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Eventos de Natal
ainda repercutem

Conselho Diretor

Foram várias ações de companheirismo, de serviços à comunidade e
eventos em parceria com entidades beneficentes promovidos pelo
Rotary Club São Paulo-Noroeste em dezembro. A reunião festiva de
Natal, em conjunto com o RCSP-Freguesia do Ó, foi um dos
destaques da programação do Noroeste em dezembro.

2012
um ano de grandes
realizações
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para a Conferência
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Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
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Bruno Leone
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Maria Cristina da Silva
Celia Morau
Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
Adenilson Cristiano Belizário
Presidente Indicado 2012/2013:
Orestes Gerodetti

Reuniões

. Avaliação das metas alcançadas até
agora, dedicar esforços à maior
conscientização rotária, não ao
redistritamento e prestigiar as
conferências distritais são os principais
temas abordados na mensagem do
diretor internacional do RI, o brasileiro
José Antonio Figueiredo Antiório, aos
rotarianos do nosso país. Reafirmando
esses preceitos, ele acredita que 2012
será um ano de grandes re alizações para
todos os rotarianos. (Geral, pág. 10)

Segundas-feiras, 20h30
Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 1º andar
Centro
Fone: 3334-6000

Distrito 4430
Com o tema "Conferência da Ética e da
Juventude", a XXI Conferência do
Distrito 4430 será realizada de 17 a 20
de maio no Hotel Vacance, em Águas
de Lindóia. E a governadoria do
Distrito informa que as inscrições já
estão abertas.

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
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Correspondência recebida
Boletins
RCSP Vila Alpina
RC Campinas-Sul, SP
RC Brasilia-Norte, DF
Rotário Interdistrital, Buenos Aires, AR
Rotary E-Club de Latino América, D 4200
Outras publicações
Carta mensal do Governador D 4430, nov/11
Carta mensal, dezembro/11, Distrito 4560
Revista Brasil Rotário, janeiro/12
Plano Visão de Futuro, Fundação Rotária
E-mails
Ano Novo
"Primeiramente, espero que você (Bruno Leone)
tenha tido um excelente período de festas,
juntamente com seus familiares. Aproveito para
expressar meus sinceros votos de Feliz 2012,
extensivo à sua família e a todos companheiros
desse clube amigo".
Raul Pereira, RCSP-Ponte Estaiada
"Minha cara (Celia). Um Feliz 2012. Gostei
muito do boletim".
Ennio Caramella, governador do Distrito
4430
"Agradeço sua mensagem. Desejo a você um
Feliz 2012, repleto de realizações.
Estarei viajando por alguns dias de férias.
Quando retornar, verificarei o que me
enviou. Agradeço sua atenção".
Ana Maria H. Horta Ribeiro, RC DivinópolisLeste, Distrito 4560
Agradecimentos
"Muito obrigada pelo envio do seu boletim, que
agradeço desde já e distribuirei aos
companheiros do meu clube. É sempre um
prazer poder ver quanto esse clube faz a favor
da sua comunidade".
Esmeralda Trindade, Rotary Club de
Carnaxide, Portugal
"Acusamos a recepção do seu boletim nº 23 e
informamos que já foi repassado para os nossos
companheiros de clube e à Governadoria do
nosso distrito. Os nosso parabéns e desejos de
um ano rotário feliz, solidário e excelentes
iniciativas".
Rotary Club de Mafra, D 1960, Portugal
"Agradecemos o envio do boletim 23 do RCSPNoroeste. Ficamos lisongeados
com a menção da missa ocorrida no Hospital
Geral de Vila Penteado".
Siu Lum Leung, diretor geral do Hospital Dr.
José Pangella de Vila Penteado
"Parabenizamos o Rotary Noroeste por mais
este laborioso boletim, sempre bem rico em
informações".
Portal Znnalinha
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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 São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 9 de janeiro de 2012, no
restaurante do Hotel San Raphael, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto
os trabalhos agradecendo a presença e
saudando os companheiros, convidando-os a
acompanhá-lo na mentalização para que o ano
que se inicia traga boas realizações para esta
gestão e para a próxima. Em seguida, foi feita a
saudação rotária às bandeiras hasteadas.
Protocolo
Feito excepcionalmente pelo vice-presidente,
companheiro Orestes Gerodetti, que enunciou
a composição da mesa diretora dos trabalhos
conforme os lugares: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - convidado José Luiz
Ribeiro; nº 3 - primeira secretária Celia Morau.
Expediente secretaria
Apresentado pela primeira-secretária Celia
Morau que destacou a correspondência
recebida conforme está publicado na edição de
hoje do nosso boletim informativo, bem como os
votos de boas festas recebidos pelo Clube e
que foram retribuidos e respondidos; fez,
também, a apresentação da agenda de
atividades desta semana, além de informar que
já se encontram abertas as inscrições para a
21ª Conferência Distrital que será realizada no
período de 17 a 20 de maio no Hotel Vacance,
em Águas de Lindóia.
Companheirismo
A companheira Ivone dos Santos Garcia relatou
e comentou as datas comemorativas da
semana.
Fundação Rotária
O minuto da Fundação Rotária foi feito pela
companheira Ana Isabel Vergueiro Lobo que

