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O papel da mulher no
Rotary e no mundo
O Dia Internacional da mulher
é uma data de homenagens,
eventos e festas em vários
países. Mas é, também, um
dia para lembrar da luta que
começou em meados do
século 19. No Rotary, as
mulheres foram admitidas em
1989, contudo, o reconhecimento da sua importância e
firme atuação vêm desde o
início do século 20.
(Pág. 7)

Rotary é
homenageado no
Senado Federal
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Presidente:
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1ª vice-presidente:
Orestes Gerodetti
2º vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Celia Morau
2ª secretária:
Maria Cristina da Silva
1º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Bruno Leone
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Fabrizio Davide Pietro Torrini

Comissões de Serviços
Administração:
Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
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Fabrizio D. Pietro Torrini
Messias Manoel de Oliveira
Prestação Serviços:
Bruno Leone
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
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Adenilson Cristiano Belizário
Presidente Indicado 2012/2013:
Orestes Gerodetti

Reuniões

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

Para celebrar os 107 anos de fundação do Rotary International, o
Senado Federal promoveu uma sessão especial dia 27 de
fevereiro. O ato, de iniciativa do senador Valdir Raupp, contou com
a presença do diretor do Rotary Internacional no Brasil, do
secretário-geral do Rotary International, do governador do Distrito
4530, muitos EGDs de distritos do Brasil e rotarianos da maioria
dos estados brasileiros.
(Pág. 10)

Distrito 4430
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 Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
Coordeiradora Regional de La Fundación
Rotaria, zona 23,S. B y C
Rotary E-Club de Latino-America,
Distrito 4200

E-mails
Cumprimentos
"Agradeço o envio do boletim do RCSPNoroeste, que sempre traz artigos e
informações importantes. Parabéns pelo
seu trabalho. Aproveito, também, para
felicitá-la pelo seu aniversário, hoje.
Parabéns, felicidades, hoje e
sempre".
Valdemar L. Armesto, EGD D 4430,
2002/03
"OK, recebido. Aproveito a ocasião para
desejar-lhe muitas felicidades, saúde e
paz na passagem do seu aniversário".
Rui Cabral de Mello, presidente RCSPSudeste
"Companheira, vai tão atrasado que
quase não vale a pena, pois já aí vem
outro.
De qualquer modo, um abraço de
parabéns pelo dia 1º de março. Que se
repita são os meus votos".
Francisco Zamith, RC Guimarães,
Portugal

Agradecimentos
"Companheira (Celia), obrigado pela
remessa do boletim do seu clube".
Mario Chaves da Cunha, RC BrasiliaNorte
Também agradeceram o envio do boletim
informativo nº 28 do Noroeste o EGD
Salvador Strazzeri e o governador do
Distrito 4430, Ennio Caramella
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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
Messias Manoel de Oliveira
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 27 de fevereiro, no restaurante
do Hotel San Raphael, tendo os trabalhos sido
abertos, excepcionalmente, pelo presidente interino,
Orestes Gerodetti, em substituição ao presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus, ausente por motivos
profissionais. Após agradecer a presença dos
companheiros e convidados, o presidente interino
convidou a todos para acompanhá-lo na saudação
inicial às bandeiras hasteadas.

quando haverá coletiva de imprensa coordenada
pelo diretor do Rotary International, José Antônio
Figueiredo Antiório.
Companheirismo O companheiro João Carlos dos Santos comentou
as datas comemorativas da semana, com destaque
para a curiosidade do ano bissexto; e teceu
comentário sobre o falecimento de um antigo
companheiro e fundador do RCSP-Noroeste, Alberto
Fusch Brugueira.
Protocolo Feito pelo companheiro Fabrizio Davide Pietro
Torrini que enunciou a composição da mesa diretora
dos trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - primeiro
vice-presidente, e hoje presidente interino, Orestes
Gerodetti; nº 2 - sócia-honorária do RCSP-Noroeste
e companheira do RCSP-Freguesia do Ó, Naide
Aparecida S. Guilardi; nº 3 - primeira-secretária
Celia Morau. E agradeceu a presença da convidada
Judite Pistore.
Expediente secretaria Apresentado pela primeira-secretária Celia Morau
que destacou a correspondência recebida na
semana, conforme publicado na última edição do
boletim informativo do Clube; a agenda de reuniões
e de eventos e deu ênfase a uma reunião
programada para quarta-feira, no Edifício Rotary,

