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O evento, realizado
domingo, 4 de dezembro,
no Parque Estadual do
Jaraguá, proporcionou um
dia de muitas atividades
voltadas aos portadores de
deficiência e mobilidade
reduzida. Entre os
apoiadores voluntários,
participaram companheiras
do Noroeste e jovens
rotaractianos do clube
da nossa região.
(Pág. 6)

A história e a
origem do panetone

Fim de ano

Fundação Rotária
Um projeto simples que
gera grandes recursos

O delicioso pão doce, muito
consumido nesta época do ano
em todo o mundo, tem várias
histórias sobre a sua origem. A
primeira delas surgiu no século
X, em Milão, na Itália e emoldura um caso de amor.
(Pág. 10)

Um ex-beneficiário de Bolsa
Educacional está ajudando a
arrecadar fundos para
iniciativas hídricas em diversos
países. Bill Prost pediu que os
clubes dos Estados Unidos
comprassem café orgânico
para para revendê-lo em suas
comunidades.
(Pág. 9)
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E-mails
Cumprimentos
"Agradecendo, uma vez mais o envio do
boletim do RCSP-Noroeste, destacamos
uma reportagem inserida nesse boletim
sobre a fundação do RC do LobitoAngola".
Rotary Club de Mafra, Portugal
"Minha prezada companheira (Celia).
Muito obrigado (pelo envio do boletim).
Desejo um Feliz Natal a você e a todos os
companheiros do Clube".
Ennio Caramella, Governador do
Distrito 4430

Companheirismo
. Na quarta-feira, 14 de dezembro, o
presidente 2011/12, Edinalvo Raimundo de
Jesus, completa dois anos de filiação ao
Rotary Club São Paulo-Noroeste.

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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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia 5
de dezembro de 2011, no restaurante do
Hotel San Raphael, tendo o presidente interino,
Orestes Gerodetti, aberto os trabalhos lendo a
mensagem preparada para hoje: "A vida é uma peça
de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante,
chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a
cortina se feche e a peça termine sem aplausos".
(Charles Chaplin). Em seguida, convidou os
presentes para acompanhá-lo na saudação às
bandeiras hasteadas.

Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone
que enunciou a mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares: nº 1 - presidente interino
Orestes Gerodetti; nº 2 - 1º tesoureiro, companheiro
João Carlos dos Santos; lugar nº 3 - primeirasecretária Celia Morau. E agradeceu a presença das
convidadas Neusa Cuccolo e Naíde Aparecida S.
Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó.

Expediente secretaria - A primeira-secretária
Celia Morau relacionou a correspondência
recebida na semana, apresentou a agenda de
eventos do clube e destacou convite recebido
da Câmara Municipal de São Paulo para a
solenidade de entrega do VIII Prêmio Paul
Donovan Kigar e as notícias publicadas na
imprensa regional sobre o falecimento da
companheira Maria Bernadete Cola.

Companheirismo - As datas comemorativas da
semana foram comentadas pelo companheiro
Fabrizio Davide Pietro Torrini que destacou,
também, o Dia do Voluntário, falou sobre a
campanha de doação de brinquedos, por meio das
agências dos Correios, em que as crianças
escrevem cartas com pedidos ao Papai Noel. E
finalizando, lembrou aos companheiros que o folheto
institucional do Rotary Club São Paulo-Noroeste,
editado recentemente, deve ser divulgado em todas
as oportunidades possíveis e para os nossos
contatos profissionais.
Fundação Rotária - A companheira Ana Isabel
Vergueiro Lobo lembrou que o Rotary International e
a Fundação Rotária são instituições renomadas
internacionalmente e o nosso compromisso deve ter
a mesma seriedade que elas inspiram; lembrou que
a Polio ainda não é uma doença totalmente
erradicada no mundo e é importante que todos
contribuam para ser alcance da meta de 220 milhões
de dólares até junho de 2012; hoje, a arrecadação é
estimada em 150 milhões de dólares, por isso é
importante que todos contribuam e essa meta
proposta seja alcançada no prazo estipulado.
Tempo do presidente - Após o intervalo do jantar, o
presidente interino Orestes Gerodetti comentou a
reunião do pré-pets de que participou na quinta-feira
da semana passada, dizendo que o encontro foi
muito proveitoso, que teve oportunidade de
conhecer melhor o governador indicado para o ano
(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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2013/2014 - a definir. Ainda com a palavra, o
presidente interino Orestes Gerodetti lembrou a
todos que o evento de confraternização da
Governadoria será realizado segunda-feira, dia 12
de dezembro na Churrascaria Super Grill; e reiterou
o convite para que todos participem da nossa
reunião festiva de Natal, dia 18 de dezembro, a partir
das 14 horas na residência dos companheiros
Hercules Guilardi e Naíde Aparecida Guilardi,
podendo levar convidados e onde nos reuniremos
em conjunto com os companheiros do RCSPFreguesia do Ó.

