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Palestra aborda necessidades
do tratamento e prevenção
às queimaduras

Cruz Vermelha Brasileira
doa 2000 pares de sapatos à
Campanha do Pé Calçado

. Na palestra proferida aos rotarianos do Noroeste, a
médica Viviane Carvalho, especialista em ciências da
saúde, expôs as causas e as formas de tratamento
mais adequadas às queimaduras, problema de saúde
pública que atinge um milhão de pessoas todos os
anos. E mostrou, ainda, como a sociedade organizada
pode colaborar nas campanhas de prevenção.
(Pág. 3).

. A doação de dois mil pares de sapatos feita pela Cruz
Vermelha-Filial do Estado de São Paulo à Campanha
do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" permitiu o
atendimento das comunidades carentes assistidas
pelo RCSP Noroeste. A parceria em torno dessa
missão humanitária contou com a ajuda do SECONSP, que formalizou o processo de doação.
(Pág. 8).
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. Outras publicações
Revista O Alpinista, do RCSP Vila Alpina

. E-mail
Em mensagem enviada ao nosso vicepresidente Hercule Guilardi, o médico Cid
Yazigi Sabbag agradeceu o apoio recebido
do RCSP Noroeste ao evento sobre
psoríase que coordenou recentemente na
Câmara Municipal de São Paulo:
"Parabéns a você e à presidente Maria
Cristina por todas as ações do São PauloNoroeste. Fico feliz pelo empenho de cada
um de vocês. Agradeço-lhe de coração
tudo o que têm feito pelas pessoas com
psoríase e por mim. Ficarei atento a algum
clube no exterior para oferecer o mesmo
Projeto para equipamento de fototerapia".
Cid Yazigi Sabbag.
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária no dia 25 de outubro de 2010,
no Carlino Ristorante, tendo a presidente Maria
Cristina da Silva aberto os trabalhos com uma
saudação aos presentes, seguida de convite para
oração em agradecimento por tudo que nos foi
proporcionado na semana que passou e pedido de
graças no período que se inicia; concluindo, solicitou
que todos a acompanhasse na saudação às
bandeiras hasteadas.

datas comemorativas da semana. A reflexão do dia
foi lida pela companheira Celia Morau que, em
seguida, doou ao EGD Iscandar Tayar um álbum
com uma coleção de selos, saudando-o pela
iniciativa de coordenar a campanha permanente de
doação de selos usados, que visa a obtenção de
recursos para os projetos assistenciais do Rotary
Club.

. Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone,
1º diretor de protocolo, que relacionou a composição
da mesa diretora dos trabalhos, conforme os
lugares: 1) presidente Maria Cristina da Silva; 2)
palestrante convidada, dra. Viviane Carvalho; 3) 2ª
secretária Anna Isabel Vergueiro Lobo; 4) associado
do RCSP Noroeste, Adenilson Cristiano Belizário; 5)
EGD Iscandar Tayar, 1993/1994 e sócio honorário
permanente do RCSP Noroeste. Finalizando,
agradeceu a presença da sócia honorária
permanente Naíde Aparecida S. Guilardi e do
convidado Reinaldo Jerônimo Pereira, atleta de
capoeira.
. Expediente Secretaria - A segunda-secretária
Anna Isabel Vergueiro Lobo informou o tema da
palestra programada para esta reunião, que versará
sobre cirurgia plástica e recuperação de queimados,
proferida pela doutora Viviane Carvalho; comunicou
que a reunião programada para o dia 1º de
novembro será cancelada devido à proximidade
com o feriado de terça-feira, 2 de novembro, Dia de
Finados; agradeceu a elaboração e distribuição do
documento "Declaração para Executivos",
recomendando que cada um a exponha em seu
ambiente de trabalho; concluindo, informou que já
estão abertas as inscrições para a Confederação
Distrital, que será realizada no Hotel Monte Real, em
Águas de Lindóia, recomendando que os
interessados em participar do evento confirmem
presença com antecedência.
. Companheirismo - Feito pelo companheiro
Orestes Girodetti que anunciou os aniversários e as

