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Evento será realizado na sede da ONU em março e o Rotary Club São PauloNoroeste coordena campanha de patrocínio de um grupo de jovens brasileiros,
portadores da Síndrome de Down, que proferirá palestra na Conferência. O
projeto de patrocínio é coordenado pelo vice-presidente Hercules Guilardi e já
encontra boa receptividade entre os rotarianos.
(Pág. 6)

São Paulo já está no
ritmo do Carnaval

Senado Federal homenageia os
107 anos do Rotary International

A cidade está com tudo preparado
para garantir a folia nas festas dos
blocos e bandas de rua e para os
grandes desfiles das escolas no
Sambódromo do Anhembi. (Pág. 10)

. Uma sessão solene do Senado
Federal, dia 27 de fevereiro, vai
homenagear a nossa organização, que
chega aos 107 anos como uma das
mais vigorosas do mundo.
(Pág. 9)
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Correspondência recebida
Boletins
RCSP-Memorial da América Latina
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Fortaleza-Dunas, CE
Rotário Interdistrital, Lanus,
Buenos Aires, AR
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Carta mensal da Governadoria Distrito
4430, dez/11
Carta mensal da Governadoria - Distrito
4560, fev/12
Revista Brasil Rotário, fev/12

E-mails
Elogios e cumprimentos
"Como sempre é um prazer receber o
vosso boletim. É bom saber neste lado do
Atlântico o que se vai fazendo por aí.
Muitos parabéns e continuem a não se
esquecerem de nós, com as vossas
notícias".
Esmeralda Trindade, RC Carnaxide,
Portugal, D 1960
"Parabéns pelo excelente boletim, rico em
informações rotárias e culturais. Abraço
a todos os companheiros do RCSPNoroeste".
Juvenal Antonio da Silva, EGD 2009/10,
D 4430
"Toda vez que leio o boletim de um clube,
fico mais culto, pois sempre nos traz
ensinamentos".
Ennio Caramella, governador do Distrito
4430
"Agradeço a atenção para com o Distrito
4560 e comigo. Um grande abraço e
obrigada pelo belo boletim".
Ana Maria Horta Ribeiro
"Obrigado pelo envio do boletim.
Saudações rotárias e os melhores
cumprimentos".
Antonio Falcao, Portugal
"Agradeço envio do excelente boletim".
Salvador Strazzeri, EGD 1994/95

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Relato da última reunião
Abertura O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia 6 de fevereiro no restaurante do
Hotel San Raphael, tendo o presidente Edinaldo
Raimundo de Jesus aberto os trabalhos lendo a
mensagem do dia, baseada em uma reflexão de
Paul Harris, preparada especialmente para a
ocasião e convidando 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: número 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; número 2 - vice-presidente e
sócio fundador do RCSP-Noroeste, Hercules
Guilardi; número 3 - primeira-secretária Celia Morau.
E agradeceu a presença do convidado Cirlã Brasil.

Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau destacou a
correspondência recebida na semana, conforme
publicado na última edição do boletim informativo do
Clube; divulgou a agenda de reuniões do mês de
fevereiro, deu informações sobre a Conferência
Distrital que será realizada no período de 17 a 20 de
maio no Hotel Vacance, em Águas de Lindóia; e
comentou a homenagem prestada à coordenadora
do NRDC Vida e Esperança, Terezinha Abreu Sousa,
na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, quando recebeu
diploma de mérito outorgado pela Câmara Municipal
de São Paulo, na sessão solene acontecida na sede
da Associação Comercial de São Paulo-Distrital
Noroeste, alusiva ao 127° aniversário do bairro de
Pirituba; tendo, ainda, a primeira-secretária proposto
um voto de congratulações à senhora Terezinha
Abreu Sousa pela merecida homenagem.

