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Proferida pelo companheiro padre Paulo Santana Ribeiro, a palestra
abordou um olhar histórico e de revelação sobre as diferentes
religiões praticadas no mundo desde a antiguidade até a atualidade,
com ênfase no Cristianismo. O tema, sempre atual, despertou o
interesse dos rotarianos e deverá ser motivo de novas explanações e
debates.
(Pág. 4)

Portadora de paralisia infantil
lança livro de memórias
Eliana Zagui, que vive há 36 anos num leito de
UTI do Instituto de Ortopedia do Hospital das
Clínicas, lança o livro "Pulmão de Aço". Escrito
com a boca, a autora relata a experiência de
viver há tanto tempo no maior hospital do País.
Ela espera que o livro ajude na compreensão de
tirar o que vale a pena da vida.
(Pág. 10)

Prazo para entrega do
Imposto de Renda termina dia 30
. Até sexta-feira, 13 de abril, a Receita Federal havia recebido 9.002.438 declarações do Imposto de Renda Pessoa física 2012, quantidade bem inferior aos 25
milhões de documentos aguardados neste ano.
Quem ainda não preencheu o formulário tem até 30 de abril para entregar a
declaração ao Fisco, mesma data para pagamento da parcela única ou primeira
(Pág. 8)
cota do Imposto de Renda, caso o contribuinte tenha imposto a pagar.
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Correspondência recebida
. Boletins
RCSP-Parque Continental
RC Brasilia Norte-DF
RC Campinas, SP
RC Fortaleza-Dunas, CE
RC Lavras, MG
RC Temuco-Norte, Chile
Rotário Interdistrital-BA, Argentina
Asfar-São Paulo
. Outras publicações
Revista Brasil Rotário, abril/12
Prevencion Vial - D 4855, Buenos Aires, AR

. E-mails
Repercussão
"Partilhamos com satisfação o último boletim
do Rotary Club São Paulo-Noroeste, ao qual
agradecemos mais esta gentileza. Um
cumprimento para os companheiros do
Rotary Club Luanda-Sul - os quais foram
obsequiados pelos companheiros do
RCSP-Noroeste com a transcrição da visita
efetuada pelo nosso companheiro José De
Palma ao RCSP-Luanda Sul".
Rotary Club de Mafra - Portugal,
Comunicação e Imagem

Agradecimentos
"Obrigado pelo envio do boletim. Já fiz a
leitura e como sempre me atualizei um
pouco mais, tanto em Rotary como na
cultura geral. A matéria do hino nacional,
muito boa. Parabéns".
Rui Cabral, RCSP-Sudeste
"Como sempre impecável o boletim de
vocês. Forte abraço e sempre muito
obrigada pelo envio mensal do mesmo".
Ana Maria Horta Ribeiro
"Muito obrigado pelas amáveis palavras de
apoio e incentivo. Parabéns pela sua
eleição também e pelo belo jornal".
Levi Torres Madeira, RC Fortaleza-Dunas,
CE
"Um boletim muito bem elaborado,
obrigado".
Mario Chaves da Cunha, RC BrasiliaNorte; Ennio Caramella, Governador do
Distrito 4430; Salvador Strazzeri, EGD
4430, 1994/95
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Relato da última reunião
Abertura
. O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em sessão ordinária dia 9 de abril de 2012 no restaurante do
Hotel San Raphael, 2º andar, tendo o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os trabalhos agradecendo
a presença de todos e convidando o companheiro padre Paulo Santana Ribeiro para proferir a saudação inicial.
Na mensagem, o companheiro padre Paulo falou sobre o significado da Páscoa e do Cristo ressuscitado para os
católicos e concluiu com a oração universal Pai Nosso. Em seguida, o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus
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 - companheiro e palestrante da noite, padre
Paulo Santana Ribeiro e nº 3 - a primeira-secretária Celia Morau. Citou e agradeceu a presença dos seguintes
convidados: sra. Lidia Leone; Terezinha Abreu de Sousa, coordenadora do NRDC Vida e Esperança; Fernando
Lucio Ferreira, do RCSP-Norte; Naide Aparecida S. Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó; Elisete
Antunes e Gabriela Antunes de Jesus; José Luiz Ribeiro e Luciana Moura.

