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Palestras no RCSP Noroeste abordam
temas de interesse da sociedade
Na reunião do dia 8 de
novembro, o companheiro
rotariano do Noroeste,
engenheiro mecânico
Adenilson Cristiano
Belizário, falou sobre
gerenciamento de
recursos hídricos, formas
de utilização, alternativas
e legislação, tema que é
uma das ênfases
presidenciais deste ano
rotário. E na próxima
segunda-feira, dia 29 de
novembro, encerrando o
mês dedicado à
Fundação Rotária, Maria
Aparecida de Moraes
Gomes Pereira, a Cidinha
do Rotary, abordará o
assunto da
desmistificação dos
subsídios equivalentes

Rotary Club
apoia maior
evento nacional
de prevenção
de doenças
renais crônicas
O VI Encontro Nacional de
Prevenção de Doenças
Renais Crônicas acontece
em São Paulo dias 25 e 26
de novembro e é voltado
para médicos, profissionais
da área da saúde e
estudantes de medicina. A
realização do SONESP tem
importantes apoiadores,
entre os quais o Rotary
Club.
(Pág. 7).
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Saudação peruana
"Apreciados amigos rotarios, gracias por el
envio del interesant boletin; vamos a tratar de
traducir algunos temas como el de LA
FUNDACION ROTARIA y parte de los
ACONTECIMIENTOS ROTARIOS, al paracer
son muy interesantes. Todos sabemos que el
idioma no es problema para nosotros los
rotarios, por lo que les reiteramos nuestro
agradecimiento. Um cordial saludo para la
presidenta Maria Cristina Silva y para la
encarregada del boletin Celia Morau. Por favor,
transmitir a todos los socios de tu club, el saludo
de los rotarios de Sullana, Perú.
a) EGD Luis Niño Olaya.
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 8 de novembro no espaço
de eventos do Carlino Ristorante, tendo a
presidente Maria Cristina da Silva aberto os
trabalhos cumprimentando os presentes e
convidando-os para um momento de oração em
agradecimento pelas graças alcançadas e as
bênçãos recebidas na última semana; solicitou,
também, que fosse feito um minuto de silêncio em
memória do past presidente Rubens Napchan,
falecido recentemente; em seguida, estendeu o
convite para que todos a acompanhassem na
saudação às bandeiras hasteadas.
. Protocolo - O companheiro Bruno Leone, 1º
protocolo, agradeceu a presença dos convidados
Elaine Fernandes Lopes, Mario Cereia Neto e
Simone Zipoli e enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, conforme os lugares: 1 presidente Maria Cristina da Silva; 2 companheiro Adenilson Belizário; 3 - primeirasecretária Dora Maria Leme P. Gerodetti; 4 Viviane F. Carvalho, convidada; 5 - Chucrallah Al
Tayar, governador-assistente do Distrito 4430.
. Expediente secretaria - A primeira-secretária
Dora Maria Leme P. Gerodetti relatou a
programação das visitas oficiais do Governador
do Distrito 4430 nesta quinzena, sendo: dia 8, RC
Tremembé; dia 9, RC Tatuapé; dia 11, RC Mogi
das Cruzes; dia 16 - RC Ferraz de Vasconcelos;
dia 17 - RC Guarulhos/Vila Galvão e dia 19, na
reunião do RC Vila Alpina, o clube da
governadoria. Prosseguindo, informou a
realização dos eventos: Bazar de Natal da ASFAR,
dias 27 e 28 de novembro, no Colégio Rio Branco;
confraternização do Distrito 4430, dia 10 de
dezembro no Circulo Esportivo da Vila Prudente e

a Conferência Distrital em janeiro, em Águas de
Lindoia, lembrando que as fichas de inscrição já
estão à disposição dos interessados.
. Companheirismo - Feito pela companheira Celia
Morau que relacionou os aniversários e as datas
comemorativas da semana e fez a leitura da
reflexão preparada para esta reunião. A seguir, a
presidente Maria Cristina da Silva informou que
participou da reunião do Conselho de Presidentes
da Fundação Rotária, dia 27 de outubro, no
Colégio Rio Branco, quando teve oportunidade de
conhecer melhor o trabalho de alfabetização de
crianças portadoras de deficiência auditiva e de
conscientização dos pais, feito por aquela
instituição de ensino. Disse ter recebido um DVD
com esse meritório trabalho e que pretende exibi-lo
oportunamente para melhor conhecimento dos
nossos companheiros.
. Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Davide P. Torrini informou que já efetuou o
recolhimento da segunda parcela da contribuição
anual à Fundação, lembrando aos presentes que a
terceira parcela deve ser paga em dezembro e a
quarta, em fevereiro de 2011, de R$ 75,00 cada,
estimando que até lá sejam arrecadados mil e
seiscentos dólares em nome do RC Noroeste.
Prosseguindo, disse que sendo este o mês da
Fundação Rotária é importante que façamos uma
reflexão a respeito dos trabalhos da Fundação;
disse mais, que os rotarianos não existiriam não
fosse essa instituição, que é o centro irradiador do
Rotary Club, porque é através da Fundação que se
chega aos pontos mais distantes do mundo, é a
ONG mais importante e mais antiga em
funcionamento, seu propósito é altamente
humanitário e trata a todos os associados de modo
igualitário, sem distinção.
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião

