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Pesquisa vai traçar
perfil dos rotarianos
Parceria entre o RotaryDistrito 4430 com o
Grupo Quantum
possibilita aplicação de
uma pesquisa científica
para traçar o perfil
comportamental dos
rotarianos. A psicóloga
Natalia Guimarães
Leardini fez palestra no
Noroeste para explicar
como funcionará e os
objetivos da pesquisa,
como importante
ferramenta para as
gestões dos clubes
desse distrito. (Pág. 4).
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O Rio Tietê e sua influência
no Distrito 4430
O mais importante
rio paulista, que
nasce em
Salesópolis, passa
por boa parte dos
municípios e das
regiões norte e
noroeste de São
Paulo, onde ficam os
clubes de Rotary do
Distrito 4430,
deixando suas
marcas e
consequências no
meio ambiente.
(Pág. 8).
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
ordinariamente na noite de 20 de setembro, no
espaço de eventos do Carlino Ristorante, tendo a
presidente Maria Cristina da Silva aberto os
trabalhos convidando os presentes para um
momento de oração em agradecimento pela
semana que passou e por tudo que nos é oferecido,
e para a saudação das bandeiras hasteadas.
. Protocolo - Feito pelo companheiro Orestes
Gerodetti que anunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos: lugares, nº 1, presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2, segunda-secretária
Anna Isabel Vergueiro Lobo e nº 3, a palestrante
convidada Natalia Leardini.
. Expediente da Secretaria - A segunda-secretária
Anna Isabel V. Lobo informou que a próxima reunião
ordinária do nosso clube, na segunda-feira, 27 de
setembro, será realizada em conjunto com o RCSP
Santana, que receberá a visita do governador do
Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini, na
Churrascaria Anhembi; prosseguindo, informou que
no domingo, dia 26 de setembro, o Noroeste estará
participando de uma ação social conjunta com o
RCSP Brás, quando os rotarianos farão o
monitoramento da visita de cinquenta crianças à
quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro, onde
haverá festividade em comemoração à Semana da
Criança; na ação estão previstos sorteios, jogos e
outras atividades recreativas infantis. Em seguida, a
presidente Maria Cristina cumprimentou os
companheiros que participaram do Seminário da
Fundação Rotária, realizado no último sábado,
ressaltando que foi um evento muito proveitoso e de
bastante aprendizado para todos.

projetos, esclarecendo, ainda, como funciona a
aplicação dos recursos daquela fundação e a
avaliação dos projetos, a cargo de uma comissão de
curadores. Prosseguindo, disse que ocorrem duas
situações distintas - as doações para a Campanha
de Erradicação da Poliomelite destinam-se
exclusivamente para esse fim, enquanto as outras
contribuições vão para um fundo e são dirigidas para
outras ações, obedecendo o seguinte trâmite: clube
arrecada, recurso vai para o distrito correspondente,
que por sua vez o encaminha à Fundação Rotária.
No final do ano rotário, cinquenta por cento do total
arrecadado é alocado para o Distrito e, atualmente,
vinte por cento da arrecadação são destinados para
cada clube desse mesmo distrito. Portanto,
prosseguiu, é importante observar-se que os
projetos têm que ser correspondentes a esse valor e
se a verba não for utilizada até o final do mês de
março, volta para a Fundação Rotária; o
companheiro Fabrizio lembrou, ainda, que no
momento são ínfimos os projetos de subsídios
equivalentes apresentados pelo Distrito 4430 e que
a maioria dos clubes não está conseguindo aplicar
esses recursos disponíveis. Concluindo, informou
que, infelizmente, o nosso clube não teve o seu
projeto simplificado contemplado e nem sorteado no
Seminário da Fundação Rotária; mas, reiterou que a
Fundação precisa de projetos e o clube ainda mais,
por isso é preciso continuarmos arrecadando e
formulando mais projetos.
. Memória do Clube - Fazendo uso da palavra, o
vice-presidente Hercules Guilardi parabenizou a
companheira Celia Morau pela edição dos boletins
informativos do nosso clube, especialmente o desta
semana que considera especial por fazer menção à
história do clube, à época da sua fundação.

