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Rotaractianos são
homenageados na Câmara
Municipal de São Paulo

Noroeste dá
continuidade
ao Projeto
“Quem é Quem”
O sócio fundador e atual vice-presidente do
Rotary Club São Paulo-Noroeste, Hercules
Guilardi, falou da sua trajetória de vida, da
família, da carreira profissional desenvolvida
simultaneamente à sua vivência como
rotariano e lembrou no depoimento ao
Projeto "Quem é Quem" fatos que o
influenciaram ao longo da vida e que o
emocionam até hoje. (Pág. 4)

O Rotary e as mulheres
uma parceria que deu certo

O Rotaract Club é um programa implementado pelo RI visando
promover a responsabilidade cívica e o potencial de liderança
em clubes formado por pessoas entre 18 e 30 anos de idade.
Em março, quando é comemorado o Dia do Rotaract, a Câmara Municipal de São Paulo faz sessão solene dia 17 para homenagear esse importante segmento rotário.
(Págs. 9 e 10)
1º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
2º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo:
Bruno Leone
2º protocolo:
Fabrizio Davide Pietro Torrini

Comissões de Serviços

Conselho Diretor

Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
1ª vice-presidente:
Orestes Gerodetti
2º vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Celia Morau
2ª secretária:
Maria Cristina da Silva

Administração:
Hercules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
Desenv. Quadro Social:
Fabrizio D. Pietro Torrini
Prestação Serviços:
Bruno Leone
Fundação Rotária:
Ana Isabel da Silva V. Lobo
Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary:
Maria Cristina da Silva
Celia Morau

. A admissão de mulheres nos Rotary Clubs
não foi um processo simples, pois encontrou
forte resistência no começo. A abertura mais
ampla ocorreu a partir dos anos 1980, quando elas passaram a exercer papel importantíssimo e estratégico no crescimento da
organização em todo o mundo. As Rotary
Anns, hoje um dos braços mais significativos
do Rotary, ficaram conhecidas em 1914,
quando a esposa de um rotariano de São
Francisco viajou com a mulher, Ann, para
uma convenção em Houston, no Texas.
(Pág. 7)
Novas Gerações:
Vinicius Peppe Leone
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

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 Brasilia-Norte, DF
RC Fortaleza-Dunas, CE
. E-mails
Lembranças de um saudoso companheiro
"Primeiramente, desejo agradecer o envio do boletim
nº 29 do Noroeste, como sempre muito interessante e
muito bem feito. Parabéns. Fiquei muito triste em saber
através do boletim do falecimento do companheiro
Alberto Fusch Bruguera. Acompanho as palavras do
Hercules e reafirmo a respeito do mesmo: era uma
pessoa com grandes predicados e que enalteceu muito o
Rotary quando da fundação do Noroeste. Fica para
sempre em nossas vidas a maneira afável, a cultura de
que era possuidor, sua retidão, características que não
tenho a menor dúvida marcaram a todos nós naqueles
tempos que, infelizmente, já vão longe. O Brugera
possuia uma empresa na Freguesia do Ó, que trabalhava
com cortiças. Posteriormente, e isso foi o motivo dele
deixar o Noroeste, participou do projeto de implantação
de uma empresa em Jundiaí que operava com plásticos,
e isso o impedia de participar do Clube. Daí, sua saída.
Parece-me, mas não tenho absoluta certeza, que ele
chegou a ingressar em um clube naquela cidade. Porém,
quem já havia bebido a água do Noroeste, não bebe de
outra. Outra coisa, desculpe-me perguntar. Há algum
tempo, enviei alguns selos ao Paulo Pereira Ignácio,
coordenador da campanha de selos "Iscandar Tayar".
Enviei esses selos em nome do Noroeste. Você sabe se
foram recebidos e considerados para o Clube? Muito
obrigado pelo envio do boletim todas as semanas e
principalmente pela sua amabilidade".
Romano Iughetti