enfatizou a necessidade do pagamento da
contribuição anual de cem dólares de cada
companheiro até o dia 31 de março; solicitou o
empenho para que todos contribuam ou
complementem os pagamentos até esta data,
dizendo, ainda, que voltará ao assunto na
próxima reunião quando espera contar com a
participação de um maior número de
companheiros.
Tempo do presidente
Após o intervalo do jantar, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus deu continuidade aos
trabalhos desta reunião comentando os eventos
de Natal promovidos pelo nosso clube e outros
em que participamos como parceiros ou
apoiadores. Prosseguindo, agradeceu aos
companheiros Bruno Leone, Orestes Gerodetti
e Hercules Guilardi que, juntamente com ele,
presidente, fizeram doação de recursos para
compra de brinquedos distribuidos para cerca
de oitenta crianças, na noite de 23 de dezembro,
na Praça Antonia Espinosa Pereira, na Vila
Penteado. O evento foi coordenado pela
(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
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companheira Ivone dos Santos Garcia e
realizado em parceria com a Associação
Desportiva e Cultural Bandeirantes;
cumprimentou a companheira Ivone pela
iniciativa e pelo sucesso do evento,
agradecendo, também à companheira Celia
Morau e à colaboradora Neusa Cuccolo, que
representaram o Rotary Club São PauloNoroeste na ocasião. Prosseguindo, disse que
já estão sendo tomadas as primeiras
providências para apresentação do Projeto do
40º Aniversário do Rotary Club São PauloNoroeste. Um pré-projeto está sendo finalizado
e deverá ser apresentado e submetido à
apreciação dos demais companheiros na
próxima reunião, ressaltando que a idéia é
promover eventos diversificados em 2012,
independente da troca da gestão, pois o
importante é marcar a data durante todo o ano,
se possível com atividades mensais alusivas à
data.
Tempo livre
O companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini
disse que dado o interesse sobre o tema está
preparando uma palestra suscinta sobre
formação de lideranças, que pretende
apresentar aos companheiros na próxima
reunião. Em seguida, o companheiro padre
Paulo Ribeiro Santana disse que em dezembro
teve oportunidade de participar de várias
celebrações religiosas e natalinas como
sacerdote e rotariano. Deu ênfase especial à
missa celebrada na noite de Natal em uma
comunidade da Chapada Diamantina, na Bahia,
com a participação de muitas crianças;
solicitando o apoio do Rotary Club São PauloNoroeste para que no próximo Natal possa
presentear aquelas crianças, a maioria carente,
que sempre esperam a sua visita, como se ele
fosse, também, Papai Noel. O presidente
Edinalvo Raimundo da Silva, por sua vez,
cumprimentou e agradeceu ao visitante José
Luiz Ribeiro pela presença em nossa reunião de
hoje e convidou-o para estar conosco outras
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vezes. O visitante agradeceu a calorosa
acolhida e disse estar muito satisfeito em
compartilhar esse encontro de rotarianos do
Noroeste, com os quais se sente em casa.
Encerramento
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
mais desejando fazer uso da palavra, o
presidente Edinalvo Raimundo da Silva deu os
trabalhos por encerrados, agradecendo, uma
vez mais, a presença de todos e convidando-os
a acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Frequência de dezembro/2011
RCSP-Noroeste

