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. O evento, realizado pelo
Rotary Club São PauloNoroeste dia 26 de novembro,
superou a expectativa
encantando os participantes
pela qualidade do prato
servido e pelo esmero na
organização. A prática do
companheirismo e a oportunidade da confraternização
também contribuiram para o
sucesso do evento beneficente.
(Pág. 10)
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Reuniões

A importância do
trabalho voluntário

Atividades da secretaria
é tema de palestra

Cinco de novembro é o Dia
Internacional do Voluntário. Pelos
beneficios que traz para o próprio
voluntário, para as pessoas com as
quais se relaciona e para a
sociedade como um todo, é que o
voluntariado merece ser
valorizado, apoiado, divulgado e
fortalecido.
(Pág. 10)

. A importância das atividades da
secretaria de um clube de Rotary e
a frequência às reuniões foram os
temas abordados pela primeirasecretária do Rotary Club São
Paulo-Noroeste na palestra
proferida na reunião do dia 28 de
n o v e m b r o . Ta m b é m f o r a m
prestados esclarecimentos às
dúvidas.
(Pág. 6)
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Segundas-feiras, 20h30
Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 1º andar
Centro
Fone: 3334-6000

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

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Correspondência recebida
. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Divinópolis, MG
RC Duque de Caxias, RJ
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
RC Vitacura - Valdívia - Chile, D 4340
Rotary E-Club de Latino América - D 4200
Rotary Interdistrital - NRO,
Buenos Aires, AR

. Outras publicações
Carta mensal - Governadoria D 4915

. E-mails
Agradecimentos
"Grato pelo envio do boletim. Mais uma
vez quero aproveitar a oportunidade
para parabenizá-la pelo conteúdo das dez
páginas. Variado e de interesse
para rotarianos e não-rotarianos.
Transmita meu fraternal abraço a
todos os companheiros do RCSPNoroeste".
Juvenal Antonio da Silva, EGD 2009-10
"Uma vez mais agradeço (ao amigo e
companheiro) por mais essa gentileza
de incluir o artigo escrito pela minha filha
e pelo meu genro na página 10 do seu
boletim".
Raul Pereira, RCSP-Ponte Estaiada
"Minha cara (Celia), como é gostoso
começar o dia lendo o boletim do seu
clube".
Ennio Caramella, governador do
Distrito 4430
"Amanhã (24/11) cedo estou indo a
Buenos Aires, mas recebi sua mensagem
em meu notebook".
Mario Chaves da Cunha, RC BrasiliaNorte, DF
"Obrigado pelo envio do boletim".
Rui Cabral de Mello, RCSP-Sudeste
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Rotary Noroeste reúne-se em assembléia
para atualização do Plano de Atividades
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste realizou
Assembléia Geral Extraordinária dia 28 de
novembro de 2011, das 18h30 às 19h30, no
restaurante do Hotel San Raphael com a
finalidade de revisar o Plano de Atividades para o
ano rotário 2011/2012 e readequar alguns
projetos a fim de executá-los dentro do prazo
previsto.
Foram debatidos e tomadas as deliberações
sobre os seguintes projetos:
. Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi manter inalterada, pois está alcançando as
metas estipuladas
. Banco de Cadeira de Rodas - estipulada nova
meta de 7 cadeiras
. Campanha do Material Escolar - fixada quota de
50 kits para a primeira fase do projeto
. Campanha do Livro de Literatura Usado manter meta mínima de 100 livros para a primeira
etapa do projeto
. Campanha do Cobertor - será substituida pela
nova Campanha Permanente do Vestuário
. Boletim - além da publicação semanal regular,
editar uma edição especial, com conteúdo
institucional para ser distribuido em eventos
externos e em ocasiões propícias à divulgação
da imagem pública do Rotary. O modelo dessa
publicação, submetido à apreciação da
assembléia, foi aprovado por unanimidade
. Frequência dos companheiros - manter a
divulgação, inclusive no boletim semanal e
estimular a recuperação, sempre que
necessário, para aumentar a média mensal de
frequência
As novas campanhas do Remédio, Kits de
Higiene Pessoal, Projeto Light House, Projeto
Dia Mundial da Diabetes e Projeto Rumo serão
reavaliadas com os eventuais coordenadores e
submetidas à apreciação em outra Assembléia, a
ser convocada oportunamente.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Relato da reunião de 21/11/2011

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 21 de
novembro, no espaço de eventos do Hotel
San Raphael, tendo o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus aberto os trabalhos convidando
os presentes a acompanhá-lo a oração universal
Pai Nosso, por intenção dos companheiros, seus
familiares, pelo bom andamento do nosso clube e
por intenção das companheiras Dora Maria Leme
do Prado Gerodetti e Maria Bernadete Cola. Em
seguida, convidou a todos para a saudação inicial
às bandeiras hasteadas.