Autobiografia em cordel
"Obrigado pelo envio de mais um brilhante jornal de
seu clube. Parabéns!
Convido-a ler este poema que publiquei no meu site do
escritor "Autobiografia em Cordel". Se gostar e puder
, encaminhe esta mensagem com o link para seus
contatos; ficarei muito agradecido. Meu objetivo em me
expor com esta publicação é mostrar para os jovens
que seus sonhos podem se tornar realidade, é
possível".
Levi Madeira, RC Fortaleza-Dunas, Ceará
Dia da Mulher
"Companheira (Celia), hoje é dia de festa e muito
reconhecimento do papel da mulher em todo mundo.
Parabéns por este dia, pois você que atua fortemente
em seu clube denota a importância da mulher em
Rotary. O ideal de servir é a sua força! Um abraço de
comemoração, extensivo às companheiras desse
clube".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
Repercussão do boletim
"É um boletim muito interessante e ilustrativo e reflete
uma atividade permanente de seus sócios. Estou de
férias na costa argentina até 25 de março, data a partir
de quando enviarei o meu boletim rotário interdistrital.
Um grande abraço para você e a todos os amigos do
RCSP-Noroeste".
Carlos Soteras, RC Lanus, Buenos Aires, AR
"Minha prezada companheira. Parabéns (pelo boletim).
Simplesmente espetacular".
Ennio Caramella, Governador do Distrito 4430

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 5 de março, nas dependências
do restaurante do Hotel San Raphael, tendo o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os
trabalhos convidando o companheiro padre Paulo
Ribeiro Santana para proferir a saudação inicial. Foi
lido salmo especial tendo, ainda, o companheiro
padre Paulo feito referência à fundação do Rotary,
que nasceu da inquietude de um homem, do ideal de
servir e de dar de si antes de pensar em si, concluindo com a oração universal do Pai Nosso. Em seguida, o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus convidou 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: nº 1 - presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus; nº 2 - past presidente e atual 2ª
secretária Maria Cristina da Silva; nº 3 - primeirasecretária Celia Morau. E citou e agradeceu a
presença das convidadas Naíde Aparecida S.
Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó e
Amanda Barbosa.

Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau relacionou a
correspondência recebida na semana, apresentou a
agenda das próximas reuniões do Clube e destacou
os convites recebidos para as solenidades do Dia do
Rotary e do Dia do Rotaract a ser realizadas na
Câmara Municipal de São Paulo, bem como a Noite
da Pizza, evento promovido pelo RCSP-Pirituba.
Companheirismo Apresentado pelo companheiro Francisco Miguel
Vaz de Lima que destacou as datas comemorativas
da semana e os aniversariantes do mesmo período.
Na mesma ocasião, os companheiros saudaram
com o parabéns rotário a companheira Celia Morau,
que aniversariou dia 1º de março.

