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Companheiros do Noroeste visitam
marco rotário em Punta Del Este
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. Durante cruzeiro marítimo realizado no final do mês de janeiro, um grupo
de companheiros do RCSP-Noroeste visitou um dos marcos rotários de
Punta Del Este, no Uruguai. Na viagem de dez dias houve vários
momentos de encontros rotários e muito companheirismo.
(Pág. 7).

Aos 127 anos, Pirituba
vive grande desenvolvimento
. Da origem no século XIX devido
a existência de grandes fazendas
de café, o distrito de Pirituba
chega aos 127 anos como polo de
desenvolvimento. Hoje, a região
transforma-se a olhos vistos,
sendo uma das preferidas para
empreendimentos de grande
porte.
(Págs. 8 e 10)
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ABTRF aprova
nova resolução
. A Associação Brasileira de The Rotary Foundation aprovou reesolução
que disciplina a outorga de reconhecimento válida para os distritos e
(Pág. 9)
clubes que efetuem doações à entidade.
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Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Pacaembu
RCSP-Parque Continental
RC Campinas Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
Rotário Interdistrital-Buenos Aires, AR

. E-mails
Elogio e agradecimento
"Parabéns pelo belo trabalho com a
elaboração deste boletim; isso é ser
rotariano".
José Roberto Nascimento, RC Mogi
das Cruzes, Oeste
"Muito obrigado, companheira, pelo envio
do boletim informativo nº 25 deste
clube".
Mario Chaves da Cunha, RC BrasiliaNorte, DF
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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 30 de janeiro no restaurante do
Hotel San Raphael, tendo os trabalhos sido abertos excepcionalmente pelo vice-presidente Hercules
Guilardi que após ler mensagem baseada em um texto de Paul Harris, convidou os presentes a
acompanhá-lo na saudação inicial às bandeiras hasteadas.
Protocolo Feito pelo companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini que enunciou a composição da mesa diretora
dos trabalhos desta reunião, conforme os lugares: nº 1 - vice-presidente Hercules Guilardi; nº 2 companheira e sócia honorária do RCSP-Noroeste, Naíde Aparecida Guilardi; nº 3 - primeirasecretária Celia Morau.
Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau relacionou a correspondência recebida na semana passada,
destacou a agenda das atividades rotárias e comentou o artigo sobre Mahatama Gandhi e o processo
da Paz, publicado na última edição do boletim informativo do nosso clube.
Companheirismo Apresentado pelo companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima que apresentou e comentou as datas
comemorativas e os aniversariantes da semana.
Tempo do presidente Após o intervalo do jantar, o presidente em exercício Hercules Guilardi reiniciou os trabalhos
cumprimentando o companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini pela palestra que proferiu na reunião
passada "Como nasce um líder", dizendo, ainda, que essas oportunidades devem ser incentivadas
para que outros companheiros falem sobre temas específicos, entendendo tratar-se de ocasiões
especiais nas quais podemos ampliar nossos conhecimentos. Prosseguindo, falou sobre a
importância do uso do pin rotário, conforme campanha lançada pelo companheiro Josino Bentes
Monteiro. E citou uma situação especial vivida por ele recentemente. Durante uma reunião de
trabalho em que acompanhava um cliente, o diretor da empresa visitada comentou que seu pai era
rotariano e coincidentemente, seu conhecido de longa data. A conversa fluiu amistosa, serviu para
quebrar o gelo e o formalismo da ocasião e contribuiu para que a reunião transcorresse em um
ambiente bem diferente de quando chegou.
Ainda fazendo uso da palavra, o presidente em exercício comentou os seguintes assuntos: reunião
conjunta do Rotary durante cruzeiro marítimo da Governadoria, que contou com a presença do
comandante, tendo tudo transcorrido de modo interessante e muito agradável; lembrou, ainda, que a
próxima viagem está programada para o período de 19 a 26 de janeiro de 2013 e há possibilidade de
se fazer pré-reseva deste já, o que resulta num preço diferenciado. Conferência Distrital - enfatizou a
importância do evento, lembrando que todos deveriam participar, pois o temário é muito rico e se trata
de uma oportunidade especial de fortalecermos nossa organização e ampliarmos nossos
conhecimentos sobre o Rotary
(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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Reis Gosta Golebski, Claudio Aleoni Arruda e
Thiago Rodrigues. É o primeiro livro sobre
acessibilidade, escrito por pessoas com
deficiência intelectual. Os autores foram
convidados para lançar o livro, em forma de
manual, em Nova York durante o 1º World Down
Syndrome Day, que será celebrado na sede da
ONU com a Conferência "Construir o nosso

