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Conferência Distrital
emoção e companheirismo em
Águas de Lindóia

. Foram quatro dias de muitas atividades, quando mais de 1800 rotarianos prestigiaram a XXl Conferência do Distrito 4430, que este
ano versou sobre a ética e a juventude. O grupo de 19 pessoas do
RCSP-Noroeste participou intensamente da programação e praticou
muito companheirismo. (Pág. 10)

Padrinho e
afilhado
Na reunião do dia 21 de maio,
o Noroeste recebeu a visita da
presidente e do secretário do
RCSP-Freguesia do Ó, o clube
seu afilhado, com o qual mantém determinadas atividades em
comum.
(Pág. 4)

Reabertura
prometida
. A comunidade da região
Freguesia/Brasilândia recebeu
uma boa notícia na semana
passada. A prefeitura retomou o
processo de reabertura do Hospital Nossa Senhora do Ó, que
será reformado.
(Pág. 8)
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Correspondência recebida
. Boletins
RC Arica, Chile
RC Brasilia-Norte, DF
RC Campinas-Sul, SP
Rotário Interdistrital - RC Lanus, B.A, Argentina
RC Berazategui, Argentina
Informativo Rotário 183, RI

. Outras publicações
Grupo Prevención Vial - Distrito 4855, Buenos Aires, AR

. E-mails
Gentileza
“É um prazer enviar-lhe informações. Os
boletins do seu clube são muito
interessantes e refletem fielmente o trabalho rotário de todos vocês. Obrigado
por suas informações, que nos manda,
refletindo que o RCSP-Noroeste é muito
ativo, com sócios que trabalham muitíssimo”.
Carlos A. Soteras, RC Lanus, Bueinos
Aires, Argentina
Rimas educativas
“Saiu hoje (27 de maio) uma extensa matéria na revista Siará, do jornal Diário do
Nordeste, em Fortaleza (Ceará) sobre meus
cordeis. Ficou legal, quem quiser ler, entre
no site do DN, em seguida, em revista Siará
e está nas páginas 36 e 37:
htpp://virtual.diariodonordeste.com.br/home.
aspx”.
Levi Madeira, RC Fortaleza-Dunas, Ceará
Agradecimento
“Querida companheira (Celia), obrigado por
acusar o recebimento do nosso
boletim; o enviarei semanalmente”.
Eduardo Hoyos Rio, RC Arica, Chile

Rotary Club São Paulo-Noroeste
Relatório de frequência - abril/12
. Nº de sócios último dia do mês em referência - 15
Nª de sócios admitidos no mês
Nº de sócios baixados no mês
Nº de reuniões realizadas no mês
4
Porcentual de frequência no mês:
78%

Rotary Clube de São Paulo - Noroeste
Relato da última reunião
Abertura
. O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia 21 de maio no restaurante do
Hotel San Raphael, tendo o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus aberto os trabalhos solicitando aos
presentes que o acompanhassem na oração inicial;
tendo escolhido para hoje a oração universal do Pai
Nosso e pedindo que todos mentalizem seus familiares, amigos, os companheiros de clube e de trabalho, para que tenhamos uma semana harmoniosa.
com muita paz e saúde e bons propósitos. Em seguida, convidou a todos para a saudação das 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 - presidente eleito Orestes Gerodetti;
nº 3 - primeira-secretária Celia Morau. E agradeceu
a presença dos convidados: Luzia Marilene Plácido
Florian, presidente do RCSP-Freguesia do Ó, Naíde
Aparecida S. Guilardi e Hermógenes E. Florian, compa
eg
panheiros do RCSP-Freguesia
do Ó.

Expediente secretaria
. Apresentado pela primeira-secretária Celia Morau
que relacionou a correspondência e os e-mails recebidos na semana e destacou os convites para as fes-

tivas de transmissão de posse dos clubes do Distrito
4430, recebidos durante a Conferência Distrital, em
Águas de Lindóia, no último fim de semana. Esses
mesmos convites serão reapresentados no expediente da secretaria, conforme a proximidade das datas dos eventos.
Companheirismo
. O companheiro Fabrizio David Pietro Torrini cumprimentou, em nome dos demais, o também companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima, que no dia
26 completa dez anos de filiação ao nosso clube. Na
sequência, destacou as datas comemorativas da semana, com breve comentário sobre cada dia e dando
destaque ao Dia da Língua Nacional.