Expediente secretaria
. A primeira-secretária Celia Morau relacionou a correspondência recebida na semana, com destaque para os emails com cumprimentos de Páscoa, convite para reunião festiva e transmissão de posse do RCSP-Vila
Guilherme e deu informações sobre a 11ª Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas, que acontecerá dia 8 de maio no Memorial da América Latina.
Companheirismo
. Apresentado pelo companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini que citou os aniversariantes da semana, as datas
comemorativas do mesmo período, comentando e dando mais detalhes sobre cada data; por fim, destacou o
artigo de capa da revista Brasil Rotário, edição de abril/12, cujo tema é a corrupção.
(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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Palestra
. Após o intervalo do jantar, o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus convidou o padre Paulo para se dirigir à
tribuna e proferir a palestra programada para resta reunião: Religião e Cristianismo, um olhar histórico e de
revelação. Iniciando sua explanação, o companheiro padre Paulo Santana Ribeiro falou sobre os significados
da religião - a força interior, o sentimento e a união com Deus; a esperança de melhores dias; a grande busca do
que está dentro de nós. Falou, também, sobre destino, violência nos tempos modernos, e definiu a religião como
uma escada que conduz a Deus. Prosseguindo, discorreu sobre a origem, significados, semelhanças e
diferenças entre as religões: induismo, budismo, judaismo, maometismo, o Islã e por fim, o cristianismo.
Dispondo de muitas referências históricas, o padre Paulo falou sobre cada uma dessas religiões, sua origem,
seus dogmas e como são praticadas na atualidade. Falando sobre o Cristianismo, o palestrante traçou um
paralelo com as demais religiões, seus princípios e como era a prática na Antiguidade e como a vemos na
atualidade. Deu detalhes e respondeu algumas indagações dos presentes, lembrando que devido a exiguidade
do tempo ficaria à disposição dos interessados para prestar mais informações sobre o tema, prontificando-se
em responder as dúvidas e dar todos os esclarecimentos necessários sobre o tema da sua palestra.

Tempo do presidente
. O presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu ao padre Paulo pela esclarecedora e importante
palestra proferida nesta reunião, que muito contribuiu para o aumento dos nossos conhecimentos sobre o tema;
em sinal de reconhecimento, entregou ao companheiro padre Paulo um diploma de agradecimento pela
participação e por ter proferido a palestra desta noite.
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, agradeceu, uma vez mais a presença
dos companheiros e dos convidados; leu a mensagem selecionada especialmente para esta oportunidade
(Observa o teu culto à família e cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa
as crianças e não precisarás castigar os homens - Pitágoras) e solicitou a todos que o acompanhassem na
saudação final às bandeiras hasteadas.
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Datas comemorativas
Abril
. 16 - Dia Mundial da Voz
Dia do Sacerdócio
Dia Nacional do Leonismo
. 17 - Dia Nacional da Botânica
. 18 - Dia Nacional do Livro Infantil
. 19 - Dia do Índio
Dia do Exército Brasileiro
. 20 - Dia do Disco
Dia do Diplomata
. 21 - Dia de Tiradentes - Patrono Cívico
da Nação Brasileira
Dia do Têxtil
Dia da Latinidade
Dia do Holocausto
Dia do Metalúrgico
Dia Internacional do Café
Dia dos Policiais Civis e Militares
Dia Mundial das Orações pelas
Vocações
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Agenda
16 de abril - 2ª-feira
Assembléia Geral
19h - Avaliação Plano de Atividades
Prestação de Contas
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Largo do Arouche, 150, 2º andar
23 de abril - 2ª-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
30 de abril - 2ª-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Local a confirmar
.
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude»
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas.

Companheirismo

Datas especiais

. Na terça-feira, dia 17 de abril, Viviane
Fernandes de Carvalho e o nosso companheiro Adenilson Cristiano Belizário
comemoram um ano de casamento.
. O companheiro João Carlos dos Santos
completa dia 18 de abril, quarta-feira, 18
anos de filiação ao Rotary Club São PauloNoroeste.
. Marcelo, filho da past presidente Maria
Cristina da Silva comemora aniversário no
sábado, dia 21 de abril.

