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Agora é oficial. Em cerimônia na sede da Prefeitura, no Edifício Matarazzo, o
prefeito Gilberto Kassab e o presidente da São Paulo Turismo, Marcelo Rehder,
anunciaram que a Convenção Mundial do Rotary International de 2015 será
realizada na capital paulista. Na etapa final, São Paulo concorreu com com
localidades de peso como Houston e Phoenix, nos Estados Unidos e venceu por
unanimidade.
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O conhecido casarão, inserido no Parque
Estadual do Jaraguá, ocupado desde a
década de 80 pelo Albergue da Juventude,
volta a ser responsabilidade da Secretaria
do Meio Ambiente. A reintegração vai
permitir o estancamento do processo de deterioração e a possibilidade de transformar
o histórico casarão em centro para os visitantes do Parque.
(Pág. 7)

Para resgatar parte da sua memória
histórica e dar maior visibilidade ao seu
quadro de sócios, o RCSP-Noroeste
lançou o projeto Quem é Quem. O
primeiro depoimento foi dado pelo
companheiro Bruno Leone, que relembrou
fatos marcantes da sua vida desde a
infância, a chegada da família ao Brasil, a
criação da empresa que dirige e falou da
vivência em Rotary, desde 1982. (Pág. 3)
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Publicação útil e agradável
"Uma vez mais, agradeço pela
regularidade no envio de seus já
Indispensáveis boletins.
Parece que vocês estão se
superando. Entendo que o conteúdo dos
boletins está cada vez mais robusto, mais
variado e, consequentemente, mais
útil e agradável. Parabéns"!
Raul Pereira, presidente do RCSPPonte Estaiada
"Prezada companheira (Celia), muito
obrigado pelo envio do boletim; sempre
traz algum aprendizado".
Ennio Caramella, governador do
Distrito 4430
"Li com atenção o seu boletim. Parabéns
pelas atividades desenvolvidas.
Agradeço a todos a atenção e
consideração que sempre me oferecem".
Antonio José da Costa, decano do
Colégio de Governadores do Distrito
4430
"Obrigada por nos manter sempre a par
de suas atividades".
Susy Muñoz de Navarro, RC Salamanca
de Monterrico, Lima, Peru
"Parabéns! O seu boletim é excelente,
muito conteúdo, informação rotária, ótimo
Português".
Secretaria da Governadoria do Distrito
4430
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Relato da última reunião
Abertura O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia 13 de fevereiro de 2012, no
restaurante do Hotel San Raphael, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os
trabalhos convidando o companheiro padre Paulo
Ribeiro de Santana para proferir a saudação inicial,
precedida da mensagem de fortalecimento do nosso
espírito e nosso alimento para condução da reunião
sob as bênçãos divinas. Em seguida, o presidente
convidou a todos para acompanhá-lo na saudação
às bandeiras hasteadas.
Protocolo Feito pelo companheiro Bruno Leone que enunciou a
composição da mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - Chucrallah El Tayar,
instrutor distrital da Área VIII; nº 3 - primeirasecretária Celia Morau; e citou, agradecendo, a
presença dos convidados: companheiro Mario
Mangini, do RCSP-Norte; companheira Naíde
Aparecida Guilardi, do RCSP-Freguesia do Ó e o
senhor Cirlã Lopes.

Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau apresentou a
agenda de atividades do Clube programadas para
esta semana e a correspondência recebida, com
destaque para os e-mails que fazem referência à
publicação semanal do nosso boletim informativo.
Companheirismo Apresentado pela past presidente Maria Cristina da
Silva que destacou os aniversariantes e as datas
comemorativas desta semana.
Fundação Rotária No minuto dedicado à Fundação Rotária, a
companheira Ana Isabel Vergueiro Lobo falou da
responsabilidade que cada rotariano tem em
contribuir anualmente, lembrando que no fim do mês
encerra-se o prazo de coleta das contribuições do
nosso clube, solicitando o empenho dos que ainda
não contribuiram para que o façam até o próximo dia
27 de fevereiro. O apelo foi reforçado pelo
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini que
lembrou, também, serem apenas 100 dólares
anuais, quantia equivalente a R$ 180,00, que não é
onerosa para um rotariano, mas de
grande valia para a Fundação Rotária.
Projeto Quem é Quem Convidado pelo presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, o companheiro e
past presidente Bruno Leone falou
sobre a sua trajetória de vida pessoal,
empresarial e como rotariano.
Lembrou os primeiros tempos, da
chegada da sua família, oriunda da
Itália, ao Brasil em 1952; o nascimento
dos irmãos já no Brasil, as dificuldades
dos primeiros tempos, ainda criança,
quando os pais moraram no interior de
São Paulo e no Rio de Janeiro e a
fixação definitiva na cidade de São
Paulo, em 1965. Falou sobre a sua
vida de estudante, a formação
profissional, o início da empresa
Leone, a Casa dos Equipamentos,
(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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num tempo de muita dificuldade e trabalho duro. A
vida em Rotary começou em 30 de agosto de 1982,
tendo como padrinhos antigos fornecedores da sua
empresa; orgulha-se de ter como afilhados quatro
companheiros do RCSP-Noroeste, Orestes
Gerodetti, Maria Cristina da Silva, Adenilson
Cristiano Belizário e Edinalvo Raimundo de Jesus;
foi duas vezes presidente do RCSP-NO,
companheiro 100%; recordou fatos que lhe
marcaram muito no Rotary, os prêmios que
recebeu, fazendo questão de frisar que os
melhores presentes que ganhou foram o sapatinho
símbolo da Campanha Pernamente do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi", que lhe foi entregue pelo
companheiro Hercules Guilardi e a companhia dos
companheiros que tanto preza

Tempo livre O companheiro Hercules Guilardi falou sobre a
arrecadação de recursos para o projeto de envio de
um grupo de jovens com Síndrome de Down para
participar do 21º World Down Syndrome Day, com
a Conferência "Construir o nosso futuro", dia 21 de
março, na sede da ONU, em Nova York. Lembrou
que os jovens autores do livro "Mude Seu Falar que
Eu Mudo Meu Ouvir" são portadores da Sindrome
de Down, não dispunham de recursos para viajar e
se apresentarem na Conferência; felizmente, já foi
completada a verba de R$ 4.500,00, que custeará
as passagens do palestrante Thiago Rodrigues e
de mais dois monitores da coordenação do Projeto;
houve a colaboração de companheiros do RCSPNoroeste e de alguns de seus amigos pessoais. O
companheiro Hercules Guilardi, ao final, falou
resumidamente como surgiu o projeto e o livro e da
sua satisfação ao receber a confirmação da
participação dos jovens autores na Conferência na
sede da ONU, projeto que foi possível concretizar
parcialmente graças ao empenho dos rotarianos
do Noroeste.
Tempo do presidente O presidente Edinalvo Raimundo de Jesus falou
sobre os seguintes assuntos, constantes da sua
pauta para esta reunião: Treinamento da nova
equipe distrital - ele e o companheiro Bruno Leone
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participaram do treinamento havido em Guarulhos
com a equipe do novo Governador do Distrito 4430;
elogiou a qualidade do evento, do instrutor Ronald
D´Elia e destacou que o nosso companheiro Bruno
Leone e ele foram convidados a trabalhar na equipe
de Companheirismo da Governadoria do ano
rotário 2012/2013. Conferência Distrital - informou
que já estão confirmadas as inscrições dos
companheiros que participarão dessa conferência,
em maio, na estância de Águas de Lindóia. Projeto
40 anos do Noroeste - disse que o projeto está
sendo elaborado e para tanto pede o empenho de
todos os companheiros para que a data seja
celebrada à altura da sua importância. Aniversário
do RCSP-Pirituba - este clube, nosso afilhado, fará
amanhã, dia 14 de fevereiro, jantar festivo do seu
13º aniversário de fundação, evento que deve ser
prestigiado por todos. Aniversário do RI - informou
que a Área 7 do Distrito 4430 estará promovendo
um evento dia 23 de fevereiro, no salão de festas do
Clube Espéria, para celebrar os 107 anos de
fundação do Rotary International e que o nosso
clube estará representado. Assembléia Geral sugeriu que essa assembléia seja transferida para
o dia 6 de março, quando serão feitas nova
prestação de contas, revisão e execução de
projetos previstos no Plano de Atividades deste ano
rotário e as
providências administrativas e
contábeis que estão sendo tomadas para que o
clube mantenha sua situação plenamente
regularizada. Finalizando, falou da sua satisfação e
que acredita ser de todos os rotarianos, com a
notícia anunciada pela Prefeitura paulistana de que
a Convenção Mundial do Rotary International em
2015 será realizada em São Paulo, quando são
esperadas cerca de 40 mil pessoas.

Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais
desejando fazer uso da palavra, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus deu os trabalhos por
encerrados, agradecendo a presença dos
companheiros do RCSP-Norte, da companheira
Naíde Aparecida S. Guilardi, do RCSP-Freguesia
do Ó, dos demais convidados e dos nossos
companheiros, convidando a todos para
acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteada
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Datas comemorativas
Fevereiro
. 27 - Dia dos Idosos
Dia Nacional do Livro Didático
Dia do Agente Fiscal da Receita Federal
. 28 - Instituição do Cruzado (1986)
. 29 - Dia reservado ao ano bissexto

Março
. 1º - Dia do Turismo Ecológico
Dia das Crianças Enfermas
Dia Pan-Americano do Turismo
Dia da Vindima (colheita de uvas)
. 2 - Dia Mundial do Turismo
. 3 - Dia do Intendente
Dia do Meteorologista
Dia dos Dirigentes das Sociedades
Desportivas, Culturais e Assistenciais
. 4 - Dia Mundial da Oração

Como surgiu o ano bissexto
. De tempos em tempos, o calendário tem um dia a
mais: o 29 de fevereiro. Esses anos mais longos são
chamados bissextos. Por que isso acontece?
O calendário que usamos (gregoriano), de 365 dias de
24 horas, tem uma pequena diferença em relação ao
tempo que a Terra leva para contornar o sol. O ciclo
solar ou ano trópico, é definido como o intervalo entre o
início de duas primaveras consecutivas no hemisfério
Norte, indicando um ciclo completo da Terra em torno
do sol. Esse período é de 365 dias e aproximadamente
6 horas (na verdade são 5 horas, 48 minutos, 45
segundos e 216 milésimos de segundo).
A cada quatro anos, a diferença de horas entre o ano
solar e o do calendário convencional completa cerca
de 24 horas (mais exatamente 23 horas, 15 minutos e
864 milésimos de segundo). Para compensar essa
diferença e evitar um descompasso em relação às
estações do ano, insere-se um dia extra na folhinha e
fevereiro fica com 29 dias.
Essa correção é especialmente importante para
atividades atreladas às estações, como a agricultura e
até mesmo as festas religiosas.
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Agenda
27 de fevereiro
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
5 de março
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar
Programe-se!
12 de março
Reunião Ordinária
Tema: Dia Internacional da Mulher
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
Faça desde já a sua inscrição!

Companheirismo
. A companheira e primeira-secretária do RCSPNoroeste, Celia Morau, aniversaria na quintafeira, dia 1º de março.
. No sábado, 3 de março, é dia de cumprimentar o
companheiro Vinicius Peppe Leone, que
aniversaria neste dia.

Falecimento
Na primeira quinzena de fevereiro, os rotarianos
da região Noroeste perderam um antigo
companheiro, que era muito estimado por todos.
Alberto Fusch Brugueira foi um dos fundadores do
Rotary Club São Paulo-Noroeste. O clube faz,
este ano, 40 anos de existência.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Março, mês da
alfabetização
. Mês propício para os clubes desenvolverem
projetos na área e divulgar os esforços dos
rotarianos no combate ao analfabetismo.
Estima-se que 677 milhões de pessoas com
mais de 15 anos de idade são analfabetos e
que em países de baixa renda, 31% dos
professores de ensino médio não têm
treinamento profissional.
O que um rotariano pode fazer para minorar
esse quadro preocupante:
. seja voluntário em escolas e atividades
extracurriculares
. Ofereça treinamento a professores e
materiais escolares
. elabore um programa de alfabetização de
adultos
. envie uma equipe de formação profissional
para dar treinamentos sobre o desenvolvimento de curriculo escolar em comunidades rurais
. promova a matrícula dos alunos e ajude a
evitar ausências por motivos de saúde,
patrocinando programas de alimentação e
fornecendo água potável e instalações
sanitárias
. sirva como mentor de alunos
Rotaract
A Semana Mundial do Rotaract acontece no
período do dia 13 de março. É quando todos os
Rotary Clubs e distritos homenageiam o
Rotaract através de atividades conjuntas com
os clubes sob seu patrocínio.
Leone chega aos 41 anos
movida pela transformação
. A Leone, a Casa dos Equipamentos, empresa criada e dirigida pelo nosso companheiro e
past presidente do Rotary Club São PauloNoroeste, Bruno Leone, completou dia 25 de
fevereiro, 41 anos de fundação.