Tempo livre
. Após o intervalo do jantar, o vice-presidente Hercules Guilardi ocupou a tribuna para comentar a presença significativa dos companheiros do Noroeste em
Águas de Lindóia no último final de semana. Foram
nove companheiros que participaram ativamente da
programação. Prosseguiu, falando da organização e
do planejamento que há por trás de um evento desse
porte e como exemplo apresentou o manual da Conferência do ano passado (2010/2011), quando teve
oportunidade de fazer parte da comissão organiza(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
dora; no encerramento da Conferência anterior,
após a elaboração do relatório, entregou uma cópia
para a Governadoria do Distrito 4430 e outra para o
coordenador deste ano, o companheiro Evandro.
Disse que cada momento da Conferência, principalmente a plenária de abertura, é exaustivamente discutido, analisado, feito um planejamento minucioso; cada
etapa é detalhada para que não haja improvisos; há
grande preocupação com o protocolo e com o horário,
pois tudo tem que acontecer no prazo estipulado.
Disse que o ponto crucial é a entrada das bandeiras e
que 60% do tempo da Conferencia são dedicados aos
temas rotários, abrangendo as avenidas de serviço.
O companheiro Hercules Guilardi detalhou todo o
planejamento de cada etapa da Conferência, como
são organizadas as palestras, as reuniões plenárias,
os eventos sociais e as salas de debates, enfatizando
que o protocolo é primordial para o sucesso de uma
conferência, que deve manter o rígido controle dos
horários. Lembrou que no final da conferência é feita
uma avaliação, analisadas as falhas eventuais e citou como exemplo do ano passado, a recomendação
para que este ano fosse nomeado um coordenador
da equipe médica, apoio aos primeiros socorros e
melhora dos equipamentos e medicamentos da enfermaria; também foi recomendada a identificação da
equipe médica e dos clubes patrocinadores dos intercambistas; finalmente, apresentou um resumo do orçamento da Conferência de 2010/2011, com previsão
de receita e despesa, observando que devido ao bom
número de patrocínios obtidos, o evento deu lucro,
sendo o saldo positivo destinado à Fundação Rotária.
. Em seguida, o presidente eleito Orestes Gerodetti
ocupou a tribuna para informar que está tomando
as providências para a festiva de posse que acontecerá dia 25 de junho no salão de festas do Edifício Rotary; já reservou o salão, contratou o serviço
de bufê, que não inclui bebidas alcoólicas, faltando definir o tipo de cardápio a ser servido e detalhes como brindes e ornamentação. Para tanto,
pede o apoio dos companheiros, principalmente
das companheiras para que tudo saia a contento; após reiterar a importância desse apoio de todos, fez um relato suscinto de como está planejando a sua gestão à frente do RCSP-Noroeste.

Tempo do presidente
. Reportando-se ao companheiro Hercules Guilardi, o
presidente Edinalvo Raimundo de Jesus agradeceu a
explanação feita sobre o planejamento da Conferência Distrital, destacando a importância desse trabalho tão meticuloso. Quanto ao companheiro Orestes,
tranquilizou-o dizendo que tem certeza de que as
companheiras e todos os demais estarão colaborando com ele na organização e na própria realização
da sua reunião festiva de posse. Prosseguindo, fez
um agradecimento especial aos companheiros que
participaram da XXI Conferência Distrital - a Conferência da Ética da Juventude - Bruno Leone, Celia
Morau, Hercules Guilardi, João Carlos dos Santos,
Josino Bentes Monteiro, Maria Cristina da Silva, Ana
Isabel Vergueiro Lobo e Orestes Gerodetti. Disse que
o planejamento é importantíssimo para o resultado final de um evento desse porte e notou que houve diferenças de um ano para o outro, mas houve, também,
avanços e progressos, pois tudo agrega e sempre se
oferecem oportunidades de adquirirmos novos conhecimentos, como ocorreu este ano com a palestra
sobre ética e ciência, que foi muito elogiada pela qualidade do conteúdo e preparo da palestrante. Considerou o companheirismo excelente, o que se traduziu no
espírito rotário de compartilharmos momentos maravilhosos juntos. Finalizando, disse que marcará uma
assembléia geral na penúltima reunião do ano rotário
2011/12, para prestação de contas da sua gestão.