Livro de jovens autores com
Síndrome de Down Dando continuidade à sua explanação, o
presidente em exercício falou sobre o livro
"Mude seu falar que eu mudo ou meu ouvir", de
autoria de um grupo de jovens com síndrome
de down. Trata-se do resultado de um projeto
voltado para orientação de professores e
supervisores que trabalham com crianças
portadoras dessa doença. O grupo se
desenvolveu tanto que hoje faz palestras e
seminários, lançaram o livro explicando
comotratar os deficientes. O livro "Mude Seu
Falar que Eu Mudo Meu Ouvir" visa mostrar
para os leitores um pouco mais sobre esse tipo
de deficiência. São sete autores, mais a
Associação Carpie Diem: Carolina Yuki Fijihira,
Ana Beatriz Pierre Paiva, Beatriz Ananias
Giordano, Carolina de Vecchio Maia, Carolina

futuro". E para isso, o grupo precisa de
recursos; por essa razão foi lançada campanha
de apoio financeiro, principalmente a um dos
jovens autores do livro, Thiago Rodrigues que
depende unicamente dessa ajuda para poder
viajar. Por essa razão, o presidente em
exercício disse que está trabalhando no
levantamento de recursos, como patrocínio do
RCSP-Noroeste e que qualquer contribuição
será bem-vinda.
Tempo livre O companheiro João Carlos dos Santos
comentou a viagem marítima acontecida no
período de 14 a 21 de janeiro, o chamado
Cruzeiro do Governador; disse que gostou
muito, foi a sua primeira viagem desse tipo, foi
tudo muito agradável e aproveitou bastante.
Destacou de modo especial a reunião rotária
constante da programação que foi aberta pelo
comandante e da qual participaram cerca de 40
pessoas, a maioria do Distrito 4420; disse que
5% da receita líquida da viagem são destinados
à Fundação Rotária e que é uma oportunidade
interessante para se fazer novas amizades e
praticar o companheirismo.
Em seguida, o companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini comentou a importância da data
de hoje, em que se comemora o Dia Mundial da
Não-Violência e faz referência à morte de
Gandhi, um pacifista que ainda é um marco da
paz em todo o mundo. Na sua opinião, Gandhi é
um símbolo e lamenta que os jovens não lhe
atribuam a importância devida e estejam se
afastando de valores como a solidariedade, a
ética e a educação.
Encerramento Nada mais havendo a ser tratado, o vicepresidente Hercules Guilardi agradeceu a
presença e colaboração de todos, deu os
trabalhos por encerrados convidando-os para
acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.
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Datas comemorativas
.6.7.8.9-