Data da fundação: 30 de agosto de 1972
Total de sócios: 30/11/11 - 15
31/12/2011 - 15
Aumento ou perda real Variação anual: Entrada Saída Reuniões no mês: 3
Média do mês
5/12 - 90%
12/12 - 90%
18/12 - 80%
Média do mês - 87%
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Datas comemorativas
16 - Data da instituição do Cruzado Novo,
1989
17 - Dia dos Tribunais de Contas da União
18 - Dia da Penitência
Dia Internacional do Riso
19 - Dia do Terapeuta Ocupacional
20 - Dia de Oxalá
Dia do Farmacêutico
Dia Nacional do Fusca
Dia da Festa de São Sebastião,
Parelhas, RN
Dia da Oficialização do Hino Nacional
Brasileiro
(decreto 171-1890)
21 - Dia Mundial da Religião
22 - Dia da Fundação de São Vicente,
primeira vila urbana
do Brasil, 1532
Dia Mundial da Água

Companheirismo
No dia 5 de janeiro o companheiro João Carlos
dos Santos e Janete Pereira N. dos Santos
comemoraram mais um aniversário de
casamento.
Lorenna, neta do companheiro Orestes
Gerodetti aniversaria na quarta-feira, 18 de
janeiro.
Dezenove de janeiro é dia de cumprimentar a
aniversariante Fernanda, filha dos
companheiros Naíde Aparecida e Hércules
Guilardi, ele vice-presidente e sócio fundador do
Rotary Club São Paulo-Noroeste.
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Agenda
16 de janeiro
Reunião Ordinária
Palestra sobre formação de lideranças
com o companheiro Fabrizio Davide Pietro
Torrini
Hotel San Raphael - 2º andar
20h30
23 de janeiro
Reunião suspensa
Viagem Companheirismo
30 de janeiro
Reunião Ordinária
Palestra: tema a confirmar
Hotel San Raphael - 2º andar
20h30
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distjrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias

Reflexão

Bolsista do Rotary quer
conectar pequenos agricultores
a mercados internacionais

Desapego

Alex Dalley acredita que comunidades carentes
de países em desenvolvimento podem ter
crescimento econômico e social se seus
pequenos agricultores tiverem acesso a redes
agrícolas internacionais.
O australiano Dalley está fazendo MBA na
Erasmus University Rotterdam School of
Management, na Holanda, através de um
subsídio global da Fundação Rotária que está
alinhado à área de enfoque de desenvolvimento
econômico e comunitário. Dalley conta com o
patrocínio dos distritos 9600 (Austrália, Papua
Nova Guiné e Ilhas Salmão) e 1600 (Holanda).
"Além de me preparar para minha carreira, os
estudos formalizaram meu conhecimento sobre
negócios e estão me colocando em melhor
posição para ajudar a colocar os agricultores em
contato com redes locais e internacionais que
possam escoar seus produtos", disse Dalley, para
quem o novo interesse do setor privado pelos
pequenos produtores ajudará a baixar o nível de
pobreza nos mercados emergentes.

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

Princípio do Vazio
. Você tem o hábito de juntar objetos inúteis,
acreditando que um dia (não sabe quando) vai
necessitar deles?
. Tem o hábito de juntar dinheiro sem gastá-lo,
pois imagina que ele poderá faltar no futuro?
. Tem o hábito de guardar roupas, sapatos
móveis, utensílios domésticos e outras coisas
que já não usa há muito tempo?
. E dentro de você? Tem o hábito de guardar
raivas, ressentimentos, tristezas, medos e
outros sentimentos negativos?
. Não faça isso. Vai contra a sua prosperidade!
. É preciso deixar um espaço, um vazio para
que novas coisas cheguem a sua vida.
. É preciso se desfazer do inútil que há em você
e em sua vida para que a prosperidade possa
acontecer.
. A força deste vazio é que atrairá e absorverá
tudo o que deseja.
. Se acumular objetos e sentimentos velhos e
inúteis, não terá espaço para novas
oportunidades.
. Os bens necessitam circular. Limpe as
gavetas, os armários, o depósito, a garagem,
a mente...
. Doe tudo aquilo que já não usa.
. A atitude de guardar um monte de coisas
inúteis, só acorrenta a sua vida.
. Não são só os objetos guardados que
paralisam a sua vida.
. Eis o significado da atitude de guardar:
. quando se guarda, se considera a
possibilidade de falta, de carência...
. acredita-se que, amanhã, poderá faltar e que
não haverá maneira de
suprir as necessidades...
. Com esse pensamento, você está enviando
duas mensagens ao seu
cérebro e a sua vida...
. A de que não confia no amanhã.
. E que o novo e melhor não são para você.
. Por isso, se alegra guardando coisas velhas e
inúteis!
. Até o que já perdeu a cor e o brilho...
. Deixa entrar o novo em sua casa... E dentro
de você...
. Por isso, depois de ler essa mensagem, não a
guarde.
. Faça-a circular, para que a prosperidade e a
paz cheguem a você!
Boa sorte!
(Texto de Joseph Newton, escritor, enviado pelo
companheiro Mario Chaves da Cunha, do
RC Brasilia-Norte, Distrito Federal)

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Precisamos continuar a receber seus sapatos.
CONTINUE A MOSTRAR QUE VOCÊ TEM BOM CORAÇÃO.

