e verificarmos a que melhor atende às
nossas necessidades. Quanto à reunião festiva de Natal,
foi aprovada a sugestão de ser realizada na residência dos
companheiros Naíde e Hercules Guilardi, dia 17 de
dezembro, em conjunto com o RCSP-Freguesia do Ó.
Nada mais havendo a ser tratado nesta primeira parte da
reunião, o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus deu os
trabalhos por encerrados.
Assembléia Geral – Dando início à esta Assembleia
Geral convocada para hoje, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus apresentou a pauta dos assuntos a
ser tratados: prestação de contas do primeiro
quadrimestre desta gestão 2011/2012 e indicação do
presidente para o ano o rotário 2012/2013.
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Informou que diante da desistência do companheiro
Adenilson Cristiano Belizário, que declinou da indicação
por motivos profissionais e pessoais, foi apresentado o
nome do atual vice-presidente Orestes Gerodetti, que no
momento se colocou à disposição por reunir as condições
necessárias para assumir a indicação. Foi aberto o debate
em torno dessa alternativa, tendo o companheiro Josino
Bentes Monteiro se manifestado contrário à repetição de
nomes para exercer a presidência do Conselho Diretor,
seguindo-se a orientação de se indicar sempre
companheiros que ainda não tenham sido eleitos para
esse cargo. Colocada a proposta em discussão e não
havendo a apresentação de outros nomes, o companheiro
Orestes Gerodetti foi aprovado por unanimidade como o
presidente indicado do RCSP-Noroeste para o ano rotário
de 2012/2013. Complementando, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus disse que até o dia 31 de dezembro o
Clube precisará aprovar a indicação do presidente para o
exercício de 2013/2014. Em aparte, o companheiro
Hercules Guilardi lembrou que a repetição de nomes,
como ocorreu na indicação de hoje, em tese não é a
solução ideal, contudo é preciso relevar as circunstâncias
atuais, pois o momento é de dificuldade, temos que
ponderar as necessidades do Clube e entender os
problemas de cada companheiro, além de reforçarmos o
quadro social, preparando novos companheiros para os
cargos de direção. Passando ao ítem seguinte da Ordem
do Dia – Prestação de Contas – o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus reiterou que o Clube precisa ter uma
reserva de caixa para suprir os encargos da Presidência, o
que não foi possível fazermos até agora; detalhou o
relatório de receitas/despesas havidas no período de 1º de
julho a 31 de outubro de 2011, explicando cada ítem de
entrada e saída e as justificativas que originaram o
recebimento das receitas e a efetivação das despesas. O
resumo do relatório foi colocado em discussão, sendo
aprovado sem restrições; no entanto, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus disse que enviará um novo
relatório mais detalhado para análise dos companheiros,
com a inclusão das sugestões formuladas pela Assembleia
de criação de um ítem específico das contribuições feitas
pelo RCSP Noroeste à Fundação Rotária e do relatório do
custo da Campanha do Pé Calçado, conforme solicitou ao
coordenador da campanha, companheiro Bruno Leone.

Encerramento – Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus elogiou a
qualidade dos debates havidos na reunião de hoje,
agradeceu a presença do presidente do Rotaract,
Reynaldo Pereira Jeronymo, dos jovens que parciparam
do Projeto RYLA, das convidadas Naíde Aparecida
Guilardi e Carla Peppe Leone, dos companheiros e
convidou a todos para acompanhá-lo na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas
Novembro
. 21 – Dia Mundial da Televisão
Dia Nacional da Homeopatia
. 22 – Dia da Música
Dia do Músico
Dia da Liberdade
Dia Nacional da Mobilização contra a
Dengue
. 23 – Dia Nacional do Engenheiro Eletricista
. 24 – Dia da Ação Católica
. 25 – Dia Mundial do Doador Voluntário de
Sangue
Dia Mundial da Não-violência contra a
Mulher
. 26 – Dia Nacional do Engenheiro
. 27 – Dia do Técnico de Segurança do
Trabalho (Portugal)
Dia Nacional do Combate ao Câncer
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Agenda
. 21 de novembro
Reunião ordinária
20h30 – Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 1º andar
Fone: 3334-6000
Estacionamento em frente
. 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
. 28 de novembro
Reunião ordinária
20h30 – Local a confirmar
. 2 de dezembro (sexta-feira)
Confraternização de fim de ano –
Governadoria do D 4430
20h – Edifício Rotary
Avenida Higienópolis, 996 – 5º andar