Companheirismo A past presidente Maria Cristina da Silva apresentou
e comentou as datas comemorativas e os
aniversários da semana. E atendendo solicitação do
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus falou sobre
a viagem marítima de companheirismo que participou no período de 22 a 30 de janeiro, com o trajeto
Santos-Buenos Aires-Santos. A companheira Maria
Cristina disse que a viagem foi muito prazerosa,
proveitosa e que tudo transcorreu num clima de
amizade e agradável espírito rotário. Teve oportunidade de se confraternizar com a maioria dos
companheiros e companheiras do distrito 4430, bem
como com outros dos distritos 4420 e 4610; os
passeios em Punta Del Leste e em Buenos Aires
foram muito interessantes e a reunião no navio com
o governador correspondeu à expectativa e contou
com a presença do comandante, prestigiando todos
os rotarianos.
Fundação Rotária A companheira e past presidente Ana Isabel
Vergueiro Lobo iniciou sua explanação dando uma
boa notícia aos rotarianos em geral: há um ano não é
registrado nenhum caso de poliomielite na Índia,
lembrando, ainda, que no Brasil a doença está
erradicada há muito tempo. Diante desse resultado
favorável, solicitou a reflexão dos companheiros,
ressaltando que se isso ocorre é porque
contribuimos e oferecemos condições à Fundação
Rotária de aplicar o seu programa de erradicação da
Polio em todos os países onde está presente.
Finalizando, solicitou o empenho dos companheiros
ainda não contribuintes neste ano rotário que
regularizem os pagamentos pois necessita fechar o
relatório das contribuições do RCSP-Noroeste até o
final deste mês.

(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
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Tempo do presidente Após o intervalo do jantar, o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus dirigiu-se aos companheiros
sobre os seguintes assuntos, constantes da pauta
desta reunião: Viagem de companheirismo - falou da
sua satisfação em estar de volta depois de uma
agradabilíssima viagem de companheirismo no
navio Costa Fortuna, quando tudo correspondeu à
sua expectativa - o clima de camaradagem, a reunião
conjunta dos governadores que foi prestigiada pelos
oficiais e comandante do navio; e reiterou que é
sempre muito bom poder viajar com os
companheiros e seus familiares, é um tempo muito
especial e que vale a pena ser repetido sempre que
possível. Conferência Distrital - Reiterou as
informações sobre o evento e disse que amanhã
entrará em contato com a secretaria do Governador
do Distrito 4430 para providenciar a inscrição dos
companheiros que já confirmaram presença. Mês da
Compreensão Mundial - Solicitou que seja
programada palestra sobre o tema, dia 27 de
fevereiro, conforme consta no Plano de Atividades do
nosso clube, ano rotário 2011/2012. Palestra sobre
Imposto de Renda - Prosseguindo, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus disse que programará
uma palestra no mês de março, voltada para
pessoas físicas, com o objetivo de esclarecer e
informar sobre esse encargo, lembrando, ainda, que
todos devem ficar atentos para não incorrer em
multas e perda do prazo na entrega da declaração
anual do imposto de renda. Outros assuntos como
doações e patrocinio baseado em leis de incentivo
fiscal também serão abordados nesta palestra.
Assembléia Geral - Disse o presidente que havia
marcado uma Assembléia Geral para o dia 20, mas
devido ao feriado de Carnaval, e não havendo
reunião nesse dia, está transferindo-a para a
semana seguinte, dia 27 de fevereiro, às 19 horas.
Calendário de eventos - Lembrou que há várias
reuniões de companheirismo programadas para os
meses de março (churrasco na chácara do
companheiro Adenilson), abril (crepe na residência
do companheiro Orestes) e maio (noite da pizza e
vinho na sua casa) e que todos já devem ir se
preparando para esses eventos, que são muito
importantes para arrecadação de fundos voltados
aos projetos sociais do nosso clube. Doação de
material escolar - leu pedido formulado pelo
Conselho da Mulher da Associação Comercial de
São Paulo, que está promovendo campanha de
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doação de material escolar para as escolas públicas
da região Noroeste de São Paulo, sendo que as
doações devem ser feitas até o dia 27 de fevereiro,
solicitando aos que puderem contribuir que o façam
até esta data.