rotário 2012/2013, que gostou muito das propostas
apresentadas por ele, que o nosso companheiro
Bruno Leone fará parte da equipe de protocolo da
nova Governadoria e que o boletim informativo do
RCSP-Noroeste foi muito elogiado e considerado de
alta qualidade qualidade gráfica e de conteúdo,
razão pela qual pediu uma salva de palmas para a
companheira Celia Morau, responsável por esta
publicação do Noroeste. Prosseguindo, disse que já
está à venda o novo livro sobre Rotarismo, com
renda revertida para a Fundação Rotária; o preço do
exemplar é R$ 50,00 e os interessados podem
adquirí-lo até fevereiro, quando prestará conta das
vendas. Em seguida, deu conhecimento da précomposição da nova diretoria, para o ano rotário
2012/2013, apresentada por ele naquela reunião do
pré-pets: 1º vice-presidente: Adenilson Cristiano
Belizário; 1º protocolo - Bruno Leone; 1ª secretaria:
Celia Morau; 1º tesoureiro: Ednalvo Raimundo de
Jesus; 2º tesoureiro: Francisco Miguel Vaz de Lima;
diretor-administrativo: Hercules Guilardi; Serviços
Administrativos: Adenilson Cristiano Belizário e
Josino Bentes Monteiro; Desenvolvimento do
Quadro Social: Maria Cristina da Silva; Fundação
Rotária: Fabrizio Davide Pietro Torrini; Imagem
Pública: Celia Morau; presidente indicado

Palavra livre - A companheira Celia Morau falou
sobre a II Virada Inclusiva, evento acontecido ontem,
dia 4, no Parque Estadual do Jaraguá, descrevendo
a programação e as atividades realizadas, que
contaram com a participação voluntária no apoio e
atendimento aos deficentes do Rotary Club São
Paulo-Noroeste e do Rotaract Club São PauloNoroeste; estiveram presentes, representando o
Noroeste, além dela, a past presidente Maria
Cristina da Silva e cinco jovens rotaractianos e a
coordenadora do grupo, senhora Neusa Cuccolo.
Solicitando o uso da palavra, a companheira Maria
Cristina da Silva apresentou algumas informações e
características sobre a Síndrome de Williams,
doença que não conhecia e que foi motivo de
palestra elucidadora na II Virada Inclusiva. O
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini, por sua

vez, sugeriu a apresentação, em uma próxima
reunião de informações sobre a lógica da
informática, assunto que considera oportuno e de
interesse da maioria. Em seguida, o companheiro
padre Paulo Ribeiro Santana convidou a todos para
participarem da missa de Natal das Crianças que
celebrará domingo, dia 11, no Parque Estadual do
Jaraguá; sugeriu, ainda, que na nossa reunião
festiva de Natal, dia 18, na residência do
companheiro Hercules sejam acesas velas e
cantado um hino religioso, que simbolizem a luz e a
religiosidade da data.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o
presidente interino Orestes Gerodetti deu os
trabalhos por encerrados, agradeceu novamente a
presença dos companheiros e das convidadas,
convidando-os para acompanhá-lo na saudação
final às bandeiras hasteadas.
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Datas comemorativas
Dezembro
- 12 - Morte do escritor e romancista José de
Alencar (1877)
Dia da Fundação de Belo Horizonte (1897)
- 13 - Dia de Santa Luzia
Dia do Cego
Dia do Pedreiro
Dia do Lapidador
Dia do Marinheiro
Dia Nacional do Ótico
Dia Nacional do Forró
- 14 - Dia Nacional do Ministério Público
- 15 - Dia do Jardineiro
Dia do Jornaleiro
Dia do Esperanto
Dia da Fundação da Academia Brasileira
de Letras (1896)
- 16 - Dia do Reservista
Dia do Teatro Amador
- 17 - Dia da Lei Contra a Reprodução Ilegal de
Obras
- 18 - Dia Internacional do Migrante
Dia do Museólogo
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Agenda
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

