Distrito 4430 - Clube 8521
Edição especial de fim de ano
Ano rotário 2011/2012 - de 19 de dezembro a 31 de dezembro de 2011 - Nº 23

Dezembro
Mês de companheirismo, solidariedade,
confraternização e fraternidade

Foram muitos os eventos que marcaram dezembro como o mês em
que os rotarianos manifestam o verdadeiro sentido do lema de servir
ao próximo. Nesta edição especial de fim de ano o Rotary Club
São Paulo-Noroeste destaca parte dos eventos de Natal
acontecidos na sua região e em outras partes do País e do mundo!
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Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Vila Alpina
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Divinópolis-Leste, MG
RC Salamanca de Monterrico, Lima,Peru Rotario
Interdistrital NRO - Buenos Aires, AR
. Outras publicações
Carta mensal - dez/11 - Governadoria D 4430
. E-mails
Votos de boas festas
"Agradecendo sua amabilidade semanal, enviandome os boletins do Noroeste, não poderia deixar de
lembrar-me e desejar a você, aos seus familiares,
aos companheiros do Noroeste, os melhores votos
de um Feliz Natal e um Novo Ano pleno de
realizações e felicidades. Que o Menino Deus
nasça nos corações de vocês".
Romano Iughetti e família
"Muito obrigado pelo boletim enviado. Desejo-lhe
um Feliz Natal e um próspero Ano Novo".
Ennio e Yara Stella, governador Distrito 4430
"Mais uma vez quero agradecer a todos pelo
carinho e apoio ao nosso trabalho. Feliz Natal e um
maravilhoso 2012 para todos nós".
Wanda Marolo, NAB Brasilândia, presidente
O Rotary Club São Paulo-Noroeste recebeu,
agradece e retribui os votos de boas festas
recebidos de: Antonio Gelfusa (RCSP-Vila Carrão),
Armando Peres Maria, Associação Comercial de
São Paulo-distrital Noroeste, Easy Saúde
Integrada, Ennio Caramella, governador do Distrito
4430, Fágide Adm. e Corretagem de Seguros
(Álvaro Fonseca), Família Bentes Monteiro,
Geraldo Simões, Graciela e Carlos A. Soteras (RC
Lanus, Buenos Aires), Lourdes Possatto, Marta
Laleff, Mauro Chaves da Cunha (RC Brasilia-Norte,
DF), RCSP Vila Alpina, Ricardo Ventura
Treinamentos, Susy e Emílio Navarro, vereador
Eliseu Gabriel, Zahra Spa e Estética, ZNnaLinha,
Abralimp - Associação Brasileira do Mercado de
Limpeza Profissional, Espaço As Meninas, Legalas
- Educação e Qualidade de Vida, Leone Equipamentos Automotivos, Medibel - Clínica de
Cirurgia Plástica e Estética, Neusa Cuccolo, Paulo
Celso Motta e Guiomar (RC Campinas Sul), RiccelA Química da Limpeza, RI Brazil Office, Romano
Iughetti e família, NAB - Núcleo Assistencial Vila
Brasilândia e Unire Desenvolvimento Humano.
Cumprimentos
"Muito obrigada pelo envio contínuo do boletim que
se faz sempre tão rico em informações desta
família linda, que é o Rotary Noroeste".
Amanda Barbosa, Bhering Serviços de
Manutenção
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Sócios
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Cristina Silva
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone
Sócia Honorária Permanente
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
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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Relato da última reunião
Abertura
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se em sessão ordinária dia 12 de dezembro de 2011, no
restaurante do Hotel San Raphael, tendo o presidente interino Orestes Gerodetti aberto os trabalhos
agradecendo a presença dos companheiros e de convidado, leu uma oração pela paz, preparada
especialmente para esta reunião e convidou a todos para acompanhá-lo na saudação inicial às
bandeiras hasteadas.

Protocolo
Feito pelo companheiro Bruno Leone que enunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares números: 1 - Orestes Gerodetti, presidente interino; 2 - companheiro Francisco
Miguel Vaz de Lima, segundo tesoureiro e 3 - companheira Celia Morau, primeira-secretária.

Expediente secretaria
A primeira-secretária, companheira Celia Morau destacou a correspondência recebida na semana,
conforme publicado na seção específica do nosso boletim informativo; destacou a agenda de reuniões
deste mês de dezembro e entregou ao companheiro Bruno Leone, coordenador da Campanha
Permanente do Pé Calçado, e-mail recebido da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia, com os
dados cadastrais das entidades: Associação Anjos da Paz (Vila Santa Maria), Comunidade Nova
União (Conjunto Nova União) e Grupo Recreativo Desportivo Cultural Meninos do Brasil (Jardim
Paulistano) que receberam donativos de calçados no segundo semestre deste ano.