(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinaldo 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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Relato da última reunião
Tempo do presidente Após o intervalo do jantar, o presidente interino
Orestes Gerodetti reiniciou os trabalhos desta
reunião fazendo referência às contribuições dos
companheiros à Fundação Rotária, que serão
recolhidas à instituição na próxima semana pela
companheira Ana Isabel Vergueiro Lobo.
Prosseguindo, franqueou o uso da palavra ao
companheiro e past presidente Hercules Guilardi.
Este, por sua vez, reverenciou a memória do
companheiro Alberto Brugueira, falecido
recentemente; lembrou que esse companheiro e
fundador do Rotary Club São Paulo-Noroeste era
amigo da família do professor Salvador Ligabue e
ele, Hercules, era amigo dos filhos do professor. A
aproximação dele com o Alberto Brugueira, apesar
da diferença acentuada de idade, se deu dessa
forma, por intermédio de amigos comuns. Para sua
surpresa, prosseguiu o companheiro Hercules
Guilardi, encontrou-o numa reunião do Rotary e a
partir de então tornaram-se amigos. Anos mais tarde
o reencontrou em uma viagem marítima de
companheirsmo, o que o deixou muito feliz; disse
estar emocionado com a notícia do falecimento de
um antigo companheiro tão especial; lembrou que
Alberto Brugueira era muito querido nos meios
rotários, era um homem culto, de origem espanhola,
profissionalmente dirigiu uma empresa de
manufatura de materiais de cortiça; durante muitos
anos foi um estimado companheiro do Rotary Club
São Paulo-Noroeste; finalizando, falou da sua
emoção pela perda de um amigo de longa data e
externou seus sentimentos à família de Alberto

Projeto 40 anos O past presidente Hercules Guilardi sugeriu que
para o 40º aniversário de fundação do Rotary Club
São Paulo-Noroeste que acontecerá este ano,
sejam desenvolvidos esforços para localização de
ex-companheiros e que seja prestada homenagem
especial ao maior número possível deles.

Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra, o presidente
interino Orestes Gerodetti deu os trabalhos por
encerrados, agradeceu a presença dos
companheiros e das convidadas Naíde Aparecida S.
Guilardi e Judite Pistore e convidou a todos para
acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Rotary Club
São Paulo-Noroeste
Frequência janeiro/2012
Total de sócios
30/12/2011 - 15
30/01/2012 - 15
Aumento ou perda real: Reuniões do mês: 4
dias 9, 16, 23 (*) e 30
* - viagem marítima de
companheirismo
Média do mês: 75%

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Datas comemorativas
Março
. 5 - Dia do Hispano-Americano
Dia do Filatelista Brasileiro
Dia da Integração Cooperativista
. 6 - Criação do Ministério da Fazenda (1821)
. 7 - Dia do Fuzileiro Naval
. 8 - Dia Internacional da Mulher
. 9 - Data da Partida de Portugal da Esquadra
de Cabral (1500)
.10- Dia do Sogro
Dia das Sociedades Amigos de Bairros
.11- Dia do Motociclista
Dia da Criação do Tesouro Nacional (1808)

Dia do Filatelista Brasileiro
O hábito de colecionar coisas é um dos mais antigos
passatempos do ser humano. Há mais de um século e
meio, a coleção de selos tem atraído um grande
número de aficcionados por todo o mundo. Esse tipo de
coleção é denominado filatelia (do grego fila = amigos
e telos = selo). Seu praticante é o filatelista. Contudo,
nem só de selos vive o filatelista; na sua coleção
também encontram-se carimbos, franquias
mecânicas, folhas comemorativas e blocos.
A filatelia se tornou uma atividade cultural. Os selos
comemorativos, por exemplo, registram os aspectos
socioculturais das nações, tornando-se fontes
inesgotáveis de pesquisa, entretenimento e
investimento.
Os filatelistas de todo o mundo criaram diversas
organizações para promover a arte da filatelia e
fornecer informações úteis. Entre elas, destacam-se a
Federação Internacional de Filatelia e a Federação
Brasileira de Filatelia. O primeiro selo do mundo surgiu
na Inglaterra em 1840. O advento do selo foi
fundamental para sucesso da reforma postal, que
revolucionou os correios no mundo inteiro.
O primeiro selo brasileiro foi o olho-de-boi, que surgiu
em 1º de agosto de 1843. O Brasil foi o segundo país do
mundo a emitir selos. Os primeiros selos
comemorativos brasileiros datam de 1900 e foram
emitidos para celebrar o IV Centenário do Descobrimento do Brasil.
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Agenda
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
19 de março
Reunião Ordinária
Palestra: tema a confirmar
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. Não deixe para a última
hora