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

Na mensagem dirigida aos clientes,
fornecedores, familiares e a legião de amigos,
a direção da empresa destaca a sua trajetória,
baseada nos pilares da transformação,
realização, superação e renovação
constantes.
Trata-se de uma empresa muito bem estruturada, que busca sempre manter parcerias
consolidadas voltadas para a transformação
da nossa realidade em um futuro ainda mais
promissor.

Aos 107 anos, o RI tem
muito a comemorar
. No dia 23 de fevereiro, o Rotary International
completou 107 anos de fundação. É uma data
importante, celebrada em mais de 200 países
onde a organização se faz presente.
Espalhados pelo mundo, servindo e ensinando
a seus associados os princípios de ética,
nestes 107 anos os rotarianos contribuiram
para que milhões de pessoas fossem
beneficiadas pelas ações de voluntários e
desta laboriosa organização chamada Rotary:
. milhões de crianças livres da paralisia infantil
. milhões de jovens beneficados por seu
intercâmbio
. milhões de profissionais se beneficiaram com
o intercâmbio do grupo de estudo
. milhões de líderes foram reconhecidos por
suas ocupações com mérito de boas ações
. milhões de jovens adultos se tornaram
pessoas brilhantes em suas comunidades,
participando do Rotaract
. milhões de jovens e crianças se tornaram
líderes em suas ocupações com a vivência no
Interact
. milhões de crianças estão participando no
Rotakids
. centenas de comunidades são beneficiadas
com os Núcleos de Rotary de Desenvolvimento Comunitário

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Fundação Florestal obtém reintegração de posse do
Casarão de Afonso Sardinha no Parque Jaraguá
No dia nove de fevereiro um importante imóvel da história econômica do Brasil Colônia foi reintegrado ao
patrimônio da Fundação Florestal. Com a liminar obtida pela Procuradoria Geral do Estado, o conhecido Casarão
inserido no Parque Estadual Jaraguá, ocupado desde os anos 80, pela representação paulista do Albergue da
Juventude, volta a ser responsabilidade do Governo do Estado. O imóvel tem sua origem ligada ao chamado ciclo
do ouro no Estado de São Paulo. A retomada do imóvel pode representar o estancamento do processo de
deterioração. Transformá-lo em um centro para visitantes, ou, em uma espécie de museu de mineralogia, são
algumas das possibilidades que se apresentam com a retomada do Casarão do Afonso Sardinha.
A reintegração foi conduzida de forma tranquila, com os responsáveis pelo Albergue da Juventude fazendo a
doação de móveis, eletrodomésticos e utensílios para a Casa André Luiz. A família que reside nas dependências do
casarão e que exercia funções de zeladora para a entidade ganhou da Justiça prazo de 30 dias para encontrar novo
local para residir.
A Fundação Florestal promoveu uma ampla documentação fotográfica do imóvel, ainda com todos os
equipamentos em seu interior e depois, quando os cômodos já estavam vazios, como forma de visualizar o estado
em que se encontra o imóvel.
SENHOR DOS VALES
As referências histórias dão conta de que as minas do Jaraguá se tornaram afamadas pela substantiva produção de
ouro de aluvião, a ponto de receber a alcunha de Peru do Brasil, conforme as noticias de diversos sertanistas
paulistas. Afonso Sardinha é tido como descobridor de minas em São Paulo, entre 1590 e 1597. Os registros
históricos informam que as evidências atuais da presença de Sardinha por São Paulo são duas casas: uma no
Butantã, na Praça Monteiro Lobato e o Casarão do Parque Jaraguá, além de vestígios arqueológicos de poços de
lavra de ouro em área contígua ao parque, ocupada por população indígena.
Os registros históricos revelam que no tempo das Bandeiras, o Jaraguá e suas elevações orientavam quem estivesse
chegando do sertão. Por outro lado, quando governador Mem de Sá, ao chegar ao planalto de Piratininga, teve sua
atenção despertada para o Morro do Jaraguá, que denominou de o Senhor dos Vales.
Passados pouco mais de 500 anos em meio a muitas histórias e importantes registros, hoje, o Jaraguá se constitui
em uma área de preservação, depois de pelo menos cinco décadas de trabalho. Em seu Plano de Manejo constam
idéias e propostas para criar um Museu Mineralógico, por exemplo.
Um breve retrospecto da história do lugar registra que em 1940 o Estado de São Paulo adquiriu 202 alqueires da
Fazenda Jaraguá. Em maio de 1961, o Jaraguá foi oficialmente reconhecido como um Parque Estadual. Em 1978, o
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico formalizou o tombamento da área. Quase duas décadas depois, em
1994, o Jaraguá foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura, na qualidade de Reserva da Biosfera, passando a integrar a Zona Núcleo de Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo.
Para melhor entender o esforço pela recuperação do casarão como patrimônio público do Parque Jaraguá, é preciso
explicar que nos anos 1980, a administração do imóvel foi repassada para a então Secretaria Esportes e Turismo,
que por sua vez concedeu o uso do imóvel para a representação local do Albergue da Juventude para fins de
hospedagem.
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"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor"
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Criação:
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Acontece na região
Poda de árvores evita
problemas em época de chuvas