. Palestra - A apresentação da palestrante Viviane
Fernandes Carvalho foi feita pelo companheiro
Adenilson Cristiano Belizário, com destaque para o
tema da palestra - Cirurgia plástica e recuperação de
queimados - a ser proferida pela doutora em
Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, que também trabalha na
empresa Sistagenix e no Hospital das Clínicas.
A doutora Viviane iniciou agradecendo a
oportunidade de falar sobre questões importantes
para a saúde humana, associou semelhanças entre
a psoríase e vitiligo, reconheceu as dificuldades de
obtenção de patrocínio e atendimento adequado às
pessoas carentes; prosseguiu, explicando o que são
e quais os tipos mais comuns de queimaduras, que
ocorrem por radiação solar, acidentes (fogo) e por
eletricidade; falou, ainda, sobre os cuidados
preventivos que se deve ter no manuseio de
produtos químicos, os riscos de acidentes de moto,
que são tratados como queimaduras, deu
orientações sobre primeiros socorros, enquanto
aguarda-se o atendimento médico ou a remoção
hospitalar do acidentado. Prosseguindo, a doutora
Viviane apresentou dados estatísticos sobre o
número de queimaduras que ocorre no Brasil - cerca
de um milhão por ano, sendo que apenas cem mil
chegam aos hospitais, porque a maioria tem
dificuldade de acesso aos serviços públicos; falou,
ainda, da proporção de acidentes com crianças - as
(Cont. na pág. 4)
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Mais vulneráveis, seguidas dos idosos, outros tipos
de pacientes e as mulheres usuárias de
bronzeadores caseiros, não reconhecidos
dermatologicamente e que deixam sequelas
importantes. Prosseguindo, fez um apelo para o
Rotary apoie a campanha do Banco de Pele, que
tem necessidade permanente de doadores, falou
sobre os resultados de algumas políticas públicas de
saúde como a adoção do álcool gel que permitou a
redução de 30% de crianças queimadas no Ceará, e
dos custos do tratamento de pacientes queimados e
a insufiência dos repasses feitos pelo Sistema Único
de Saúde, o que ocasiona um défict financeiro
permanente nos hospitais públicos. Concluindo,
agradeceu, uma vez mais a oportunidade de falar
sobre este assunto de interesse da sociedade e
colocou-se à disposição para mais informações. Ao
cumprimentá-la, o companheiro Hercules Guilardi
solicitou o apoio da dra. Viviane Carvalho na
elaboração técnica do projeto de doação de um
equipamento para tratamento de queimados no
Hospital da Vila Penteado, que o Rotary Noroeste já
firmou compromisso para a execução por meio da
obtenção de recursos dos subsídios equivalentes da
Fundação Rotária. Complementando, o
companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima colocou
o boletim informativo do nosso clube à disposição
dos organizadores para divulgação da campanha de
doações ao Banco de Pele.
. Palavra livre - O companheiro Hercules Guilardi
discorreu sobre os Encontros Municipal e Estadual
de Psoríase que aconteceu no último sábado
naCâmara Municipal de São Paulo, evento que teve
a participação de autoridades ligadas à área da

Saúde e de aproximadamente duas mil pessoas.
Falando sobre o conteúdo e a programação, o
companheiro Hercules lembrou que é um evento
completo, considerado o segundo mais importante
do mundo, tem bons patrocínios e muitos
apoiadores, entre os quais o Rotary Club de São
Paulo-Noroeste que colabora com o coordenador,
dr. Cid Yazigi Sabbag, desde o início e que este ano
ajudou na confecção e distribuição de uma cartilha,
inclusive em braille, contendo informações
relevantes sobre a psoríase. Enfatizando o alcance
e a repercussão do evento, o companheiro Hercules
Guilardi propôs que o Rotary Noroeste preste
homenagem - de reconhecimento profissional - ao
doutor Cid Yazigi Sabbag. Concluindo o relato sobre
o evento da psoríase, o companheiro Bruno Leone
lembrou que graças a uma parceria bem sucedida
com os organizadores, o Rotary Noroeste colaborou
na divulgação prévia e obteve, gratuitamente,
espaço para promoção da Campanha do Pé
Calçado, permitindo que o nosso clube fosse
equiparado às mesmas condições de igualdade dos
maiores apoiadores e patrocinadores.
. Encerramento - Ninguém mais fazendo uso da
palavra, a presidente Maria Cristina da Silva
renovou os agradecimentos à palestrante da noite
pelo brilhantismo da explanação, lembrou que a
próxima reunião será no dia 8 de novembro, quando
teremos a palestra do companheiro Adenilson
Belizário que falará sobre Recursos Hídricos Gerenciamento de Recursos, Legislação e Formas
de Utilização, agradeceu a presença e convidou a
todos que a acompanhasse na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Agenda
. 8 de novembro
Reunião ordinária
Palestra sobre
Gerenciamento
de Recursos Hídricos,
Formas
de Utilização,
Alternativas e
Legislação, com
Adenilson
Cristiano Belizário,
engenheiro
mecânico, com
mestrado em
engenharia
mecatrônica
Carlino Ristorante 20h30
Participe e traga seus
Convidados.

