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Palestra

Conselho Diretor

. Declaração do Ajuste Anual do Imposto de Renda 2011-2012, Pessoa
Física, foi o tema da palestra proferida pelo presidente do RCSPNoroeste no Fórum de Serviços Profissionais, realizado dia 19 de março.
(Pág. 4)

Alfabetização é o caminho
fundamental para a cidadania plena
Embora os índices oficiais apontem para a melhora do sistema de
alfabetização, ainda há muito por fazer em nosso país. E o Rotary tem
papel fundamental nesse processo, por meio de programas específicos,
como o Lighthouse. Trata-se de metodologia de alfabetização criada pelo
RI e propagada pelos rotarianos no Brasil e na Américado Sul
(Opinião, pág. 10)
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Clubes afilhados

. O coordenador da Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", Bruno
Leone, recebeu homenagem do Clube por ter atingido a meta de
(Pág. 4)
arrecadação de sete mil pares de sapatos na atual gestão.
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. Boletins
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RC Brasilia-Norte, DF
RC Salamanca de Monterrico, Lima, Peru
Boletim Rotário Interdistrital - Buenos Aires,
AR

. E-mails
Leitura e trabalho
"É sempre com imenso interesse que leio o
vosso boletim, um trabalho
exaustivo, sei bem pois comigo acontece o
mesmo. Muitos parabéns e
continuem o bom trabalho".
Esmeralda Trindade, secretária-executiva
do RC de Carnaxide, Portugal
"Recebi e li atentamente vosso boletim, que
me pareceu muito bem elaborado e
de agradável leitura com informações
precisas a respeito dos nossos trabalhos
rotários. Se precisar de orador para suas
reuniões não hesite em me convidar.
Dentro de minha disponibilidade sempre
estou à disposição".
Antonio José da Costa, governador
decano do Distrito 4430

Cumprimentos
"(Estimada Celia) Parabéns pelo boletim.
Transmita os meus cumprimentos aos
companheiros desse valoroso clube".
José Luiz Toro da Silva - EGD 4430 2003/04
"É com imenso prazer que me intero
novamente do boletim sempre excelente e
que muito me enriquece; obrigada pelo envio
contínuo. Gostaria de me informar
sobre a... Agradeço e faço votos de sucesso".
Amanda Barbosa, Bhering Serviços de
Manutenção
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1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
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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
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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 19 de março no restaurante do
Hotel San Raphael, tendo o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus aberto os trabalhos solicitando
ao companheiro padre Paulo Ribeiro Santana que
proferisse a oração inicial. Lembrando o Dia de São
José, celebrado hoje, o padre Paulo falou sobre o
patrono da família, das crianças e da Igreja e após
fazer a oração universal do Pai Nosso, saudou os
Josés presentes a esta reunião, os convidados José
Luiz Ribeiro e José Ricardo M. Gomes. Em seguida,
o presidente convidou a todos para acompanhá-lo na
saudação às bandeiras hasteadas.
Protocolo O companheiro Bruno Leone esclareceu que nesta
reunião, excepcionalmente, não há mesa diretora
dos trabalhos, por causa da disposição dos lugares
para atender melhor a acomodação de todos para a
palestra a ser proferida pelo presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus. Agradeceu a presença dos
companheiros e dos convidados: Amanda Barbosa,
José Luiz Ribeiro, José Ricardo M. Gomes,
companheira Naíde Aparecida S. Guilardi, do RCSPFreguesia do Ó e Reynaldo Pedreira Jerônymo,
presidente do Rotaract Club São Paulo-Noroeste.
Expediente secretaria Feito pela primeira-secretária Celia Morau que
enunciou a correspondência recebida na semana;
apresentou a agenda das próximas reuniões e
atividades e deu detalhes sobre o resumo da ata da
Assembléia Geral realizada dia 12 de março.

Companheirismo O companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini falou
sobre as datas comemorativas da semana, com
ênfase para a estação do outono, que começa
oficialmente dia 20 de março e teceu comentários e
importantes observações sobre o Dia Mundial da
Água, a ser comemorado dia 22 de março,
lembrando que se trata de um bem natural finito e
indispensável para a vida humana.