Santa Luzia
Protetora dos olhos e da visão
Santa Luzia pertencia a uma rica família de Siracusa, na Itália, tendo recebido ótima formação cristã ao ponto
de ter feito um voto de viver virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe a queria
casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Nessa ocasião, sua mãe adoece gravemente e
Luzia, que era devota de Santa Águeda, leva sua mãe à tumba da santa. Milagrosamente, sua mãe recupera
a saúde e acaba concordando que a filha seguisse a vida que escolhera, consentindo, também, que
distribuísse seu rico dote entre os pobres.
O noivo rejeitado vingou-se, entregando Luzia como cristã ao procônsul. Este ameaçou Luzia de colocá-la no
prostíbulo e sua resposta foi: "O corpo se contamina se a alma consente". Assim, dezenas de soldados
tentaram carregá-la, mas o corpo de Luzia pesava muito, nada conseguindo. Contam que enquanto estava
presa, arrancaram-lhe os olhos, mas no dia seguinte estavam novamente perfeitos. Por este milagre é que
ela é venerada como protetora dos olhos

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Rotary Noroeste e Rotaract participam da
Virada Inclusiva no Jaraguá
Núcleo de Apoio à Inclusão Social para pessoas com
Deficiência Criando Asas, Fundação Florestal,
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, Conselho Municipal de
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida,
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Secretaria
Estadual da Pessoa com Deficiência.

A Segunda Virada Inclusiva realizada domingo, 4 de
dezembro, no Parque Estadual do Jaraguá foi um
evento de aprendizado e muita solidariedade. A
Virada Inclusiva começou no sábado, na sede da
Secretaria Estadual da Pessoa Portadora de
Deficiência e continuou domingo, com ações
específicas em vários parques da cidade. Na região
Noroeste, o Parque Estadual do Jaraguá teve uma
programação diferenciada, com palestras, dança
circular, debates, apresentação musical e oficinas
voltadas para pessoas portadoras de deficiências.
Nos intervalos, muita animação, distribuição e
sorteio de camisetas e um delicioso lanche. Elas
vieram de bairros distantes, em veículos especiais
do Serviço Atende da Prefeitura Municipal de São
Paulo.
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste e o Rotaract
Club de São Paulo-Noroeste participaram como
apoiadores voluntários, auxiliando na locomoção e
no atendimento dos participantes. O evento foi
coordenado pelos administradores do Parque
Estadual do Jaraguá Vladimir Arrais de Almeida e
Patricia Ferreira Felipe e contou com o apoio
logístico e operacional do Núcleo Integrado de
Reabilitação Perus/Taipas, CECO São Domingos,

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

Dois momentos especialmente emocionantes foram
a apresentação musical dos integrantes do Projeto
Criando Asas e o descerramento da placa do
Auditório Jessica Nunes, uma homenagem à jovem
portadora da Síndrome de Williams, frequentadora
assídua do Parque e falecida ano passado.
Participaram do evento, representando o Rotary
Club São Paulo-Noroeste as companheiras Celia
Morau e Maria Cristina da Silva e a coordenadora do
Rotaract Noroeste, Neusa Cuccolo. E os jovens
rotaractianos Adelino Carneiro da Silva Neto, Yuri
Carolino Savier, José Everton da Silva, Ailton Pedro
dos Santos e Eli Mateus de Souza.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Boas ações
Entidade oferece curso de
Inclusão digital gratuito

A Associação Cultural e Desportiva Bandeirante
ainda tem 110 vagas disponíveis para o curso de
inclusão digital gratuito, ministrado na sede da
entidade. O curso conta com uma equipe
multiprofissional composta por assistente social,
psicóloga, fonoaudióloga, arte-educadora,
psicopedagoga e terapeuta ocupacional, todas
com experiência em educação de adolescentes
com deficiência física ou intelectual. Durante um
ano a equipe atenderá 120 adolescentes divididos
em três turmas com quarenta alunos cada. As
aulas serão ministradas de segunda sexta-feira,
nos períodos da manhã ou à tarde, com duas
turmas por período, dez adolescentes em cada
turma, um aluno por computador, duas horas/dia
de aula e certificado para os participantes. Para
participar é necessário: ter de 14 a 17 anos de
idade, portador de deficiência física ou intelectual,
apresentar cópia do RG do adolescente e do
responsável, uma foto 3X4, recente, comprovante
de residência e laudo médico, se houver.
Inscrições na Associação Cultural e Desportiva
Bandeirantes, à Rua Itaiquara, 155, próximo do
supermercado Sondas da Avenida Itaberaba, das
8 às 12 e das 13 às 17 horas. Mais informações
pelos telefones: 3976-0262 e 3991-9199.