. Companheirismo - Após enunciar os
aniversariantes e as datas festivas da semana, o
companheiro Vinicius Pepe Leone agradeceu aos
presentes a acolhida dispensada na última reunião
aos convidados do Rotaract do Cambuci e de
Guarulhos, lembrando, ainda, que os jovens
palestrantes também ficaram muito satisfeitos com
a nossa receptividade e têm muito interesse em
colaborar conosco na fundação de um clube
Rotaract. Concluindo, o companheiro Vinicius disse
que fez contato com algumas pessoas que
manifestaram interesse em se filiar a esse futuro
clube, por isso, reiterou a importância do apoio de
todos para continuarmos tratando desse assunto.

Lembranças:
Hercules
recordou
fatos
importantes
da época de
fundação do
RCSP
Noroeste

. Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Torrini iniciou sua explanação falando do Seminário
da Fundação Rotária realizado no final de semana
que foi muito útil e proveitoso para todos que
participaram do evento; reiterou que sem a
Fundação Rotária não há possibilidade de se fazer

(cont.
na pág. 4)

Relato da última reunião
E foi em função do 38º aniversário do RCSP
Noroeste que o companheiro Hercules relatou
muitos fatos datados daquela época, como a carta
de admissão que foi assinada em setembro; exibiu
o original do primeiro boletim, lançado dia
22/1/1973, que dava destaque ao artigo "O que é
ser rotariano"; relembrou dados curiosos que
antecederam a fundação, como os convites de
filiação para os futuros sócios, sendo ele, Hercules,
o último a ser convidado embora tenha sido o
primeiro a fazer parte do projeto; falou da rigidez do
Rotary International para aprovação de um novo
clube, dos limites que demarcavam a área de
atuação de cada clube.e da sua preocupação em
organizar fotos, documentos e objetos que retratam
a história do Noroeste. Complementando, o
companheiro Bruno Leone informou que o diploma
original de admissão do RCSP Noroeste está
exposto na sua empresa, à disposição de quem
quiser conhecê-lo.
. Palestra - A convidada Natalia Leardini, filha do
governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio
Leardini, inicialmente agradeceu o convite da
presidente Maria Cristina para ministrar palestra
sobre o Projeto Quem Somos. Disse que atua
profissionalmente em empresa do segmento
químico e de pesquisa, no setor de gestão de
pessoas e que foi a partir desse trabalho que surgiu
o projeto em parceria com uma companheira do RC

b) definir o foco do clube, juntando o perfil de cada
um; resultado sigiloso será encaminhado à
presidente;
c) poderão ser detectadas eventuais questões de
comunicação, e recomendações de como
administrá-las; d) foco final, voltado para o Distrito
4430 - os dados de todos que responderam à
pesquisa serão reunidos e tabulados, resultando no
perfil comportamental do Distrito; e) objetivo é
agregar valor ao Distrito 4430 e cita como exemplo o
que ocorreu em 2009 quando foi aplicada pesquisa
semelhante com os clubes Rotaracts. No
comparativo entre os jovens filiados a esses clubes
e outros não rotaractianos, revelou-se o perfil de um
grupo de jovens voltado para a coletividade,
comprometido com a responsabilidade social.
Finalizando sua explanação, Natalia Leardini falou
das etapas da pesquisa até a elaboração do
relatório final e solicitou o empenho de todos para
que respondam o questionário até o dia 4 de
outubro.
. Encerramento - A presidente Maria Cristina da
Silva agradeceu o interesse da palestrante Natalia
Leardini em proporcionar esse valioso trabalho de
pesquisa comportamental ao nosso clube; lembrou
que no dia 16 de outubro a reunião de
companherismo será realizada na sua residência,
com serviço de pizza, por adesões que já podem ser
confirmadas; e que na reunião do dia 4,
receberemos a visita do governador eleito, gestão
2011/12 do Distrito 4430, Ênnio Caramella.
Agradecendo, uma vez mais, a presença de todos,
convidou para a saudação das bandeiras hasteadas
e deu os trabalhos por encerrados.

Agenda
. 27 de setembro
Reunião conjunta com o RCSP Santana
Visita oficial do governador do Distrito 4430
Churrascaria Anhembi
Av. Olavo Fontoura, ao lado do Pavilhão
de Exposições.
Jantar por adesão, à parte da mensalidade.