Tempo livre O presidente eleito para o ano rotário 2012-2013,
Orestes Gerodetti, falou sobre o PETs, encontro de
preparação dos presidentes para o próximo ano
rotário que participou juntamente com os
companheiros Bruno Leone e Maria Cristina da
Silva; dizendo que embora tenha sido este o terceiro
PETs de que participa é sempre uma oportunidade
para aprender mais e tomar conhecimento das
metas do presidente do RI e do Governador;
prosseguindo, disse que haverá uma Assembléia
Distrital dia 14 de abril em Guarulhos, quando espera
contar com a participação de todos os nossos
companheiros, não só o prestigiando, mas,
principalmente, para que haja o envolvimento de
cada um em todas as oportunidades. O seu objetivo
é que alcancemos a meta de clube 100%, fator que
considera importantíssimo para sermos um clube
eficaz.
(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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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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Ao apresentar um resumo das metas do futuro
governador do Distrito 4430, o companheiro Orestes
Gerodetti disse que um dos principais objetivos é
estimular os Rotaract Clubs, por isso, ele também
pretende dar ênfase especial ao Rotaract Club São
Paulo-Noroeste, por meio de projetos específicos e
infraestrutura adequada de acompanhamento e
apoio aos jovens, designando sempre um
companheiro rotariano para atuarem em parceria;
finalizando, disse que o mesmo objetivo se estende
ao NRDC, entendendo que devemos incentivar a
identificação e participar dos projetos voltados às
reais necessidades da comunidade onde o Núcleo
Rotário de Desenvolvimento Comunitário do
Noroeste atua.
Em seguida, o companheiro Hercules Guilardi
manifestou seu agradecimento ao reconhecimento
do ex-companheiro Romano Iughetti que enviou email ao nosso clube com comentários e informações
especiais sobre o saudoso companheiro Alberto F.
Bruguera, com o qual ambos tiveram oportunidade
de conviver nos primeiros anos de existência do
RCSP-Noroeste; Por essa razão, ele, Hercules,
gostaria de cumprimentar pessoalmente o amigo
Romano em uma das nossas próximas reuniões.
Prosseguindo, o companheiro Hercules Guilardi
comentou a repercussão do Projeto desenvolvido
por um grupo de jovens com Síndrome de Down. que
resultou na edição e lançamento do livro "Mude Seu
Falar que Eu Mudo Meu Ouvir". Os jovens, que se
apresentarão no World Down Syndrome Day, na
sede da ONU, em Nova York, dia 21 de março, na
Conferência Construir o nosso Futuro, foram notícia
no programa Fantástico, da TV Globo, do último
domingo. Lembrou que um desses jovens é o Thiago
Rodrigues, que está sendo patrocinado pelo nosso
clube.
Como se trata de um projeto importantíssimo e de
largo alcance social, o companheiro Hercules
Guilardi disse que futuramente pretende promover
uma reunião conjunta com o RCSP-Freguesia do Ó,
com a participação desses jovens, dos
coordenadores do Projeto, além da direção da
Carpie Diem, com o objetivo de prestar
reconhecimento a esse meritório trabalho que
realizam.
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Palestra - Imposto de Renda 2012 Após o intervalo do jantar e dando início ao Fórum de
Serviços Profissionais, o companheiro Bruno Leone
fez a apresentação do palestrante da noite, Edinalvo
Raimundo de Jesus. O atual presidente do RCSPNoroeste é também o presidente da Master
Assessoria Contábil e Tributária, membro da Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos e do Sescon.
Iniciando sua explanação, o palestrante disse que
faria uma apresentação objetiva da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, 2011/2012 Pessoa Física; começou com os procedimentos e
cuidados que o declarante deve ter no
preenchimento do formulário; falou sobre as opções
da declaração (formulário simples ou completo), os
rendimentos tributáveis, isenções legais, inclusão de
dependentes, declaração conjunta dos cônjuges,
declaração de bens e de capital, eventuais
divergências nos informes de rendimento, cálculo do
imposto a pagar, as principais alterações
implementadas em 2012 e os sistemas de controle e
fiscalização da Receita Federal que estão cada vez
mais aprimorados. Ao final da apresentação,
enriquecida com a projeção de slides, respondeu
algumas perguntas formuladas pelos companheiros
e se colocou à disposição para mais esclarecimentos
que, eventualmente, possam ser precisos.
Tempo do presidente Para prestar reconhecimento ao companheiro Bruno
Leone, coordenador da Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi", que atingiu a meta de
arrecadação de sete mil pares nesta gestão, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus convidou os
companheiros Hercules Guilardi e Naíde Aparecida
S. Guilardi; o companheiro Bruno, ao lado da
companheira Maria Cristina da Silva, recebeu uma
lembrança do RCSP-Noroeste pelo resultado
alcançado e pelo sucesso da Campanha, que
repercute em todo o Distrito 4430 e é referência de
projeto permanente viável e bem sucedido.

Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra em caráter
extraordinário, o presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus deu os trabalhos por encerrados agradecendo
a presença dos companheiros e dos convidados e
dos visitantes,e solicitou que todos o
acompanhassem na saudação final às bandeiras
hasteadas.
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Agenda

Datas comemorativas
Março
. 26 - Dia do Cacau
Dia de Criação do Mercosul
. 27 - Dia do Circo
. 28 - Dia do Revisor
Dia do Diagramador
. 29 - Dia da Chegada dos Primeiros Jesuitas
ao Brasil, em 1549
. 30 - Dia do Casamento de D. Pedro II, em
1843
. 31 - Dia da Integração Nacional
Golpe Militar, em 1964

Abril
. 1º - Dia da Mentira
Dia do Humorista

____________
Tratado de Assunção cria o Mercosul
. Em 26 de março de 1991, foi assinado o Tratado
de Assunção, que criou o Mercosul - Mercado
Comum do Sul, um acordo de livre comércio entre
os países, que visa eliminar barreiras comerciais,
políticas e sociais entre seus membros. Todavia,
a articulação política que gerou o bloco começou
em 1985, entre Brasil e Argentina. Originalmente,
em 1991, foi firmado acordo entre Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai. As regras
estabelecidas foram as seguintes: a livre
circulação de bens, serviços e fatores de
produção entre os países, eliminando-se os
direitos alfandegários e tarifas - alíquotas do
imposto de importação deve ser zero estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum,
que significa constituir imposto de importação
comum entre os países signatários para
aplicação a produtos de outros países;
coordenação de política macroeconômica e
setorial; compromisso dos estados membros de
harmonizar suas legislações, nas áreas
pertinentes para lograr o fortalecimento do
processo de integração. O grupo teve três fases:
implementação, período de união aduaneira e
consolidação do bloco.
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26 de março
Reunião Ordinária
Companheirismo
20h30 - Hotel San Raphael, 2º andar
2 de abril
Reunião Ordinária
Avaliação Plano de Atividades e
planejamento posse
Conselho Diretor 2012/2013
Local: a definir
9 de abril
Reunião Ordinária
Palestra - Desenvolvimento do Quadro
Associativo
A confirmar
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
. Nesta segunda-feira, 26 de março, é o dia
do aniversário de Matheus, filho do nosso
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus .
. Quem também aniversaria dia 26 de março
é Lucas Vinicius , filho do nosso
companheiro João Carlos dos Santos.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Ações rotárias
Fórum da Terceira Idade valoriza
atuação da mulher na sociedade

. A palestra O que é ser mulher proferida pela psicóloga Rosangela Feminia foi o destaque do Fórum do
Cidadão e Idoso de Pirituba, realizado dia 16 de março no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, da Vila Zatt. Durante o encontro, promovido pela Associação Vida e Esperança em parceria com
o Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança e o CRAS Pirituba/Jaraguá, foram
abordados assuntos como controle da natalidade, educação e saúde e a sexualidade da mulher idosa. A
animação musical ficou por conta do Trio Ternura, que brindou os presentes com o seu festejado som
sertanejo de raiz.