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:

Você também pode
ser Papai Noel
. Há mais de 20 anos, os Correios realizam uma
campanha solidária em que procura responder às cartas
de crianças que escrevem ao Papai Noel e atender aos
pedidos de presentes de algumas delas. Neste ano, a
empresa está inaugurando uma Casa de Papai Noel na
sede da Vila Leopoldina, ali na zona oeste de São Paulo;
é uma oportunidade para qualquer pessoa ser ajudante
ou personificar o bom velhinho. No ano passado, foram
postadas em todo o País mais de um milhão e duzentas
mil cartas destinadas ao Papai Noel nos Correios. Desse
total, foram entregues por meio da campanha 685.698
presentes. Desde 2010, a estatal também tem parcerias
com escolas públicas, creches e abrigos que atendem
crianças em situação de vulnerabilidade social. O
objetivo é desenvolver a habilidade da redação de carta e
mostrar como endereçar e usar o CEP e o selo postal
adequadamente. Interessados na campanha deste ano
podem participar de duas formas: como ajudantes ou
padrinhos. Os ajudantes de Papai Noel são as pessoas
interessadas em participar da leitura de cartas, que
devem, também, cadastrar informações e separar essas
cartas. Já os padrinhos são aqueles que "adotam" uma
cartinha, providenciando o presente solicitado pela
crianças.
O apadrinhamento de cartas é feito da mesma maneira
em todo o Brasil: as cartas enviadas pelas crianças são
lidas e passam por uma triagem feita pelos ajudantes,
contando, ainda, com o apoio de 110 mil funcionários da
estatal. Em seguida, os pedidos são colocados para
adoção na casa do Papai Noel ou em outras unidades
dos Correios. Este ano, a campanha selecionará e
colocará à disposição para adoção cartas manuscritas
de crianças de até 10 anos, cujos pedidos sejam
preferencialmente, brinquedos, material escolar e
roupas.
As pessoas ou instituições que as adotarem poderão
enviar os presentes gratuitamente pelas agências dos
Correios. A entrega dos presentes está terminando e não
é permitida a entrega direta do presente e, para
assegurar que a regra seja cumprida, o endereço da
criança não é informado ao padrinho. Os interessados
em participar dessa campanha dos Correios podem
obter mais informações no site: www.correios.com.br e
no telefone: 3003-0100.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontece na região
Tem festa da padroeira
na Freguesia do Ó
. Iniciada dia 9, vai até o dia 18 de dezembro a novena que celebra a
festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora da Expectação do Ó.
O culto a Nossa Senhora do Ó iniciou-se na cidade de Torres Novas,
em Portugal, nas ruínas da antiga Igreja de Santa Maria do Castelo.
Essa devoção confirma a origem do bairro da Freguesia do Ó. No
sábado, dia 17, haverá bênção aos jovens e crismados com a
presença de Dom Angélico Sândalo Bernardino e no domingo, 18,
Dia de Nossa Senhora do Ó, acontece a grande celebração de
encerramento. A Paróquia Nossa Snhora do Ó fica no Largo da
Matriz, centro do bairro.

Exposição de pintura
na Brasilândia
. A Fundação Stickel realiza a exposição "Terras e Céus: Paisagens Modulares" até 20 de dezembro, das 9 às 17
horas. A mostra é composta por 12 pinturas de paisagens do artista plástico Plinio Toledo Piza. Os desenhos e
aquarelas foram realizados ao ar-livre em Paraibuna, São Paulo, e as pinturas em ambiente interno de estúdio.
A exposição está na Casa de Cultura da Brasilândia, que fica na Praça Benedita Cavalheira, sem número.

Campanha
Natal Solidário
. O comando do 47º BPM/M está promovendo a Campanha "Natal Solidário", que consiste na arrecadação de
brinquedos novos ou usados, limpos e em bom estado de conservação, para serem entregues em entidades nas
áreas dos batalhões da Polícia Militar de São Paulo. São postos de arrecadação nas bases comunitárias de
segurança, postos policiais, companhia de área, sedes dos batalhões, sendo que na área do 47º BPM/M, estão
os bairros de Jardim Elisa Maria, Horto Florestal, Jardim Pedra Branca, Jardim Peri e Vila Nova Cachoeirinha.
A arrecadação dos brinquedos acontece até o dia 20 de dezembro, terça-feira.