Região prepara-se para
eleição do Conselho do Idoso
. Os representantes de entidades e grupos de idosos
da região Noroeste estão sendo convidados para
participar dos preparativos e para receber
orientações gerais para a plenária da Macro Região
Centro Oeste do Conselho Municipal do Idoso, que
acontecerá dia 7 de março. Os organizadores
lembram que o pleito que elegerá os conselheiros
municipais será realizado em abril. Já houve uma
reunião preparatória no âmbito da região de Pirituba,
Taipas e São Domingos, dia 24 de fevereiro, no
auditório do Hospital Pinel. Os interessados em
obter mais informações sobre a assembléia e
eleição do Conselho Municipal do Idoso podem
entrar em contato com Maria Aparecida Morbidelli
Muza, supervisora de Gestão de Pessoas da
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá, pelo telefone 39936844, ramal 107.

Pirituba terá outra sessão
solene de aniversário

A Subprefeitura Pirituba/Jaraguá realiza rotineiramente serviços de zeladoria na região, entre eles, a
conservação de áreas verdes, executando poda e
remoção de árvores, além do plantio de mudas.
Devido às chuvas recorrentes e com grande volume
pluviométrico, a Subprefeitura tem dado prioridade a
esse serviço. Só em janeiro foram feitas 144 podas,
58 remoções e 20 árvores plantadas. A ação visa
evitar quedas e problemas com fiação elétrica. A
solicitação para esse tipo de serviço pode ser feita
pelo telefone 156 ou pelo site do Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SAC) e só pode ser
executado com autorização da subprefeitura e por
funcionários credenciados. Além disso, o munícipe
também pode solicitar estes e outros serviços
pessoalmente na Praça de Atendimento da
Subprefeitura, localizada na Avenida Doutor Felipe
Pinel, 12, ao lado do Terminal e Estação Pirituba.

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

. O bairro de Pirituba comemora aniversário dia 1º de
fevereiro; já houve algumas solenidades alusivas à
data no decorrer do mês, mas uma nova sessão
solene da Câmara Municipal de São Paulo para
homenagear piritubanos ilustres está marcada para
o dia 2 de março. Essa sessão solene, que acontece
desde 2005 por propositura do vereador Claudinho
de Souza, será realizada sexta-feira, dia 2 de março,
com início às 19h30, na nova sede do CDC São
José. O clube fica na Rua Dom Manuel D´elboux, nº
30, próximo à Avenida Fuad Lutfalla. O evento exalta
a memória local, seus líderes comunitários,
voluntários, instituições e empresas.

Programa gerador da
declaração do IRPF 2012
está disponível
. O Programa Gerador de Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física 2012 foi
liberado e está disponível na página da Receita
na Internet. No entanto, o contribuinte terá que
esperar até 1º de março para enviar a
declaração por meio de outro programa, o
Receitanet. O prazo termina no dia 30 de abril.
A Receita espera receber este ano mais de 25
milhões de declarações. Em 2011, foram
enviados 24,37 milhões de documentos. As
regras para a Declaração do Imposto de Renda
2012 foram publicadas no início de fevereiro no
Diário Oficial da União. A página especial com o
tutorial para o preenchimento da declaração
também está disponível no site da Receita
Federal na Internet.
A página especial simula o desenho de uma linha
de metrô, em que cada estação representa uma
etapa a ser cumprida no preenchimento e na
entrega da declaração; as informações são da
Agência Brasil.
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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 nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, 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, fax (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.

RI reúne a imprensa
em São Paulo
. Um importante encontro com a imprensa está marcado para o dia 29 de fevereiro, quarta-feira, às 15 horas
no Edifício Rotary de São Paulo, na Avenida Higienópolis, 996, 5º andar. O evento, organizado pelo diretor do
RI, José Antônio Figueiredo Antiório, contará com a participação do secretário-geral do RI e a expectativa é
apresentar e oferecer informações à imprensa sobre a convenção mundial da nossa organização, que
acontecerá em São Paulo em 2015.