Legado de eventos esportivos é
discutido durante lançamento de livro
. A relação das cidades com eventos esportivos como a
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos - os maiores do
planeta - é um dos temas associados no debate que
acontece dia 26 de março no Museu do Futebol durante o
lançamento do livro "Cidades Criativas - Soluções
Inventivas - o papel da Copa e da Olimpíada e dos museus
internacionais", editado por Garimpo de Soluções. A
publicação, concebida por Ana Carla Fonseca,
economista e doutora em Urbanismo, tem o apoio da São
Paulo Turismo (SP Turis), empresa de promoção turística
e de eventos do município e do Serviço Social da Indústria
(Sesi).
O livro trata do legado de grandes projetos culturais e
esportivos para aspectos das cidades, como governança,
engajamento da sociedade civil, marcos regulatórios,
modelos de gestão, capacitação, inovação e outros. Os
exemplos escolhidos se referem a cidades de diferentes
níveis de desenvolvimento socioeconômico, analisando

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

aspectos bem-sucedidos e aprendizados: Barcelona
(Espanha, Olimpíada de 1992); Bilbao (Espanha, Museu
Guggenheim); Bogotá e Medelin (Colômbia, ParquesBibliotecas); Cidades do Cabo e Johannesburgo (África do
Sul, Copa de 2010; Londres (Inglaterra, Olimpíada de
2012) são as cidades abordadas. Nas análises, os autores
tecem reflexões sobre o papel transformador dos grandes
eventos e dos empreendimentos culturais e lançam
reflexões sobre como podemos melhor aproveitar os
desafios da Copa de 2014, da Olimpíada de 2016 e dos
equipamentos culturais de representatividade
internacional em construção por todo o País.
O livro, distribuído durante o evento, também estará
disponível no site oficial de turismo de São Paulo:
www.cidadesaopaulo.com a partir de 26 de março.

_____________
Datas especiais do Rotary
Abril, mês da revista

. No calendário do Rotary International, abril é o mês
dedicado à Revista do Rotary. Durante esse mês, os
clubes organizam programas e atividades para a
promoção da leitura e da utilização da revista The Rotarian
e das revistas regionais da organização.

Relatório de frequência do
RCSP-Noroeste em fevereiro
. Data de fundação: 30/8/1972
. Total de sócios:
30/1/12 - 15
29/2/12 - 15
. Aumento ou perda real: . Reuniões do mês: 3
6/2 - 10
13/2 - 10
20/2 - reunião suspensa - Carnaval
27/2 - 11
Média do mês: 71%

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Precisamos continuar a receber seus sapatos.
CONTINUE A MOSTRAR QUE VOCÊ TEM BOM CORAÇÃO.

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.

A Campanha é contínua
Bruno Leone
ROTARY CLUB - SÃO PAULO NOROESTE
Distrito 4430 do Rotary Internaciona
Rua Luigi Greco, 192 - Barra Funda CRP: 01135-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 393-3636 e 3392-6277l
E-mail: diretoria@leone.equipamentos.com.br e
bl.leone@mandic.com.br
Site: www.rotary4430.org.br
www.rotary.org. br
Colaboração e Apoio:

ARRECADADOS E DISTRIBUÍDOS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
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 na Rua Traipu, 91 - Pacaembu - SP.

Não aceitamos doações em dinheiro

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
Freguesia do Ó recebe
Serviços do Juizado Itinerante
. A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia recebe entre os dias 26 e 30 de março os serviços do Juizado
Itinerante. Os especialistas prestam serviços à comunidade a partir das 10 horas. O objetivo da
unidade, que conta com juiz, conciliadores e defensores públicos, é solucionar conflitos por meio de
conciliação. Entre os serviços prestados estão o direito do consumidor, cobranças em geral, planos
de saúde, colisão de veículos, despejo para uso próprio, execução de títulos (cheques e notas
promissórias), cujo valor não exceda 20 salários mínimos. O atendimento ao público do Juizado
Itinerante será na sede da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, que fica na Avenida João Marcelino
Branco, 95, Vila Nova Cachoeirinha.