Fevereiro

Dia do Agente da Defesa Ambiental
Dia Nacional do Gráfico
Dia da Penitência
Dia do Frevo
Dia do Zelador
.10 - Dia do Atleta Profissional
.11 - Criação da Casa da Moeda
Dia Mundial do Enfermo
Criação da Casa da Moeda
. Um dos símbolos da soberania na Idade Média, pois cunhar
dinheiro era prerrogativa real, as Casas da Moeda chegaram cedo
ao Brasil, antes mesmo da Independência. O ciclo do ouro
precipitou a cunhagem de moeda metálica, com o duplo objetivo de
fornecer meio circulante à colônia e de arrecadar tributos como a
Senhoriagem e a Braçagem.
Antes mesmo de se iniciar o ciclo do ouro, a Coroa Portuguesa, por
volta de 1644, determinou a criação de uma casa da moeda em
São Paulo, para aproveitar o metal ali extraído. Nomeou
funcionários, expediu regimentos e tomou outras medidas para
estabelecê-la, mas até hoje não se conhece nenhum exemplar de
moeda que tenha sido conhado nela.
Nos anos que se seguiram, a Coroa criou diversas oficinas
monetárias na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Vicente,
para recunhar moedas já em circulação. Com a descoberta do ouro
em Minas Gerais, a abundância do metal justificou a criação, em
1694, de uma casa da moeda na Bahia, posteriormente transferida
para o Rio de Janeiro e depois para Pernambuco, de onde voltou
para o Rio de Janeiro, em 1702. Em 1714, instalou-se novamente
uma casa da moeda na Bahia, outra foi implantada em Vila Rica,
em 1725. Assim, três casas existiram simultaneamente nessa
ocasião. Mais tarde, criaram-se outras em Goiás e em Cuiabá, mas
a primeira nunca se instalou e a segunda teria sido mera oficina da
Casa da Fundição, incumbida de remarcar moedas espanholas.
Depois da independência, foi criada uma casa da moeda em
Cachoeira, na Bahia, para atender às forças brasileiras, que
tinham nessa vila o seu centro de operações contra as forças
portuguesas aquarteladas em Salvador. A princípio, as Casas da
Moeda eram dirigidas por um provedor e por um superintendente.
Mais tarde, por volta de 1725, desapareceu a figura do superintendente.
E, no final do Império, o cargo de provedor foi transformado em
diretor. O pessoal das casas da moeda incluia tesoureiros,
escrivães, fundidores, cunhadores, ensaiadores, guarda-cunho,
abridor de cunho, juiz de balança, fiéis do ouro e da prata, além de
meirinhos e outros auxiliares.
A esse pessoal acresciam os chamados "moedeiros do número",
comerciantes e cidadãos abastados, que tinham a obrigação de
servir uma vez por ano como "moedeiros da semana", incumbidos,
possivelmente, de funções meramente fiscalizadoras.
Eram repartições internas da Casa da Moeda a Casa das Feituras,
a Casa das Fieiras e a Casa do Cunho. Segundo Cleber Baptista
Gonçalves, modernamente, se considera que a reunião das
oficinas de fundições, laminação, corte, gravura e cunhagem
caracteriza uma Casa da Moeda.
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Agenda
6 de fevereiro
Reunião Ordinária - Companheirismo
Hotel San Raphael - 2º andar
20h30
13 de fevereiro
Reunião Ordinária
Palestra: Mês da Compreensão Mundial
20h30
20 de fevereiro
Reunião suspensa
Carnaval
27 de fevereiro
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas
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Ações rotárias
Fevereiro
Mês da Compreensão Mundial
. Fevereiro foi inicialmente escolhido como o Mês da Compreensão Mundial devido ao fato
de que nele se celebra, no dia 23, o aniversário de fundação do Rotary International. Para
comemorá-lo, os Rotary Clubs são incentivados a apresentarem programas que tenham por
objetivo a promoção da compreensão e da boa vontade mundial. Incentiva-se, também, a
implementação de projetos de Serviços à Comunidade Mundial em outras partes do mundo.

Quantos somos
No mundo
Número de clubes: 34.247
Total de rotarianos: 1.217.325
Países e regiões onde o Rotary está presente: 216
Número de distritos rotários: 533
Rotaract Clubs: 9.046 (em 171 países)
Total de rotaractianos: 208.058
Interact Clubs: 13.974 (em 135 países)
Total de interactianos: 321.402
Núcleos Rotários de Desenvolvimento
Comunitário: 7.365 (em 80 paises)
Total de voluntários não-rotarianos: 169.395

No Brasil
Número de clubes: 2.374
Total de rotarianos: 56.278
Número de distritos rotários: 38
Rotaract Clubs: 697
Total de rotaractianos: 16.031
Interact Clubs: 786
Total de interactianos: 18.078
Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário: 327
Total de voluntários não-rotarianos: 7.521
(Fonte: Revista Brasil Rotário, janeiro/12)