Companheirismo - O companheiro Francisco
Miguel Vaz de Lima inormou as datas
comemorativas da semana e destacou a Paella
e Bingo Beneficente que o nosso clube
promoverá dia 26, sábado, na residência dos
companheiros Maria Cristina da Silva e Bruno
Leone; reiterando que além da presença, os
companheiros levem convidados ao evento.

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
Ana Isabel Vergueiro Lobo; nº 3 - primeira-secretária
Celia Morau. E agradeceu a presença dos seguintes
convidados: Dianecley S. Balduino, Valdemir M.
Brito e Joziane Pistore.

Expediente secretaria - Apresentado pela primeirasecretária Celia Morau que relacionou a
correspondência recebida na semana, a agenda das
atividades do clube e da governadoria do Distrito
4430, informando que o evento inicialmente
programado pela Governadoria para o dia 2 de
dezembro foi transferido para o dia 12 de dezembro,
às 20 horas, na Churrascaria Super Grill, na Vila
Maria.

Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo reiterou a necessidade do
recolhimento à Fundação Rotária da parcela do
mês de novembro, pois devemos completar a
contribuição individual de US$ 100 até o mês de
dezembro, por isso conta com a boa vontade de
todos. Prosseguindo, disse que sexta-feira, dia
18, participou da reunião festiva do RC
G u a r u l h o s - Vi l a G a l v ã o , o c l u b e d a
Governadoria, quando o governador Ennio
Caramella encerrou sua agenda de visitas
oficiais deste ano aos clubes do Distrito 4430.
Concluindo, entregou ao presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus o exemplar da revista
comemorativa aos 45 anos do RC GuarulhosVila Galvão, que recebeu por ocasião da sua
visita àquele clube.
Tempo do presidente - O presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus iniciou sua explanação
solicitando aos companheiros que avaliassem o
local e o serviço de jantar onde estamos reunidos
(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
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Relato da reunião de 21/11/2011
importante os companheiros do RCSP-Noroeste se
revezarem para acompanhar mais de perto e apoiar
os jovens rotaractianos; finalizando, o presidente
Edinalvo disse que na semana passada atendeu
pedido de confecção de camisetas feito pelo
presidente do Rotaract, Reynaldo Pedreira
Jerônymo, para que o grupo possa se apresentar
sempre uniformizado; disse que o custo foi rateado
entre ele e os companheiros Bruno Leone, Hercules
Guilardi e Orestes Gerodetti, que fizeram a doação
ao Rotaract. Finalizando, informou que na próxima
reunião, dia 28 de novembro, a companheira Celia
Morau fará uma explanação sobre atividades da
secretaria e frequência no clube.

hoje, em caráter experimental, devido ao
encerramento das atividades do restaurante Carlino,
onde nos reuníamos ate então. Disse que o
companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima
pesquisou outros locais, mas devido ao pouco tempo
disponível para visitá-los, optamos por este espaço
para esta reunião. Colocado em votação, o local foi
aprovado por unanimidade, inclusive por ser
conhecido de todos, visto que o RCSP-Noroeste já
se reuniu aqui há alguns anos. Prosseguindo, o
presidente deu conhecimento dos seguintes
assuntos: Comissão Organizadora dos Festejos de
40º aniversário do Clube, a ser comemorado em
2012 - deverá ser formada o mais rápido possível,
devendo os companheiros interessados em fazer
parte dessa comissão dar seus nomes à
companheira Celia Morau. Relatório de Prestação
de Contas - disse que já recebeu as planilhas da
Tesouraria com o detalhamento das receitas e
despesas até o dia 31 de outubro de 2011 e que
encaminhará o relatório final para aprovação dos
companheiros. Plano de Atividades - Convocou uma
assembléia geral extraordinária para o dia 28 de
novembro, às 18 horas, para análise e revisão do
Plano de Atividades do ano rotário 2011/12; disse
que essa revisão é necessária para readequarmos o
Plano de Atividades elaborado no início dessa
gestão às atuais necessidades do Clube.
Afastamento do quadro social - o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus deu conhecimento aos
companheiros do pedido de afastamento temporário
do quadro social formulado pelo companheiro
Messias Manoel de Oliveira, por motivos pessoais e
profissionais; após as considerações, ficou
deliberada a aprovação do pedido do companheiro
Messias, que será informado da decisão e do nosso
intuito que possa superar esse momento de
dificuldade e retornar ao nosso convívio assim que
possível. Rotaract - Disse que o clube está
cumprindo seu cronograma de atividades, mas que é