Casa de Cultura abriga
exposição sobre obesidade
. Foi aberta no sábado, 24 de março, na Casa de Cultura Salvador Ligabue a mostra educativa A
obesidade pelo olhar da Infografia. A mostra, promovida pela Subprefeitura Freguesia/Brasilândia em
parceria com a Editora Abril, conta com 32 painéis que representam os trabalhos dos maiores
infografistas da atualidade. Os painéis estão divididos em cinco estações, cada uma delas abordando
de forma lúdica a obesidade. A primeira estação traz o tema: A Jornada de Um Sanduiche até Virar
Energia. Em seguida, o visitante pode conferir as estações: Dentro da Gordura, Quando Você Está
Acima do Peso, A Força dos Exercícios e Os Números da Obesidade no Brasil - Mapa Mundi da
Gordura. A mostra encerra a exposição itinerante Emagreça Brasil! A exposição pode ser visitada até
o dia 13 de maio. A Casa de Cultura Salvador Ligabue fica no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó,
215.

Mulheres que brilham e
cantam o samba
. A Casa de Cultura Salvador Ligabue promove o projeto Samba é Cultura na Casa de Cultura com o
tema Mulheres que Brilham, dia 27 de março, terça-feira, às 18h30. Nesse dia haverá apresentação
de Yara Rocha, do grupo Mulheres no Samba e Duda Ribeiro, embaixatriz do samba. No dia, também,
se apresentam o grupo Pura Simpatia, a comunidade Buraco do Sapo e o DJ Bilta com o melhor do
samba-rock. Será preciso doar um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, para entrar no
evento. A Casa de Cultura Salvador Ligabue fica no Largo da Matriz, 215, Freguesia do Ó, atrás da
Igreja Matriz. Mais informações sobre o evento Mulheres que Brilham podem ser obtidas pelo
telefone: 2863-1178 ou no e-mail: sambatambemecultura@hotmail.com

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

Licença provisória é
tema de palestra em Pirituba
. A Associação Comercial de São Paulo-Distrital
Noroeste promove as palestras Licença de
Funcionamento Condicionada e Nova Lei das
Calçadas, proferidas por Ricardo Robson,
assessor jurídico da Subprefeitura
Pirituba/Jaraguá. O evento acontece dia 27 de
março, terça-feira, às 19h30, na sede da
entidade, que fica na Rua Luís Braille, número 8,
Vila Pereira Barreto, Pirituba. A inscrição é
gratuita e os interessados podem confirmar
presença pelos telefones: 3831-8336, 3831-8454
e pelo e-mail: dnoroeste@acsp.com.br
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Acontecimentos rotários
Pirituba festeja 13º aniversário
. Foi com um animado jantar festivo realizado no Restaurante e Pizzaria Benett´s que o Rotary Club São
Paulo-Pirituba comemorou seu aniversário de 13 anos. O evento aconteceu dia 14 de fevereiro e reuniu
dezenas de filiados, seus familiares e companheiros dos clubes rotários da região, como o RCSP-Noroeste,
na qualidade de clube padrinho do Pirituba. Em sua mensagem, a presidente Maria Aparecida Torres
relembrou a bonita trajetória do clube nesses treze anos de existência.

Presidente Prudente: sete décadas dedicadas ao Rotary
. Fundado em 1940, o Rotary Club de Presidente Prudente, SP, completou no último dia 18 de março, 72
anos de existência. Na noite de 18 de março de 1940, em reunião convocada pelo Rotary Club de Botucatu,
era proposta a criação do RC de Presidente Prudente, tendo como presidente joaquim Ferreira de Oliveira.
Desde então, o clube esteve presente em importantes acontecimentos da cidade, do Estado de São Paulo e
do País. Entre eles, destacam-se o traslado do corpo do Monsenhor Sarrion das Ilhas Canárias para a
cidade, criação da Santa Casa de Misericórdia, construção da ponte Maurício Joppert - a ponte rodoviária
sobre o Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao longo da sua existência, o RC
de Presidente Prudente desenvolveu um número expressivo de projetos e programas em pról da
comunidade; fomenta, continuadamente, através desses projetos o ideal de servir; dois governadores de
Distrito vieram de seus quadros e o clube apadrinhou dez clubes da região noroeste do Estado de São Paulo.
A reunião festiva de aniversário do Rotary Club de Presidente Prudente aconteceu dia 23 de março, no
Restaurante Paisano.