Televisão, excelente ferramenta de progresso
Desde o século XIX que os cientistas pesquisavam a transmissão da imagem à distância. A televisão apareceu na
sequência desse estudo e é nada mais que um sistema que transmite eletronicamente imagens visuais e sonoras,
enviando-as a pequenas e longas distâncias no mesmo instante em que os fatos ocorrem ou posteriormente. Essa
transmissão de sinais pode se realizar por ar, por satélite ou por cabo. Em 1926, o inglês John Logie Baird realizou as
primeiras transmissões pelo ar. Em 1935, a Alemanha inaugurou a transmissão oficial da televisão no mundo. No mesmo
ano, a França ingressou nesse mercado e usou a Torre Eiffel como posto emissor. Em 1936, Londres inaugurou a estação
da BBC. Em 1938, foi a vez da Rússia utilizar a televisão. Os Estados Unidos ingressaram nesse ramo só em 1939. Foram
muitos paises que pouco a pouco foram aderindo à televisão e nunca ninguém pensou que a televisão nos faria entrar na
era da “aldeia global”.
A televisão chegou ao Brasil em 18 de setembro de 1950, quando foi inauguradaa primeira emissora, a TV Tupi, canal 4.
Hoje, com os satélites e todos os outros meios tecnológicos que facilitam a transmissão de imagens para os quatro cantos
do mundo, vivemos cada vez mais numa sociedade de informação, na qual a televisão é o nosso meio de comunicação
mais poderoso. É um elemento fundamental para promover a compreensão e a tolerância.
Em 1996, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 21 de novembro como Dia Mundial da Televisão,
comemorando a data em que nesse mesmo ano, se realizou o Fórum Mundial sobre Televisão nas Nações Unidas.
Os Estados Membros foram convidados a comemorar o Dia incentivando trocas de programas de televisão sobre
questões como a paz, a segurança, o desenvolvimento social e econômico reforçando, assim, o intercâmbio cultural.
A televisão pode ser uma excelente ferramenta de progresso. Ensina a descobrirmos o mundo que nos rodeia. E pode
nos mostrar o que temos em comum com os nossos vizinhos próximos ou distantes.
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Companheirismo
Emoção na visita à Igreja da Sagrada Família

.

No rápido giro que fizeram por Madri e Barcelona na semana
passada, o companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus e sua
esposa Elisete Antunes aproveitaram a oportunidade para
visitarem lugares muito especiais e os pontos turísticos mais
atrativos da Espanha. Em Barcelona, eles se emocionaram com a
beleza e suntuosidade da Igreja da Sagrada Família, um lugar que
toca o coração dos cristãos do mundo inteiro. É de lá que ele
enviou esta foto com mensagem aos seus companheiros do
RCSP-Noroeste.

Almoço do Distrito 4430 foi um sucesso
. O almoço festivo do Distrito 4430 realizado dia 6 de novembro na sede da
Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi
prestigiado por mais de 200 rotarianos e seus familiares que atenderam ao
convite do governador Ennio Caramella e sua esposa Yara para o encontro
que teve muito companheirismo e animação. As rodadas de bingo, com
sorteio de prêmios atrativos, a qualidade do serviço de almoço e a
oportunidade de confraternização num clima familiar e agradável
contribuiram para o sucesso do evento. O Rotary Club São Paulo-Noroeste
esteve presente, representado pelo presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus, sua esposa Elisete e a filha Gabriela e mais os companheiros Bruno
Leone, Maria Cristina da Silva, Celia Morau, Orestes Gerodetti e a senhora
Lidia Leone.

Emoção e saudade em memória de uma companheira excepcional

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

. O falecimento da
companheira do
RCSP-Noroeste,
Maria Bernadete
Cola, continua
causando comoção
nos meios rotários e
na comunidade da
região Noroeste de
São Paulo, onde ela
teve forte atuação
como líder comunitária e uma prestativa assistente
social. Sua atuação ia do apoio às crianças carentes,
incentivo aos jovens em busca de oportunidades
profissionais e da execução de projetos voltados aos
idosos. No Rotary Club São Paulo-Noroeste sua
memória foi reverenciada pelos companheiros na
reunião do dia 7 de novembro, recordando fatos
pitorescos e até então desconhecidos da sua
personalidade. A missa de sétimo dia em sua
memória, co-celebrada pelos padres Pasquale e
Paulo, este companheiro do RCSP-Noroeste, dia 8
na Paróquia Bom Jesus dos Passos foi outro
momento de fortes lembranças. Participaram da
missa os companheiros Bruno Leone, Maria Cristina
da Silva, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Naíde
Aparecida Guilardi, Celia Morau, Orestes Gerodetti e
Josino Bentes Monteiro. Na sessão do dia 8, a
Câmara Municipal de São Paulo fez um minuto de
silêncio em memória da companheira Bernadete,
proposto pelo vereador Claudinho de Souza, que
assim homenageou a amiga de muitos anos.
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Ações rotárias
Australiano aceita desafio
da Fundação Rotária