Tempo livre O vice-presidente Hercules Guilardi reportou-se ao
projeto de um grupo de jovens escritores e
palestrantes, portadores da Síndrome de Down, que
lançou um livro "Mude Seu Falar que Eu Mudo Meu
Ouvir", lembrando que já havia falado deste projeto
na reunião passada. Ele está coordenando uma
campanha de arrecadação de fundos para subsidiar
a ida desse grupo, principalmente do jovem Thiago
Rodrigues , a Nova York para participar de um evento
na sede da ONU dia 23 de março - o World Down
Syndrome Day. Disse que por conhecer e
acompanhar o trabalho desse grupo desde o início e
que resultou no lançamento desse livro, propôs que
o RCSP-Noroeste liderasse essa campanha de
patrocinio, pois desta maneira o nosso Clube será
divulgado na ONU e promoverá importante projeto
de inclusão social; complementando, esclareceu
como devem ser feitas as doações e que ele e sua
esposa, a companheira Naíde, estão bastante
empenhado e contam com a colaboração de todos
os companheiros do Noroeste nesta empreitada.
Em seguida, o presidente fez a entrega de uma
flâmula do nosso clube ao visitante Cirlã Brasil,
convidado do companheiro Bruno Leone, pela
participação nesta reunião do Noroeste, agradeceu
a presença dele e o convidou a visitar o nosso clube
sempre que possível.
Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus encerrou os trabalhos
desta reunião agradecendo, uma vez mais, a
presença de todos os companheiros e dos
convidados Cirlã Brasil, Naide Guilardi e Helena
Santarelli, solicitando a todos que o
acompanhassem na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas
Fevereiro
. 13 - Dia Mundial do Rádio
. 14 - Dia do Amor
Dia da Amizade
Dia do Botonista (Futebol de Botão)
. 15 - Dia Mundial da Hanseníase
. 16 - Dia do Repórter
. 17 - Dia da Comissão Especial Contra
Crimes de Tortura
. 18 - Dia da Unidade Nacional
. 19 - CARNAVAL
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Agenda
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
5 de março
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
Programe-se!
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Faça desde já a sua inscrição!

. 20 - CARNAVAL
Dia do Esporte e do Esportista
. 21 - CARNAVAL
Dia do Cumpra-se (1821)
Dia Internacional da Língua Materna
. 22 - Cátedra de São Pedro Apóstolo
. 23 - DIA DO ROTARY E DO ROTARIANO
Dia da Paz Mundial
Dia da Sedução
Dia do Agente Fiscal
Dia da Compreensão
. 24 - Promulgação da Primeira Constituição
Republicana (1891)
. 25 - Dia das Comunicações
. 26 - Dia do Comediante

Companheirismo
. Mariana, filha dos companheiros Naíde
Aparecida e Hercules Guilardi, aniversaria
na quarta-feira, 15 de fevereiro.
. A aniversariante do dia 16 é Eudima Basilio
dos Reis Monteiro, esposa do companheiro
Josino Bentes Monteiro.
. Dia 18 de fevereiro é dia de cumprimentar o
aniversariante Fabrizio Davide Pietro
Torrini, nosso companheiro do RCSPNoroeste.
. E no dia 23 de fevereiro, aniversariam os
gêmeos Dirley e Dilermando, filhos do
companheiro e past presidente Josino Bentes
Monteiro.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

6

Boas ações
Livro de jovens autores com
Síndrome de Down
. Recentemente, o companheiro e sócio-fundador
do RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi,
apresentou um trabalho de largo alcance
realizado por um grupo de jovens com síndrome
de down, que resultou no lançamento do livro
"Mude seu falar que eu mudo ou meu ouvir". Tratase, em síntese, 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 como tratar os deficientes e em março
deverá participar do 21º World Down Syndrome
Day, na sede da ONU, em Nova York. E para isso,
o grupo precisa de recursos; por essa razão o
companheiro Hercules Guilardi está coordenando

Desabrigados da Favela do
Coruja precisam de ajuda
. O incêndio ocorrido na semana passada na
Favela do Coruja, na Vila Guilherme, zona norte
de São Paulo, deixou muitos moradores
desabrigados; eles estão sendo acolhidos em
uma creche da região e a maioria das crianças
de 0 a 5 anos está sem roupas e descalça. A
direção da creche tem procurado atendê-las na
medida do possível mas ainda falta muito para
devolver um pouco de dignidade às crianças e
também aos adultos.
O gestor administrativo da Associação Amigos
da Vila Guilherme Michel Wiazonski faz um
apelo à população e às entidades da zona norte
para colaborarem na campanha de doação de
roupas e calçados infantis e também para os
adultos.
Tudo o que for arrecadado será distribuído pela