Memorial da América Latina completa dezoito anos
. O Rotary Club São Paulo-Memorial da América Latina, Distrito 4610, está completando 18 anos de
existência. E para marcar a chegada da maioridade, o clube promove jantar dançante dia 27 de março, terçafeira, no salão de festas do Hotel Golden Tulip Park Plaza, na Alameda Lorena, 360. A animação musical fica
por conta da Banda Som Maior.

Campinas empossa
11 membros do NRDC
. O Rotary Club de Campinas-Sul
comemora a posse dos onze membros do
Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário - NRDC Patrulheiros de
Campinas. O novo núcleo é formado por
funcionários dos Patrulheiros de
Campinas, alguns ex-rotaractianos que
agora passam a atuar em benefício das
comunidades dos jovens que cursam o
"Patrulheiros de Campinas". A posse dos
membros do Núcleo aconteceu semana
passada durante reunião festiva do clube.

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

Rotary Club de São Paulo Noroeste

10

Geral
Alfabetização, caminho para a
cidadania plena
_________________
Meta é prioridade do Rotary International e da
Organização das Nações Unidas
José Antonio Figueiredo Antiório
_________________

Em março, o Rotary International dedica suas
atenções à alfabetização e à educação. Para
felicidade dos brasileiros e da população de outros
países da América do Sul, temos evoluído em
alfabetização nos grandes centros urbanos e nas
regiões desenvolvidas. Este mal só não está
reduzido a taxas mínimas em função da migração
constante das áreas menos desenvolvidas e da
imigração de países de baixa renda em busca de
novas oportunidades, como estamos observando
no caso dos cerca de 2.000 haitianos que aportaram em nossas terras.
O governo brasileiro, por meio do MEC e dos
governos estaduais e municipais, tem se preocupado com a questão e vem destinando cerca de
25% a 30% do seu orçamento para a aplicação no
setor educacional. Grande parte destes recursos
são carreados para a tentativa de erradicação do
analfabetismo.
O Rotary no Brasil e na América do Sul, por sua
vez, tem se empenhado de maneira eficiente
neste sentido, haja vista que nos últimos 20 anos
foi implantado o programa do Rotary International
denominado Lighthouse. Esta grande iniciativa
obteve participação efetiva de todos os distritos
brasileiros, em especial os mineiros,
pernambucanos e paranaenses, com destaque
para o trabalho do diretor 1999-2001 do RI,
Hipólito Ferreira, e dos ex-governadores distritais
Carlos Alberto Araújo Peçanha, Jório Coelho,
Eduardo Krafetuski, Edison Rodrigues de Lima e
Francisco Borsari Netto e das suas respectivas
equipes de trabalho.
Na realidade, o Lighthouse assemelha-se bastan-

te ao sistema do laureado pedagogo Paulo Freire
(1921-1997), que foi um dos ícones brasileiros no
processo de alfabetização na década de 1960.
Esses rotarianos se dispuseram a orientar praticamente o Brasil e a América do Sul na propagação
da metodologia de alfabetização criada pelo Rotary International.
A partir de 2013, com a implantação do Plano
Visão de Futuro da Fundação Rotária, teremos
mais recursos para aplicar em educação, pois este
é um dos enfoques considerados sustentáveis. A
alfabetização, o saneamento básico, a saúde e os
recursos hídricos são áreas que poderão minimizar as diferenças sociais na humanidade e em
especial no Brasil e na América do Sul.
Pelos últimos dados do IBGE em sua Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2000, a taxa geral de analfabetismo no Brasil é de
8.9%. Mas existem alterações significativas, dependendo da região e também das faixas etárias,
que podem levar tais índices de 1,8% a 12%.
Um país somente será livre, independente, economicamente sustentável e com plena democracia
quando os seus cidadãos forem alfabetizados e
educados nas letras e nos números, na interpretação do que se vê e se lê e, principalmente,
forem educados no contexto da formação profissional.

José Antonio Figueiredo Antiório
é diretor do Rotary International
(Artigo transcrito da revista
Brasil Rotário de março/2012)