Fundação Rotária O companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini falou
da importância da contribuição anual à Fundação
Rotária, lamentando que o nosso clube não tenha
atingido a meta estipulada para este ano rotário.
Lembrou que um dos principais compromissos dos
rotarianos é com a Fundação Rotária, uma
instituição independente, que supre os projetos dos
clubes, atende-os e desenvolve importantes
campanhas em todos os países onde o Rotary está
presente, como a Pólio Plus. Finalizando, o
companheiro Fabrizio lembrou que a curadoria da
Fundação Rotária já planeja uma campanha
semelhante e da mesma amplitude da Polio Plus,
que será anunciada brevemente, com a perspectiva
de grande impacto nas regiões mais carentes do
mundo.
(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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Projeto Quem é Quem Atendendo convite do presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, o companheiro e sócio
fundador do RCSP-Noroeste Hercules Guilardi
iniciou sua apresentação falando do nascimento no
bairro da Freguesia do Ó, próximo da igreja da Vila
Itaberaba, onde viveu bastante tempo, com a família;
anos depois, mudou-se para outro local, próximo da
Editora Abril; iniciou os estudos na escola pública
Jácomo Stavale, onde hoje funciona a Escola
Estadual Padre Manoel da Nóbrega, onde concluiu o
curso ginasial, em 1959. Lembrou que nessa época,
entre 1956 a 1958, seu pai tinha uma barbearia
próxima da Avenida Santa Marina e que ele,
Hercules, menino ainda se interessou pelo negócio e
queria seguir a profissão paterna; contudo, o pai
convenceu-o a seguir outro caminho e encaminhou o
filho para trabalhar como office boy em uma fábrica
de auto peças. Prosseguiu, falando do início desse
trabalho na indústria, a continuidade dos estudos, o
ingresso na faculdade, o casamento em 1967, o
nascimento dos filhos Marcelo, Fernanda e Mariana,
o crescimento profissional, o incentivo e apoio que
recebeu da família que dirigia a indústria onde
trabalhava. Quando a empresa foi vendida para um
grupo norte-americano, ele foi designado para
coordenar a transição, que durou dois anos; em
seguida, foi recontratado pelos novos dirigentes,
com um contrato em aberto durante dez anos, tempo
que considera importantíssimo para a consolidação
da sua carreira profissional e o seu desenvolvimento
como dirigente executivo, trabalhando em outros
estados brasileiros e no exterior, apadrinhando duas
empresas coligadas do grupo na Venezuela e na
Finlândia. Hoje, Hercules Guilardi tem uma empresa
independente de consultoria que tem como missão
principal transmitir conhecimentos às pessoas. Finalizando sua apresentou, o companheiro Hercules
recordou o nascimento do RCSP-Noroeste; tudo
começou em 1970, quando foi incumbido por um
diretor da empresa onde trabalhava de elaborar uma
lista de pessoas conhecidas; conseguiu 80 nomes e
os entregou ao chefe. Em 1972, foi convidado
oficialmente para ser sócio do clube que nascia,
apadrinhado pelo RCSP-Norte e desde então, até
hoje, continua rotariano ligado ao Noroeste e à
região da Freguesia do Ó, onde começou sua
história de vida e pôde contribuir para o seu
progresso e desenvolvimento.
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Tempo do presidente Inicialmente, o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus agradeceu ao vice-presidente Orestes
Gerodetti por ter conduzido a última reunião, uma
vez que ficou impedido de participar por motivo de
saúde; cumprimentou o companheiro Hercules
Guilardi pela excepcional apresentação pessoal no
"Quem é Quem"; prosseguindo, enfatizou a
importância dos companheiros participarem da
Conferência Distrital que será realizada de 17 a 20
de maio em Águas de Lindóia; disse que está
programando uma palestra ainda para este mês
sobre Alfabetização; que estão sendo retomados os
contatos com os jovens do Rotaract Noroeste, para
desenvolvimento de novos projetos conjuntos;
convocou os companheiros para a Assembléia Geral
marcada para o dia 12 de março, às 19 horas,
antecedendo a reunião ordinária dessa mesma data;
falou sobre a indicação da companheira Cidinha do
Rotary de um clube parceiro interessado no projeto
apresentado pela nossa companheira Ivone dos
Santos Garcia e que agora há necessidade de
elaboração do projeto, para a efetiva execução
conforme o planejado; lembrou, também, que o
companheiro Paulo Eduardo Barros Fonseca enviou
circular aos clubes do Distrito 4430 sobre analfabetismo e alfabetização, incentivando-os a criar
projetos de educação e que o Noroeste deve
participar, desenvolvendo um projeto específico
sobre esse tema. Por fim, solicitou aos companheiros que tragam suas esposas, filhas e convidadas para a próxima reunião, quando o nosso clube
celebrará o Dia da Mulher.

Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra, o presidente
Edinalvo Raimundo de Jesus deu os trabalhos por
encerrados agradecendo a presença das
convidadas Naíde Aparecida S. Guilardi e Amanda
Barbosa e dos companheiros, convidando a todos
para acompanhá-lo na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

5

Agenda
12 de março
19h - Assembléia Geral
Sua presença é imprescindível
20h30 - Reunião ordinária
Tema: Dia Internacional da Mulher
Traga uma convidada (esposa, filha, irmã, mãe,
colega de trabalho...)
Hotel San Raphael - 2ª andar
19 de março
Reunião Ordinária
Palestra: tema a confirmar
20h30 - Hotel San Raphael - 2º andar

26 de março
Reunião Ordinária
Companheirismo
Local: a definir
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

Datas comemorativas
Março
. 12 - Dia do Bibliotecário
Dia Mundial do Café
. 13 - Dia Mundial do Rotaract
. 14 - Dia Nacional da Poesia
Dia do Vendedor de Livros
Dia dos Animais
. 15 - Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor
Dia da Escola
. 16 - Dia da criação do Ministério das
Relações Exteriores (1808)
. 17 - Dia Internacional do Marítimo

Companheirismo
. A companheira Ivone dos Santos
Garcia completa dia 15, quinta-feira,
dois anos de filiação ao RCSP-Noroeste.
. Sexta-feira, 16 de março, é dia de
cumprimentar a companheira e past
presidente do Noroeste, Ana Isabel da
Silva Vergueiro Lobo, que aniversaria
nesta data.