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

Campanha do Pé Calçado é permanente
Desde a sua criação em julho de 2002, a Campanha
do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" arrecadou mais de
trinta e três mil pares de sapatos o que permitiu o
atendimento de muitas instituições e comunidades
carentes de várias regiões da Capital e de outros
municípios do Estado de São Paulo. No entanto, as
necessidades são sempre crescentes e a
Campanha continua mobilizada para atender da
melhor maneira possível os pedidos que recebe. Os
donativos podem ser entregues nos dias de reunião
do RCSP-Noroeste - segundas-feiras, a partir das 20
horas, no Hotel San Raphael Largo do Arouche, 150,
1º andar Centro e nos dias úteis, horário comercial,
na sede da Leone Equipamentos, aos cuidados do
companheiro Bruno Leone, à Rua Luigi Greco, 192,
Barra Funda; telefones: 3393-3636 e 3392-6277.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Companheirismo
Companheirismo em alto mar

A viagem, muito animada, foi marcada pelo excelente
companheirismo; no grupo do Noroeste estavam o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus, Bruno
Leone, Maria Cristina da Silva e Orestes Gerodetti,
acompanhados de seus familiares. Participaram,
ainda, do cruzeiro companheiros de diversos clubes
dos distritos 4420, 4430 e 4610.
Na reunião rotária constante da programação do
Costa Fortuna, os companheiros do Noroeste
distribuiram folders promocionais da Campanha do Pé
Calçado "Marcelo Guilardi" e material institucional
sobre o Rotary International.
Durante passeio de companheirismo em Punta Del
Leste, no Uruguai, os rotarianos do Noroeste
aproveitaram para visitar um marco rotário da cidade e
registrar o fato, conforme mostram as fotos.
Um animado grupo familiar de companheiros do
RCSP-Noroeste participou do cruzeiro marítimo
Costa Fortuna, realizado no período de 22 a 31 de
janeiro. fazendo o roteiro Santos-Buenos Aires.

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:

. Na quarta-feira, 8 de fevereiro, o companheiro Vinicius
Peppe Leone completa dois anos de filiação ao Rotary
Club São Paulo-Noroeste.
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Acontece na região
Solenidades cívicas e festa popular
marcam o aniversário de Pirituba
Para comemorar os 127 anos de criação do distrito de Pirituba, vários eventos
estão acontecendo na região. No sábado, 28 de janeiro, a comunidade se
reuniu no auditório da Biblioteca Brito Broca para assistir a um vídeo histórico
produzido pelos alunos da Escola Municipal de Educação Monteiro Lobato.
Historiadores e representantes de vários segmentos da sociedade local
participaram do evento. E na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, houve sessão
solene da Câmara Municipal de São Paulo na sede da Associação Comercial
de São Paulo-Distrital Noroeste, ocasião em que líderes comunitários,
comerciantes, esportistas, educadores, empresários e profissionais liberais
foram homenageados. A iniciativa da sessão solene foi do vereador Eliseu
Gabriel, que foi abrilhantada pela Corporação Musical da Guarda Civil
Metropolitana e um coral formado por munícipes voluntários. Entre os
homenageados estava a líder comunitária e coordenadora do NRDC Vida e
Esperança, Terezinha Abreu Sousa, uma das mais aplaudidas da noite.
Atuando há mais de 40 anos como liderança voluntária nos segmentos da
saúde e do idoso, Terezinha é uma das personalidades mais queridas e
respeitadas da região.
E as comemorações do aniversário de Pirituba prosseguem no dia 31 de
março no Espaço 951 da Avenida Mutinga, estando previstas feira de saúde e
cidadania, ações educacionais, ecológicas e esportivas e show musical,
abrilhantado por artistas do bairro.
E mais uma sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo marca o
aniversário de Pirituba. Desta vez, por iniciativa do vereador Claudinho de
Souza, será realizada dia 2 de março, às 19h30, no Clube Desportivo da
Comunidade São José. Os nomes dos homenageados serão divulgados
oportunamente.