Companheirismo
No dia 4 de março, a companheira e past
presidente do RCSP-Noroeste, Maria
Cristina da Silva, completou 5 anos de
filiação ao clube.

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.

A mulher na história
. A mulher vem travando uma luta
pelo reconhecimento dos seus direitos e pela igualdade de condições
na sociedade e seu marco é 8 de
março, o Dia Internacional das Mulheres, uma data de homenagens,
eventos, festas, mas também de
luta, já que a data remete ao ano de
1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos de Nova York, em
greve, reivindicavam uma jornada
de trabalho menos exaustiva e foram trancadas na própria fábrica;
130 delas morreram carbonizadas,
vítimas de um incêndio criminoso.

Locação de bolos cenográficos
para casamento, bodas e 15 anos

Para tudo que você pensar, dizer ou fizer,
aplique a Prova Quádrupla

Bolos artísticos - pasta americana
Cup Cake

2. É justo para todos
os interessados?

3672-1762 7309-3379
Companheira Maria Cristina da Silva
www.deliciartsconfeitaria.com.br

1. É a verdade?

3. Criará boa vontade e
melhores amizades?
4. Será benéfico para todos
os interessados?

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Mulheres no Rotary
Até 1989, tanto o Regimento Interno como os Estatutos do Rotary International previam que apenas
homens poderiam ser sócios do Rotary Club. Em 1978, o Rotary Club de Duarte, na Califórnia, EUA,
convidou três mulheres a se associar. O conselho diretor do RI cancelou, então, o diploma de admissão do
clube por violação à letra dos estatutos do RI. O clube processou o RI, com base na violação das leis civis
estaduais que proibem qualquer forma de discriminação em estabelecimentos comerciais ou públicos. O
Tribunal de Apelações e a Suprema Corte do Estado da Califórnia ratificaram a decisão tomada pelo
tribunal inferior apoiando a posição do clube de Duarte de que o Rotary não tinha o direito de cancelar a
associação de um clube pelo fato deste ter admitido mulheres no seu quadro social.
A Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou a decisão adotada pela corte californiana no sentido de que
Rotary Clubs possuem um "objetivo comercial" e são, de certa maneira, organizações abertas ao público.
Esta decisão de 1987 permitiu que mulheres passassem a ser admitidas como sócias em toda e qualquer
jurisdição que tivesse leis semelhantes.
A alteração dos documentos estatutários foi efetuada pelo conselho de legislação de 1989, que votou pela
eliminação da posição até então adotada de que todo Rotary Club deve ser uma organização
"exclusivamente masculina". Desde então, mulheres têm se tornado sócias e líderes de clubes e distritos
em todo o mundo.

Grupos de mulheres associados a Rotary Clubs
Alguns dos mais significativos programas do Rotary não são os conduzidos por rotarianos, mas sim por
organizações formadas pelas esposas e familiares dos sócios dos Rotary Clubs em todo o mundo. Esses
grupos, em geral formados antes da época em que mulheres eram admitidas aos Rotary Clubs, prestavam
e continuam prestando serviços, como uma forma de apoiar o ideal de servir do Rotary e contribuir com a
comunidade.
Os grupos de mulheres - frequentemente chamados de Mulheres do Rotary, Casas da Amizade, Rotary
Ann Clubs, Senhoras do Rotary ou a organização feminina mais formalizada conhecida como Inner Wheel
realizam, a cada ano, centenas de projetos de prestação de serviços humanitários. Esses grupos
trabalham com escolas, clínicas, centros de distribuição de comida e vestuário, hospitais, orfanatos, casas
de repouso, asilos e outras atividades. Em muitos casos, os grupos de mulheres complementam os
programas de prestação de serviços implementados pelos Rotary Clubs locais. Muitas mulheres desses
grupos participam ativamente tanto dos projetos de prestação de serviços locais quanto internacionais.
Em 1984, o conselho diretor do RI reconheceu a seriedade e eficácia das agremiações formadas por
mulheres de rotarianos, e incentivou todos os Rotary Clubs a patrociná-las.
(Fonte: ABC do Rotary)