Maria Cristina da Silva e Natalia Leardini conversam sobre
a importância da pesquisa de comportamento dos rotarianos

Mandaqui, ressaltando, ainda, a influência que
recebeu de seu pai que a levou a se interessar pelos
projetos e pesquisas em torno do comportamento
diferenciado dos rotarianos. Prosseguindo, Natalia
explicou como será a pesquisa e os objetivos do
Projeto Quem Somos:
a) pesquisa é de cunho científico, sem custo
financeiro para os clubes, tem caráter
comportamental, para revelar tendências
individuais dos pesquisados;

. 4 de outubro
Reunião ordinária
Palestra sobre o Mês dos Serviços
Profissionais
Carlino Ristorante
. 16 de outubro
Companheirismo
Reunião na residência dos companheiros
Maria Cristina da Silva e Bruno Leone.
A partir das 19 horas, serviço de pizzas
a cargo do chef Edinalvo R. de Jesus.
Faça, desde já, sua adesão!

Reflexão

. Domine sua fala.
Diga sempre menos do que pensa. Cultive
uma voz baixa e suave.
. Pense...
antes de fazer uma promessa e depois não
a quebre, não importa o quanto lhe
custe cumpri-la.
. Nunca...
deixe passar uma oportunidade para dizer
uma coisa meiga e animadora a uma
pessoa ou a respeito dela.
. Tenha...
interesse nos outros - em suas
preocupações, em seu bem-estar, seus lares
e família. Seja sempre alegre com os que
riem e lamente com os que choram. Aja de tal
maneira que as pessoas com quem se
encontrar sintam que você lhes dispensa
atenção e lhes dá importância.
. Seja alegre...
Conserve-se sorrindo. Ria das histórias boas
e aprenda a contá-las.
. Conserve...
a mente aberta para todas as questões de
discussão. Investigue, mas não argumente.
É próprio das grandes mentalidades discordar
e ainda conservar a amizade do seu
oponente.
. Deixe...
que suas virtudes falem por si mesmas e
recuse a falar das faltas e fraquezas dos
outros. Condene murmúrios. Faça uma regra
de falar só coisas boas dos outros.
. Tenha...
cuidado com os sentimentos dos outros.
Gracejos e críticas não valem a pena e
frequentemente magoam quando menos se
espera.
. Não...
faça questão das observações más a seu
respeito. Viva de modo que ninguém as
acredite.
. Não...
seja excessivamente zeloso dos seus
direitos. Trabalhe, tenha paciência, conservese calmo, esqueça-se de si mesmo e
receberá a recompensa.
A passagem do tempo deve ser uma
conquista e não uma perda!

. Uma reunião plenária para implantação do
estatuto do Conselho Consultivo do Parque
Estadual do Jaraguá está sendo convocada para
quinta-feira, dia 30 de setembro, às 9 horas, no
auditório do próprio parque. A gestora da Unidade,
Patrícia Felipe, e a facilitadora Sueli Lorejan farão
a apresentação do tema, ressaltando a
importância da implantação do estatuto do
Conselho Consultivo do Parque Estadual do
Jaraguá, de acordo com a portaria normativa
FF/DE nº 99/2009, que dispõe sobre a instituição e
organização desse órgão. O Conselho Consultivo
do Parque Estadual do Jaraguá é composto por
representantes dos órgãos públicos: o próprio
Parque, subprefeitura Pirituba/Jaraguá, Sabesp,
CEU Vila Atlântica, USP, Parque Anhanguera e
Secretaria Municipal de Gestão Pública. Pela
sociedade civil estão representados: Instituto
Ambiente Vivo, Associação Brasileira Síndrome
de Willians, Clube Alpino Paulista, Associação de
Pais e Amigos de Portadores de Deficiência,
Sahaya Yoga do Brasil, Colégio Perdinelli, União
dos Escoteiros, Associação Indigenista,
Condephat, Forum do Idoso, Instituto Butantã e o
Rotary Club de São Paulo-Noroeste. Vale
lembrar que em 2009, quando o RCSP Noroeste
promoveu o concurso para escolha das sete
maravilhas da região, o Pico do Jaraguá
conquistou o primeiro lugar.

