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Rotarys Noroeste e Brás
proporcionam dia de festa para
crianças da comunidade
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Ação conjunta desses clubes possibilita um dia inteiro
de diversão para dezenas de crianças da Favela Brás
Centenário, na quadra da Sociedade Rosas de Ouro.
(Pág. 3).

Projeto do NRDC beneficia
centenas de jovens na
região Noroeste de São Paulo

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Maioria dos estudantes que prestou exame vestibular no
início deste semestre foi aprovada e já está cursando
faculdade na UNIESP, com bolsa integral de estudos.
(Pág. 5).
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. Cartas mensais
do Governador do Distrito 4440 (ag/10)
do Governador do Distrito 1960, Portugal (set/10)
. Repercussão
Ao redirecionar o boletim informativo nº 12
do RCSP-Noroeste, a companheira
Maria Aparecida de Morais Gomes Pereira
(Cidinha), do Rotary Clube de São
Paulo e correspondente do Rotary E-club D 4200,
México, recomendou a leitura da
matéria O Rio Tietê e sua influência no Distrito
4430, publicada nessa edição, com
destaque para o aniversário do maior rio paulista.
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RCs Noroeste e Brás
proporcionam um dia de festa para as crianças
. No domingo, 26 de setembro, mais de
quinhentas crianças, de várias comunidades
da cidade de São Paulo, tiveram um dia
muito alegre e divertido nas dependências
da Sociedade Rosas de Ouro. Um grupo de
50 crianças da Favela Brás Centenário
participou do evento graças à ação conjunta
dos Rotarys Club Noroeste e Brás,
responsáveis pela supervisão e
monitoramento desse grupo infantil que
pôde se divertir na festa que teve muita
animação, lanches, sorteio de presentes,
música e calor humano.
O lado espiritual foi um dos momentos mais
marcantes da festa; um sacerdote católico,
representantes da igreja evangélica e de
outras denominações religiosas celebraram
um belíssimo culto ecumênico, comungando
o espírito do bem e do saber.
A festa dedicada às crianças foi um gesto
louvável da comunidade da Sociedade
Rosas de Ouro, por meio da sua diretoria,

especialmente da presidente Angelina Basilio, do
Departamento Social, dirigido pela psicóloga
Vanessa Dias de Oliveira e dos rotarianos do
Noroeste e do Brás que, irmanados pelo espírito de
servir ao próximo, também colaboraram para que
mais de quinhentas crianças fossem acolhidas com
carinho e atenção ímpares.
Participaram do evento, pelo RCSP Noroeste a
presidente Maria Cristina da Silva e os
companheiros Bruno Leone, Dora Maria e Orestes
Gerodetti, Ana Isabel Vergueiro Lobo e Maria
Bernadette Cola.

Agenda

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?

. 4 de outubro
Reunião ordinária
Palestra sobre o Mês dos Serviços
Profissionais
ministrada por Ênio Caramella,
governador eleito do Distrito 4430,
gestão 2011/12
Carlino Ristorante - 20h30
Participe e convide os amigos.
. 11 de outubro
Reunião ordinária
Carlino Ristorante - 20h30
. 16 de outubro
Companheirismo
Reunião na residência dos
companheiros Maria Cristina da Silva
e Bruno Leone.
A partir das 19 horas, serviço de
pizzas a cargo do chef
Edinalvo R. de Jesus.
Faça, desde já, sua adesão!