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
Doe sangue e salve vidas
Para salvar vidas não é preciso ter super poderes.
Basta doar sangue e salvar vidas. Você também pode
colaborar. A campanha de doação de sangue em São
Paulo acontece dia 17 de março, a partir das 8 horas, no
Hospital do Servidor Público Municipal, que fica na Rua
Castro Alves, 60, 4º andar, bairro da Aclimação. O tema
da campanha deste ano é "Motociclista - Sangue Bom".
A instituição beneficiada com as doações é o Graacc e
tem o apoio do Rotary Club, Colsan e as entidades
representativas dos motociclistas

Operação Tapa Buraco prossegue na
região de Pirituba/Jaraguá
As equipes de manutenção da
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá estão
intensificando as ações de tapaburaco na região. Segundo relatório
divulgado em fevereiro, só no mês de
janeiro foram 1450 buracos
reparados. A supervisão da Subprefeitura informou que agiliza o
atendimento das solicitações de tapaburacos através da concentração de
esforços e planejamento das equipes
de manutenção.
Caso o munícipe queira solicitar esse
tipo de serviço em qualquer via da
cidade, pode entrar em contato com a
Prefeitura pelo telefone 156, nas
praças de atendimento das
subprefeituras ou pelo site:
www.sac.prefeitura.sp.gov.br

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

Homenagem às mulheres
na Casa de Cultura
Uma homenagem especial às mulheres será
realizada dia 9 de março, através de uma sessão
solene da Câmara Municipal, na Casa de Cultura
Salvador Ligabue, a partir das 19h30. A iniciativa
é do vereador Claudinho de Souza, que na
ocasião homenageará mulheres que se
destacam na luta comunitária, no voluntariado, no
empreendedorismo e em outras atividades
sociais e profissionais.
A sessão solene tem, também, o objetivo de
lembrar o dia 8 de março, que é dedicado à
mulher, para relembrar as lutas e conquistas e
também para homenageá-las e apoiar a sua luta
pelos espaços devidos na sociedade.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontecimentos rotários
Palestra discorre sobre
oportunidades de negócios
. O Rotary Club São Paulo-Vale do Aricanduva promove reunião com a participação do orador
Bruno Caetano, superintendente do Sebrae-São Paulo, que discorrerá sobre as oportunidades de
negócios ante a Copa do Mundo, especialmente para a zona leste de São Paulo. É uma
oportunidade única para conhecer o futuro do Brasil e as expectativas do mercado interno e
externo em relação ao nosso país. É, também, uma oportunidade para empresários e
empreendedores se beneficiarem com informações relevantes e aproveitarem as chances
oferecidas pelo maior evento futebolístico do mundo.
A palestra será realizada dia 5 de março, às 20 horas, na sede social do Rotary Club Vale do
Aricanduva, à Rua Gaspar de Lemos, 662, Vila Manchester. Adesão: R$ 35,00; confirmações
pelos telefones: 2092-3084, com Luciano e 9726-6196, com José Renato.
Reunião festiva em
homenagem ao RI
. A Fundação Rotarianos de Brasilia promoveu reunião festiva dia 1º de março em
comemoração aos 107 anos do Rotary International e aos 54 anos do Rotary Club de Brasilia, O
Pioneiro. O evento, muito animado, aconteceu na sede da Fundação dos Rotarianos de Brasilia,
que fica na SCES, trecho 3, lote 6, Avenida das Nações Unidas. Houve música ao vivo,
participação do músico Ariosto, apresentação do projeto Semente da Vila e roda de samba, além
de muita diversão e companheirismo.