. Palestra - Recursos Hídricos - O palestrante
convidado, companheiro Adenilson Cristiano
Belizário, iniciou sua explanação definindo o que
são os Recursos Hídricos, ou seja, a água
utilizada e consumida de diversas maneiras pela
população; explicou os recursos globais
disponíveis, a quantidade de água salgada
existente na Terra (2/3, ou 97,5% de água
imprópria para o consumo humano e apenas o
restante de água doce), sendo que dessa
quantidade 75% estão nas geleiras e boa parte no
sub-solo. O Brasil possui 11% de toda água
disponível no mundo, mas com grande
desigualdade na distribuição, pois 80% das
reservas de água ficam na Amazônia, onde vivem
5% da população brasileira, e os 20% restantes
atendem 95% dos brasileiros. Disse mais, que
60% da água disponível no Brasil é empregada na
irrigação, explicou como é o domínio dessa água,
de acordo com a Constituição Federal, falou sobre
as bacias hidrográficas que abastecem o Estado
de São Paulo, os prós e os contra da geração de
energia por meio das hidroelétricas, a opção das
termo-elétricas, da expansão das usinas
nucleares - uma fonte limpa de geração de energia
- a questão da poluição ambiental provocada por
esses sistemas geradores, finalizando com a
constatação de que o País precisa oferecer uma
solução rapidamente, pois o problema é premente
e não pode ser postergado. Abrindo-se o debate
sobre o tema, falaram, entre outros, os
companheiros Hercules Guilardi, que citou o
exemplo de empresas que atuam com
reaproveitamento de água; Bruno Leone, que
pediu mais informações sobre o processo dos
créditos de carbono; e o convidado Carlos
Eduardo que expôs o problema dos pequenos
sitiantes e chacareiros da Grande São Paulo, que
dependem da irrigação para subsistência das
suas lavouras. Finalizando, o companheiro
Hercules Guilardi parabenizou o palestrante
Adenilson Belizário pelo brilhantismo da

explanção e oportunidade do tema, uma das
ênfases presidenciais deste ano rotário,
lembrando, ainda, que é preciso pensar
globalmente e agir localmente, procurando
conscientizar todas as camadas da população
sobre essa questão dos recursos hídricos que
afeta não só os brasileiros como toda a população
mundial.
. Palavra livre - O past presidente Josino Bentes
Monteiro fez menção à importância da edição do
boletim informativo do nosso clube, que tem sido o
meio mais eficiente na divulgação das atividades
do RCSP Noroeste, lembrando, ainda, o trabalho
desenvolvido pelo NRDC Vida e Esperança que
abriu inscrição para um novo exame vestibular dia
27 de novembro, oferecendo aos candidatos a
possibilidade de obtenção de bolsa de estudo
integral nos cursos da Uniesp, graças ao convênio
firmado entre essa universidade paulistana e o
nosso Núcleo Rotário.
O companheiro Adenilson Belizário pediu a
colaboração de todos para divulgação da
campanha de Natal promovida em uma creche da
cidade de Bauru, para adoção de uma criança,
oferecendo-lhe brinquedos, roupas e artigos de
uso pessoal; lembrou que a campanha em Bauru é
coordenada por uma pessoa da sua família e em
São Paulo, por sua mãe, ressaltando que a ajuda
dos companheiros rotarianos será de grande valia
para os menores assistidos.
. Encerramento - Ninguém mais fazendo uso da
palavra, a presidente Maria Cristina da Silva
lembrou que o Conselho Diretor se reunirá na
próxima terça-feira, dia 16, para tratar de assuntos
pendentes, atualizar e planejar o calendário de
atividades para o próximo ano; agradeceu, uma
vez mais, ao palestrante da noite, a presença dos
convidados e dos companheiros e encerrou os
trabalhos com a saudação conjunta às bandeiras
hasteadas.