. 22 de novembro
Reunião
ordinária
Tema a
confirmar
. 29 de novembro
Reunião
ordinária
Palestra sobre
Subsídios
Equivalentes,
com Maria
Aparecida de
Moraes Gomes
Pereira - Cidinha
do Rotary,
membro do
RCSP - Distrito
4610 e

correspondente
do Rotary E-club D 4200,
México.
Carlino Ristorante - 20h30
Prestigie!

Acontecimentos rotários
RCSP Pirituba recebe subsídio simplificado
. O nosso afilhado RCSP Pirituba recebeu subsídio simplificado da Fundação Rotária, no valor de R$ 2.026,80, que será
usado para a aquisição de 100 dicionários de inglês Michaellis, da Editora Melhoramentos e doados à E.E. Clodomiro
Carneiro, para ajudar a melhorar a educação escolar dos 1500 alunos de terceira a oitava série do Ensino Fundamental e
do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio Regular. O intuito do projeto é integrar os alunos de forma positiva na
sociedade, melhorando a educação de língua inglesa. Dos cem dicionários doados, 90 serão utilizados pelos alunos
durante as aulas de inglês, como material de suporte pedagógico, e 10 volumes ficarão na biblioteca da escola para
consulta e pesquisa de trabalhos escolares.

Clube em formação já prepara festa de Natal
. O Rotary Club de São Paulo-23 de Maio ainda está em formação, mas com o apoio do RCSP República, seu clube
padrinho, já está promovendo o Natal das Crianças da Casa José Coltro e pede ajuda para adoção de uma criança, de 6 a
15 anos. Também foram iniciados os preparativos do almoço beneficente de fim de ano, quando haverá distribuição de
brinquedos e vestuários para as crianças atendidas.

Campanha do panetone beneficente
. O RC Campinas Sul lança sua tradicional campanha do "Panetone Beneficente" em parceria com o Educandário
Eurípedes Bambini. A campanha, além de ajudar o educandário campineiro, que é o fabricante do panetone e cuida das
crianças carentes mantidas em suas creches, visa arrecadar recursos financeiros para a Fundação Rotária destinados a
projetos de formação de jovens com intercâmbios nas áreas de estudo, cultura e aperfeiçoamento profissional,
assistência médica, erradicação do virus da pólio, alfabetização, educação, bolsas educacionais, assistência em casos
de catástrofes, apoio a pessoas com deficiência e desenvolvimento no aprendizado do sentido da cidadania. Comprando
o panetone, fabricado pela Bambini com uma receita caseira especial preparada por um dos rotarianos de Campinas, o
comprador estará colaborando com todos os programas da Ação Comunitária Rotários. Cada caixa com 12 unidades
custa R$ 50,00, ou R$ 4,17 cada unidade de 500g; entregam em qualquer endereço da região de Campinas e São Paulo
e facilita o pagamento. Mais informações com Paulo Celso Motta, fones (19) 3241-0859, 9733-1402 e 3303-3551; e-mail:
paulomottarotary@ig.com.br