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 não para de receber doações. Na semana passada,
os companheiros Wlamir Peruccini de Souza e Katia Padilha, do
RCSP-Liberdade enviaram um lote de calçados usados, resultado
da arrecadação promovida entre os seus filiados.

. O rotariano Robert Pennicott
bateu um recorde com a sua
iniciativa extremada de dar a
volta na Austrália em um bote
para arrecadar fundos à
Fundação Rotária, destinados à
Campanha de Erradicação da
Pólio no mundo. Ele viajou com o
tasmaniano Mick Souter e o
cameramen Zorro Gamarnik.
Eles partiram de Sidney dia 2 de
junho e retornaram dia 11 de
setembro. Pennicott é membro
do Rotary Club de Kingston e
pretende dar continuidade a esse
projeto de difusão da erradicação
da poliomielite e já se prepara
para mais uma aventura daqui a
três anos.
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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
Fórum da Melhor Idade
. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e
Esperança e a Associação Vida e Esperança realizaram na sextafeira, 18 de novembro, mais uma rodada do Fórum Melhor Idade. A
reunião mensal aconteceu no salão paroquial Nossa Senhora
Aparecida, na Praça 25 de Novembro, Vila Zatt, onde o grupo se
encontra habitualmente para debater assuntos de interesse da
comunidade, principalmente aqueles voltados para a terceira idade.
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Acontece na região
Seminário sobre
cuidados paliativos
. Acontece na quarta-feira, dia 23 de novembro, na Câmara Municipal de São Paulo, o Seminário O que são
Cuidados Paliativos? O objetivo do evento é marcar o Dia Municipal da Assistência à Dor e Cuidados Paliativos,
instituído pela lei 15038, de autoria do vereador Eliseu Gabriel e esclarecer ao público o que são cuidados
paliativos e a importância cada vez maior desses procedimentos. Entre os palestrantes convidados estão a
doutora Dalva Matsumoto, coordenadora do Serviço de Assistência Domiciliária e da Hospedaria de Cuidados
Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e o doutor Mauro Gomes Aranha de Lima,
vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
O evento será realizado das 18 às 22 horas. A Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100, 8º
andar.

Curso oferece vagas para
inclusão digital de adolescentes
. A Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes está oferecendo mais 110 vagas para o curso gratuito de
inclusão digital para adolescentes com deficiência física ou intelectual. O curso faz parte do projeto da entidade
e é desenvolvido por uma equipe multiprofissional formada por assistente social, psicóloga, psicopedagoga,
fonoaudióga, terapeuta ocupacional e pedagoga e ainda uma arte-educadora, todas com experiência
confirmada em educação de adolescentes com deficiência, mesmo os não-alfabetizados.
O curso tem duração de quatro meses, com carga horária de duas horas/dia, aulas de segunda a sexta-feira,
nos períodos da manhã ou da tarde, sendo duas turmas por período, dez adolescentes em cada turma e um
aluno por computador. No final, os alunos receberão certificado de participação. Para inscrição, é necessário
que os adolescentes tenham de 14 a 17 anos, com deficiência física ou intelectual, apresentação de cópia do
RG do responsável e do inscrito, comprovante de residência, uma foto 3 X 4, recente e laudo médico, se houver.
A Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes fica na Rua Itaiquara, 105, altura do número 1750 da Avenida
Itaberaba, atende das 8 às 12 e das 13 às 17 horas; mais informações pelos telefones: 3976-0262 e 3991-9199.