Fundação Rotária

Instrumento essencial para o trabalho do Rotary
em pról da humanidade
Arch Klumph ingressou no
Rotary Club de Cleveland-Ohio
em 1911, sendo seu presidente
em 1912. No ano de 1914 foi
diretor do RI e, em 1916, foi
presidente do Rotary
International, ocasião em que
criou o Estatuto e Regimento
Interno de Rotary, formulou os
Distritos Rotários, criou o
cargo de Governador de Distrito e as Conferências
Distritais. Como presidente do RI (1916-17), na
Convenção do Rotary International de Atlanta,
Georgia – EUA, em junho de 1917, propôs a criação
de um Fundo de Dotações para receber doações e
“fazer o bem no mundo”. Em 1928 esse Fundo
transformou-se na Fundação Rotária. A primeira
doação, no valor de US$ 26,50, pelo RC de Kansas
City, foi recebida na própria convenção de Atlanta.
Por trinta anos Arch Klumph garimpou apoio para a
Fundação Rotária. Até que, em 1947, Paul Harris,
antevendo o fim que se aproximava, pediu que todo
o dinheiro das homenagens póstumas fosse
canalizado para a Fundação Rotária. Foi o
bastante. Com a sua morte, uma avalanche de
doações, de aproximadamente dois milhões de
dólares, chegou aos cofres da Fundação Rotária. A
Fundação Rotária é fruto de um sonho. Começou
como uma pequena semente, lançada por Arch
Klumph, que não podia imaginar que a Fundação
Rotária viesse a se tornar uma das maiores
fundações do mundo.

Agenda
. 22 de novembro
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante
. 25 e 26 de novembro
VI Encontro Nacional de Prevenção de
Doença Renal Crônica
Para profissionais da área da saúde
Auditório nobre Club Homs
Av. Paulista, 735
Inscrições gratuitas no
site:www.sonesp.org.br/encontro2010
. 29 de novembro
Reunião ordinária
Palestra: Desmistificando os 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 e traga seus convidados!

Ele não podia nem pensar que um dia a Fundação
Rotária se lançasse na empreitada de erradicar a
poliomielite da face da Terra. Mas certamente
acreditou que a Fundação Rotária seria um
instrumento essencial para o trabalho do Rotary
International em pról das crianças deficientes, dos
idosos desamparados, das comunidades
excluídas. Decorridos mais de noventa anos
daquela convenção de Atlanta, todo o poder, toda
a força, toda a energia que fez a planta nascer,
crescer e se fortalecer, advém da absoluta
confiança que os rotarianos do mundo inteiro
depositam na Fundação Rotária, da seriedade e
transparência de suas administrações e da
credibilidade que ela conquistou na sociedade. E
isso só aconteceu porque Arch Klumph nunca
desistiu. A campanha “Todos os Rotarianos,
Todos os Anos” pede a todo rotariano que
contribua anualmente com US$ 100 ou mais. Em
muitos clubes isto não é possível e, em outros, os
rotarianos já excedem esta marca. Independente
de condição financeira, todos podemos contribuir
com algo para a Fundação Rotária. Este
investimento valerá a pena. Os dividendos virão
em forma de esperança, de futuro para as
crianças, de diminuição da violência, da
exploração, da miséria, de compreensão e paz
entre todos os povos. Não desistam, nunca,
jamais. Contribuam, façam seus companheiros
contribuírem para a Fundação Rotária. O sucesso
do Rotary depende de uma Fundação Rotária
sólida. A Fundação Rotária depende de você.
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A importância do amor
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A inteligência sem amor te faz prepotente
A humildade sem amor te faz hipócrita
A pobreza sem amor te faz orgulhoso
A justiça se amor te faz implacável
A autoridade se amor te faz tirano
O trabalho se amor te faz escravo
A docilidade se amor te faz servil
O êxito sem amor te faz arrogante
A política se amor te faz egoista
A riqueza sem amor te faz ávaro
A oração sem amor te faz falso
A lei sem amor te faz perverso
A beleza sem amor te faz fútil
A fé sem amor te faz fanático
A cruz sem amor se converte em tortura
A vida sem amor não tem sentido...

(Autor desconhecido)

Companheirismo

No próximo dia 28, a companheira e 1ª secretária do
RCSP Noroeste, Dora Maria Leme do Prado Gerodetti,
comemora cinco anos de filiação ao nosso clube.