RCs Noroeste e Santana
fazem reunião conjunta
Na segunda-feira da semana passada, dia 27 de
setembro, o RCSP Noroeste transferiu a sua reunião
ordinária para o local onde o seu co-irmão, o RCSP
Santana realizava reunião festiva pela visita do
governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini.
O encontro aconteceu no salão de festas da
Churrascaria Anhembi e contou com a participação de
dezenas de rotarianos do clube anfitrião, seus familiares
e outros clubes do Distrito 4430, como o de Vila Alpina,
o clube da governadoria e de Suzano,com a caravana
mais distante.
A mesa dos trabalhos, anunciada pelo diretor de
protocolo do RCSP Santana, Paulo Jabukowski, foi
assim constituída, lugares: 1, presidente Samuel
Zyngfogel; 2, Paschoal Flavio Leardini, governador do
distrito 4430; 3, sra. Vera Lúcia Guimarães Leardini,
esposa do governador Paschoal Flavio Leardini; 4,
Miriam Zyngfogel, esposa do presidente Samuel
Zyngfogel; 5, Romeu Giora Junior, do RCSP Norte; 6,
Valdemar Lopes Armesto, do RCSP Vila Alpina; 7,
Juvenal Antonio Silva, do RC de Suzano; 8, Giuseppe,
da Loja Maçônica; 9, Maria Cristina da Silva, do RCSP
Noroeste; 10, Jefferson Carvalho, do RCSP Freguesia
do Ó; 11, Luiz Antonio Marini, do RCSP Vila Alpina.
O RCSP Noroeste também esteve representado pelos
companheiros: Bruno Leone, Dora Maria e Orestes
Girodetti, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Maria Bernadette
Cola, Celia Morau, Ednalvo Raimundo de Jesus e
Josino Bentes Monteiro.
Foi uma noite especial, a confraternização externou com
precisão o espírito de companheirismo sempre presente
entre os rotarianos.

Reflexão

A pedra
. O distraído nela tropeçou
. O bruto a usou como projétil
. O empreendedor, usado-a, construiu
. O camponês, cansado da lida, dela fez
assento
. Para meninos, foi brinquedo
. Drummond a poetizou
. Já David matou Golias, e Michelangelo
extraiu-lhe a mais bela escultura
. E em todos esses casos, a diferença não
esteve na pedra, mas no homem!
. Não existe "pedra" no seu caminho que você
não possa aproveitá-la para o seu próprio
crescimento
. Cada instante que passa é uma gota de vida
que nunca mais torna a cair, aproveite cada
gota para evoluir...
. Das oportunidades saiba tirar o melhor
proveito, talvez não teremos outra chance!

Companheirismo
. O nosso ex-presidente, companheiro Josino
Bentes Monteiro, comemora aniversário na
próxima segunda-feira,
dia 11 de outubro.

Datas comemorativas
Outubro
. 1 - Dia do Prefeito
Dia do Viajante Comercial
Dia Internacional do Idoso
Dia Mundial do Vendedor
Dia Nacional do Vereador
. 3 - Dia do Barman
Dia Nacional do Dentista
Dia do Petróleo Brasileiro
. 4 - Dia da Natureza
Dia do Barman
Dia do Cão
Dia do Poeta
. 5 - Dia das Aves
Dia Mundial dos Animais
. 7 - Dia do Compositor
. 8 - Dia do Nordestino
.10- Semana de Ciência e Tecnologia

Projeto do NRDC do Noroeste voltado para a
educação atrai os jovens da comunidade
Pelo menos uma vez por mês, num domingo à tarde, um
espaço comunitário na região da Vila Zatt é ocupado por
dezenas de jovens da região noroeste da cidade de São
Paulo, em busca de orientação para a carreira
profissional e oportunidades para ingressar em um
curso de nível universitário.
O projeto de cunho educacional desenvolvido pelo
Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário do
RCSP Noroeste é fruto de uma parceria entre a direção
do Núcleo e a Associação Vida e Esperança, que tem
forte atuação naquela região e ganha consistência com
o apoio maciço dos rotarianos. Recentemente, cerca de
quatrocentos estudantes que estavam concluindo seus
estudos de nível secundário, fizeram as provas
vestibulares para ingresso na UNIESP, Universidade da
Cidade de São Paulo, disputando uma vaga com bolsa
integral de estudos para cursos de ciências exatas e
humanas, incluindo-se um de educação física. Esse
projeto conta, ainda, com o apoio da Administração
Pública Municipal de São Paulo.
A maioria dos jovens vestibulandos aprovados já está
frequentando o curso escolhido, como é o caso de
Tatyana Gauglitz, que optou por Pedagogia e Jorge
Tavares, que está no primeiro ano de História, ambos no
campus Centro Velho da Uniesp.
Nas reuniões dominicais coordenadas pelo NRDC do
Rotary Club Noroeste, os jovens participam de debates
sobre cidadania e civismo, recebem orientação
profissional e também sobre os projetos que um clube
de Rotary desenvolve na área educacional.