Sabesp faz encontro
com a comunidade
. A Superintendência Norte da Sabesp, os gerentes de departamentos, encarregados, engenheiros e técnicos
da empresa promoverão uma exposição e atendimento especial ao público no domingo, dia 4 de dezembro, no
SEST/SENAT. Nesse dia ocorre o encontro anual da Sabesp com as comunidades das zonas norte e noroeste
da cidade de São Paulo. Haverá exposição de projetos e de investimentos, previsões e esclarecimentos ao
público. Os participantes também poderão protocolar propostas, fazer solicitações, reivindicações e abaixoassinados. As respostas que não puderem ser dadas no dia serão enviadas posteriormente pelos Correios ou
em mãos, por carta assinada pelo gerente responsável.
O encontro é gratuito, aberto a toda comunidade, será realizado das 9 às 13 horas na sede do SEST/SENAT, à
Avenida Cândido Portinari, 110, Vila Jaguara, junto à Via Anhanguera, cruzamento com a Avenida Mutinga.

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
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Acontecimentos rotários
Sábado solidário em Campinas
. Dia 12 de novembro, os Rotaract, Interact e os Patrulheiros de Campinas promoveram o Sábado
Solidário, fazendo arrecadação de alimentos no Hipermercado Carrefour Don Pedro, com posterior
doação para a Associação Esperança e Vida. A coordenação do evento foi do RC Campinas-Sul.

Ato contra a corrupção
. Os rotarianos de Marília, São Paulo, realizaram um ato público contra a corrupção, em parceria com
outras associações, sindicatos, ONGs e a população daquela cidade paulista. A passeata que
percorreu as principais ruas do centro da cidade teve a participação de mais de mil pessoas.

Confraternização da Governadoria
. O governador Ennio Caramella e sua esposa Yara, do Distrito 4430, convidam para a
confraternização de final de ano da gestão 2011/12, a ser realizada dia 2 de dezembro, às 20 horas, no
Edifício Rotary, à Avenida Higienóplis, 996, 5º andar. Adesão: R$ 70,00 por pessoa. Traje: esporte.

Palestra sobre consumo responsável
. Dia 24 de novembro, quinta-feira, a partir das 7h45, o RCSP-Nove de Julho promove café da manhã,
quando recebe Marcia Knobel, bióloga, mestre em Ecologia, especialista em gestão ambiental e
formada em letras. A convidada proferirá palestra sobre “consumo responsável”.

Dia da Comunidade e Cidadania na Barra Funda
. O Rotary Club São Paulo-Barra Funda promoveu no sábado, 19 de novembro, o Dia da Comunidade
e Cidadania, oferendo gratuitamente diversos serviços à comunidade do bairro e do seu entorno. O
público visitante pode fazer medição de pressão arterial e glicemia, exames oftalmológicos com
agendamento de cirurgia de catarata, atendimento em auriculopontura, orientação na prevenção de
câncer de mama, assistência jurídica – casos de família e outros, balcão de empregos onde os
interessados obtiveram informações de vagas em diversos segmentos, podendo, ainda, se cadastrar
para elas.No evento, que contou com o apoio logístico do Hipermercado Walmart, que aconteceu na
loja da Rua James Holland, no Pacaembu, o Rotary também arrecadou alimentos não perecíveis que
serão doados às entidades carentes da região da Barra Funda.

Brasileiros doam
US$ 731 mil à Fundação Rotária

.

Com a generosidade dos rotarianos, a
Fundação Rotária arrecadou na semana de
18 a 24 de outubro, mais de US$ 2,6 milhões,
através do incentivo dos pontos em dobro de
reconhecimento para contribuições de pelo
menos 100 dólares. Desse total, US$ 731 mil
foram doados pelos rotarianos brasileiros.
As contribuições feitas on line, por certo,
farão a diferença na vida de milhares de
crianças que serão vacinadas contra a
poliomielite.