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.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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16 de abril
Dia Mundial da Voz
. Desde 16 de abril de 2003, é comemorado mundialmente o Dia da Voz. A voz é o som produzido na laringe
pela vibração das pregas vocais e é utilizado como meio de comunicação desde o nascimento, através do
choro, do riso, da fala.
Cuidar da saúde vocal é imprescindível para manter uma boa qualidade na comunicação oral. Alguns
hábitos saudáveis, como não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, não ingerir alimentos gelados, não
realizar abusos vocais, ingerir de 2 a 3 livros de água por dia ajudam a manter a voz sem alterações.
Profissionais que fazem uso da voz como instrumento de trabalho como cantores, professores, radialistas,
terapeutas, advogados, entre tantos outros, devem buscar orientação sobre higiene vocal a fim de evitar o
desenvolvimento de alterações na qualidade da voz.

19 de abril
Dia do Índio

. Comemora-se todos os anos, dia 19 de abril, o Dia do Índio. A data foi criada em 1943 pelo presidente
Getúlio Vargas, através do decreto-lei nº 5540. Mas por que foi escolhido o 19 de abril?
Para entendermos a data devemos voltar para 1940. Nesse ano, foi realizado no México o Primeiro
Congresso Indigenista Interamericano. Além de contar com a participação de diversas autoridades
governamentais dos países americanos, vários líderes indígenas do continente foram convidados para
participarem das reuniões e das decisões. Porém, os índios não compareceram nos primeiros dias do
evento, pois estavam preocupados e temerosos. Esse comportamento era compreensível, pois os índios há
séculos estavam sendo perseguidos, agredidos e dizimados pelos "homens brancos". No entanto, após
algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram participar, entendendo a importância
daquele momento histórico. A participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido, no continente
americano, o Dia do Índio.
Nesta data, todos os anos ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura indígena. Deve ser,
também, um dia de reflexão sobre a importãncia da preservação dos povos indígenas, da manutenção de
suas terras e respeito às suas manifestações culturais.

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
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Acontece na região
Diálogo sobre
energia nuclear
. Acontece hoje na Câmara Municipal de São
Paulo evento que propõe Esclarecimento e
Diálogo sobre Energia Nuclear no Brasil. Serão
palestras, seguidas de debates sobre:
Explanação e Contexto no Brasil, com Chico
Whitaker, idealizador da Colizão Brasil Livre de
Usinas Nucleares. Porque no mundo é
necessário produzir energia elétrica através de
usinas nucleares? Porque no Brasil não é
preciso? Não há tecnologia segura? com o
professor Ildo Luiz Sauer, diretor da
Universidade de São Paulo - Instituto de
Eletrotécnica e Energia. O espaço de energia
nuclear no Brasil, com o professor Joaquim
Francisco de Carvalho, pesquisador da
Universidade de São Paulo - Instituto de
Eletrotécnica e Energia. Hoje, segunda-feira,
das 19 às 22 horas na sala Sergio Vieira de
Melo, Viaduto Jacareí, 100 - 2º subsolo. A
iniciativa desses debates é do vereador
Gilberto Natalini.

Homenagem à
imigração portuguesa
. A Câmara Municipal de São Paulo realiza dia
23 de abril a segunda sessão solene em
comemoração à Imigração Portuguesa na
Freguesia do Ó. A solenidade, iniciativa do
vereador Claudinho de Souza, acontece na
Casa de Cultura Salvador Ligabue, Largo da
Matriz Nossa Senhora do Ó, 215, com início às
19h30.

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

Sabesp vai à
comunidade

. A presidente da Sabesp, Dilma Penna, visita a
comunidade da Vila Zatt na próxima terça-feira,
dia 17 de abril, a partir das 10 horas, para tomar
conhecimento das principais reivindicações e
demandas da região. O encontro acontece no
salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
Praça 25 de Novembro, s/nº, Vila Zatt. A
recepção à presidente da Sabesp será feita pela
Associação Vida e Esperança.