Campanha do Pé Calçado - Marcelo Guilardi
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - NOROESTE - DISTRITO 4430
Presidente 2011/2012 - Companheiro EDINALVO RAIMUNDO DE JESUS
Governador do Distrito 4430 2011/2012 - Companheiro ENNIO CARAMELLA
Presidente Rotary Internacional 2011/2012 - Companheiro KALIAN BENERJEE

Área de atuação Zona Noroeste da Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - Brasil
Nosso objetivo é DAR CALÇADOS A QUEM ESTÁ PRECISANDO, pode ser masculino, feminino,
infantil e adulto de qualquer marca, modelo e cor, pode também ser tênis, todos em bom estado.
A sua contribuição é muito importante, além se sentir-se bem e feliz, o seu próximo estará melhor e
mais feliz. Sempre tem alguém carente, vamos fazer que TODOS TENHAM CALÇADOS.
A partir de agora você é um ARRECADADOR e contribuinte.
VAMOS PISAR FIRME NESTA CAMPANHA.
Para todo Pé existe o SEU CALÇADO. O melhor carinho é a CONSIDERAÇÃO.

A Campanha é contínua
Bruno Leone
ROTARY CLUB - SÃO PAULO NOROESTE
Distrito 4430 do Rotary Internaciona
Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda CRP: 01135-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 393-3636 e 3392-6277l
E-mail: diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br
Site: www.rotary4430.org.br
www.rotary.org. br

ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
De 01/07/02 até 30/06/2003 - 1100 PARES
De 01/07/03 até 30/06/2004 - 4000 PARES
De 01/07/04 até 30/06/2005 - 6000 PARES
De 01/07/05 até 30/06/2006 - 4000 PARES
De 01/07/06 até 30/06/2007 - 2700 PARES
De 01/07/07 até 30/06/2008 - 3200 PARES
De 01/07/08 até 30/06/2009 - 4100 PARES
De 01/07/09 até 30/06/2010 - 4200 PARES
De 01/07/10 até 30/06/2011 - 6700 PARES
TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06/2011
36.000 PARES

Colaboração e Apoio:

Local de entrega: Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda - CEP: 01135-030 e nas reuniões do
Rotary Club São Paulo Noroeste às 2ª feiras às 20,00 hs na Rua Traipu, 91 - Pacaembu - SP.

Não aceitamos doações em dinheiro

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:

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontece na região
Instalado semáforo na
Praça Monsenhor Escrivá
. Depois de receber relatos de acidentes e finalmente atender as reclamações dos moradores do entorno, a
Companhia de Engenharia de Tráfego instalou um semáforo na Praça Monsenhor Escrivá, no cruzamento da
Avenida Fuad Lutfalla com a Rua Praia do Tumiaru, na Vila Miriam. Muito movimentada, por ser uma via de
escape, a avenida liga a Marginal do Tietê com os bairros de Morro Grande, Taipas, Pirituba, Freguesia do Ó e
Brasilândia.
No local ocorriam muitos acidentes; aos sábados funciona ali uma feira livre e nas proximidades há escolas
públicas, creches e templos religiosos.

Paróquia comemora
40 anos de criação
. A Paróquia São Judas Tadeu está comemorando 40 anos de fundação. As atividades começam dia 25 de
janeiro, quarta-feira, às 10 horas com missa e seguem com um almoço de confraternização, às 12 horas. O
preço é R$ 5,00 por pessoa, bebidas à parte, apenas para consumo no local. A Paróquia São Judas Tadeu
fica na Rua João Alves de Pimenta, 152, Vila Miriam.