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

a campanha de apoio financeiro, principalmente a
um dos jovens autores do livro, Thiago Rodrigues
que depende unicamente dessa ajuda para poder
viajar.
O objetivo é arrecadar R$ 4.000,00 para as
despesas. Alguns patrocinadores já aderiram à
campanha, porém há necessidade de mais
contribuições. Os que puderem contribuir, devem
enviar e-mail para hguilardi@uol.com.br com o
valor da contribuição e a arrecadação será feita
nas reuniõs do Noroeste ou posteriormente. Este é
um projeto de inclusão social do RCSP-Noroeste
para este ano rotário. A arrecadação já atingiu
50% do valor estabelecido e o Rotary Club
Freguesia do Ó, afilhado do Noroeste, já
contribuiu.

associação às crianças e pais que frequentam a
creche. O gestor Michel Wiazonski coloca-se à
disposição para orientar os doares por meio dos
telefones: 6778-0432 e 2901-1959.

ONG pede ajuda
para criar Telecentro
. A associação Estrela do Amanhã lidera um
movimento para instalação de um Telecentro
em sua sede, para atender crianças e
adolescentes da comunidade da Vila Carbone,
no bairro do Limão.
E devido a entraves burocráticos o seu projeto
não foi atendido pelo setor público. Por essa
razão, a presidente da ONG, Cida Christensen,
recorre à compreensão da comunidade para
doação de computadores, mesmo usados e
que precisem de reparos para serem colocados
em funcionamento.
Quem puder fazer doação desse tipo de
equipamento pode entrar em contato com ela
pelos telefones: 3932-0194 e 8510-1746 e no email: estrelaamanha@gmail.com A ONG
Estrela do Amanhâ: Um Caminho de Amor à
Educação fica na Rua dos Rodrigues, 116, Vila
Carone, bairro do Limão e tem por objetivo
promover através da educação, cultura e lazer,
programas sócio-educativos, acreditando que
este é o único caminho que transforma a
realidade social e garante os direitos humanos
da cidadania, igualdade e bem-estar social.
Para mais informações, visite o site:
www.ongestreladoamanha.blogspot.com

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Afinal, o que é um Rotary Club?
Como descrever uma organização como o Rotary? Existem as inúmeras características de um Rotary Club, bem
como as atividades de mais de um milhão de rotarianos. Podemos mencionar a prestação de serviços, a
internacionalidade, o companheirismo, as classificações de cada uma das profissões, o fomento da boa vontade e
da compreensão mundial, a promoção dos altos padrões de ética profissional, a ajuda aos nossos semelhantes,
etc.
Em 1976, o conselho diretor do Rotary International interessou-se em criar uma definição concisa dos aspectos
fundamentais do Rotary. Solicitou-se a ajuda de três pessoas que estavam na época atuando na comissão de
relações públicas do Rotary e pediu-se que chegassem a uma definição da organização que pudesse ser
englobada em apenas uma sentença. Após inúmeras minutas, chegou-se à seguinte definição, que tem sido
usada desde então nas diversas publicações da entidade: "Rotary é uma organização de líderes de negócios e
profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética
em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo!.
Vale a pena decorar esta definição de 40 palavras para recitá-la quando alguém perguntar: "Mas, o que é um
Rotary Club"?

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)

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
Tendal da Lapa recebe exposição de carros de boi

. O artista plástico Nato L. homenageia por meio de suas obras e sua coleção de carros de boi um lado da história
da cidade pouco conhecida pelos paulistanos.
Nato L., como é mais conhecido, mostra nesta exposição a importância do primeiro meio de transporte de
cargas utilizado nos caminhos - Caminho do Carro, Caminhos do Ibirapuera e Baixa do Curral, hoje reuniões da
Avenida Paulista, Anhangabaú, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, Vila Mariana e Santo Amaro, da Vila de São
Paulo de Piratininga nos séculos 16 ao 19, mas quase esquecido pelos paulistanos.
A mostra é uma homenagem à cidade, além de mais 10 telas e painéis com o tema Carros de Boi, todos pintados
sobre óleo. Como marca registrada do artista, a exposição conta com cerca de 10 carros de boi expostos no
jardim do Tendal, entre eles alguns com mais de 120 anos. Todas as peças foram garimpadas pessoalmente
pelo artista em diferentes estados do Brasil e fazem parte do seu acervo pessoal.
A exposição Carros de Boi, Caminhos de Piratininga fica no Tendal da Lapa, Rua Guaicurus, 1100, até 25 de
março e pode ser vista de segunda-feira a sábado, das 9 às 22 horas e domingo, das 13 às 17 horas. Entrada
franca.