Companheirismo
. Quem aniversaria no dia 26 de setembro,
domingo, é a nossa companheira Ivone dos
Santos Garcia

Datas comemorativas

Dez Mandamentos
Seculares

Acontece na
região noroeste

Setembro
. 27 - Dia do Ancião
Dia do Cantor
Dia do Encanador
Dia Mundial do Turismo
. 28 - Dia do Hidrógrafo
. 29 - Dia do Anunciante
Dia do Petróleo
. 30 - Dia da Bíblia
Dia da Navegação
Dia da Secretária
Dia do Tradutor
Outubro
. 1 - Dia do Prefeito
Dia do Viajante Comercial
Dia Internacional do Idoso
Dia Mundial do Vendedor
Dia Nacional do Vereador
. 3 - Dia do Barman
Dia Nacional do Dentista
. 4 - Dia Internacional dos Animais
Dia Universal da Anistia

PEQUENOS GESTOS – GRANDES MUDANÇAS
Alberto Bittencour
O velho homem vivia enclausurado. Não tinha amigos nem parentes. Pouco saía, a não ser para o
essencial, e quando o fazia, tinha medo de tudo e de todos. A aparência era de tristeza, o dorso encurvado,
as faces encarquilhadas, os cabelos em desalinho, as roupas surradas, mal postas. Nada fazia lembrar
daquele poderoso empresário de outrora, dono de colégios, de postos de combustíveis, de vendas de
motos.
Os jornais noticiaram em primeira página. A debacle viera de chofre. Empregados e credores se abateram
sobre ele como urubus na carniça. Triste fim de quem lutou a vida inteira, no exato momento em que
merecia o tranquilo repouso dos aposentados.
Era só o que sentia: medo e angústia.
A esposa, companheira fiel de tantos anos, fora embora, tangida pela penúria e pelas incertezas de cada
dia. Os dois filhos se distanciaram, cada um a cuidar de sua própria vida. Era o que se poderia esperar de
quem fora marido e pai ausentes.
O velho estremece ao soar da campainha.
O que de pior agora? Ele vai abrir, os dentes crispados. À porta entreaberta, deparou-se com a imagem de
um homem, idoso, como ele, de expressão familiar, embora não o reconhecesse de pronto. Ao topar com
seu olhar e vê-lo sorrir, identificou o vizinho do mesmo andar.
Jamais se haviam falado, apenas de quando em quando se cruzavam nos corredores. Nem mesmo se
cumprimentavam. Agora ele estava ali, sorridente, a lhe estender uma pequena cesta.
Senhor, desculpe incomodá-lo, mas há pouco ganhei esta cesta de frutas. Eu não poderia comê-las todas
sozinho e venho lhe perguntar se aceitaria dividi-las comigo. São belas estas frutas. Elas estão no ponto,
infelizmente algumas um pouco machucadas, foi o transporte.
O homem quis agradecer, mas o visitante esboçando um gesto de defesa, se retira rapidamente.
Lentamente o homem fecha a porta e resta imóvel, a pequena cesta em suas mãos. Ele a segura como a
um tesouro, enquanto escuta os passos do vizinho a se afastar, até se enfurnar no apartamento ao lado.
A seguir, com o coração aos pulos, ele a coloca sobre a mesa, debaixo da luz. As peras verdejantes, as
maçãs vermelhas, os pêssegos amarelos, estavam meticulosamente arranjados em duas fileiras, sobre um
guardanapo de linho branco.
O velho homem nem mesmo pensava nas frutas suculentas. Sentado diante do inesperado presente, a
contemplá-lo, ele emocionou-se ao lembrar da mão estendida, do sorriso amigo.
Ele se levanta num repente: Vou esvaziar a cesta para devolvê-la.
O dia se abriu claro. Um céu azul afastou por momentos as nuvens negras de seus pensamentos.
Alberto Bittencour é ex-governador do Distrito 4430.