ONG depende de donativos
para recreação de férias
. A ONG Estrela do Amanhã - Um Ato de Amor à Educação atua há três anos na comunidade de Vila Carone,
bairro do Limão, desenvolvendo programas sócio-educativos voltados para crianças e jovens de baixa renda.
Os assistidos vivem em área de vulnerabilidade e alto risco social. E é para atender essas crianças e
adolescentes no mês de janeiro, quando a entidade promove o almoço e lanche para 70 crianças em recreio
de férias, que a Estrela do Amanhã está promovendo campanha de doação de alimentos. Para o projeto do
Recreio de Férias: Sol, Sombra e Água Fresca são necessários 5 quilos de arroz, quatro quilos de feijão, dez
quilos de salsicha, carne e frango, 5 quilos de cebola, 5 quilos de tomate, 5 litros de óleo, 1 quilo de alho, e
mais vinagre, açúcar, bolachas, sucos, gelatina, verduras, legumes e frutas. Os doadores podem entrar em
contato com Cida Christensen pelos telefones: 3932-0194 e 8510-1746 ou pelo e-mail:
estrelaama@gmail.com. A Estrela do Amanhã: Um Ato de Amor à Educação fica na Rua dos Rodrigues,
116/98, Vila Carbone, bairro do Limão.

CAT Móvel volta
à região Noroeste
. No período de 16 a 27 de janeiro, sete unidades móveis do Centro de Apoio ao Trabalho da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho estarão distribuidas em todas as regiões da Capital.
O objetivo é levar aos moradores das regiões mais distantes os principais serviços oferecidos pelos postos
fixos do CAT, como emissão de carteira de trabalho, habilitação ao seguro desemprego, inscrições para
vagas de emprego e para cursos oferecidos pela Secretaria. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas. Na Zona Norte, a unidade fica instalada na Base Comunitária da Polícia Militar - Carumbé, na
Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 4300, Jardim Damasceno. Outra unidade volta à Lapa no Terminal de
Ônibus, na Rua Guaicurus, ao lado das catracas. Para ser atendido nas unidades do CAT Móvel, o cidadão
deve ter em mãos o RG, CPF e caso possua, número do PIS e carteira de trabalho.

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

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?

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontecimentos rotários
Campanha do panetone
foi um sucesso

Já temos a
diretora indicada
. A governadora Célia Cruz de Giay foi indicada para ser a diretora do Rotary International
para a gestão 2013/15. Célia é argentina,
rotariana de excelência, com competência e
amor ao Rotary suficientes para continuar o
trabalho do brasileiro José Antonio Figueiredo
Antiório na Junta Diretiva do Rotary
International. Ela será eleita na Convenção de
Bangcoc e por certo estará ao lado dos demais
diretores para realizarem o desenvolvimento do
Rotary.

Calçando crianças na
África do Sul
. Muitas crianças em Missionvale, uma favela

. O Rotary Club Campinas-Sul, São Paulo fez
um balanço das vendas da Campanha do
Panetone que o clube realiza todos os anos em
dezembro. Em 2011, foram vendidas 18 mil
unidades ou 1500 caixas, o que dá uma média
de 409 panetones por sócio, quebrando um
novo recorde de vendas. O clube paulista
arrecadou cerca de 14 mil dólares. Os recursos
serão encaminhados à Fundação Rotária e
devem atender projetos criados pelo próprio
clube.
Ópera ajuda
combater a pólio
. O Rotary Club de Verrières-le-Buisson, na
França, usou arte para arrecadar dinheiro para
a erradicação da pólio. O clube se uniu ao
Consórcio do Stade de France, que opera o
estádio nacional localizado na cidade de SaintDenis, ao norte de Paris, para uma montagem
da ópera Aida, de Verdi, em outubro de 2010. O
Stade de France doou quatro euros por cada
bilhete comprado por intermédio do clube.
Rotarianos de várias partes da França
assistiram à ópera e ajudaram a levantar
dinheiro suficiente para a compra de cerca de
23.600 doses de vacina contra a poliomielite.
Em setembro de 2011, o clube reeditou a
parceria com o estádio para uma apresentação

fora da cidade de Porto Elizabeth, na África do
Sul, não têm sapatos para usar, ficando
suscetíveis às infecções transmitidas pelo solo
e à sarna, entre outros riscos à saúde. Dan
Gensler, do Rotary Club de Coronado, na
Califórnia, Estados Unidos, ouviu a irmã Ethel
Normoyle falar sobre as crianças de
Missionvale na Convenção do RI de 2006 e
contatou a empresa de calçados TOMS, que
fornece um parte de sapatos novos para uma
criança necessitada a cada par vendido. O
clube e a TOMS trabalharam em conjunto para
levar o primeiro carregamento de sapatos
novos a Missionvale, em dezembro de 2010.
Até o momento, o clube ajudou a embarcar mais
de 80 mil pares para as crianças daquela
localidade.