Encerramento
En
Encerr
rram
rr
amento
am
. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém deseja
jando fazer uso da palavra em caráter extraordinário,
o presidente Edinalvo Raimundo de Jesus reiterou os
cumprimentos ao companheiro Francisco Miguel Vaz
cu
de Lima pelos 10 anos de filiação ao nosso clube,
agradeceu a presença da companheira e sócia hoag
norária Naíde Aparecida S. Guilardi, da presidente
no
Luzia Marilene Plácido Florian e do companheiro
Lu
Hermógenes E. Florian, do RCSP-Freguesia do Ó e
He
de
deu os trabalhos por encerrados, convidando a todos
pa
para acompanhá-lo na saudação final das bandeiras
hasteadas.
ha
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Reflexão
O tamanho das pessoas
Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento.
Ela é enorme para você quando fala do que leu e
viveu, quando trata você com carinho e respeito,
quando olha nos olhos e sorri destravado.
É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco
gentil, quando fracassa justamente no momento
em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: amizade e respeito,
o carinho, o zelo e até mesmo o amor.
Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas
para o seu crescimento, quando sonha junto com
você. É pequena quando desvia do assunto.
Uma pessoa é grande quando perdoa, quando
compreende, quando se coloca no lugar do outro,
quando age não de acordo com o que esperam
dela, mas de acordo com o que espera de si mesma.
Uma pessoa é pequena quando se deixa reger
por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa
pode apresentar grandeza ou miudeza dentro de
um relacionamento; pode crescer ou decrescer
num espaço de poucas semanas.
Uma decepção pode diminuir o tamanho de um
amor que parecia ser grande. Uma ausência pode
aumentar o tamanho de um amor que parecia ser
ínfimo.
É difícil conviver com esta elasticidade; as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos
olhos. Nosso julgamento é feito não através de
centímetros e metros, mas de Ações e Reações,
de expectativas e frustrações.
Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O
egoísmo unifica os insignificantes.
Não é altura, nem o peso, nem os músculos que
tornam uma pessoa grande... É a sua sensibilidade sem tamanho...
(Autor desconhecido)

Agenda
. 28 de maio - segunda-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Restaurante - 2º andar
, 4 de junho - segunda-feira
Reunião Ordinária
20h30 - Hotel San Raphael
Restaurante - 2º andar
Companheirismo
25 de junho - segunda-feira
Reunião festiva de transmissão e
posse do Conselho Diretor do RCSPNoroeste
Ano rotário 2012/2013
20h - Edifício Rotary - Colégio Rio Branco
Avenida Higienópolis, 996 - 5º
andar
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Datas comemorativas

29 de maio
Dia do Geógrafo

Maio
. 28 - Dia do Ceramista
Dia da Recordação
. 29 - Dia do Geógrafo
Dia do Estatístico
. 30 - Dia do Decorador
Dia das Bandeirantes
. 31 - Dia do Enxadrista
Dia Mundial sem Tabaco
Dia da Juventude Luterana
Dia Internacional do Desafio
Dia Mundial do Comissário de
Bordo e da Aeromoça

Junho
. 1º - Dia do Hospital
Dia da Imprensa Brasileira
. 2 - Dia Internacional do Pólen
. 3 - Dia da Comunidade Social
Dia Internacional do Administrador
de Pessoal

. A profissão de Geógrafo foi regulamentada pela lei nº
6.664, de 26 de junho de 1979, e Decreto nº 85.138, de
15/12/1980, e pela lei nº 7.399, de 4/11/1985, e decreto
nº 92.290, de 10/11/1986.
A Geografia descreve e explica o ambiente do homem
e seus efeitos sobre o modo de vida (latitude, topografia, altitude, repartição de terras, águas, disposição dos
traços do relevo). É o estudo geral do Universo, das
características da Terra e dos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais decorrentes da ocupação pelo
homem. Classifica-se em geral em geografia física, que
concerne ao ambiente físico da Terra (atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera) e geografia humana, o estudo
das pessoas e suas atividades. Em ambas, há ênfase na
análise espacial, qual seja, o estudo das localizações e
dos padrões.
A Geografia aborda tanto as ciências físicas quanto as
sociais, valendo-se de sua metodologia e de seu conteúdo e também contribuindo para eles.
Pode ser subdividida em diversas outras disciplinas especializadas, como, por exemplo, a geomorfologia, que
constitui o estudo científico da origem e evolução dos
acidentes geográficos, a geografia populacional aplicada às estatísticas e planejamento voltados aos municípios, estados e à União.