Acontece na região
Freguesia e Brasilândia comemoram Dia de Zumbi
. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, ou Dia de Zumbi dos Palmares, data dedicada à
reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. É feriado municipal em São Paulo. Na região Noroeste,
acontece a Semana da Cultura Afrobrasileira, com comemorações iniciadas dia 21 de novembro na Casa de Cultura da
Vila Brasilândia, onde acontece show ao vivo. E prossegue no domingo seguinte, dia 28, na Casa de Cultura Salvador
Ligabue, na Freguesia do Ó. Os eventos programados inserem-se no objetivo de lembrar a resistência do negro à
escravidão de forma geral - desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro; e, também, mostrará músicas
e expressões culturais de origem afrobrasileira.

Mais uma turma de jovens é capacitada para o trabalho
. Mais uma turma de jovens aprendizes
está apta a ingressar no mercado de
trabalho, após participar do curso de
capacitação básica promovido pela
Associação Cultural e Desportiva
Bandeirantes. A solenidade de formatura
foi realizada na sexta-feira, 19 de
novembro, quando 190 alunos receberam
o certificado do Curso de Capacitação
Básica para o Trabalho, entre eles, trinta
jovens do Curso de Serviços Bancários,
do Projeto Multiplicador Jovem Aprendiz.
O projeto é fruto de parceria entre a
UNICEF, o Banco Barclays, a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e do Trabalho, Centro
Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento - CIEDS com sete
organizações da sociedade civil, entre
elas a Associação Cultural e Desportiva
Bandeirante, da Vila Itaberaba, que
continua buscando parcerias com empresas de médio e grande porte e do setor bancário para que possa encaminhar jovens para o
primeiro emprego na condição de aprendizes.

Campanhas permanentes
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi
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 PauloNoroeste, às segundas-feiras, 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

Acontecimentos rotários
RC Freguesia do Ó
funda Rotaract

. O nosso afilhado, RCSP Freguesia do Ó realiza no dia 30 de novembro a cerimônia de fundação e posse do Rotaract
Club local. O evento acontece às 20h30 no Golden Grill & Pizza, Rua Barão de Pombalinho, 60, ao lado da Ponte da
Freguesia do Ó, na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. O convite individual custa R$ 40,00 e as reservas podem ser
feitas com o presidente Jefferson de Abreu Carvalho, telefone: 3106-1445.

Governador faz última
visita oficial do ano
. A última visita oficial deste ano do governador do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini, foi ao RCSP Vila Alpina, o
clube da Governadoria. A bela reunião festiva aconteceu dia 19 de novembro e pelo Noroeste estiveram presentes os
companheiros Maria Cristina da Silva, Bruno Leone, Dora e Orestes Gerodetti e Ana Isabel Vergueiro Lobo.

Prevenção de
Doença Renal Crônica

. Um grande evento voltado à educação em saúde será realizado em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro, para
discutir as formas de prevenção de doença renal crônica. O VI Encontro Nacional da especialidade acontece no auditório
nobre do Club Homs, na Avenida Paulista, 735 e tem como público alvo integrantes do PSF, UBS, gestores de saúde,
residentes em geral, com destaque para os de clínicamédica, medicina de família e nefrologia; profissionais que atendem
doença renal, tais como nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, odontólogos; médicos nefrologistas,
clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, endocrinologistas, cardiologistas, estudantes de medicina, com pontuação da
CNA concedida aos participantes. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e podem ser feitas no site:
www.sonesp.org.br/encontro2010 . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 5579-1242.
O programa está dividido em dois grandes blocos, sendo no primeiro dia abordadas questões de políticas públicas de
saúde e no segundo, aspectos clínicos da doença renal crônica. Haverá, ainda, em tempo integral a campanha Previnase. O evento é uma realização da SONESP - Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, com o apoio de empresas
farmacêuticas, organizações de medicina e clubes de serviço, como o Rotary Club International. O RCSP-Noroeste
participa como apoiador por meio da sua Campanha Permanente do Pé Calçado "Marcelo Guilardi".

Mais um Rotaract é
criado em Portugal

. O RC de Mafra, Portugal, conta desde o dia 5 de
novembro com um Rotaract Club, agregando 14 jovens
no seu quadro social. A boa nova está sendo divulgada
pelo presidente daquele clube, Gonçalo Maia e Silva,
que comandou a cerimônia de emblemagem que
refundou o Rotaract em Mafra. O clube faz parte do
Distrito 1960, do Rotary International.