Marketing voltado para empresários
. O Sebrae-SP realiza em Pirituba, dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas, nova edição do Circuito Sebrae,
com o tema "Marketing com Resultados", que visa reunir micros e pequenos empresários para debater
maneiras de atrair clientes por meio de uma divulgação criativa e eficiente. Além da palestra, acontece uma
atividade interativa em que os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas experiências sobre o
assunto.
O evento acontece no Buffet Athenas, que fica na Avenida Cristo Rei, 289, Pirituba. As inscrições podem ser
feitas gratuitamente pelos telefones: 0800 570 0800 ou 3943-7703 e 3991-4848.

Arte é coisa de criança
. Até o dia 17 de fevereiro, a Fundação Stickel oferece aulas de desenho, escultura e xitogravura para crian- ças,
além de sessões de cinema. Tudo grátis, na Casa de Cultura da Brasilândia, que fica na Praça Benedicta
Cavalheiro, s/nº, Vila Brasilândia. O telefone para informações é (11) 3922-7664.

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
Reconhecimento a um atleta exemplar
. O jogador de futebol de salão Falcão recebeu recentemente o
reconhecimento Paul Harris por participar na divulgação das
campanhas de vacinação. A parceria com a Confederação Brasileira
de Futebol de Salão e com a Federação Roraimense de Futebol de
Salão permitiu a entrega feita no intervalo da partida entre a seleção
brasileira e a seleção de Roraima. A homenagem foi prestada dia 25
de janeiro em Boa Vista. O presidente do RC de Boa Vista-Caçari,
Wagner Seleme Possebon, entregou o diploma enquanto o
presidente da FPFS, Osmar de Matos, entregou a medalha. Coube
ao presidente do Rotaract Club de Boa Vista-Evolução, Marcio da
Silva Lima, colocar o distintivo na camisa do homenageado.
O atleta, que foi muito aplaudido no ato da homenagem, é
considerado, há anos, o melhor jogador da modalidade no mundo.
Falcão gravou mensagem para rádio durante a administração do
Governador 2008/2009, Valdir Fiedler, do Distrito 4650, em trabalho
do RC de Jaraguá do Sul (SC). A gravação, a locução e a edição
foram cortesia do radialista Joe Junior, da rádio Studio FM daquela
cidade. A pedido do Grupo de Apoio à Imagem Pública do Rotary no
Brasil do período, o companheiro Virgilio Pina, do RC de SantosJosé Bonifácio fez a doação do título. Falcão considerou o trabalho
natural na vida de quem tem responsabilidade social como
personalidade pública.

Resolução da ABTRF disciplina reconhecimentos
. A Associação Brasileira da The Rotary Foundation aprovou resolução que disciplina a outorga de
reconhecimento para os distritos rotários e Rotary Clubs doadores. A resolução é válida para os distritos e
clubes que efetuem doações diretamente à ABTRF. Pela nova regra, a entidade concederá
reconhecimentos, de acordo com os seguintes critérios: certificado de agradecimento social, diploma de
agradecimento social e diploma de mérito social, de acordo com os valores das doações. Para facilitar o
desenvolvimento e rápida execução da nova resolução, o distrito rotário ou o Rotary Club deverá, sempre
que necessário, manter contato direto com o coordenador ou o assistente da sua zona ou o membro regional
da sua região da Comissão de Assessoramento da ABTRF. O coordenador da entidade é o EGD José Luiz
Fonseca, e-mail: joselfon@amcham.com.br , telefone: (011) 3822-0680.

Palestra sobre atividades culturais
. O RCSP-Mooca recebe como palestrante na quarta-feira, 8 de fevereiro, o secretário de Cultura do Estado
de São Paulo Andrea Matarazzo, que falará sobre atividades culturais. O evento acontece às 12h30, no
Centro Social Santa Maria Goretti, à Rua Orvile Derbi, 254, 2º andar, bairro da Mooca. Na mesma
oportunidade, o RCSP Mooca realiza reunião conjunta com o RCSP-Liberdade.