Todos os rotarianos, todos os anos
. Contribuições ao Fundo Anual para Programas (FAP) mantêm operantes os programas da Fundação
Rotária, essenciais a muita gente. O apoio individual ao FAP através da iniciativa Todos os
Rotarianos, Todos os Anos possibilita que se Faça o Bem no Mundo.
Ao fim do ano rotário, 50% das doações de cada distrito ao Fundo Anual para Programas são
creditados ao respectivo Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC) e os outros 50% são
depositados no Fundo Mundial. Este fundo é usado para financiar programas mundialmente. Por sua
vez, os distritos usam FDUC para participar de programas da Fundação de sua escolha.
A Fundação conseguiu restaurar o orçamento do Fundo Mundial para Subsídios Equivalentes,
principalmente porque os rotarianos doaram o recorde de quase US$ 115 milhões ao Fundo Anual
para Programas em 2007/08. O saldo do Fundo Mundial para Subsídios Equivalentes em 2010/11
aumentou em 82% comparado a 2009/10. Isto ocorreu em função de os fundos para os 100 distritos
da fase piloto do Plano Visão de Futuro terem um orçamento separado para 2010/11. Este é um dos
maiores orçamentos do Fundo Mundial para Subsídios Equivalentes desde sua criação.
Quando todo rotariano contribui à Fundação todo ano, expande-se a capacidade de levar ajuda e
esperança a este mundo de tanta carência e necessidades.

Acontecimentos rotários
Livros para Timor Leste
. A vice-presidente do RC Santo André-8 de Abril, Eleni Zanetti Sgarbi Chacur, informa que está a todo vapor a
campanha de doação de livros para aquele país asiático. Eleni acredita que nos próximos quarenta dias terá
juntado bastante material para, em seguida, tratar do despacho. E pede apoio de todos para que os livros,
realmente, cheguem ao destino e seja garantida a distribuição.

100 anos da implantação da República
. O Rotary Club de Mafra, Portugal, realiza no dia 30 de setembro uma sessão pública sobre os 100 anos da
Implantação da República naquele país. O projeto conta com a colaboração do diretor do Palácio Nacional de
Mafra e da Comissão Social do Clube. O advento histórico do 1º Centenário da implantação da República, a 5 de
outubro de 2010, motiva uma série de comemorações que terão, também, o propósito de levar aos mais jovens
os registros da história de Portugal e uma melhor percepção dos fundamentos da democracia e do
acontecimento basilar da Pátria, que foi o 25 de abril.

Eleições 2010: Clubes devem ficar fora da campanha
. Em comunicado enviado às lideranças rotárias brasileiras, o escritório do Rotary International em São Paulo
alerta os clubes para que não permitam o uso de suas tribunas para as campanhas eleitorais. A nota lembra que,
como determina o RI, são totalmente vedadas as atividades político-partidárias dentro dos Rotary Clubs.
Da mesma forma, em hipótese alguma os clubes poderão fornecer, a quem quer que seja, quaisquer
informações relativas aos seus associados, de modo a evitar a divulgação dos dados pessoais dos rotarianos
com a finalidade de campanha política. Vale lembrar que os dados pessoais dos rotarianos estão protegidos
pelos documentos estatutários do Rotary International.
(Fonte: Revista Brasil Rotário, setembro/10)

Campanhas permanentes

Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste mantém desde julho de 2002 a Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi, com o objetivo de doar calçados a quem está precisando. Podem ser modelos
femininos, masculinos para adultos e infantis, além de tênis de qualquer marca, cor ou tamanho. A única
condição é que estejam em bom estado.
Desde o início em julho de 2002 até o final do mês de junho deste ano, a campanha já arrecadou e
distribuiu 29.300 pares de calçados, sendo:
. de 1º/7/2002 a 30/6/2003 - 1.100 pares
de 1º/7/2003 a 30/6/2004 - 4.000 pares
de 1º/7/2004 a 30/6/2005 - 6.000 pares
de 1º/7/2005 a 30/6/2006 - 4.000 pares
de 1°/7/2006 a 30/6/2007 - 2.700 pares
de 1º/7/2007 a 30/6/2008 - 3.200 pares
de 1º/7/2008 a 30/6/2009 - 4.100 pares
de 1°/7/2009 a 30/6/2010 - 4.200 pares
O companheiro Bruno Leone, coordenador da campanha, lembra que os calçados para doação podem ser
entregues no seu endereço comercial - Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda, São Paulo e nas reuniões do
Rotary Club de São Paulo-Noroeste, às segundas-feiras, a partir das 20h30, no Carlino Ristorante, Rua
Traipu, 91, Perdizes. E faz uma ressalva: não são aceitas doações em dinheiro.
Como a campanha é contínua, todos podem colaborar a qualquer tempo, sendo um doador ou
arrecadador de calçados, fazendo, assim, alguém carente se sentir melhor e mais feliz
Mais informações pelo telefone: (11) 3393-3636, fax (11) 3392-6060 ou no e-mail:
diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br