Palavra livre - Franqueado o uso da palavra, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus reiterou a
importância da participação de todos na paella e
bingo que o Clube promoverá no sábado, dia 26, bem
como o empenho em levar convidados com perfil
para se tornarem futuros rotarianos. Comentou
rapidamente a viagem que fez na semana passada
com sua esposa Elisete, para comemorarem vinte
anos de casamento; disse, ainda, que está muito feliz
com a notícia recebida de sua filha mais velha, de
que será avô. Por fim, lembrou que a nossa reunião
festiva de Natal será dia 18 de dezembro, em
retribuição à gentileza dos companheiros Naíde
Aparecida e Hercules Guilardi que ofereceram sua
residência para o encontro compartilhado com os
companheiros do Rotary Club São Paulo-Freguesia
do Ó.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu
novamente a visita dos convidados, a presença dos
companheiros e convidou a todos para acompanhálo na saudação final às bandeiras hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Relato da reunião de 28/11/2011

A

bertura - O Rotary Club São Paulo-Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 28 de
novembro de 2011, no restaurante do Hotel
San Raphael, tendo o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus aberto os trabalhos lendo a
mensagem "A Vida", de madre Tereza de Calculá;
em seguida, solicitou aos presentes 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
Ivone dos Santos Garcia; nº 3 - primeira-secretária
Celia Morau. E deu as boas-vindas e agradeceu a
presença das convidadas: Naíde Aparecida
Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó;
senhora Helena Sartorelli, mãe da companheira
Naíde, a jovem Joziane Pistore e a senhora Neusa
Cuccolo.

Expediente secretaria - A primeira-secretária Celia
Morau relacionou a correspondência recebida na
semana e apresentou a agenda de eventos do Clube
nas próximas semanas, ressaltando que a reunião
festiva de Natal será no domingo, dia 18 de
dezembro, ficando, assim, suspensas as reuniões
dos dias 19 e 26 deste mês.

Companheirismo - Apresentado pela companheira
e past presidente Maria Cristina da Silva que
relacionou as datas comemorativas da semana. Em
seguida, o vice-presidente Hercules Guilardi falou
sobre a reunião festiva de Natal, que será realizada
no domingo, dia 18 de dezembro, na sua residência.
Disse que o evento está planejado para até 200
pessoas; a reunião será conjunta com o Rotary Club
São Paulo-Freguesia do Ó, que todos os companheiros podem levar convidados; a previsão é que
seja iniciado às 15 horas, com recepção, troca de
presentes e jantar no final. Cada participante deve
levar um prato salgado ou doce e o preço sugerido
do presente é de até R$ 50,00; complementando, a
companheira Naíde Aparecida Guilardi sugeriu que
cada participante escreva uma frase ou uma
pequena mensagem dedicada a um amigo não
identificado, para ser trocada entre os presentes;
finalizando, os companheiros Naíde e Hercules
colocaram-se à disposição para mais esclarecimentos e recebimento de sugestões sobre o
evento; o intuito é que seja agradável, informal, com
muito companheirismo e congraçamento.
(cont. na pág 6)

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Relato da reunião de 28/11/2011
Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo enfatizou a necessidade do
pagamento até o final do mês de dezembro, da
contribuição individual de US$ 100 dólares à
Fundação Rotária, que é um compromisso do Clube,
com o qual todos devem colaborar.