Companheirismo
Feito pelo segundo-tesoureiro Francisco Miguel Vaz de Lima que apresentou os aniversariantes e as
datas comemorativas da semana.

Tempo livre
Após o intervalo do jantar, o presidente interino Orestes Gerodetti concedeu a palavra ao companheiro
Fabricio Davide Pietro Torrini que falou sobre a campanha de Natal promovida pela Empresa
Brasileira dos Correios, de entrega de brinquedos às crianças que escrevem cartinhas para o Papai
Noel. O companheiro Fabrizio explicou que a promoção é válida somente nas agências próprias dos
Correios, excluindo-se as franqueadas e funciona da seguinte forma: a pessoa escolhe uma cartinha,
providencia o presente e o entrega nos Correios, que encaminhará à criança que fez o pedido. A
campanha vai até o dia 14 de dezembro, portanto, não há mais tempo hábil para participarmos, tendo,
então, o companheiro Fabrizio sugerido que no próximo ano seja escolhido um presente, com a
devida antecedência e encaminhado à criança que escreveu a carta correspondente, em nome de
todos os companheiros do Rotary Club São Paulo-Noroeste.
Ainda com a palavra, o companheiro Fabrizio falou sobre o Dia do Esperanto, que será comemorado
no próximo dia 15; lembrou que se trata de uma lingua que não existe mais e que no passado foi criada
com o objetivo de ser uma lingua universal, contudo a proposta não vingou, sendo mais uma proposta
que se perde no tempo em nome da modernidade.
(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinalvo 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

Rotary Club de São Paulo Noroeste

4

Tempo do presidente
O presidente interino Orestes Gerodetti informou, inicialmente, que está presidindo a reunião de hoje
em substituição ao presidente Edinalvo Raimundo de Jesus que está representando o nosso clube no
jantar festivo de congraçamento da Governadoria do Distrito 4430, que acontece nesta noite na
Churrascaria Super Grill; em seguida, reiterou aos companheiros a necessidade de acompanharmos,
em sistema de rodizio, as atividades e as reuniões do Rotaract Club São Paulo-Noroeste, prestando o
apoio necessário aos nossos jovens; lembrou que está em andamento a campanha de arrecadação e
doação de brinquedos às crianças carentes da região da Vila Itaberaba, indicadas pelo Conselho
Tutelar da Freguesia do Ó; disse que a nossa companheira Ivone dos Santos Garcia é a coordenadora
dessa ação e que a entrega dos brinquedos será feita dia 23 de dezembro, na Praça Antonia Espinosa
Percini. Prosseguindo, reiterou o convite para que todos compareçam e levem seus familiares e
convidados na festiva de Natal do nosso clube, que será realizada domingo, dia 18 de dezembro, a
partir das 15 horas na residência dos companheiros Naíde Aparecida e Hercules Guilardi, lembrando,
ainda, que essa reunião festiva será realizada em conjunto com o Rotary Club São Paulo-Freguesia
do Ó. Por fim, informou que a próxima Conferência Distrital será realizada no período de 17 a 20 de
maio de 2012 no Hotel Vacance, em Águas de Lindoia, sendo que todos devem se programar para
participarem desse importante evento do Distrito 4430. E fez um agradecimento especial ao senhor
Rogerio Labbate pela doação de um novo lote de sapatos para a Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi", angariado entre os companheiros de sua loja maçônica.

Encerramento
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando fazer uso da palavra em caráter
extraordinário, o presidente interino Orestes Gerodetti deu os trabalhos por encerrados, agradeceu a
presença dos companheiros e do convidado Gessi José da Silva e solicitou a todos que o
acompanhassem na saudação final às bandeiras hasteadas.