Lapa perde um
grande companheiro
. Os meios rotários, principalmente do
Distrito 4610, estão consternados com o
trágico falecimento de Neville Mordini, past
presidente do RCSP-Lapa , gestão
2010/2011. Ele era empresário, radicado
no bairro da Lapa, em São Paulo e um dos
associados mais antigos do clube rotário. A
missa de sétimo por intenção do
companheiro Neville Mordini será
celebrada dia 7 de fevereiro, terça-feira, às
19h30, na Paróquia Dom Bosco, à Rua
Cerro Corá, esquina com a Rua Pio XI, Alto
da Lapa.

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
Pirituba comemora 127 anos
A região que abrange os distritos de Pirituba,
Jaraguá e São Domingos tem uma
população de aproximadamente 300 mil
habitantes, em uma área de 54,7 quilômetros
quadrados. Está localizado na zona noroeste
da cidade. Sua origem no século XIX deve-se
à existência de grandes fazendas de café,
sendo as principais: a fazenda Barreto, de
propriedade do médico resendense Luiz
Pereira Barreto; a Fazenda do brigadeiro
Tobias e a Fazenda Jaraguá.
Com grande influência política dos
fazendeiros e a grande importãncia do café,
constriuiram a estação para receber os
carregamentos que se destinavam ao porto
de Santos.
O nome de Pirituba é o resultado da palavra
"piri", que significa vegetação de brejo e com
o aumento "tuba", que na língua tupi significa
muito. Pirituba tem como referência histórica
a inauguração da Estação de Trem em 1º de
fevereiro de 1885.
A Fazenda Barreto, com a morte do seu
proprietário em 1922, foi partilhada entre
seus herdeiros. Nesse mesmo ano, foi
loteada a primeira partilha da fazenda e em
1926, foi loteada a segunda partilha. Essas
duas vilas somadas ao núcleo inicial que se
desenvolveu ao lado da estação, vieram a se
constituir no núcleo principal de
desenvolvimento do bairro.
Posteriormente, outras partes da Fazenda
Barreto foram loteadas dando lugar à
formação de novas vilas, como a Vila Bonilha

Vila Zatt, Vila Maria Trindade, Vila Mirante e
Jardim São José.
O Paque São Domingos tem sua origem nas
fazendas do coronel Anastácio de Freitas
Trancoso, que cultivava cereais, café e chá.
Com a morte do coronel em 1839, seus
descendentes venderam, em 1856, a
fazenda ao brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar e a sua mulher Domitila de Castro, a
marquesa de Santos.
Em 1917, a Companhia Armour do Brasil
compra as fazendas Anastácio e Capuava. A
partir de 1950, parte das terras são loteadas
pela Novo Mundo Investimentos Ltda., que
as adquiriu da Cia. Armour, dando origem ao
Parque São Domingos.
O nome do bairro é em homenagem ao santo
católico São Domingos Sávio.

O bairro nasceu a partir de uma fazenda adquirida pelo coronel Anastácio de Freitas, que veio a ser
adquirida pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e a Marquesa de Santos. A partir de 1917, a fazenda é
adquirida pela Companhia Armour e a área destinada à criação de gado de corte foi dada à Cia. City, que
urbanizou esta região.
Atualmente, é um dos polos industriais da cidade, com várias indústrias instaladas e residências diversas,
com grande aumento de edifícios, além da retirada de favelas da região e deslocamentos para os CDHUs.
Foi sede de um dos clubes holandeses mais tradicionais de São Paulo, a Casa de Nassau. E ao decorrer
dos tempos sofreu forte influência de colônias de ingleses, de russos e de italianos que vieram trabalhar nas
indústrias do bairro no início do século XX. O bairro também é cortado pela linha A da CPTM, antiga Estrada
de Ferro Santos a Jundiaí, e circundado pelas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera.
Área - 17,1 Km2
População (estimada) - 165.800
IDHM - 0,841
Pirituba ocupa a 54ª posição no ranking Índice do Desenvolvimento Humano Municipal entre os 96 distritos
da cidade.
E o distrito tem sete unidades de desenvolvimento municipal: Pirituba, Jardim Felicidade, Recanto
Anastácio, Santa Mônica, Vila Bonilha, Vila Renato e Vila Zatt.