Programa Shelterbox é tema de encontro rotário
. As associadas do Rotary Club de Presidente Prudente-Rosa dos Ventos, na região centro-oeste do Estado de São
Paulo, Renata Pereira do Lago Muchiut e Rita de Cássia Pirondi Krasucki, fizeram, recentemente, apresentação do
Programa Shelterbox, desenvolvido mundialmente por clubes rotários para ajudar dezenas de paises que sofrem com
calamidades públicas e catástrofes naturais. As duas rotarianas participaram do primeiro treinamento no Brasil para
habilitar voluntários na divulgação e arrecadação do Programa Shelterbox. O encontro aconteceu em São Caetano do
Sul, na região metropolitana da Grande São Paulo, com o propósito de se implantar uma base desse programa
humanitário no Brasil para atender toda a América Latina. Cada unidade do shelterbox está avaliada em R$ 1.700,00, é
volumosa, consiste em um recipiente de plástico verde com barraca para até 10 pessoas e uma variedade de
equipamentos e produtos de primeira necessidade. Os Rotarys Clubs de dezenas de paises estão participando desse
programa que vem revolucionando a ajuda humanitária no mundo. No Brasil, já foi desenvolvido em Pernambuco e
Alagoas e solicitado, recentemente, para atender os desabrigados em Marcelândia, no Mato Grosso.

Comunidade de Macieira terá nova escola rural
. O Rotary Club de Curitiba-Oeste firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Bocaiúva para busca de parcerias
voltadas à construção de uma nova escola da Comunidade Rural da Macieira. A tarefa do clube é angariar os materiais
necessários para a realização do projeto junto a pessoas físicas e jurídicas, sendo responsabilidade do município a
contratação de mão-de-obra. Os Rotaract e Interact de Curitiba Oeste também estão engajados no projeto. Na
comunidade rural de Macieira, há 30 quilômetros de Curitiba, vivem 100 famílias em precárias condições de habitação,
saúde, educação e saneamento e sem perspectivas de melhora da renda. O projeto prevê a construção de três salas de
aula na Escola Rural de Macieira para atender 120 alunos em dois turnos, além de propiciar um novo espaço para a
realização de cursos profissionalizantes.

1ª Gala de Reconhecimento Profissional
. O evento promovido pelo RC de Mafra, Portugal, no dia 22 de outubro, continua alcançando grande repercussão nos
meios de comunicação daquela localidade. O Rotary é destaque em vários jornais, revistas e emissoras de televisão de
Mafra, todos dedicando bons espaços à solenidade que homenageou com o reconhecimento público doze
personalidades que se distinguiram por ações de interesse comunitário.

Companheirismo
. Quem aniversaria no próximo domingo, 14 de novembro, é Giovanna Louise, filha do nosso
companheiro João Carlos dos Santos.
. Elisete e Edinalvo Raimundo de Jesus, ele o nosso companheiro da Comissão de Prestação
de Serviços, comemora aniversário de casamento no domingo, dia 14. Parabéns ao casal.

Saudades
. A família rotária do RCSP Noroeste está consternada com o falecimento do antigo companheiro
Rubens Napchan, que presidiu este clube no ano rotário 1995/96. A ele, o nosso preito de
gratidão e saudade; aos seus familiares e amigos, o nosso conforto e solidariedade.

Datas comemorativas
Novembro
. 1 - Dia de Todos os Santos
. 2 - Finados
. 3 - Dia do Cabeleireiro
Dia do Direito de Voto para Mulheres
. 4 - Dia do Inventor
Dia do Escoteiro do Brasil
Dia da Prevenção Contra Doenças
do Coração
. 5 - Dia da Cultura
Dia do Designer
Dia do Radioamador
Dia do Cinema Brasileiro
Dia do Escrivão de Polícia
Dia do Técnico em Eletrônica
. 6 - Dia da Proclamação da República
De Piratini (RS)
em 1836
. 7 - Dia da Ação Católica

. 8 - Dia do Radiologista
Dia Mundial do Urbanismo
. 9 - Dia do Manequim
Dia do Fonoaudiólogo
Dia nacional do Hoteleiro
. 10 -Dia do Trigo
Dia Nacional do Balconista
Dia da Indústria Automobilística
. 11- Dia do Armistício
Dia do Diretor de Escola
. 12- Dia do Supermercado
. 13- Dia da Cidade de Porto Alegre, RS (1822)
. 14- Dia dos Bandeirantes
Dia Nacional do Diabético
Dia Nacional da Alfabetização
. 15- Dia do Jornaleiro
Dia do Esporte Amador
Dia da Proclamação da República
do Brasil (1889)