Governadoria do Distrito 4430
promove reunião festiva de Natal
. Uma agradável reunião festiva de Natal
promovida pela Governadoria reuniu
presidentes e representantes dos clubes
rotários do Distrito 4430 na noite de 12 de
dezembro na Churrascaria Super Grill, na zona
norte da cidade de São Paulo. O governador
Ennio Caramella e sua esposa Yara Stella
receberam os companheiros com muita
simpatia e foram muito cumprimentados por
ofereceram mais essa oportunidade de

congraçamento entre os rotarianos do Distrito
4430. O Rotary Club São Paulo-Noroeste foi
representado pelo presidente Edinalvo Raimundo
de Jesus, que transmitiu ao governador os cumprimentos e votos de boas festas dos demais
companheiros do nosso clube.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Agenda

. Janeiro

1 - Dia do Município
Dia Mundial da Paz
Dia da Confraternização Universal
2 - Dia da Tomada de Paissandu
(Guerra do Paraguais, 1865)
O fotógrafo francês Louis Daguerre tira a primeira
foto da Lua (1839)
3 - Dia Nacional do Juiz de Menores
4 - Dia do Hemofílico
Dia Nacional da Abreugrafia
(nascimento de Manuel Dias de Abreu)
5 - Dia da Tipografia (no Brasil)
6 - Dia de Reis
Dia da Gratidão
Dia do Mensageiro
Dia da Liberdade de Culto
7 - Dia do Leitor
8 - Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
9 - Dia do Fico
Dia do Astronauta
10- Dia da morte de João Fernandes Vieira, herói da
Insurreição Pernambucana (1681)
11- Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
12- Dia do Empresário de Contabilidade
Dia da Criação do Conselho de Segurança da
ONU (1946)
13- Dia Internacional do Leonismo
14- Dia do Enfermo
Dia do Treinador de Futebol
15- Dia dos Adultos
Dia do Compositor
Dia da Imprensa Filatélica

Janeiro
Mês da Conscientização Rotária
. No calendário rotário, vários meses e
semanas são designados para homenagear
os principais programas do Rotary
International.
Janeiro é o mês da conscientização rotária,
dedicado à expansão dos conhecimentos
sobre o Rotary e de suas atividades tanto
entre o quadro social da entidade como na
comunidade em geral.

. 9 de janeiro
Reunião Ordinária
Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150 - 2º andar
20h30

. 16 de janeiro
Reunião Ordinária
Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150 - 2º andar
20h30
. 17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas

Reflexão
Dez mandamentos para 2012
. 1.Não arrumar problemas
. 2.Encarar desafios
. 3.Concentrar-se no trabalho
. 4.Fazer exercícios
. 5.Ajudar o próximo
. 6.Cuidar dos amigos
. 7.Estar preparado para dias difíceis
. 8.Descansar mais
. 9.Acreditar que nada é impossível
.10.Sorrir sempre!

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Missa das Crianças causa emoção no
Parque Estadual do Jaraguá

. A missa em ação de graças, que abriu a programação da Festa de Natal das Crianças no domingo, 11 de dezembro, no
Parque Estadual do Jaraguá foi um emocionado ato de oração para todos os participantes. A celebração foi presidida pelo
padre Paulo Ribeiro Santana, companheiro do Rotary Club São Paulo-Noroeste, teve o acompanhamento musical feito por
um grupo de jovens de 13 a 16 anos, da comunidade da região. Um momento que emocionou a todos foi quando algumas
crianças indígenas da Aldeia Guarani, que fica próxima do Parque, pediram para tirar fotos com o padre Paulo. A festa de
Natal das Crianças foi coordenada pela administração do Parque Estadual do Jaraguá e a missa em ação de graças contou
com a participação da presidente Florisbela Abreu Sousa e da coordenadora Terezinha Abreu Souza do Nucleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança e do companheiro Josino Bentes Monteiro, do RCSP-Noroeste

Recordações na praça
. A iluminação
natalina na Praça
Dona Amália G.
Scolari, na
Freguesia do Ó, foi
ampliada em 2011,
estendendo-se por
todo o entorno do
logradouro. E essa
extensão teve um
significado
especial,
homenagear
a memória da companheira do RCSP-Noroeste Maria
Bernadete Cola, que residia nas proximidades e zelava
com muito empenho daquele espaço público. E foi sob a
beleza das luzes de Natal que a companheira Celia
Morau, a coordenadora do Rotaract Neusa Cuccolo e a
irmã de Maria Bernadete, Celeste, se encontraram na
praça na véspera do Natal, se emocionaram e tiveram
gratas recordações.