12 de março
Dia do Bibliotecário
A data foi instituída em homenagem ao engenheiro e
bibliotecário por vocação, Manoel Bastos Tigre, que nasceu
no dia 12 de março de 1882 e, em 1915, aos 33 anos, largou
a engenharia para trabalhar como bibliotecário.
O bibliotecário é o profissional da área de biblioteconomia;
ele administra bancos de dados e se responsabiliza por
classificar e armazenar informações, além de orientar o
público que procura uma biblioteca. Hoje em dia, quem
domina tecnologia da computação pode gerenciar arquivos
digitais ou organizar páginas para a Internet. É importante
lembrarmos, também, que a qualidade da orientação
fornecida pelo bibliotecário, a quem procura uma biblioteca
vai depender da sua própria vivência com a leitura, ou seja,
de sua experiência pessoal com os livros e com o próprio
acontecimento em si. Porque o saber técnico, ligado ao
ofício propriamente dito, catalogação, arquivamento, etc.,
poderá ser assimilado por qualquer pessoa que se dedique
ao estudo da biblioteconomia.
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6

Ações rotárias
Precisamos continuar a receber seus sapatos.
Campanha do Pé Calçado - Marcelo Guilardi
ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - NOROESTE - DISTRITO 4430
Presidente 2011/2012 - Companheiro EDINALVO RAIMUNDO DE JESUS
Governador do Distrito 4430 2011/2012 - Companheiro ENNIO CARAMELLA
Presidente Rotary Internacional 2011/2012 - Companheiro KALIAN BENERJEE

Área de atuação Zona Noroeste da Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - Brasil
Nosso objetivo é DAR CALÇADOS A QUEM ESTÁ PRECISANDO, pode ser masculino, feminino,
infantil e adulto de qualquer marca, modelo e cor, pode também ser tênis, todos em bom estado.
A sua contribuição é muito importante, além se sentir-se bem e feliz, o seu próximo estará melhor e
mais feliz. Sempre tem alguém carente, vamos fazer que TODOS TENHAM CALÇADOS.
A partir de agora você é um ARRECADADOR e contribuinte.
VAMOS PISAR FIRME NESTA CAMPANHA.
Para todo Pé existe o SEU CALÇADO. O melhor carinho é a CONSIDERAÇÃO.
ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
De 01/07/02 até 30/06/2003 - 1100 PARES
De 01/07/03 até 30/06/2004 - 4000 PARES
De 01/07/04 até 30/06/2005 - 6000 PARES
De 01/07/05 até 30/06/2006 - 4000 PARES

De 01/07/06 até 30/06/2007 - 2700 PARES
De 01/07/07 até 30/06/2008 - 3200 PARES
De 01/07/08 até 30/06/2009 - 4100 PARES
De 01/07/09 até 30/06/2010 - 4200 PARES
De 01/07/10 até 30/06/2011 - 6700 PARES

TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06/2011 - 36.000 PARES
Local de entrega: Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda - CEP: 01135-030 e nas reuniões do
Rotary Club São Paulo Noroeste às 2ª feiras às 20,00 hs no Hotel San Raphael - Largo do Arouche - SP.

Não aceitamos doações em dinheiro

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

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

. 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.
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Ações rotárias

As mulheres no Rotary
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 de 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 muitos países, as mulheres de rotarianos
têm sido afetuosamente chamadas de

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 Anns, resultado de um curioso
evento histórico. Em 1914, rotarianos de São
Francisco embarcaram em um trem para ir à
convenção do Rotary em Houston, no Texas.
No percurso, a única mulher a bordo era a
esposa do rotariano Bru Brunnier. À medida
em que, pelo caminho, embarcavam mais
rotarianos que se dirigiam à convenção, a
senhora Ann Brunnier era apresentada como
a "Ann do rotariano". Um dos rotarianos
escreveu uma canção dedicada à "Rotary
Ann". Na chegada do trem à estação
ferroviária em Houston, uma delegação
estava à espera dos rotarianos. Um dos
integrantes da delegação era Guy Gundaker,
da Filadélfia, cuja esposa também chamavase Ann. Durante a recepção de chegada,
alguém começou a cantar a canção dedicada
à "Rotary Ann", em homenagem às duas
senhoras, Ann Brunnier e Ann Gundaker.
Imediatamente, o termo carinhoso passou a
ser usado com relação a todas as mulheres
que compareciam aos eventos rotários.
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.
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Acontece na região
Freguesia do Ó ganha
Base Comunitária Móvel