Marketing de Resultados para pequenos 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 Circuito Sebrae é uma maratona de encontros empresariais que acontece em todo o Estado de São Paulo
levando temas para a melhoria na gestão das micro e pequenas empresas que representam 98% dos negócios
formalmente constituídos no Estado de São Paulo.
O evento em Pirituba acontece no Buffet Athenas, que fica na Avenida Cristo Rei, 289; as inscrições podem ser
feitas gratuitamente pelos telefones: 0800 570 0800 ou 3943-6898 e 3991-4848.

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

Sessão solene da Câmara
homenageia Vila Brasilândia
. Líderes comunitários de várias áreas de atuação
como esporte, cultural e social foram convidados e
participaram de reuniões para definir nomes de
ilustres moradores da Vila Brasilândia, que serão
homenageados na sessão solene da Câmara
Municipal, que será realizada no bairro na
segunda-feira, dia 13 de fevereiro, às 19h30.
Este ano, a sessão solene acontece na Casa de
Cultura da Brasilândia, que fica na Praça
Benedicta Cavalheiro, s/nº, esquina da Estrada do
Sabão com a Rua Raulino Galdino. Toda a
comunidade está convidada para o evento que é
realizado no bairro desde 2006 por iniciativa do
vereador Claudinho de Souza.
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Acontecimentos rotários
Rotary será homenageado
no Senado
. Para marcar a data de fundação do Rotary
International, ocorrida em 23 de fevereiro de 1905,
o Senado Federal estará prestando homenagem a
nossa organização. A participação da homenagem
está sendo feita pelo governador do Distrito 4530,
Júlio Cezar Pimentel de Santana.
A sessão solene será realizada dia 27 de fevereiro,
segunda-feira, às 11 horas e é alusiva aos 107 anos
de fundação do R I.
No mesmo dia, às 19 horas, no plenário da Câmara
Legislativa do GDF, o Rotary mais uma vez será
homenageado. Esses reconhecimentos
promoverão de maneira acentuada a imagem
pública do Rotary.
A propositura da sessão especial no Senado Federal é do senador Valdir Raupp. As confirmações de
presença devem ser feitas pelos telefones (61)
3303-1582, 3303-1993, faz (61) 3303-1067 ou pelo
e-mail: srpeventos@senado.gov.br
A sessão solene será transmitida ao vivo pela TV
Senado.

Abertas inscrições
para intercâmbio internacional
. Encontram-se abertas as inscrições para
participação no Programa de Intercâmbio de Jovens
(YEP) do Distrito 4510 do Rotary International na
região centro-oeste do interior do Estado de São
Paulo. Segundo o governador do Distrito, o jornalista
Marcio Medeiros, associado do Rotary Club de
Marilia-Pioneiro, existem quatro programas
disponíveis e os clubes devem iniciar o processo de
indicação o quanto antes. "Quanto mais cedo o
envolvimento, melhor a preparação da família e do
candidato", disse o dirigente.
Os quatro programas disponíveis são: Longa
Duração, Curta Duração, Programa de Bolsa e o de
Novas Gerações. Eles variam de 12 meses a 12
semanas; exceto o de Novas Gerações, os demais
necessitam de treinamento e exame classificatório.
Os jovens interessados devem procurar um Rotary
Club que precisa indicá-los. Todos os detalhes, as
regras e o formato do programa estão disponíveis no
site: www.yep4510.org.br
De acordo com o
coordenador distrital do Programa de Intercâmbio de
Jovens, Francisco Tadeu Ferro, associado do Rotary
Club de Bauru, qualquer pessoa interessada deve
procurar um Rotary Club, estar enquadrada dentro
das regras distritais e começar a se preparar. Uma
vez dentro das regras, qualquer jovem pode
participar.
As inscrições para o Programa de Intercâmbio de
Jovens do Distrito 4510 encerram-se dia 15 de
março deste ano.