Tempo do presidente - Em sua explanação, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus comentou
os seguintes assuntos, constantes da pauta desta
reunião: Assembléia Geral - Realizada hoje, antes
desta reunião ordinária, aprovou, por decisão da
maioria, ajustes no Plano de Atividades, sendo que
todos os companheiros receberão cópia do projeto
revisado. Paella e bingo beneficente - disse que tudo
saiu a contento, o companheirismo foi excelente, a
organização esteve irrretocável graças ao empenho
dos companheiros, principalmente os anfitriões
Maria Cristina da Silva e Bruno Leone, que se
empenharam bastante para que tudo ocorresse em
um ambiente agradável e acolhedor; disse, ainda,
que o resultado financeiro do evento está sendo
concluído para apresentação na próxima reunião,
mas que, desde já, acredita que superou a
expectativa. Rotaract - o presidente agradeceu, de
modo especial, aos jovens do Rotaract Club de São
Paulo-Noroeste que foram muito prestativos e

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

trabalharam com afinco no evento da Paella e Bingo
Beneficente; disse que está empenhado
pessoalmente em uma maior aproximação do Rotary
Noroeste com os jovens do Rotaract, prestigiando-os
e propiciando novas oportunidades para que eles se
desenvolvam ainda mais pessoal e profissionalmente. Balancete financeiro - Conforme havia
sido deliberado na reunião anterior, o presidente fez
a entrega do balancete financeiro consolidado do
quadrimestre, solicitando ao diretor-tesoureiro que
envie cópia aos demais companheiros.

Atividades da secretaria e frequência ao Clube - A
primeira-secretária, companheira Celia Morau, fez
uma explanação sobre as atividades e atribuições da
secretaria de um clube de Rotary, informando como
são os procedimentos adotados no Noroeste quanto
às atas das reuniões, a expedição de avisos e
comunicados, o registros das correspondências
expedidas e recebidas; falou, também, sobre a
importância da frequência às reuniões do Clube, que
influencia na média mensal, como é feito o relatório
da frequência, as faltas justificadas, comprovação da
visita a outros clubes e entrega de comprovante aos
que nos visitam e esclarecida a prerrogativa da falta
facultativa, ítem que contou com informações
complementares do companheiro Hercules Guilardi;
por sugestão de alguns companheiros, ficou
decidido que a primeira-secretária elaborará uma
lista com os nomes dos interessados em receber a
carteira social atualizada do Rotary Clube São
Paulo-Noroeste.
Palavra livre - O companheiro padre Paulo Ribeiro
Santana convidou a todos para as comemorações do
centenário da Paróquia Nossa Senhora da Lapa, que
começam no dia 3 e vão até o dia 11 de dezembro,
dizendo, ainda, que haverá uma novena de missas
com padres convidados e que ele estará presidindo a
celebração no dia 5 de dezembro.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu,
novamente, a presença dos convidados e dos
companheiros e deu os trabalhos por encerrados,
convidando a todos para acompanhá-lo na saudação
final às bandeiras hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas
Dezembro
- 5 - Dia do Voluntário
Dia da Cruz Vermelha Brasileira (1908)
- 6 - Dia de São Nicolau
(chegada de Papai Noel no Brasil)
- 7 - Dia do Pau-Brasil
- 8 - Dia Nacional da Família
Dia da Justiça
Dia do Cronista Esportivo
- 9 - Dia do Fonoaudiólogo
Dia da Bíblia Protestante
Dia da Criança com Deficiência
Dia do Alcóolatra Recuperado
-10-Dia Universal do Palhaço
Dia Internacional dos Direitos Humanos
Dia Internacional dos Povos Indígenas
-11-Dia do Quilo
Dia do Arquiteto
Dia do Evangelho
Dia do Engenheiro
Dia do Agrimensor
Dia Mundial Contra a Asma

Relatório de frequência outubro/11
. No mês de outubro, o Rotary Club São
Paulo-Noroeste realizou cinco reuniões
ordinárias, sendo que a programada para o
dia 17, foi transferida para o dia 18, quando o
clube participou da reunião festiva do RCSPPirituba, que naquele dia recebeu a visita
oficial do governador do Distrito 4430.
A média de frequência do Clube naquele mês
foi de 85%.
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Agenda
. 5 de dezembro
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 2º andar
. 11 de dezembro (domingo)
10h - Missa - Natal das Crianças
Parque Estadual do Jaraguá
Concha Acústica
Rua Antonio Cardoso Nogueira, 539 - fones:
3941-2162 e 3943-5222
celebrante: Pe. Paulo Ribeiro Santana
(RCSP-NO)
. 12 de dezembro
Reunião Ordinária - Mês da Família
20h30 - Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 2º andar
. 12 de dezembro
Reunião festiva/Congraçamento - Governadoria
do Distrito 4430
20h - Churrascaria Super Grill
Av. Morgan Dias Fernandes, Marginal do Tietê,
Vila Maria
Adesão: R$ 70,00 por pessoa
. 18 de dezembro (domingo)
Festiva de Natal
A partir das 14 horas
Residência dos companheiros Naíde e Hércules
Guilardi
Reunião festiva conjunta dos RCSP-Noroeste e
RCSP-Freguesia do Ó
. 19 de dezembro
. 26 de dezembro
Reuniões suspensas