Assistência Social inaugura
equipamento na Zona Norte

. Uma base móvel da Polícia Militar foi instalada
no final de fevereiro na Praça Victório Finzetto,
no cruzamento da Rua São Gonçalo do Abaeté,
com a Avenida Inajar de Souza, perto da
Avenida General Penha Brasil, na Brasilândia.
A comunidade comemora a iniciativa da Polícia
Militar e da parceria com a Subprefeitura
Freguesia/Brasilândia, por entender que a
chegada da polícia amenizará os problemas de
violência na região. Para o comandante do
Policiamento Norte, a base comunitária pode
contribuir para a melhoria da vida da população
por situar-se em um ponto estratégico da
Brasilândia, até então conhecido como rota de
fuga de marginais, importante conexão de
veículos e conhecido como local de feira de
rolo. A Base Comunitária Móvel conta com oito
homens, uma viatura de apoio e funciona 24
horas.

. Na quarta-feira, 7 de março, a Prefeitura de
São Paulo entregou cinco equipamentos da
rede socioassistencial na Brasilândia. Foram
inaugurados três Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS), um Centro de
Referência Especializado da Assistência Social
(CREAS) e um Serviço de Proteção à Criança e
ao Adolescente. A cerimônia aconteceu no
CRAS Freguesia do Ó, equipamento que
funciona em novas instalações e oferece
serviços de inclusão da população carente da
região em programas de transferência de renda
e de assistência aos idosos.

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

Reunião preparatória às
mudanças climáticas
. No dia 8 de maio, acontecerá no
Memorial da América Latina a 11ª
Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas da Cidade de São
Paulo. O evento tem como tema:
Governanças para a sustentabilidade
Rumo à Rio + 20. E a organização da
Conferência promoverá a 3ª reunião
preparatória dia 15 de março, quinta-feira,
às 9 horas no auditório Prestes Maia da
Câmara Municipal de São Paulo. O
convite para participar da reunião
preparatória é do médico, vereador e
presidente da 11ª Conferência, Gilberto
Natalini.
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Acontecimentos rotários
Vila Alpina forma
2 turmas da Legião Mirim
. A cada três meses ocorrem formaturas de jovens
na Legião Mirim de Vila Prudente. E a que foi
realizada dia 9 de fevereiro, com duas turmas uma masculina e uma feminina - reunindo 80
formandos, teve significado especial para o
Rotary Club São Paulo-Vila Alpina. O paraninfo
da turma masculina foi o presidente do Clube,
companheiro Carlos Eduardo Lazzarini; a turma
feminina teve como paraninfa a vereadora Edir
Sales, companheira do RCSP-Vila Prudente. E o
Clube comemora, ainda, o fato da última formatura
de jovens ter sido realizada na gestão da diretoria
da Legião Mirim, presidida pelo companheiro
Evaldo Luis Buk Forli.

Governador do D 4570 visita
RC de Duque de Caxias
. Foi com uma grande reunião festiva que o RC de
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, recebeu no dia
7 de março, a visita oficial do governador do
Distrito 4570, Wanderley Chieza. Cerca de 168
pessoas prestigiaram o evento, entre associados,
convidados especiais, representantes da Casa da
Amizade e companheiros de outros clubes da
região e autoridades governamentais. Na mesma
solenidade, o clube de Duque de Caxias deu
posse ao novo companheiro Carlos Virtuoso e
prestou homenagem à magistrada, juíza Mafalda
Luchese, com a entrega do título de associada
honorária. Na primeira parte de sua visita ao
município de Duque de Caxias, o governador
conheceu o Museu de Ciências e Vida,
recentemente inaugurado pela Secretaria de
Estado de Ciências e Tecnologia. Nessa visita, o
governador foi acompanhado de companheiros e
do presidente do Clube, Antonio Suhett de
Almeida.

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?

Noite da Pizza
em Pirituba
. O Rotary Club de São Paulo-Pirituba e o Grupo
Os Amigos promovem dia 31 de março, a Noite da
Pizza. O evento, com renda direcionada para a
Fundação Rotária em atendimento aos projetos
da comunidade, acontece no Espaço Antares,
localizado na Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira,
1780. O convite custa R$ 40,00 por pessoa e
crianças até 7 anos não pagam.