Jorge e Tatyana cursam faculdade com
bolsa integral de estudos

No encontro realizado dia 19 de setembro, os
jovens ficaram muito animados após conhecerem
as condições que podem levá-los a participar do
Intercâmbio de Jovens, programa do RI e que
oferece a oportunidade dos jovens conhecerem e
estudarem em outras parte do mundo.

O que são os Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário

Nos encontros do NRDC do Noroeste os jovens aumentam seus
conhecimentos sobre o Rotary Club

Um dos programas de prestação de serviços do Rotary é
conhecido como Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário (NRDC), lançado em 1986 pelo presidente M.A.T.
Caparas para melhorar a qualidade de vida nas comunidades. O
programa foi criado sob a premissa de que, via de regra existe

uma abundância de mão-de-obra
disponível em determinada área,
mas poucas maneiras de mobilizar
esta força de trabalho para a
execução de projetos comunitários.
Os núcleos são constituídos por nãorotarianos, financiados pelos Rotary
Clubs, e visam ajudar as respectivas
comunidades através da realização
de projetos de prestação de
serviços. Os rotarianos fornecem ao
núcleo da própria comunidade a
experiência profissional, orientação,
incentivo, estrutura organizacional e
alguns dos materiais necessários.
Consequentemente, os NRDCs
oferecem aos rotarianos uma nova
maneira de prover ajuda a áreas
carentes.

Acontece na região noroeste
Doação de
cabine acústica
. O Programa Equilíbrio é um projeto desenvolvido pelo Departamento e Instituto de Psiquiatria
da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. O objetivo do
programa é desenvolver, avaliar e divulgar metodologia inovadora de atendimento integral à
saúde de crianças, adolescentes e familiares em situação de risco social, da Grande São Paulo,
para reintegrá-los à sociedade, através da articulação e adequação da rede de proteção social,
visando melhoramento contínuo da própria equipe, parceiros e atividades e contribuir para
elaboração de políticas públicas.
Atualmente o Programa Equilibrio atua na divulgação de uma campanha em busca parceiros
para aquisição de um equipamento especial - uma cabine acústica para treinamento
fonoaudiológico de crianças assistidas pelo projeto.
O equipamento precisa estar em bom estado de uso e conservação e ter as seguintes
especificações técnicas: audiometro de 2 canais, mOD. RS-100 Luxo, marca Redusom ou
similar com medidas 1,15m X 1,15m X 2m de altura, acabamento externo emMDF, cor branco,
trinco de pressão, visor duplo com vidros de 0,5mm, revestimento interno em forro acústico, piso
em passadeira antiderrapante e iluminação interna fluorescente.
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste está dispondo seu apoio à essa campanha divulgando-a
entre instituições similares e junto a eventuais colaboradores. Outras especificações técnicas da
cabine acústica e informações complementares sobre o processo de captação de recursos
podem ser obtidas com o companheiro Bruno Leone, fone: 3393-3636, e-mail:
bl.leone@mandic.com.br

Bairro do Limão
comemora 89 anos
. Na sexta-feira, 1º de outubro, uma sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, realizada
no Colégio Padre Moye, lembrou os 89 anos de criação do bairro do Limão, na zona norte de São
Paulo. A Comissão Pró-Limão, presidida por Rosa Silvestre, com a participação de lideranças
locais, coordena os eventos, entre os quais Feira de Artes e a Festa das Crianças, com o objetivo
de unir a comunidade e promover a cultura da paz. Entre os homenageados na sessão solene
estão moradores do bairro, esportistas, religiosos, empresários, policiais, um radialista e a ACM
Norte, considerada instituição modelo. O Limão é uma região de classe média e com grande
atividade industrial e de serviços. É caminho para bairros como Vila Nova Cachoeirinha,
Brasilândia e Freguesia do Ó.