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

Festa na praça do Natal Iluminado

. A Praça Antonia Espinosa Percini, na Freguesia do Ó, foi uma
das escolhidas para participar do projeto Natal Iluminado da
zona norte de são Paulo. As reuniões preparatórias com os
agentes municipais contaram com a participação de duas
profissionais da Associação Cultural e Desportiva
Bandeirantes, responsáveis pela inclusão do logradouro
naquele projeto. A praça, que recebeu uma belíssima
iluminação, ganhou um brilho extra na noite de 23 de
dezembro, quando cerca de oitenta crianças ganharam
brinquedos e guloseimas, distribuidos sob a coordenação
geral da companheira Ivone dos Santos Garcia. Cerca de
trinta crianças foram previamente escolhidas para
recebimento dos brinquedos, por indicação do Conselho
Tutelar da Freguesia do Ó, por pertencerem a famílias de
baixa renda. As demais também puderam ser contempladas
devido à grande quantidade de brinquedos doados pelos
companheiros do Rotary Club São Paulo-Noroeste que,
desde o início, apoiou o projeto. A festa preparada para a
distribuição dos brinquedos, singela, mas muito significativa,
teve a participação do coral de voluntárias do Hospital Geral
de Vila Penteado; o Rotary Club São Paulo-Noroeste foi
representado pela companheira Celia Morau e pela
coordenadora do Rotaract Noroeste, Neusa Cuccolo.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Boas ações
NRDC encerra Forum do Idoso com
festa e homenagens
. Foi com uma festa com ares
natalinos e muita animação que o
Nucleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança
encerrou o Fórum do Idoso deste
ano. Na tarde de 16 de dezembro, os
participantes do fórum e todos os
colaboradores da entidade se
encontraram no salão de festas da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zatt, para a confraternização de final de ano e a
comemoração dos bons resultados alcançados no decorrer de 2011. Na ocasião, foram
prestadas homenagens a representantes de vários segmentos profissionais e prestadores de
serviços da região, entre eles o vice-presidente do Rotary Club São Paulo-Noroeste, Hercules
Guilardi e o companheiro Josino Bentes Monteiro que receberam o diploma de Amigo da
Comunidade.

Centenas de crianças participam do
Projeto Natal Feliz na Vila Zatt
. A tarde da antevéspera do Natal foi de muita
festa para a comunidade da Vila Zatt, quando
mais de mil pessoas participaram do Projeto
Natal Feliz, tradicional evento promovido pelo
Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário e a Associação Vida e Esperança.
O momento da chegada do Papai Noel, que
percorreu as ruas do bairro em carro aberto,
provocou muita emoção; as crianças recebiam
seus brinquedos com um sorriso no rosto e uma
alegria contagiante. Os adultos receberam
cestas básicas, distribuídas com o apoio de uma
grande equipe de voluntários. O evento contou,
também, com o apoio da Sabesp e da empresa
Bauducco, que doou os brindes.

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
Paróquia Nossa Senhora da Lapa
homenageia colaboradores
. Em uma solenidade religiosa realizada dia 14 de
dezembro, a Paróquia Nossa Senhora da Lapa
homenageou colaboradores e apoiadores da Festa
Jubileu Jequitibá, que celebrou os 100 anos de
fundação dessa tradicional paróquia lapeana. O
pároco, padre Adalton Pereira de Castro, entregou
certificados de agradecimento para a Faculdade
Integrada Rio Branco (Fundação Rotarianos de São
Paulo) e à empresa Reportagem Amazonas, do
companheiro do RCSP-Noroeste Josino Bentes
Monteiro.

EMEI encerra ano letivo
com mensagem natalina
. Para encerrar o ano letivo de 2011 e
comemorar a chegada do Natal, a direção da
Escola Municipal de Educação Infantil
Professora Olga Maria Domingos promoveu
um encontro de congraçamento entre os
alunos, seus familiares e os professores, com
distribuição de brinquedos, guloseimas e muita
alegria. O convidado especial foi o diácomo
permanente Benedito Camargo que proferiu
mensagem e falou aos presentes sobre o
significado religioso do Natal para os cristãos.

Hospital reúne voluntárias
para missa de Natal
. A direção do Hospital Geral de Vila Penteado Dr.
José Pangella promoveu dia 20 de dezembro missa
em ação de graças e de Natal dedicada às