Datas comemorativas
Novembro
. 15 - Dia do Jornaleiro
Dia do Esporte Amador
Dia da Proclamação da
República do Brasil
(1889)
. 16 - Dia Contra o Tabaco
Dia Internacional da Tolerância
. 17 - Dia da Criatividade
Dia Internacional do Estudante
Dia Nacional de Combate ao Racismo
. 18 - Dia da Morte de Aleijadinho (1814)
. 19 - Dia da Bandeira Nacional
Dia Internacional do Xadrez
. 20 - Dia do Auditor
Dia do Biomédico
Dia da Morte de Zumbi (1695)
Dia da Industrialização da África

.
.

.
.
.
.
.
.

Dia Nacional da Consciência Negra
Dia do Profissional Liberal Universitário
Dia da Proclamação dos Direitos da Criança
(ONU)
21 - Dia Mundial da Televisão
Dia Nacional da Homeopatia
22 - Dia da Música
Dia do Músico
Dia da Liberdade
Dia Nacional da Mobilização Contra
a Dengue
23 - Dia Nacional de Ação de Graças
24 - Dia da Ação Católica
25 - Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue
Dia Mundial da Não Violência contra
a Mulher
26 - Dia Nacional do Engenheiro (Portugal)
27 - Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
Dia Nacional de Combate ao Câncer
28 - Dia do Soldado Desconhecido

No Rotary o Natal já começou!
Sacolinhas de Natal
. O Rotary Club São PauloNovas Gerações promove a
sétima edição do projeto
vencedor "Sacolinhas de
Natal", com a entrega de mil
unidades para crianças
cadastradas de 0 a 11 anos,
da Favela Valo Velho, na zona
sul de São Paulo. Nas
edições anteriores foram
distribuidas mais de 8.500
sacolinhas, que atestam o
sucesso do projeto. Para este
ano, os ítens pedidos são:
escova e pasta de dente,
sabonete, brinquedo e doce.
O valor aproximado de cada
sacolinha é de R$ 35,00,
dependendo do brinquedo.
Os organizadores pedem que
não sejam colocados
brinquedos de R$ 1,00 e nem itens usados. As sacolinhas vazias para preenchimento devem ser solicitadas
pelo e-mail: lilianerachid@uol.com.br
Mais informações sobre a campanha e para fazer doações em dinheiro falar com a vice-presidente Liliane
Maria Rachid, telefone: 9982-3893.

Bazar da ASFAR
. O tradicional Bazar de Natal da Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo (ASFAR) em
benefício das entidades assistidas será realizado no Colégio Rio Branco, dias 27 e 28 de novembro. Uma
boa oportunidade para adquirir artigos finos, roupas e acessórios, lingerie, jóias e bijouterias, relógios,
bolsas, produtos de beleza, mesa e banho, tapetes, artesanatos, velas, brinquedos e as atrações extras
como a praça de alimentação, que funcionará no horário de almoço. E mais: passando pelo caixa central o
visitante concorrerá a uma jóia. Sábado, 27, das 10 às 20 horas e domingo, 28, das 10 às 18 horas. Colégio
Rio Branco, Avenida Higienópolis, 996, 5º andar.

Natal solidário e amigo secreto
. Já está aberta a 4ª Campanha de Natal da ACAÊ - Associação
Comunidade em Ação, para apadrinhamento de uma ou mais crianças e
envio de presentes no mês de dezembro. A entidade é coordenada pela
assistente social Marilene Quintiliano Gobbi, que tem um trabalho árduo e
contínuo no atendimento a crianças carentes, oferecendo alimentação,
escolinha e, muitas vezes, até no provimento de um lar para elas. Atualmente
presta assistência a 225 crianças na faixa etária de 6 a 14 anos. Para a
Campanha de Natal estão sendo pedidos: 1 camiseta e calça para meninos
ou vestido para meninas; 1 blusa; 1 bermuda ou saia; 1 roupa íntima
(calcinha, sutiã ou cueca); 1 par de meias; 1 calçado (tênis); 1 sandália; 1
brinquedo; 1 kit de higienização pessoal (escova e pasta de dente e fio
dental); 1 kit de banho (sabonete, toalha, desodorante e shampoo); 1 kit de
material escolar (caderno de 100 folhas, lápis, caneta e borracha). As
doações devem ser confirmadas até o dia 22 de novembro e a entrega dos
ítens, até o dia 6 de dezembro na reunião ordinária do RCSP Noroeste. A
Associação Comunidade em Ação - Êxodo ACAÊ fica na Rua Sargento
Leôncio Ferreira dos Santos, 104, Parque Roosevelt, Bauru, telefones: (14)
3212-1903 e 9771-7530. Mais informações: e-mail: marla.gobi@hotmail.com