Dia do Rotary na
Câmara Municipal
. Uma sessão solene em comemoração ao Dia do
Rotary acontece dia 14 de março, às 18h30 no
salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo. O
Dia do Rotary foi instituído pela municipalidade
paulistana pela lei municipal nº 9.976, de 4 de
outubro de 1985, de autoria do vereador Alfredo
Martins. E a sessão solene é uma iniciativa do
vereador Gilson Barreto. Para confirmar presença
ligue para (11) 3396-4310 ou envie e-mail para
gilsonbarreto@camara.sp.gov.br

Sessão solene lembrará
Dia do Rotaract
. O vereador paulistano Gilson Barreto convida
para a sessão solene em comemoração ao Dia do
Rotaract, que será celebrado dia 17 de março, às
9h30 no salão nobre da Câmara Municipal de São
Paulo. O Dia do Rotaract foi instituído pela lei
municipal nº 14.611, de 4 de dezembro de 2007,
por iniciativa do vereador Gilson Barreto. A
Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto
Jacareí, 100, 8º andar.

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
Rotaract Clubs enfatizam
importância da responsabilidade individual
. Após o sucesso alcançado no começo dos anos
60 pelos Interact Clubs, em 1968, o conselho
diretor do RI criou o Rotaract. Este novo programa
foi implementado visando promover a
responsabilidade cívica e o potencial de liderança
em clubes formados por pessoas de ambos os
sexos entre 18 e 30 anos de idade. O primeiro
Rotaract Club foi constituído pelo Rotary Club de
Charlotte North, localizado na Carolina do Norte,
nos Estados Unidos. Em 2006, havia 184.000
rotaractianos sócios de mais de 8.000 Rotaract
Clubs em 139 países.
Os Rotaract Clubs enfatizam a importância da
responsabilidade individual como base para o
sucesso pessoal e envolvimento comunitário.
Cada clube deve realizar pelo menos dois
projetos de prestação de serviços por ano, um em
benefício da comunidade e o outro pela promoção
da compreensão internacional. O Rotaract
oferece oportunidades direcionadas ao
desenvolvimento profissional e da capacidade de
liderança. Os rotaractianos participam de
inúmeras atividades sociais, assim como de
programas para a melhoria de suas
comunidades. Um Rotaract Club só pode existir
se tiver o apoio, a orientação e o aconselhamento
de um Rotary Club. -

de internacionais. O termo Interact é derivado do
prefixo "inter", de internacional, e da palavra "act",
que significa agir, ou ação, em inglês. Cada
Interact Club deve ser patrocinado e
supervisionado por um Rotary Club e deve
implementar projetos anuais de prestação de
serviços em escolas, comunidades e no mundo.
Em 2006, havia mais de 10.500 Interact Clubs,
com aproximadamente 242.000 sócios,
espalhados em 119 países. Os interactianos
desenvolvem habilidades de liderança e adquirem
experiência prática na condução de projetos de
prestação de serviços, desenvolvendo, assim, a
satisfação em servir ao próximo. Um dos
principais objetivos do Interact é dar oportunidade
aos jovens para que promovam maior
compreensão e boa vontade entre a juventude de
todo o mundo.
(Fonte: ABC do Rotary)

Quantos somos

No mundo
Número de Rotaract Clubs: 9.046 - em 171
países, reunindo um total de 208.058
rotaractianos
Interact Clubs: 13.974, em 135 países, reunindo
um total de 321.402 interactianos
No Brasil:
Rotaract Clubs: 697, reunindo um total de
16.031 rotaractianos
Interact Clubs: 786, reunindo um total de 18.078
interactianos

Interact, o precussor
. O Interact foi iniciado pelo conselho diretor em
1962 e é um programa constituído de clubes de
prestação de serviços formados por jovens. O
primeiro Interact Club foi fundado pelo Rotary
Club de Melbourne, na Flórida. Os Interact Clubs
fornecem oportunidades para que jovens em
idade escolar colaborem na prestação de serviço
e na obtenção de compreensão e amiza-

No Distrito 4430, os Rotaract Clubs estão
presentes, divididos em quatro áreas, sendo na Área
1 - clubes da Aclimação, Cambuci, Liberdade e Vila
Alpina. Área 2 - Cantareira, Freguesia do Ó,
Noroeste, Mooca, Norte e Parque Novo Mundo.
Área 3 - Itaquaquecetuba, Poá, Penha, Vila Carrão e
Suzano. Área 4 - Guarulhos, Guarulhos-Aeroporto,
Guarulhos-Vila Galvão, Guarulhos-Sul, Mairiporã e
Vila Formosa.
O Rotaract Club São Paulo-Noroeste foi fundado
em junho de 2010, tendo como clube padrinho o
RCSP-Noroeste e é presidido pelo educador físico
Reynaldo Pedreira Jerônymo.