Curso gratuito de
inclusão digital
. A Clínica-escola de Ciência da Computação da Faculdade Uninove oferece curso gratuito, com
monitoria, para ensinar Windows, Word, Excel e Internet, níveis básico e intermediário. As aulas
serão ministradas nos laboratórios de informática dos campus Vila Maria, Memorial, Vergueiro e
Santo Amaro. O curso é voltado para alunos e colaboradores da Uninove e à comunidade em geral,
desde que maiores de 18 anos. Inscrições até 8 de outubro; turmas aos sábados, das 8 às 12 e das
12h30 às 16h30, com aulas de 2 de outubro a 11 de dezembro de 2010. Mais informações no
campus Memorial, Avenida dr. Adolpho Pinto, 109, Barra Funda, fone: 2633-9000 (Central de
Relacionamento).

Campanhas
permanentes

Acontecimentos
rotários

Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi

Livro de
receitas

O Rotary Club de São Paulo-Noroeste
mantém desde julho de 2002 a
Campanha do Pé Calçado Marcelo
Guilardi, com o objetivo de doar
calçados a quem está precisando.
Podem ser modelos femininos,
masculinos para adultos e infantis, além
de tênis de qualquer marca,
cor ou tamanho. A única condição é que
estejam em bom estado.
Desde o início em julho de 2002 até o
final do mês de junho deste ano, a
campanha já arrecadou e distribuiu
29.300 pares de calçados, sendo:
de 1º/7/2002 a 30/6/2003 - 1.100 pares
de 1º/7/2003 a 30/6/2004 - 4.000 pares
de 1º/7/2004 a 30/6/2005 - 6.000 pares
de 1º/7/2005 a 30/6/2006 - 4.000 pares
de 1°/7/2006 a 30/6/2007 - 2.700 pares
de 1º/7/2007 a 30/6/2008 - 3.200 pares
de 1º/7/2008 a 30/6/2009 - 4.100 pares
de 1°/7/2009 a 30/6/2010 - 4.200 pares

O companheiro Bruno Leone,
coordenador da campanha, lembra que
os calçados para doação podem ser
entregues no seu endereço comercial Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda, São
Paulo e nas reuniões do Rotary Club de
São Paulo-Noroeste, às segundasfeiras, a partir das 20h30, no Carlino
Ristorante, Rua Traipu, 91, Perdizes.
E faz uma ressalva: não são aceitas
doações em dinheiro.
Como a campanha é contínua, todos
podem colaborar a qualquer tempo,
sendo um doador ou arrecadador de
calçados, fazendo, assim, alguém
carente se sentir melhor e mais feliz
Mais informações pelo telefone: (11)
3393-3636, fax (11) 3392-6060
ou no e-mail:
diretoria@leone.equipamentos.com.br
e bl.leone@mandic.com.br

. Mary Argentina, do Rotary Club
Berazategui, informa que trabalha em um
projeto de produção de um livro de culinária
só com receitas de rotarianos; por isso está
solicitando
que lhe enviem alguma receita, doce ou
salgada. O endereço dela é
rotary_clubberazategui@yahoo.com.ar
RC Freguesia do Ó
tem projeto premiado
. Entre os ganhadores dos projetos de
Subsídios Distritais Simplificados,
anunciados durante o Seminário da
Fundação Rotária, realizado dia 18 de
setembro, estava o nosso afilhado RC
Freguesia do Ó. O clube apresentou o
Projeto Promove - Crescimento Saudável,
com o objetivo de diagnosticar casos de
obesidade infantil e promover uma
alimentação saudável aos educandos
do Circo Escola Penteado.
O projeto atenderá 600 crianças
diariamente e requer a compra de
equipamentos específicos no valor de
R$ 1.850,00.

Campanha
“Iscandar Tayar”
do selo usado
Os selos usados não precisam ser inutilizados, pois o
Rotary Club pode dar um destino meritório a eles. O
EGD Iscandar Tayar, do RCSP-Mooca continua
recebendo selos usados para, em seguida, enviá-los à
Bodelschwingsche Anstalten Bethel, instituição alemã
que cuida de deficientes físicos.
Os próprios assistidos limpam e preparam os selos
para vendê-los a colecionadores. Todo o dinheiro
arrecadado é revertido para a manutenção da
instituição.
Os interessados em ajudar devem juntar os selos e
entregá-los no Rotary mais próximo de onde estiver,
pedindo que sejam enviados ao EGD Iscandar Tayar.
Se preferir, podem, também, entregar para o
companheiro do RCSP-Noroeste, Bruno Leone,
na Rua Luigi Grecco, 192, Barra Funda, São Paulo.