Rotary de Goiás
comemora aniversário
. Foi com um animado jantar festivo que o Rotary Club de Águas Lindas de Goiás comemorou
seu 11ºaniversário de fundação na noite de 28 de fevereiro, na sede do Clube, quadra 1, lote 18,
setor 3, ao lado da Taguatur. Á frente do evento, o presidente do clube, companheiro Francisco
Paulo da Silva.
Autobiografia
em cordel
. O companheiro Levi Torres Madeira, do RC Fortaleza é oftalmologista, escritor de cordelista
muito talentoso. Ele possui uma vasta produção literária sobre temas variados. Recentemente,
Levi escreveu sua autobiografia em cordel, em partes, sendo que a quarta acaba de ser publicada.
A maioria dos textos pode ser lida no seu blog www.recantodasletras.com.br/cordel/3533056
A quarta parte da sua autobiografia é dedicada
aos agradecimentos, entre os quais ele faz
referência à Casa do Estudante do Ceará, que
abriga jovens carentes do interior do Estado e
também vindos de outros estados brasileiros.
Corretora de Seguros Gerais
Hoje, a Casa do Estudante do Ceará tem infraestrutura física e humana mais adequada para
atender maior número de pessoas, sejam
Seguros
Produtos
Auto/Vida/Saúde/Aluguel
homens ou mulheres. O dr. Levi atende,
Consórcio
Empresa/Residência
Financiamento
gratuitamente, os moradores em sua clínica, em
Transporte
Investimento
Fortaleza.
Condomínios/Previdência
Cartão
de Crédito
Viagens
Eis uma amostra do seu texto, em cordel, sobre
Alarmes Monitorados
R.C.
Profissional/Garantias
agradecimentos:
Pela Casa do Estudante
Companheiro João Carlos dos Santos
Levi tem a gratidão
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Consulta seus moradores
Fone / Fax: 3258-8783
Sem cobrar nenhum tostão
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
Lá também foi abrigado
e-mail: sbarbara97@ig.com.br
É sua retribuição
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Geral
Senado Federal presta
homenagem ao Rotary Club
Na segunda-feira, 27 de fevereiro, o Senado
Federal fez uma sessão solene em homenagem
aos 107 anos de fundação do Rotary. A iniciativa foi
do senador Valdir Raupp (PMDB-RO).
Os senadores destacaram a importância do bem
que o Rotary faz ao mundo, com projetos humanitários e educacionais contra a fome, analfabetismo, poliomielite e na promoção da paz e a compreensão entre os povos.
Os palestrantes foram os senadores Valdir Raupp,
Waldemar Moka, Ana Amélia, Cristovam Buarque
e Mozarildo Cavalcante. E representando o Rotary
International falaram os rotarianos José Antonio
Figueiredo Antiório, diretor do RI; John Hewko,
secretário-geral do RI; Antonio Hallage, curador da
Fundação Rotária e EGD 4720, Arno Voight e o
governador do Distrito 4530, Julio Cezar Pimentel
de Santana.
Participaram dessa sessão solene do Senado
Federal a maioria dos governadores e EGDs de
distritos do Brasil, rotarianos de todos os clubes do
Distrito 4530 e de outros estados e a embaixadora
do Panamá, Gabriela Garcia, associada honorária
do Rotary Club Brasília-Alvorada.
No mesmo dia, às 19 horas, no plenário da Câmara
Legislativa do Governo do Distrito Federal, o
Rotary mais uma vez foi homenageado. Esses
reconhecimentos são importantes e promovem de
maneira acentuada a imagem pública do Rotary.

Sessão solene
em Goiânia
. Uma sessão solene no plenário da Câmara
Municipal de Goiânia, dia 1º de março,
homenageou os 107 anos de fundação do Rotary
International. Entre os vários rotarianos que foram
agraciados pela Câmara estavam os
governadores Julio Cezar Pimentel de Santana, do
Distrito 4530 e Domingos de Freitas Ferreira, do
Distrito 4770.

São Paulo celebra
Dia do Rotaract
. A Câmara Municipal de São Paulo fará sessão
solene em comemoração ao Dia do Rotaract, dia
17 de março, às 9h30. A iniciativa é do vereador
Gilson Barreto e essa sessão solene comemorativa foi instituída pela lei municipal 14.611, de 4
de dezembro de 2007. A Câmara Municipal de São
Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100-8º andar.