Recital de Natal
dedicado à comunidade
. No sábado, dia 17, a partir das 19h30, a Paróquia São João Batista de Vila Ipojuca oferece à comunidade um
recital de Natal com a presença dos corais Horizonte Azul, Associação Sabesp e Madrigal EmCanto. Os coros
são regidos pelo maestro Carlos Cerqueira e apresentarão peças natalinas internacionais, músicas de
cancioneiro popular, pastoris, fechando a noite com Noite Feliz, obra de Franz Gruber. O concerto é gratuito e
abre a semana de preparação para a missa de Natal, na noite de 24 de dezembro. A Paróquia São João Batista
fica na Rua Tonelero, 967, Vila Ipojuca.

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

Fórum do Cidadão Idoso
na Vila Zatt
. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário
Vida e Esperança promove na sexta-feira, 16 de
dezembro, o último Forum do Cidadão Idoso deste
ano. O evento acontece no Salão Paroquial Nossa
Senhora Aparecida, que fica na Praça Vinte e Cinco de
Novembro, s/nº, Vila Zatt. E o convite é para participar
de mais uma reunião com atrações culturais,
homenagens e um animado baile. O Fórum do
Cidadão Idoso é uma realização do NRDC em
parceria com a Associação Vida e Esperança, CRAS
Pirituba/Jaraguá e a Supervisão de Cultura
Pirituba/Jaraguá da Prefeitura Municipal de São
Paulo. Mais informações com Terezinha Abreu, pelo
telefone: 3979-8017.
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Acontecimentos rotários
Rotariano do Recife lança
livro "Uma Vida, Um Desafio"
. O EGD Alberto Bittencourt, do RC Recife-Casa
Amarela, lança nesta terça-feira, 13 de dezembro, o
livro "Uma Vida, um Desafio", biografia do coronel e
professor Hercílio Gonçalves Fialho Filho,
abrangendo a infância e a juventude, a causa militar,
o Colégio Militar do Recife, onde serviu como
professor, o Colégio Preparatório Integrado (CPI),
educandário fundado por ele e que marcou época na
cidade do Recife. O autor narra a saga do coronel
Hercílio, chamado Cilinho quando criança, filho de
um modesto funcionário público e mãe amorosa e
dedicada, que na juventude deixou para trás o
apelido, entrou para o Colégio Militar e saiu oificial do
Exército. Varou o Brasil, construiu ferrovias ao sul,
desbravou a Amazônia, preparou oficiais e
sargentos, tornou-se educador, professor e
empresário. Destaca o esforço do biografado devido
à sua deficiência visual, o que mais valoriza o seu
trabalho.
O lançamento é nesta terça-feira, dia 13 de
dezembro, das 17 às 19 horas no Círculo Militar do
Recife, Avenida Agamenon Magalhães, 2807, bairro
Boa Vista. Preço do exemplar: R$ 30,00. Para
compras pelo Correio, o autor solicita que seja feito
depósito em sua conta corrente - Alberto de Freitas
Brandão Bittencourt, Banco Bradesco-Ag. 0291, c/c
54174-5, com identificação do depositante e
endereço para remessa registrada. Mais
informações pelo e-mail: abitt9@gmail.com e pelo
telefone: (81) 3031-7483.

Distrito 4420 estréia
programa de TV
. O primeiro programa Rotary em Revista foi exibido
dia 7 de dezembro, às 16 horas, no canal 13 da NET
Digital em São Paulo. O programa teve a
participação do governador do Distrito 4420,
Fernando Dias Sobrinho e do presidente da
Comissão de Imagem Pública, José Batista
Gusmão. O programa é fruto da parceria entre a NET
e o Distrito 4420, que tem por objetivo valorizar as
ações destinadas a servir à sociedade mais
necessitada. O segundo programa gravado pelo
companheiro GA Adriano Valente vai ao ar dia 13 de
dezembro, na região do ABCDMR. O horário é uma
concessão da emissora e sujeito a modificações.
Outras exibições do programa poderão ocorrer no
decorrer do mês.

No Rotary, dezembro é o
mês da família
. Este mês é o momento em que os clubes ajudam
famílias em suas comunidades e celebram a família
rotária, que abrange cônjuges e filhos de rotarianos,
participantes dos programas pró-juventude do
Rotary e outros localmente que tenham fortes
vínculos com a entidade.