Cuidado e proteção
é o que a natureza precisa
. Natureza é tudo aquilo que constitui o planeta, mas
que não foi criado pelo homem, como terra, água, ar,
plantas e animais.
O dia da Natureza é 4 de outubro e a data é uma
oportunidade de se refletir sobre as formas de
conservação e sustentabilidade que ela necessita, em
razão das destruições causadas pelo homem.
Com os avanços tecnológicos, o homem passou a
destruir a natureza para construir o que convencionou
chamar de bens materiais em seu benefício. O
surgimento das cidades, o aumento da população
mundial, a invenção das máquinas, são recursos que
favorecem a vida do homem, mas têm contribuido
significativamente para a destruição da natureza.
Além disso, a caça predatória de espécies animais
provoca a extinção de muitas delas, prejudicando o
equilíbrio natural de suas cadeias alimentares.
O acúmulo de lixo,
distribuido por todos
os lados, também
causa poluição
ambiental, pois todo
tipo de resíduo é
arrastado até rios e
mares, poluindo as
águas. Outra forma
de poluição
causada pelos
homens é através
das indústrias,
que têm lançado restos de seus lixos
indiscriminadamente. A agricultura também é
considerada um agente poluidor devido ao uso de
agrotóxicos que poluem o solo e são absorvidos pelas
camadas da terra causando danos à saúde humana.
Com isso, ocorre o comprometimento da água, pois
os lençóis freáticos são atingidos pelos produtos
químicos.
No México, por exemplo, a contaminação é tão
grande que em determinados lugares não existe mais
oxigenação nas águas do rio Mississipi, o que
ocasionou o fim da vida desse rio. O ar também tem
sido prejudicado pela poluição. O caso mais grave
que o homem tem enfrentado é a destruição da
camada de ozônio (O3), através dos gases de ares
condicionados, de produtos sprays, pilhas e baterias
de eletrônicos, embalagens de plástico, entre outros.
O gás lançado causa perfuração na camada que
protege a Terra dos raios solares, sendo um dos
motivos do aumento do índice de câncer de pele.
Para se garantir um futuro de qualidade, é necessária
responsabilidade individual de cada pessoa, de
comprometimento e respeito à natureza. Cada um
deve pensar nas ações que pode desenvolver para
preservar o meio ambiente, no exercício da cidadania.
Temos que pensar em sustentabilidade de forma
imperativa, obrigatória. Não é possível continuar
destruindo o meio ambiente e deixar as próximas
gerações pagarem pelas nossas atitudes erráticas.

Pequenas atitudes
para melhorar o mundo
. O uso de materiais
descartáveis, como plásticos e
seus derivados, tem causado a
morte de várias espécies
animais por sufocamento.
Tartarugas e gaivotas foram
encontradas mortas, pois
tinham no estômago pedaços
de plástico que engoliram ao
confundir com alimentos. Criar hábitos que favoreçam a
natureza só trará benefícios para todos nós. Não adianta
ficarmos inertes, à espera de grandes projetos governamentais.
Pelo contrário, é através de pequenas atitudes que podemos
melhorar as condições do planeta, que nunca mais será o
mesmo. Evitar o uso de produtos descartáveis, de plásticos,
metais e vidros, usar sacolas ecológicas feitas de tecido ou
carrinhos próprios para feira, não jogar lixo em lugares
inapropriados, não deixar embalagens de alimentos e bebidas
em locais públicos, usar a água com parcimônia,
não desperdiçar energia
elétrica, incentivar a
coleta seletiva e a
reciclagem de materiais
são atitudes que trarão ao
planeta melhores
condições de
sobrevivência tanto para
os homens como para os
animais.