A profissão

O profissional de Geografia pode atuar no ensino fundamental ou médio, em empresas públicas e privadas,
prefeituras, secretarias de Estado ou como autônomo.
Caso seja pós-graduado, pode atuar em universidades
como pesquisador ou professor. A profissão foi regulamentada (lei 6664) em 1979 e para exercê-la é preciso ter registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA. Entre as atividades
desenvolvidas pelo geógrafo está o estudo dos aspectos físicos da Terra - atmosfera, biosfera, hidrosfera e
litosfera e da organização espacial da sociedade, suas
interrelações, economia, bem como seu modo de apropriação da natureza.
O mercado de trabalho nesta área tem crescido em função da necessidade da presença do profissional de geografia nos planos diretores do município e nas comissões de meio ambiente.

História

Os chineses foram os primeiros geógrafos dos quais se
tem notícia. O primeiro compêndio geográfico da China foi elaborado no século IV a.C. e uma enciclopédia
geográfica chinesa de 200 capítulos data de 993 d.C.
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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:
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Acontece na região

Hospital Nossa Sra. do Ó
será reaberto
. Devido a entraves burocráticos que impediram a Prefeitura de licitar e iniciar as obras do prometido Hospital
fe
de Vila Brasilândia e para não deixar de cumprir esse
compromisso com a população local, o prefeito Kassab
co
decidiu pela reforma de um prédio já existente, o do antide
go Hospital Nossa Senhora do Ó. O decreto de utilidade
pública foi publicado dia 17 de maio e desse modo o
pú
imóvel já pode ser desapropriado, o que deverá ocorim
rer rapidamente. Reabrir o hospital é algo significativo
re
pelo valor simbólico que isso terá, já que o prédio foi
pe
construído pela comunidade católica de Nossa Senhora
co
do Ó e perdido por ações trabalhistas. Com a desapropriação, será uma unidade de saúde pública. Até pouco
pr
tempo, o prédio era utilizado por uma loja de supermerte
cado popular.
ca

Taipas ganha escola com
certificação ambiental
. A Escola Estadual Ilha da Juventude, na Cohab Brasilândia II, na Parada de Taipas, divisa com o
distrito Brasilândia, foi inaugurada dia 16 de maio, com a presença do governador Geraldo Alckmin,
do secretário da Educação Hernan Voorwoald e do Verde e Meio Ambiente, Bruno Covas, além de
autoridades de órgãos regionais. Trata-se da primeira escola do País construída pelo poder público
com certificação ambiental, possuindo um conjunto de inovações que lhe deram o certificado de Alta
Qualidade Ambiental da Fundação Carlos Alberto Vanzolini que, por meio de uma parceria internacional, se baseia no selo francês Haute Qualité Environnementale - HQE.
A Escola Estadual Ilha da Juventude tem sistemas de reaproveitamento da água, de uso racional
de energia elétrica e de aquecimento com energia solar. Nas 15 salas da escola é possível apagar
as luzes perto das janelas para aproveitar a luz solar. A água da chuva é utilizada na descarga dos
banheiros e a água aquecida da cozinha utiliza energia solar.

Chá Poético
. A 16ª edição do Chá Poético, evento dedicado a quem gosta de ouvir, escrever e declamar poesias, está programada para o dia 2 de junho. Acontece no Espaço Buffet Art Emoção, na Avenida
Deputado Emílio Carlos, 1120, bairro do Limão. A iniciativa é da Revista Plantão 2000 e tem o apoio
cultural de autoridades e empresas da região.

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?
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Acontecimentos rotários

Rotarianos são homenageados
na Casa Branca

anos dos Estados Unidos foram homenageados na Casa Branca dia 20 de abril por seu
. Dez rotarianos
trabalho voluntário local e intercionalmente. Neste que foi o primeiro Dia do Rotary na Casa Branca, mais de 160 rotarianos participaram de sessões com líderes comunitários. Especialistas da Casa
Branca falaram sobre saúde materno-infantil, prevenção de doenças, desenvolvimento econômico,
educação e jovens, água e saneamento e paz.
O Dia do Rotary cai na Semana Nacional do Voluntariado, reconhecida pelo governo americano, de
15 a 21 de abril. Os dez homenageados receberam cópia da proclamação desta semana emitida
pelo presidente do país.