Vendendo café por
uma boa causa

. Com a venda de café a Rotary Clubs dos Estados
Unidos, um ex-beneficiário de Bolsa Educacional
está ajudando a arrecadar fundos para iniciativas
hídricas em diversos países. A iniciativa Five for
Water, lançada por Bill Prost, associado do RC de
Cape Girardeau, Estados Unidos, financia um
fundo de doações direcionadas que beneficia
projetos hídricos em países produtores de café.
Depois de formar uma parceria com a Green
Mountain Coffee, Prost pediu a Rotary Clubs que
comprassem o café orgânico, para vendê-lo em suas
comunidades. Os fundos gerados com as vendas
foram destinados a projetos hídricos na África,
Indonésia, América do Sul e Central. Prost diz que
todo clube independente do tamanho pode fazer
parte desta iniciativa, pois é um projeto muito
simples e pode ser implementado por qualquer clube
durante todo o ano.
O projeto, lançado há apenas um ano, conta com a
participação de mais de 300 clubes nos Estados
Unidos nas vendas de café. A iniciativa arrecadou
cerca de US$184.000, fornecendo água limpa a
mais de 50.000 pessoas em dez países.
Recentemente, a Five por Water instalou 8 poços na
Bolívia e bombas d´água próximas a um reservatório
em Sumatra.

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros

Produtos

Auto/Vida/Saúde/Aluguel
Empresa/Residência
Transporte
Condomínios/Previdência
Viagens
R.C. Profissional/Garantias

Consórcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
e-mail: sbarbara97@ig.com.br
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Geral
A história do panetone
inventou um maravilhoso pão, de rara
delicadeza e tamanho incomum para a
época, cujo topo foi moldado em forma de
cúpula da igreja. Este novo bolo de frutas
semelhante ao pão fez enorme sucesso e
passou a ser chamado de magnífico Pan de
Toni.
E há, também, duas outras histórias sobre a
origem do panetone.
Esta outra versão sobre a história do
panetone diz que o mestre-cuca e duque de
Milão, Gian Galeazzo Visconti, inventou essa
iguaria para uma festa, em 1395.

O panetone é um símbolo clássico do Natal
aqui no Brasil e também em diversos paises
do mundo. Muita gente ainda se pergunta
qual a origem do panetone, enfim, qual a
história do panetone?
Então, vamos falar um pouco sobre esse
maravilhoso pão doce.
Diz a lenda que a primeira cidade a criar o
panetone foi Milão. As primeiras citações ao
panetone surgiram no século X, no norte da
Itália. Desde então, este pão naturalmente
fermentado tem sido sempre associado
intimamente com a cidade de Milão, a capital
da Lombardia.
O panetone foi desenvolvido gradualmente
durante os séculos subsequentes e assim
novas técnicas foram adotadas, além de ter
havido um grande progresso na qualidade
das matérias primas utilizadas em seu
preparo. O hábito de consumir panetone
especialmente nas festas de fim de ano
iniciou-se em Milão e tomou conta da Itália,
dos Alpes, no norte à Sicilia, no sul.
Como a popularidade do pão cresceu, as
pessoas começaram a especular sobre a sua
origem, o que resultou em inúmeras histórias.
A mais popular diz respeito a um nobre jovem
milanês, membro da família Atellini, que se
apaixonou pela filha de um padeiro chamado
Toni. Para impressionar o pai da moça, o
jovem disfarçou-se de ajudante de padeiro e

A última versão sobre a origem do panetone é
bem parecida com a história do pão de Toni.
Um certo Ughetto, apaixonado assim como o
jovem do pão da primeira história, decidiu
trabalhar em uma padaria para ficar próximo
da sua amada, Adalgisa, filha do padeiro e
Ughetto acabou criando o panetone. Estimase que isso foi entre 1300 e 1400. O dono da
padaria, feliz, deixou o jovem e Adalgisa se
casarem.
Seja qual for a versão original sobre a origem
do panetone, todas acabam com final feliz. A
criação do panetone que, apesar de ser
consumido o ano todo, perto do Natal vira
uma febre e não só o panetone tradicional,
mas também todas as suas variações como
panetone de chocolate, de doce de leite e
muitas receitas diferentes e as novidades que
surgem todo ano no mercado sobre esse pão
delicioso.