RCSP Pirituba comemora
13 anos de fundação

. A reunião festiva do 13º aniversário de
fundação do Rotary Club São Paulo-Pirituba
será realizada dia 14 de fevereiro, terça-feira,
às 20h30 na Pizzaria Benett`s, que fica na
Avenida General Edgar Facó, 1127, em
Pirituba.
A presidente humanitária Cida Torres convida
os clubes co-irmãos a se juntarem aos
rotarianos de Pirituba nessa confraternização,
muito importante para todos os clubes do
Distrito 4430. O RCSP-Pirituba é afilhado do
RCSP-Noroeste.
A adesão para a reunião festiva custa R$ 50,00
por pessoa.

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
São Paulo já tem tudo organizado para
garantir a folia no Carnaval 2012

A cidade de São Paulo já entrou no ritmo do Carnaval 2012. Depois que o Rei Momo e a Rainha do Carnaval
Paulistano foram eleitos, turistas e paulistanos curtem a folia nas festas de rua e se preparam para a grande festa no
Sambódromo do Anhembi.
Desfiles
Os desfiles das Escolas do Grupo Especial acontecem dias 17, sexta-feira e 18 de fevereiro, sábado, e as do Grupo
de Acesso, dia 19, domingo. Já o desfile das campeãs será dia 24, sexta-feira, quando se apresentam as duas
primeiras colocadas do Grupo de Acesso e as cinco primeiras do Grupo Especial.

17 de fevereiro - sexta-feira
Grupo Especial
23h15 - Camisa Verde e Branco
Império da Casa Verde
X9 Paulistana
Vai Vai
Rosas de Ouro
Acadêmicos do Tucuruvi
Mancha Verde

18 de fevereiro - sábado
21h - Afoxé Coroa da Dadá
22h30 - Dragões da Real
Pérola Negra
Mocidade Alegre
Águia de Ouro
Unidos de Vila Maria
Gaviões da Fiel
Tom Maior

tempo do desfile: mínimo 55 minutos e máximo, 65 minutos
19 de fevereiro - Domingo Grupo de Acesso
. Morro da Casa Verde
. Unidos de São Lucas
. Imperador do Ipiranga
. Estrela do Terceiro Milênio
. Acadêmicos do Tatuapé
. Unidos do Peruche
. Leandro de Itaquera
. Nenê de Vila Matilde
Bandas e blocos animam as ruas da cidade
Bandas e blocos paulistanos prometem levar ao público alegria e muita animação com as tradicionais marchinhas de
Carnaval. A folia de rua é um evento totalmente gratuito, que a cada ano cativa mais paulistanos. Surgidas na
década d e 1970, as bandas e blocos, cada vez mais organizados e bem estruturados nunca deixam de marcar
presença no Carnaval de São Paulo.
Tendo como combustível a alegria e a descontração, sem padrões rígidos de desfiles das escolas de samba, as
agremiações estão se apresentando nas ruas da cidade desde o início do mês.
Nesta semana, apresentam-se:
Bloco Umes - Caras Pintadas
14 de fevereiro - terça-feira - 19h
Bairro da Bela Vista/Bixiga. Concentração - 17 horas, na Rua Rui Barbosa, 323. Roteiro: Ruas Rui Barbosa, Santo
Antonio, 13 de Maio, Viaduto Armandinho do Bexiga e Rua Rui Barbosa.
Banda do Candinho
15 de fevereiro - quarta-feira - 21h
Bairro da Bela Vista e Bixiga. Concentração: 18 horas na Rua Santo Antonio, esquina com a Rua 13 de Maio.
Roteiro: Ruas Santo Antonio, Martinho Prado, Martins Fontes, da Consolação, Xavier de Toledo, Praça Ramos de
Azevedo, Theatro Municipal, Rua Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandu, Avenida São João, Avenida Ipiranga,
Praça da República, Avenida São Luiz, Viaduto 9 de Julho, Rua Santo Antonio, até a esquina da 13 de Maio.
Banda do Trem Elétrico
17 de fevereiro - sexta-feira - 21h
Bairro da Consolação. Concentração: 19 horas, na Rua Augusta, esquina com a Rua Luiz Coelho (estação
Consolação do Metrô). Roteiro: Ruas Augusta, Martins Fontes, Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.
Ingressos
Os ingressos para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2012 ainda estão
à venda e podem ser adquiridos em diversos endereços pelo Brasil e por meio da Internet. Quem preferir pode optar
pela compra dos ingressos pelo telefone: 4003-2245; compra de camarotes: 3369-1053 ou pelo e-mail:
carnaval2012@ingressofacil.com.br