Serviços
Receita recebeu menos de 50% das
declarações do Imposto de Renda
. A Receita Federal recebeu até as 16 horas
de sexta-feira, 9.002.438 declarações do
Imposto de Renda, Pessoa Física 2012.
Apesar de o volume ser maior do que o
verificado no mesmo período do ano
passado, 8.837.573, ainda é bem inferior
aos 25 milhões de documentos aguardados.
O contribuinte que ainda não preencheu o
formulário tem até 30 de abril para entregar
a declaração ao Fisco. Caso contrário, está
sujeito à penalidade que pode alcançar 1%
do imposto devido ou o mínimo de R$
165,74. Vale lembrar que 30 de abril também
é a data-limite para pagamento da parcela
única ou primeira cota do Imposto de Renda,
caso o contribuinte tenha imposto a pagar. O
valor pode ser dividido em oito vezes, mas
da segunta quota em diante há a incidência
de juros, atrelados à Selic. Na semana
passada, a Receita liberou a consulta à
malha fina de 2008 a 2011; cerca de 60 mil
contribuintes fazem parte dos lotes
residuais. Para obter informações sobre as
declarações liberadas é necessário acessar
o site da Receita Federal na Internet ou ligar
para o Receitafone, no número 146.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

9

Acontecimentos rotários
Pronunciamento
em cordel
. Recentemente, o companheiro Levi Torres Madeira, do RC de Fotaleza-Dunas, Ceará, foi eleito presidente do clube
para o ano rotário 2012/13. Para agradecer, fez um pronunciamento em um cordel de improviso. Levi é odontologista e
atualmente responde pela edição do boletim informativo daquele clube e é escritor e cordelista, com mais de 100
poemas publicados sobre os mais variados temas. Conheça um trecho do seu cordel, escrito no momento em que era
eleito presidente do clube de Fortaleza. O presidente para o ano rotário 2012/13 é Seridião Montenegro, que assumirá o
comando do clube em substituição a Cesar Bertosi, que encerra seu mandato.
Quero ser um presidente
Que vai tentar motivar
Desde já eu vos convido
Para as vinte (horas) começar
Tendo a colaboração
Uma hora é a duração
Pra ser servido o jantar...

Meus ilustres companheiros
Acabei de rabiscar
Estes versos em cordel
Que aqui passo a declamar
Para vos agradecer
O fato de me eleger
Para os representar...

Bazar do Dia das
Mães na ASFAR
. O tradicional Bazar do Dia das Mães da Asfar-SP este ano acontece nos dias 27 e 28 de abril, na sede da entidade, em
São Paulo, à Rua Almirante Pereira Guimarães, 247, fone: 3672-7919., bairro do Pacaembu. Serão vendidos artigos de
vestuário, calçados, bijouterias e acessórios, além de utensílios domésticos.
Visita ao Palácio
Após firmar parceria com o Governo do Estado de São Paulo na Campanha do Agasalho deste ano, a presidente da
Asfar-SP, Maria de Lourdes Schiavetti e a companheira Sonia Regina Conte Lopes Silva estiveram dia 22 de março no
Palácio dos Bandeirantes para um encontro com a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin e com a esposa do vicegovernador, Silvia Domingos.
Na reunião, a presidente da Asfar-SP falou sobre os trabalhos realizados pela entidade e do seu comprometimento com
as causas sociais. Ao final, a primeira-dama fez uma doação de novelos de lã para que a equipe de artesanato da Asfar
possa confeccionar peças para posterior distribuição ás comunidades carentes.

Uma cidade
rotariana
. Conhecido como município mais companheiro do país, Francisco Beltrão, no Paraná, ganhou seu 11º clube rotário às
11 horas, 11 minutos e 11 segundos do dia 11 de novembro de 2011. Trata-se do Rotary Club de Francisco Beltrão Industrial, que é apadrinhado pelo Rotary Club de Francisco Beltrão-Integração e entrou em atividade com 27
associados. "Esse clube já nasce com um foco muito bem definido. Quando as pessoas são boas, tudo conspira a favor.
A comunidade recebe o benefício, mas os maiores beneficiados são os rotarianos, que podem servir aos outros",
comentou o governador do distrito 4640, Edgar Behne.
Com o estabelecimento do novo clube, o município de Francisco Beltrão agora possui 79.850 habitantes para 403
rotarianos, o que representa uma proporção de um integrante do clube de serviço para cada 199 pessoas.

Norte faz reunião festiva e
entrega medalhas
. O Rotary Club São Paulo-Norte realiza

reunião festiva dia 18 de abril para entrega
da medalha "Lauro Ribas Braga" às
personalidades que serão homenageadas
em 2012. A láurea foi criada por meio de
decreto estadual nº 45.108, de 18 de agosto
de 2000, tendo como objetivo homenagear
pessoas físicas e jurídicas que tenham
prestado relevantes serviços à comunidade
e ao Rotary. O evento acontece quarta-feira,
18 de abril, a partir das 20 horas no Edifício
Rotary - Colégio Rio Branco, à Avenida
Higienópolis, 996, 5º andar. Mais
informações e confirmação de presença com
Selma, pelo telefone: 3825-4163.