Companheirismo
. O nosso companheiro Adenilson
Cristiano Belizário aniversaria domingo,
dia 11 de dezembro.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontece na região
Saudades

Tai Chi Chuan
gratuito no Parque
. A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura
de Paz realiza o programa Tai chi nos Parques, às
terças-feiras, às 7 horas, no Parque Rodrigo
Gásperi. O programa visa articular o Tai Chi Chuan
como prática milenar de união e equilíbrio do homem
com a natureza, com os temas da educação
ambiental e os valores da cultura de paz. O Parque
Rodrigo Gásperi fica na Avenida Miguel de Castro,
321, Vila Zatt. Mais informações pelo telefone: 39748600.

Curso gratuito
de marcenaria
. A Fundação Gol de Letra abre vagas para o curso
de Marcenaria Profissionalizante. Para se inscrever
é necessário ter entre 18 e 24 anos, ter renda per
capta menor que um salário mínimo e meio e estar
estudando ou ter concluído o ensino médio. A
Fundação oferece como benefício transporte, lanche
e certificado de conclusão. O curso será ministrado
na Rua Antonio Simplício, 170, Vila Albertina.
Informações pelo telefone: 2206-5524, com Beth.

. A região Noroeste está consternada com o
falecimento do escotista e presidente da diretoria da
Região Escoteira de São Paulo, Carlos Alberto
Guimarães Battisti, ocorrido dia 26 de novembro, na
Capital. Educado pelos irmãos salesianos, Carlos
Alberto era formado em administração de empresas
e executivo de Tecnologia da Informação. Fez parte
do Movimento Escoteiro desde 1970, foi fundador e
presidente de vários grupos escoteiros e exerceu
vários cargos de direção na União dos Escoteiros do
Brasil. Fundou a Ordem Flor de Lis de São Paulo,
responsável pelo suporte financeiro da União dos
Escoteiros do Brasil e era membro da Grande Loja
Maçônica de São Paulo.

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

Paróquia da Lapa
comemora 100 anos
. A Paróquia Nossa Senhora da Lapa comemora 100
anos da sua criação jurídica com uma exposição
fotográfica e uma novena de missas celebradas por
padres que fizeram parte do anúncio de Cristo e
contribuiram para o desenvolvimento do bairro da
Lapa. A novena começou no sábado, dia 3 e vai até o
domingo, 11 de dezembro. Na segunda-feira, dia 5, a
missa será celebrada às 19 horas pelo padre Paulo
Francisco Santana Ribeiro, companheiro do RCSPNoroeste. Haverá, também, bênção do óleo, dos
doentes e remédios.

NRDC faz homenagens
à comunidade
. A Associação Vida e Esperança e o Núcleo de
Rotary de Desenvolvimento Comunitário Vida e
Esperança promove o Fórum do Cidadão Idoso dia
16 de dezembro, com início às 14 horas no salão da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praça Nossa
Senhora Aparecida, Vila Zatt. Na ocasião, as
entidades homenageiam lideranças comunitárias,
coordenadores de fóruns regionais e grupos da
terceira idade, além de jornalistas e personalidades
que se destacam por sua atuação em pról da
cidadania dos idosos. Entre os homenageados com
o título Amigo da Comunidade estão os rotarianos
Hercules Guilardi, Paulo Jakubowski, Josino Bentes
Monteiro e a advogada Jaquelina de Paula Santos
Naldoni.
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Acontecimentos rotários
Fundado o RC de Lobito,
em Angola

Rotarianos se unem
por um Natal Solidário
. Mais de dez mil crianças de dezessete instituições
esperam sua visita no Shopping Bourbon (Avenida
Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida
Pompéia), onde acontece a campanha Natal
Solidário. O evento é resultado de uma parceria
entre o Rotary Club São Paulo-Alto da Lapa e a
ASFARLA para arrecadar brinquedos para as
crianças assistidas por instituições da região. Todos
os dias ímpares do mês de dezembro, o Papai Noel
fica no terceiro piso do shopping, ao lado de uma
vaquinha, pedindo que seja comprado um brinquedo
para elas. Se preferir, o doador pode primeiro
comprar o brinquedo, levar ao shopping e escolher
uma criança para receber o presente.