Encontro internacional
em Aparecida
. O Rotary Club de Aparecida (São Paulo)
promoveu no sábado, 25 de fevereiro,
Encontro Nacional e Internacional de
Rotariano, em agradecimento ao Rotary
presente nas comunidades e no mundo.
Houve missa às 18 horas no Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
seguida de jantar festivo na Casa da
Amizade. Toda a arrecadação líquida do
evento será revertida em benefício da Pólio
Plus. Na oportunidade, foram sorteados
títulos Paul Harris a um rotariano da maior
caravana fora do Distrito 4600 e outro entre
todos os rotarianos visitantes.

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
Em 2015, Convenção Mundial do
Rotary International será em São Paulo

Na sexta-feira, 10 de fevereiro, o prefeito
Gilberto Kassab e o presidente da São
Paulo Turismo, Marcelo Rehder, também
secretário-adjunto de Comunicação,
anunciaram na sede da Prefeitura, no
Edifício Matarazzo, região central, que
a Convenção Mundial do Rotary Club
International será realizada na capital
paulista em 2015. São Paulo concorreu na
etapa final com outros destinos de
peso, como Houston e Phoenix (EUA), e
ganhou por unanimidade, com 13 votos.
“Essa convenção é mais uma oportunidade
que temos para dar visibilidade, não
à nossa cidade, mas também ao nosso
estado e ao nosso país. Poucos eventos
reúnem no mundo um número tão grande
de pessoas qualificadas, com espírito
público, por isso é muito positivo recebê-los
aqui. Essa é a razão do
empenho da cidade de São Paulo, do
compromisso com o Rotary Internacional,
de dar toda a retaguarda caso a cidade
fosse escolhida e agora caberá à
Prefeitura dar todo o apoio necessário para
que seja realizado um grande
evento", afirmou Kassab.
O evento é um dos maiores em número de
participantes, já que são esperadas
40 mil pessoas, entre os registrados pela
International Congress &
Convention Association (Icca). Hoje a
metrópole paulista já lidera nas
Américas o ranking de realização de
eventos internacionais, segundo a
entidade. "Trabalhamos desde 2005 para
trazer essa convenção à cidade. Essa é
uma conquista de um esforço conjunto da

Prefeitura de São Paulo, de todos os
rotarianos e da São Paulo Convention &
Visitors Bureau, que acabou fechando todo o
acordo com os hotéis, mostrando que cada
vez mais a cidade de São
Paulo é a capital dos grandes eventos",
afirmou Marcelo Rehder.
A vitória é resultado de um esforço conjunto
envolvendo o trabalho de
rotarianos da Comissão Executiva PréConvenção da Rotary International presidida por José Alfredo Pretoni e liderada
pelo diretor da Rotary
International Themistocles, A.C.Pinho - e
também da Prefeitura de São Paulo,
Secretaria de Relações Internacionais, São
Paulo Convention & Visitors
Bureau (SPCVB) e SPTuris com o apoio de
entidades.
"Esta reunião de hoje é histórica e estamos
em uma contagem regressiva. Para
que isso acontecesse, houve um apoio
incondicional do prefeito Kassab e de
toda a sua equipe para que São Paulo fosse
eleita a cidade definitiva, até
por toda a estrutura que ela oferece",
lembrou José Alfredo Pretoni,
presidente da Comissão para a organização
da Convenção Rotary 2015.
A última vez que a capital paulista sediou o
encontro foi em 1981, quando
recebeu nada menos que 17 mil pessoas de
94 países. Depois disso, nenhuma
outra cidade da América do Sul foi palco
para a convenção, que em 2015 será
no Parque Anhembi, o maior centro de
convenções e exposições do continente.
"Eu creio que este seja um dos momentos
mais importantes da vida do
rotarismo brasileiro. Desde 2005 pleiteamos
uma nova convenção, o mundo
evoluiu bastante e trazer esta convenção
para São Paulo serve para diminuir
os muitos entraves das diferentes visões do
nosso país. Para dizermos, de
todas as formas, que o Brasil hoje é um país
desenvolvido economicamente e
socialmente", afirmou José Antônio
Figueiredo Antiorio, diretor do Rotary
Internacional.
No ano passado, o evento aconteceu em
Los Angeles. As próximas edições serão em,
Bangkok (2012), Lisboa (2013) e Sydney
(2014).