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
A revolução silenciosa da renda básica
Bruna Augusto Pereira e Marcus Vinicius Brancaglione
. No dia 27 de outubro de 2011, a ONU defendeu em painel a garantia de uma renda básica para todos como
meio para a paz, estabilidade e crescimento econômico. São as conclusões preliminares do relatório “Piso
de Proteção Social Para Uma Justa E Inclusiva Globalização” apresentadas pelo próprio secretário geral
da ONU, na última reunião do G20, como saída para a crise atual, prevenção de novas, e ainda como
solução para acabar com a miséria. A presidente Dilma não hesitou em apoiar.
Os leitores desta coluna sabem do que eles estão falando. Em artigo anterior apresentamos o conceito
histórico da renda básica e suas (enfim) primeiras experiências que fazem parte daquilo que este relatório
chamou de uma “revolução silenciosa”. O relatório em si é um marco. Reconhece finalmente a renda básica
não como assistência ou filantropia, mas como fundamento de uma futura rede de seguridade global. O que
não é pouco, mas é somente a ponta do iceberg deste conceito que agora como prática se reinventa e
diversifica.
Tomemos o exemplo do projeto-piloto brasileiro de Quatinga Velho, uma das referências de um estudo do
Cepar-ONU sobre combate à pobreza. Estudos internacionais independentes aferiram que o projeto além
dos efeitos óbvios sobre a pobreza material apresenta também resultados positivos sobre a pobreza cultural
e política dentro (e fora) da comunidade. Há crescimento mensurado do capital social, da participação
comunitária, e da livre iniciativa. Gerido via democracia direta, o projeto brasileiro é um modelo de
emancipação política e educação cidadã a ser replicado – eis o que chega a sugerir um dos estudos. Um
verdadeiro processo pedagógico onde a comunidade em transformação é a escola: a democracia é a
matéria e a liberdade real é o primeiro professor.
Esse empoderamento, somado a superação do estímulo à acomodação (inerente aos programas de
transferência de renda condicionada, como o bolsa-família) é o maior trunfo desta nova tecnologia frente a
estes programas convencionais. Programas que, aliás, podem estar contribuindo para o enfraquecimento
da democracia apontado pelo relatório da ONU Latinobarômetro, que mostra uma queda na importância
dada a democracia no Brasil nos últimos anos.
E é justamente no sentido da democratização dos serviços de interesse público que a experiência do Renda
Básica em Quatinga Velho mostra um futuro ainda mais promissor.
Num momento de protestos como “Ocupe Wall Street” e os “Bank Runs”, em que as instituições financeiras e
bancárias se tornam objeto de repulsa em todo o mundo (e não sem uma justa causa), o projeto brasileiro
propõe um uso social inédito destas instituições até então usadas, e abusadas, em prol de interesses
particulares, egoístas e até antissociais, mas ainda subaproveitadas para a promoção do bem comum.
Há instrumentos financeiros e econômicos extremamente sofisticados e desenvolvidos que não devem ser
descartados junto com seu mau uso: mas, sim, redirecionados da mera acumulação para a prestação de
serviço público. Deixando de estar a serviço exclusivo de particulares, corporações e governos, e passando
a servir toda a sociedade em mercados verdadeiramente livres.
Estamos falando aqui de novo empreendimento social desenvolvido a partir da renda básica. Tecnologia
inédita capaz de erradicar a miséria sem impostos, tributos ou buracracia, diretamente, via sistemas
financeiros e bancários. Sim, via sociedade civil organizada é possível não só o impossível, mas o
inimaginável: reduzir a desigualdade social através do Capital.
É a emergência de um novo paradigma onde, sistemas financeiros poderosos empregados em prol de
interesses particulares – privados ou estatais – são voltados ao bem público, quebrando monopólios que
mantêm ou protegem serviços estatais e privados perdulários e locados a interesses político-partidáriofinanceiros.
É a abertura de um novo mercado social em uma nova economia de valor compartilhado onde uma
pluralidade de organizações de finalidade social e interesse público podem prover o acesso aos bens e
serviços públicos de forma mais eficientes, barata e transparente, concorrendo cooperativamente para
prestar o melhor serviço social. Note-se: o melhor serviço não só para os membros ou contribuintes de uma
categoria ou mutualidade, mas para toda a sociedade, sem nenhuma segregação, condicionalidade ou
discriminação. A garantia de direitos universais não no papel, mas de fato.
A este conjunto de tecnologias sociais, políticas públicas e práticas em economia solidária, envolvendo não
só uma renda básica e moeda social, mas também uma nova modalidade de microcrédito (já em fase de
testes), a ONG proponente ReCivitas denominou: projeto Banco Social de Renda Básica Garantida. E seu
Fundo Sustentável já programado para pagar a renda básica de Quatinga Velho tornar-se-à Fundo de
Investimento em Renda Básica, abrindo-se em chamamento público para atender novas localidades,
inclusive municipalidades, já em 2012. Comunidades integradas que poderão ser o embrião da Rede de
Segurança Social sem Fronteiras que o relatório promovido pela ONU sugere. Por que não?
Bruna Augusto Pereira é professora, bióloga e presidente-fundadora da ReCivitas. Marcos Vinicius Brancaglione é professor,
e sócio-diretor da TVONG. Este artigo foi publicado no jornal Folha de São Paulo, o terceiro publicado por eles nesse jornal em
2011. Bruna é filha do rotariano Raul Pereira.