. O Rotary Club de Mafra, Portugal, foi representado
pelo companheiro José de Palma na reunião festiva
realizada no Hotel Terminus da Restinga,
organizado pelo recém-criado Rotary Club do Lobito,
para a cerimônia oficial de entrega da Carta
Constituicional do Rotary International ao novo
clube. Na ocasião, foi destacando o grande trabalho
já desenvolvido em Angola pelo Movimento Rotário
em geral e, em especial, pelo Rotary Club de Luanda
que tem incentivado novos clubes naquele país e em
outras localidades do continente africano.

Reunião do Renascimento
em Duque de Caxias
. O Rotary Club Duque de Caxias, Rio de Janeiro,
promoveu na quarta-feira, 30 de novembro, reunião
festiva pela admissão de quatro novos
companheiros. O encontro, prestigiado pela maioria
dos associados, contou também com muitos
convidados especiais. O momento de boas-vindas
dos novos companheiros foi especial e significou o
renascimento, lembrando que o Rotary International
foi fundado em 23/2/1905 e renasce sempre que um
novo companheiro é admitido em seus quadros.

Consumo responsável
é tema de palestra
. Atendendo convite do RCSP-Nove de Julho a
bióloga Marcia Knobel ministrou palestra aos
rotarianos sobre consumo responsável, dia 24 de
novembro, durante reunião com café da manhã no
Restaurante Floriano. A palestrante é mestre em
ecologia pela USP, especialista em gestão
ambiental pela Universidade de Campinas e
trabalha com planejamento, implantação e
coordenação de projetos sociais, ambientais e
educacionais na área de Educação Ambiental e
inglês.

Para tudo que você pensar, dizer ou
fizer, aplique a Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os interessados?

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
Paella e Bingo Beneficente
Evento supera expectativa e comprova vocação de
companheirismo do RCSP-Noroeste

O dia da Paella e do Bingo Beneficente promovido pelo Rotary Club São Paulo-Noroeste dia 26 de novembro
no salão de festas do condomínio dos companheiros Maria Cristina da Silva e Bruno Leone foi definido com
apenas duas palavras pelos que lá estiveram - sucesso total!
O esmero na preparação da paella pelo chef Jesus, a recepção dos convidados, o empenho dos anfitriões
para que tudo acontecesse a contento, o envolvimento dos companheiros do Rotary Club São PauloNoroeste e o apoio nos serviços do Rotaract Club São Paulo-Noroeste foram os ingredientes que tornaram o
evento elogiadíssimo e que deixou, no final, um gostinho de quero mais.
O presidente Edinalvo Raimundo de Jesus, no comando da preparação da paella, foi muito cumprimentado
e quem já conhecia os seus dotes de chefe de cozinha, garante que essa foi a melhor paella preparada por
ele.
Mais de 50 pessoas, entre companheiros do Noroeste, seus familiares e amigos convidados, participaram
do evento, praticando o companheirismo, se confraternizando e se divertindo com as rodadas de bingo, que
sorteou muitos brindes de valor.
A renda do evento será revertida integralmente a determinados projetos assistenciais em execução pelo
Rotary Club São Paulo-Noroeste.

5 de dezembro
Dia Internacional do Voluntário
A importância do trabalho de cada voluntário - Nos bairros e comunidades, nos grupos de auto-ajuda e
nos clubes, nas igrejas, nas associações culturais e esportivas, nas instituições sociais e nas empresas, um
número imenso de pessoas ajudam umas às outras e ajudam a quem está em situação mais difícil.
Ao doarem sua energia e sua generosidade, os voluntários estão respondendo a um impulso humano
básico: o desejo de ajudar, de colaborar, de compartilhar alegrias, de aliviar sofrimentos, de melhorar a
qualidade da vida em comum. Compaixão e solidariedade, altruismo e responsabilidade são sentimentos
profundamente humanos e são também virtudes cívicas. Ao nos preocuparmos com a sorte dos outros, ao
nos mobilizarmos por causa de interesse social e comunitário, estabelecemos laços de solidariedade e
confiança mútua que nos protegem em tempos de crise, que tornam a sociedade mais unida e fazem de
cada um de nós um ser humano melhor.
Pelos benefícios que traz para o próprio voluntário, para as pessoas com quem o voluntário se relaciona,
para a comunidade e a sociedade como um todo, é que o voluntariado merece ser valorizado, apoiado,
divulgado e fortalecido.