Reflexão
A mais bela de
todas as coisas
. O dia mais belo - Hoje
. A coisa mais fácil - Errar
. O maior erro - A inveja
. O maior obstáculo - O medo
. A distração mais proveitosa - O trabalho
. A raiz de todos os males - O egoismo
. Os melhores professores - As crianças
. A pior derrota - O desânimo
. O melhor remédio - O otimismo

. O pior defeito - O mau humor
. A verdadeira alegria - Ser útil aos outros
. A pessoa mais perigosa - A dissimulada
. A proteção efetiva - O sorriso
. O pior sentimento - O rancor
. O presente mais belo - O perdão
. A sensação mais agradável - A paz interior
. A rota mais acertada - O caminho do meio
. As pessoas mais necessárias - Os pais
. O mais imprescindível - O lar
. A força mais potente do mundo - A fé
. A mais bela de todas as coisas - O amor

Acontece
Na região

Acontece no NRDC
Doação de equipamento

Shopping Pirituba
comemora 25 anos
. No dia 18 de outubro, data em que completou 25
anos de atividades, o Shopping Center Pirituba
comemorou a data prestigiando os lojistas e seus
funcionários. A festa, organizada pela administração,
começou na hora exata em que há 25 anos, o centro
de compras abria as portas para o público. No dia 18
de outubro de 1985, às 20 horas, o imóvel do Lanifício
Pirituba mudava de função e passava a abrigar esse
que é um dos mais antigos shoppings da cidade. O
prédio pertencia ao Lanifício desde 1927 e várias
décadas depois mudou para o interior do estado de
São Paulo. O imóvel ficou vago e a familia Zarzur,
proprietária desde 1934, decidiu construir o shopping.
Fausto Omar Assan, diretor do centro de compras
desde a inauguração, comandou o evento do jubileu
de prata.

Aniversário do
Bairro do Jaraguá
. Uma sessão solene da Câmara Municipal de São
Paulo, realizada dia 25 de outubro, reuniu cerca de
200 pessoas no Buffet Reality, no Jaraguá, para
comemorar os 119 anos do bairro, completados
oficialmente no dia 1º desse mês. Na ocasião,
dezesseis pessoas foram homenageadas e
receberam voto de júbilo pelos serviços prestados ao
bairro. O objetivo foi congregar a comunidade,
reconhecer o valor dos pioneiros, realçar a história
local e destacar aqueles que com seu esforço,
trabalho, pioneirismo e voluntariado deram sua
parcela de contribuição à história do Jaraguá. Entre os
homenageados estavam empresários, profissionais
liberais, policiais, um sacerdote e os caciques Jandira
Augusto Benício e João Fernandes Soares, da Terra
Indígena do Jaraguá.

Curso superior com
bolsa de estudo integral
. O convênio firmado entre a Uniesp e a Associação
Vida e Esperança tem possibilitado que centenas de
estudantes ingressem na faculdade com bolsa de
estudos integral. Um novo exame vestibular está
marcado para o dia 27 de novembro para os cursos de
Direito, Turismo, Enfermagem, Administração,
Ciências Contábeis, Ciência da Computação,
Publicidade e Propaganda, Secretariado Executivo
Bilingue, Letras, Música, História, Geografia,
Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas,
Hotelaria, Informática, Educação Física, Gestão em
Marketing e Rede de Computadores. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 na sede
da Associação Vida e Esperança, à Rua Moraes
Madureira, 121, Vila Zatt, no horário comercial. Os
candidatos devem apresentar duas fotos 3 X 4 no ato
da inscrição e o pagamento da taxa de R$ 10,00.
Mais informações pelo telefone: 3979-8017.