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
Internada há 36 anos em UTI pós poliomielite infantil
lança livro de memórias escrito com a boca

Cláudia Collucci
Faz 36 anos que Eliana Zagui vive deitada num leito de
UTI do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas
de São Paulo. Vítima de paralisia infantil aos dois anos,
ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo.
Respira com ajuda de equipamentos.
Na cama, a menina se formou no ensino médio,
aprendeu inglês, italiano, fez curso de história da arte e
tornou-se pintora. Tudo isso usando a boca para
escrever, pintar e digitar. Recentemente lançou, só para
convidados, seu primeiro livro: "Pulmão de Aço - uma
vida no maior hospital do Brasil" (Belaletra Editora).
Pulmão de Aço é o nome de uma máquina inventada na
década de 1920, parecida com um forno. As pessoas
com insuficiência respiratória eram colocadas dentro
dela, com a cabeça de fora.
Eliana ficou cinco dias lá dentro, mas não funcionou. A
pólio havia paralisado completamente o diafragma e a
deglutição. Ela teve, então, que ser conectada para
sempre a um respirador artificial. Só consegue ficar
poucas horas longe do aparelho.
Entre 1955 e o final da década de 70, 5.789 crianças
vítimas da pólio foram internadas no Hospital das
Clínicas. Sete delas, atingidas com mais severidade,

ficavam lado a lado na UTI. "Nós nos apegávamos um ao
outro, como numa grande família. Era a única maneira
de suportar aquilo tudo", lembra Eliana.
Da turminha, só sobreviveram ela e Paulo Machado, 43,
que divide o quarto com a amiga e cuja história de vida
também aparece no livro. "A Eliana é minha irmã, a
minha família. Tem temperamento forte. Quando vejo
que ela está brava, coloco os fones de ouvido e fico na
minha", diz.
Eles poderiam viver com suas famílias, com o apoio do
hospital. Mas nunca houve interesse por parte delas. Os
parentes raramente os visitam. "Não me magoo mais. Já
sofri muito e hoje aprendi que cada um é cada um."
Eliana e Paulo passam a maior parte do tempo na
Internet. Ela gosta de sites de relacionamentos, de
pintura e artesanato. Paulo é aficionado por cinema. Está
envolvido na produção de uma animação cuja
protagonista é Teca, o apelido carinhoso pelo qual chama
Eliana. E, para ela, o amigo é o Teco.
Quando é necessário, ele faz as vezes de irmão mais
velho. "Dias atrás, eu me irritei no Face [Facebook] e
postei uma mensagem malcriada. O Paulo viu e me
chamou a atenção", conta Eliana, que chegou a ter 3.000
amigos virtuais. "Fiz uma limpa no final do ano e só
deixei uns cem. Agora tenho uns 300, mas preciso limpar
de novo."
A saudade dos amigos reais, os quais viu morrer um a
um, é o que mais a entristece. "Foram momentos tão
bons. Mas não voltam mais."
No livro, ela relata que flertou com o suicídio. "Avaliava
as possibilidades: arrancar a cânula da traqueia com a
boca, cortar ou furar o pescoço." E encerra com humor:
"Descobrimos que até para morrer antes da hora
precisamos da ajuda de alguém."
Eliana diz que, volta e meia, essas ideias ainda a visitam,
mas que hoje tenta aliviar suas angústias nas sessões
semanais de análise.
Pergunto se sonha em viver na casa dos pais. "Não. Eu
iria estagnar", responde convicta. Mas, sim, ela sonha
em morar fora do hospital.
Em dezembro último, pela primeira vez em 36 anos,
passou o Natal fora do HC, na casa de amigos. Foi de
maca e com respirador artificial portátil. "Foi uma
experiência ótima, indescritível."
Quanto ao livro, Eliana diz esperar que ele ajude
"aqueles que não querem nada com a vida". "É claro que
cada um tem as suas dores.Aminha desgraça não é maior
que a sua nem a sua é maior que a minha. Mas é sempre
bom poder aprender a tirar o que vale a pena da vida".
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