(Com informações da revista Brasil Rotário de janeiro/12)

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
2012
Um novo ano de sucesso
José Antonio Figueiredo Antiório

E

stamos no ano de 2012 e quero enfatizar o meu desejo de que todos os rotarianos do Brasil e da
América do Sul em especial (Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador) que
fazem parte da região das zonas 22 A, B e 23 A, B e C estejam irmanados com o objetivo de
oferecer através do nosso perfil profissional e familiar muito carinho, esperança, otimismo, bondade e
trabalho a todas as comunidades em que os nossos Rotary Clubs estão instalados. Em 2012, vamos
continuar trabalhando em projetos do Rotary para que a humanidade tenha saúde, educação, trabalho,
prosperidade e paz, adquiridos pelo nosso empenho na busca de uma justiça social digna a seres
humanos e cidadãos.
Vamos avaliar
Chegamos ao meio do ano rotário 2011/12, momento de avaliarmos os pontos fortes e fracos de
nossos clubes. Para fazermos este diagnóstico, podemos comparar os nossos projetos e atividades
em relação a outros clubes do distrito ou até de outras partes do mundo.
É o momento de os rotarianos e os dirigentes de cada célula rotária fazerem a sua autoavaliação e das
suas tarefas, e também de se conscientizarem das recordações que o Rotary International oferece
para auxiliarmos o nosso próximo.
Conscientização rotária
No mês de janeiro, o Rotary dedica os seus esforços para que nós façamos uma reflexão a respeito da
Conscientização Rotária. Conscientizar no Rotary é conhecer a organização à qual nós pertencemos,
seus princípios, objetivos, programas e projetos que realizamos ou por realizar. Consciência no Rotary
é conhecer o nosso Manual de Procedimento, que orienta os detalhes que o Rotary sempre propôs
para auxiliarmos a humanidade.
Há cerca de dois meses, tive a oportunidade de ir à cidade paranaense de Maringá, onde visitei um
grande projeto de preservação do meio ambiente e, consequentemente, do planeta Terra, como
propôs o nosso saudoso presidente Paulo Viriato. Lá observei profissionais rotarianos da área de
agronomia plantando inúmeras árvores e formando um lindo bosque do Rotary. Rotarianos, clubes,
governadores e autoridades juntos trabalhando em um projeto cuja visibilidade é extraordinária e
realça a nossa imagem pública, pois aí vemos a verdadeira conscientização e parceria necessária na
busca do bem comum. Consciência no Rotary é a nossa participação nas Avenidas de Serviços
(Internos, Profissionais, à Comunidade, Internacionais e às Novas Gerações), na busca do
desenvolvimento do nosso quadro associativo e na captação de recursos para realização de projetos
por intermédio da Fundação Rotária
Tolerância zero ao redistritamento
Quero agradecer e parabenizar os rotarianos, equipes distritais, ex-governadores, atuais e futuros,
pois com a colaboração dos nossos coordenadores do Rotary, José Ubiracy e Alceu Eberhardt,
estamos bem pertinho de alcançar o número de 1.200 associados em todos os distritos brasileiros que
foram considerados como possíveis de redistritamento pela Junta Diretiva do Rotary International.
Conseguimos, também, em seis meses, crescer o número de rotarianos em aproximadamente 2.000,
ou seja, praticamente um distrito e meio. Esta é uma marca fantástica e que mostra o entusiasmo junto
ao Rotary International cada vez mais forte.
2º contribuinte mundial
Conseguimos, também, o segundo lugar em nível mundial com contribuições de 750 mil dólares à
Fundação Rotária, na semana dedicada às contribuições à erradicação da pólio, em um trabalho
magnifico dos coordenadores da Fundação Rotária, José Carlos Carvalho e Henrique Vasconcelos...
Vamos às conferências distritais
É momento, também, de nos juntarmos aos governadores 2011/12, equipe de homens e mulheres
valorosos que estão fazendo a nossa história de sucesso, para que eles coroem as suas sugestões nas
magníficas Conferências Distritais que estão planejando.
Peço ao Deus supremo que nos dê muita paz e saúde para que possamos Construir um Mundo Melhor,
Conhecendo a Nós Mesmos e Envolvendo a Humanidade.
José Antonio Figueiredo Antiório é diretor do Rotary International