Um aparelho de vídeo, doado pela companheira do
RCSP Noroeste, Anna Isabel Vergueiro Lobo, foi
entregue ao NRDC Vida e Esperança com o objetivo de
melhorar a infra-estrutura de apoio aos cursos
promovidos pela entidade. O equipamento foi entregue
pelo past presidente Josino Bentes Monteiro à
presidente do NRDC, Terezinha Abreu Sousa, que não
tem medido esforços na execução dos projetos
desenvolvidos por esse Núcleo Rotário.

Novembro
Mês da Fundação Rotária
A Fundação Rotária do
Rotary International é a
principal organização não
governamental sem fins
lucrativos do mundo,
promovendo a paz e a
compreensão mundial
através de programas
internacionais humanitários,
educacionais e de
intercâmbio cultural. É
patrocinada exclusivamente
por doações de rotarianos e
outros que compartilham a
Visão de um mundo melhor. As contribuições para o
Fundo Anual de Programas são investidas durante
três anos, sendo os rendimentos obtidos também
utilizados para cobrir os custos administrativos da
entidade, isto é, os dólares doados financiam os
nossos programas três anos mais tarde. A metade
destas contribuições retornam, pelo sistema SHARE,
após 3 anos. Com o retorno desta contribuições, o
Distrito poderá organizar IGE's, Bolsas de Estudos,
Subsídios Distritais Simplificados e contribuir para os
Subsídios Equivalentes, em parceria com outro
distrito. Observem que quanto menor a contribuição,
menor será o retorno e menor a verba à disposição
do distrito para os projetos citados. As doações feitas
ao Fundo Permanente permanecem continuamente
investidas, e apenas os juros resultantes são usados
em apoio aos programas. As doações para o Fundo
Pólio-Plus se destinam para a erradicação da pólio no
mundo. Falta muito pouco para atingirmos a meta de
contribuições para o Fundo Pólio-Plus.
(Colaboração de Ronald D´Elia, EGD do Distrito 4430,
2007/08 e presidente Comissão Distrital da Fundação
Rotária, 2009/12).

Doação da Cruz Vermelha
incrementa Campanha do Pé Calçado
.

Um lote de dois mil pares de sapatos
angariados pela Filial do Estado de São Paulo
da Cruz Vermelha Brasileira, doado à
Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilhardi" permitiu o atendimento de várias
comunidades carentes assistidas pelo Rotary
Club de São Paulo-Noroeste. A expressiva
doação da Cruz Vermelha é resultado de uma
parceria bem sucedida que contou, também,
com o envolvimento do SECON-SP,
Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo, que
elaborou o documento formalizando o
processo de doação, além de colocar à
disposição um espaço em sua sede para
armazenamento provisório dos calçados
doados.
A entrega dos calçados doados pela Cruz
Vermelha aconteceu no dia 27 de outubro na
sede do SESCON-SP.
O coordenador da Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi", companheiro Bruno
Leone, externa a gratidão dos rotarianos do
Noroeste à Cruz Vermelha pelo gesto
meritório, que os anima ainda mais a colocar
em prática o ideal de servir ao próximo.

SESCON-SP colabora no processo de
distribuição dos milhares de calçados
doados

Agradecimentos
Cruz Vermelha
"Nós, da Cruz Vermelha - Filial do Estado de
São Paulo, ficamos felizes em poder cumprir
nossa missão humanitária. Agradecemos a
sua disponibilidade em retirar os calçados
para a campanha. Desde já, agradeço a
atenção que dedica à Cruz Vermelha
Brasileira a lisongea em receber homenagem
pelos seus companheiros do RCSP, NO. a)
Yumiko Jacomo, Voluntariado - Coordenação
de Doações da Cruz Vermelha Brasileira, filial
Estado de São Paulo.

. Rotary Noroeste

Bruno Leone: doação permite assistência
cada vez melhor à comunidade

"Em meu nome e de todos os companheiros
do RCSP Noroeste quero parabenizar e
agradecê-lo pela ótima parceria junto ao
SECON-SP e a Cruz Vermelha, em pról da
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi a
favor da comunidade carente. Tenho
consciência de que a Campanha do Pé
Calçado Marcelo Guilardi é tão conhecida e
nunca esquecida graças ao seu bom coração,
boa vontade e dedicação. Receba o nosso
muito obrigado e parabéns!".
A) Maria Cristina da Silva, presidente 2010/11.