CTI Pediátrica de BH
precisa de ajuda
. Uma lista dos equipamentos necessários para a abertura
de 10 novos leitos no CTI Infantil da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte está sendo divulgada aos clubes
rotários de Minas Gerais e de outros estados na tentativa
de sensibilizar a sociedade para esse projeto. A Santa
Casa é referência no atendimento a crianças cardiopatas
e oncológicas do estado de Minas Gerais e atualmente trabalha com vinte leitos de terapia intensiva infantil (clínicos
e cirúrgicos), que não sustentam a demanda do Sistema
Único de Saúde (SUS).
O projeto está sendo divulgado inicialmente aos clubes de
Belo Horizonte, na esperança que abrassem essa causa e
ajudem a torná-lo realidade. A ajuda de outros clubes de
Minas Gerais e de outros estados também será bem-vinda.
Mais informações sobre esse projeto podem ser obtidas
com a pediatra Flavia Oliveira, pelo e-mail: flaviaoliveira@
santacasabh.org.br

se dirigisse muitas vezes ao palco. O clube esteve representado na Conferên- cia com 53 pessoas entre associados, membros de suas família e 10 esposas dos novos
companheiros registradas na Associação de Senhoras dos
Rotarianos de Campinas. Foi a terceira maior caravana
por clube e o primeiro no número total de participantes.
Entre os prêmios, o Campinas-Sul recebeu o troféu Paulo
Mangabeira Albernaz por ser o clube do Distrito que fez
a maior contribuição à Fundação Rotária. Recebeu, ainda, o certificado Boletim Eletrônico Semanal por manter
a regularidade na emissão e distribuição do seu boletim
informativo.

Clube de Campinas é superpremiado
na Conferência Distrital
. Na 55ª Conferência do Distrito 4590, realizada em Águas
de Lindóia, de 17 a 20 de maio, o Rotary Club Campinas-Sul conquistou a maioria dos prêmios disputados.
Em função do seu excelente desempenho no ano rotário
2011/2012, foi premiado com seis troféus e cinco certificados, fazendo com que o presidente Marino Ziggiati
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Geral

XXI Conferência Distrital
Conferência da Ética e da Juventude
e
sucesso em Águas de Lindóia

Mais de mil e oitocentos rotarianos do Distrito 4430 participaram
p
ativamente da XXI Conferência Distrital,
realizada no período de 17 a 20 de maio no Hotel Vacance, em Águas de Lindóia. Foram quatro dias de intensa movimentação nas reuniões plenárias, nas palestras, salas de debates e nos momentos de entretenimento quando o companheirismo pôde ser praticado como é de se esperar: com alegria, entusiasmo e confraternização como se as milhares de pessoas ali presentes formassem uma só família - a família rotária.
A qualidade da programação foi muito elogiada, e alguns momentos se destacaram como a homenagem aos falecidos, com a tocante interpretação do jovem cantor José Vinicius Lima Toro da Silva; e mais, as mensagens do presidente do clube anfitrião, Luiz Carlos Pinotti, do prefeito de Águas de Lindóia, Martinho Antonio Mariano, da representante do presidente do RI, EGD Dóris de Sá Moraes Vaz e o pronunciamento do governador Ennio Caramella, que não escondeu a emoção.
Entre as palestras do segundo dia, foram muito concorridas a da doutora Mariane Secco, que falou sobre a Ética e a Ciência e da doutora Ivette Senise Ferreira, falando do compromisso com a ética e as profissões.
E na parte da tarde, o EGD Nadir Zacarias recebeu muitos aplausos ao falar como transformar a terceira idade na melhor
idade.
Sábado teve mais emoção, na cerimônia de entrada das bandeiras gestão 2012/2013, na apresentação e no pronunciamento do governador eleito Ademil Martin Andrade e nas homenagens às equipes de trabalho e premiações.
Os momentos de companheirismo se intensificaram com a variada programação social que começou com coquetel de boas-vindas, teve show dos Três Tenores do Brasil, tarde feminina, festa junina e o baile do governador, animado pela Banda São Paulo Show. No domingo, chegou a hora a despedida, com a maioria já fazendo planos
para voltar no próximo ano.
O Rotary Club São Paulo-Noroeste participou da Conferência Distrital com nove companheiros: o presidente Edinalvo
Raimundo de Jesus, acompanhado da esposa Elisete e a filha Gabriela, Bruno Leone e Maria Cristina da Silva, Hercules
Guilardi e a esposa Naíde Aparecida Guilardi, ela companheira do RCSP-Freguesia do Ó e sócia honorária do Noroeste,
que levou a mãe e mais algumas amigas; Ana Isabel Vergueiro Lobo, Celia Morau, João Carlos dos Santos, com a esposa
Janete e os filhos Giovanna e Matheus, Josino Bentes Monteiro, com a filha Janaíra e o presidente eleito Orestes Gerodetti, que entregou e recebeu dezenas de convites para as festivas de transmissão de posse que acontecem em junho.