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

voluntárias e colaboradoras. O ato religioso contou,
também, com a participação das crianças do Núcleo
Assistencial da Brasilândia, causando muita
emoção. As voluntárias agradeceram por mais um
ano de oportunidade de servir os mais necessitados
da região Noroeste, dando a eles carinho e alegria.
O diretor geral do hospital, médico Fabio Hsu Tsu Kai
fez referência muito importante, exaltando o papel
das voluntárias no acompanhamento dos pacientes.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontecimentos rotários
Subsídio global beneficia o GRAACC
. O Rotary Club São Paulo-Nove de Julho cumpriu
com mais um dos objetivos do Rotary International.
Rotary Clubs de paises diferentes se uniram para
beneficiar uma entidade local da cidade de São Paulo,
o GRAACC - Grupo de Adolescentes e Crianças com
Câncer, um centro de excelência e referência no
tratamento oncológico que atende, em sua grande
maioria, pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.
O projeto consistiu na compra de instrumentos para
realização de neurocirurgia oncológica pediátrica.
Especificamente, aquisção de um Greenberg
completo, mais instrumentais variados que permitem a
retração da estrutura cerebral durante a cirurgia e
também fixa a mão do cirurgião, evitando tremores e
fadiga durante a cirurgia.
O equipamento visa beneficiar mais de 140 crianças por ano, que possuem tumor cerebral e são tratadas
pelo GRAACC. Participaram do projeto o Rotary Club de Yangmei, Taiwan, os distritos 1970, de Portugal,
Distrito 3500 de Taiwan e o Distrito 4420, de São Paulo, através de seus FDUCS. Também tiveram
participação importante na execução desse projeto as companheiras Maria Magnólia Pretoni, diretora da
Comissão da Fundação Rotária e Emiliana Siqueira, membro da Comissão da Fundação Rotária, que se
empenhou e se envolveu diretamente no desenvolvimento e conclusão do projeto.

Mafra realiza ação de Natal na comunidade
. Cadeiras de rodas, alimentos, produtos de higiene pessoal,
roupas e brinquedos distribuidos na comunidade de Mafra, em
Portugal. O Rotary Club de Mafra fez a distribuição desses
bens, fruto da coleta de tampinhas de plástico que vinha fazendo
nos últimos meses. A presidente Ana Anselmo de Castro disse
que a ação de coleta permitiu a doação de quatro cadeiras de
rodas, mais 750 euros a uma família da Venda do Pinheiros para
auxílio na compra de uma cadeira de rodas especial para um
menino paraplégico. Foram, ainda, entregues produtos de
higiene pessoal para as meninas da Casa Mãe do Gradil,
alimentos para complementar as cem cestas básicas de Natal ao
espaço social Enfrente, que as distribuiu às famílias assistidas
pela instituição, e entrega de brinquedos e alimentos às famílias
carentes, atendidas pelo clube rotário desde 2008. A ação foi
liderada pelos departamentos de Serviços à Comunidade e
Preservação do Ambiente do clube de Mafra.

Natal solidário em Alta Floresta
. O Rotary Club Alta
Floresta promoveu a
entrega de cestas básicas,
adquiridas na Campanha
Natal Solidário, em parceria
com a Secretaria de Ação
Social, Família Rotária, Tiro
de Guerra, outros clubes de
serviços e a comunidade de
Alta Floresta. A campanha
aconteceu dia 26 de
novembro, quando foram
arrecadadas 350 cestas
básicas e 1200 brinquedos
novos para doação às famílias mais carentes do município. A entrega à população
aconteceu dia 12 de dezembro, quando toda a
comunidade praticou esse ato de doação das cestas e dos
brinquedos com muita alegria e espírito solidário.

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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Reunião festiva de Natal estreita laços de amizade e
companheirismo entre os Rotary Clubs Noroeste e Freguesia do Ó

C

omo faz tradicionalmente nesta época do ano, o Rotary Club São Paulo-Noroeste programou um
encontro festivo para celebrar a chegada do Natal e do Ano Novo. A reunião festiva aconteceu no
domingo, 18 de dezembro, na residência dos companheiros Naíde Aparecida e Hercules Guilardi. E
este ano, com uma inovação, a festiva foi em conjunto com o Rotary Club São Paulo-Freguesia do Ó.
Cerca de cinquenta pessoas, entre companheiros dos dois clubes, seus familiares e convidados puderam
desfrutar de um encontro agradabilíssimo, quando as conversas giravam em torno do variado bufê, do
esmero dos anfitriões na acolhida e na confraternização geral. Uma oportunidade excepcional para o
estreitamento dos laços de amizade e do companheirismo, uma das principais características desses dois
clubes co-irmãos. À tardinha, houve a esperada troca de presentes, que animou ainda mais a reunião.
E no encerramento, já à noite, o companheiro padre Paulo Ribeiro Santana celebrou o ato religioso e de
reflexão, com bênçãos e orações, ressaltando o significado maior do Natal - o nascimento do menino Jesus,
que deu início a uma nova era para os povos cristãos.