Navegando pela história do Rio Tietê
. O Rio Tietê percorre o Estado de São Paulo de leste a oeste. Nasce em Salesópolis, na serra do Mar, a 840 metros
de altitude e não consegue vencer os picos montanhosos rumo ao litoral.
Por isso, ao contrário da maioria dos rios que correm para o mar, segue para o interior, atravessa a Região
Metropolitana de São Paulo e percorre 1.136 quilômetros até o município de Itapura, em sua foz no rio Paraná, na
divisa com o Mato Grosso do Sul.
Em sua jornada banha 62 municípios ribeirinhos e seis sub-bacias hidrográficas em uma das regiões mais ricas do
hemisfério sul.
Em Tupi, Tietê significa "caudal volumoso". O significado histórico e o papel econômico desse rio conferem a sua
grande importância para o País.
O Tietê está diretamente ligado às conquistas territoriais, realizadas pelos bandeirantes que desbravaram os sertões,
fundando povoados e cidades ao longo de suas margens.
Paralelamente, de modo gradativo, incipiente no início, acentuado a partir dos anos 1950, foi sofrendo um processo
de poluição, transformando-se em veículo receptor e transportador de resíduos domésticos e industriais que viriam
provocar a quase completa deterioração de suas águas.

A origem do nome
. Segundo a arqueóloga Solange Calderelli, "há pelo
menos 6 mil anos, populações procuram a bacia do
Rio Tietê e dele se utilizam". Os primeiros nomes do rio
só começam a surgir gravados nos antigos relatos e
mapas da época da fundação da cidade. Muitas
corruptelas e variações, tais como: Anhembi, Agembi,
Aiembi, Anem by, Aniembi, Anhambi, Niembi e outras
tantas designações são comuns nos antigos
documentos.
A tradução desses vocábulos para a lingua portuguesa
é discutível e dependendo dos autores, ora quer
referir-se as aves como o nhambu ou a perdiz
européia, ora a uma erva rasteira de flores amarelas
"nhambi", utilizada como condimento pelos nativos, ou
mesmo na rudimentar odontologia de então, e ora
como rio dos veados (anhangi).
Outras vertentes dizem que Anhembi é corruptela de i-em-bi, tendo o "i" o significado de não-isso, altos e baixos,
obstáculos; o "e" representa a saída, a barra, a foz, e o "bi" refere-se a levantar, alçar, indicando um rio de leito
acidentado; alguns entendem que Anhemby ou Añemby deva indicar a parte baixa do rio.

Deu praia no Tietê
. No dia 22 de setembro, data designada para comemorar o aniversário do Rio Tietê, aconteceu mais uma
mobilização em São Paulo em prol da despoluição do rio, com o objetivo de reintegrá-lo ao cotidiano da cidade.
Remadores, ciclistas e voluntários encenaram um ambiente de uso social junto ao canteiro que margeia o Tietê,
Próximo à Ponte das Bandeiras. O local é palco de manifestações
civis desde 1991, quando foi iniciada a Campanha pela
Despoluição do Tietê.Neste ano, o Projeto de Despoluição a cargo
da Sabesp entra na sua terceira etapa, com previsão de aumentar a
coleta e os índices de tratamento de esgotos até 2015. O intuito do
Projeto é fomentar o cronograma de obras e ações para que o Tietê
possa ser utilizado de modo sustentável, como meio de transporte
de mercadorias e lazer de passageiros, desmarginalizando o maior
rio paulista.

O rio e o Distrito 4430
. Uma parte importante do Distrito 4430 do Rotary Club de São
Paulo é cortada ou banhada pelas águas do Rio Tietê. Observandose o mapa do Distrito, verifica-se que a partir do canal do Rio
Tamanduatéi, aqui designada Avenida do Estado, o Tietê margeia
todos os bairros e regiões paulistanas, desde a confluência da
Avenida Cruzeiro do Sul até as vias expressas da Marginal - neste
trecho, denominada Av. Morvan Dias de Figueiredo, segue pela
mesma Marginal até a divisa com o município de Osasco. No
sentido contrário, o rio atravessa os municípios de Guarulhos,
Salesópolis (onde está a nascente do Tietê), Biritiba Mirim, Mogi
das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

