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Em visita ao Noroeste,
historiador relembra construção
do edifício do RC de São Paulo

Na visita de cortesia que fez ao Noroeste na semana
passada, o jornalista, historiador e atual presidente do RCSP
Sumaré, Sergio de Castro, relembrou fatos pitorescos que
deram origem ao edifício que abriga a sede central do Rotary
Club de São Paulo e o Colégio Rio Branco.
(Pág. 3).

Palestra dismistifica os subsídios equivalentes.
(Pág. 4).

Onça parda,
uma vizinha de respeito

A onça parda foi escolhida como o animal
silvestre representantivo da cidade de
São Paulo. Ela mora bem perto da nossa
região, na Serra da Cantareira. (Pág. 5).
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniuse ordinariamente dia 22 de novembro de 2010,
no espaço de eventos do Carlino Ristorante,
tendo a presidente Maria Cristina da Silva
aberto os trabalhos convidando os presentes
para um momento de oração em
agradecimento pela semana que tivemos, as
bênçãos recebidas e para que tudo transcorra
de modo positivo neste novo período de
trabalho que se inicia. Também solicitou que
todos a acompanhasse na saudação às
bandeiras hasteadas.

. Protocolo - Feito excepcionalmente pelo
companheiro Orestes Gerodetti, que
relacionou a composição da mesa diretora dos
trabalhos conforme os lugares: nº 1 - presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2 - Sergio de Castro,
presidente do RCSP Sumaré; nº 3 - Dora Maria
Leme do Prado Gerodetti, primeira-secretária;
nº 4 - Hercules Guilardi, vice-presidente do
RCSP Noroeste.

. Expediente Secretaria - A 1ª secretária,
companheira Dora Maria Leme Gerodetti
informou os eventos do Distrito 4430
programados para esta semana; a
confraternização do mesmo distrito, com a
presença do governador Paschoal Flavio
Leardini, dia 11 de dezembro; relembrou aos
presentes que prestigiem a palestra da
companheira Maria Aparecida de Moraes
Gomes Pereira, Cidinha do Rotary, na nossa
próxima reunião, segunda-feira, dia 29 de
novembro; finalizando, falou da importância da
participação dos companheiros na Conferência
de Lindoia, evento que já está com inscrições
abertas.

. Companheirismo - Apresentado pela
companheira Celia Morau que enunciou os
aniversários e as datas comemorativas da
quinzena.

. Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio

Davide P. Torrini iniciou sua explanação
lembrando que novembro é o mês da Fundação
Rotária e a ocasião é oportuna para a leitura do
artigo publicado no nosso boletim informativo
desta semana e que se faça uma reflexão sobre
a instituição, e como os rotarianos devem
envolver-se em seus projetos. Lembrou, ainda,
a necessidade do recolhimento da terceira
parcela da contribuição anual à Fundação
Rotária, que vence em dezembro.

Prosseguindo, o companheiro Fabrizio (foto)
informou que graças à renda obtida na Noite da
Pizza, foi possível adquirir um fogão industrial
de três bocas e um refrigerador duplo,
equipamentos destinados ao NRDC Vida e
Esperança; apresentou cópia dos pedidos, no
valor total de R$ 1.260,00, resultado que foi
possível graças à pesquisa de preços que
efetuou no mercado, restando R$ 100,00 que
também serão entregues ao NRDC para
aquisição de botijões de gás. Finalizando,
agradeceu aos companheiros Maria Cristina da
Silva e Bruno Leone pela cessão da sua
residência para realização do bingo e da Noite
da Pizza, evento que angariou os recursos
necessários para atender às necessidades do
NRDC e cobertura dos gastos havidos com os
ingredientes da pizza. Em seguida, a
presidente Maria Cristina da Silva
cumprimentou o companheiro Fabrizio pelo
empenho dispensado a essa ação, sugerindo,
ainda, que considerando o bom resultado
alcançado no evento, seja feito outro,
semelhante, em fevereiro, para formação de
um fundo de caixa do Clube e atendimento à
outras entidades carentes da região;
finalizando, pediu que seja estudada a
possibilidade de aplicação da renda desses
eventos, para melhora dos rendimentos
enquanto não são destinados às entidades
beneficiárias.

. Visitante - Fazendo uso da palavra, o
presidente do RCSP Sumaré, Sergio de Castro,
saudou os companheiros do Noroeste e pediu
permissão para divulgar o cruzeiro marítimo
voltado exclusivamente para os rotarianos, que
acontecerá em janeiro, lembrando que já
possui um bom número de reservas
confirmadas.
E na condição de estudioso da história do
Rotary Club, o visitante Sergio de Castro
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
relatou um fato auspicioso, ocorrido há 50 anos
- a inauguração do Edifício Rotary, dia 25 de
outubro de 1960, que passaria a abrigar a sede
do Colégio Rio Branco. Contou detalhes da
aquisição do prédio, um marco na história do
Rotary de São Paulo, que alcançou
repercussão mundial; disse mais, que o
lançamento da pedra fundamental do prédio,
em 1953, foi feito pelo presidente do Rotary
International da época, houve empenho
pessoal de notórios rotarianos para que a obra
começasse e se transformasse no edifício que

Edifício do Rotary e a unidade Higienópolis do Colégio Rio
Branco: resultado do esforço de um grupo de notórios
rotarianos na década de 1950

abriga a sede central do Rotary paulista e se
tornou a sede do conceituado Colégio Rio
Branco. Finalizando, agradeceu a acolhida,
prometeu voltar mais vezes às reuniões do
Noroeste e convidou os companheiros para
participarem dos encontros no clube que
preside, o RCSP Sumaré.

. Palavra livre - O companheiro Hercules
Guilardi lembrou aos interessados em veicular
publicidade no nosso boletim informativo que
enviem o material para a companheira Celia
Morau que ficará encarregada de publicá-lo,
além de reorganizar a impressão e distribuição
dos exemplares semanais; disse, ainda, que a
receita da publicidade será destinada
parcialmente à cobertura do custo de produção
do boletim. Em seguida, a presidente Maria
Cristina da Silva informou que a reunião festiva
de Natal do nosso clube será realizada dia 13
de dezembro, aqui no Carlino Ristorante,
ficando estipulado em R$ 50,00 o valor do
presente para o amigo secreto e que o sorteio
dos nomes dos participantes será feito na
próxima reunião.

. Encerramento - Nada mais havendo a ser
tratado e ninguém fazendo uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva agradeceu
novamente a presença de todos e deu os
trabalhos por encerrados com a saudação final
às bandeiras hasteadas.

. 29 de novembro
Reunião ordinária
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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!

. 6 de dezembro
Assembléia Geral
Indicação presidentes 2011/12
e 2012/2013
Carlino Ristorante - 20h30

. 13 de dezembro
Reunião festiva de Natal
Venha celebrar conosco
Carlino Ristorante - 20h

Acontece na região

Virada Inclusiva,
Participação Plena
. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência promove nos dias 3 e 4 de

Cantareira protesta
contra o Rodoanel
. Manifestação contrária ao trecho

Foto: blog do Rodoanel (znnalinha.com.br)

dezembro a Virada Inclusiva - Participação Plena. O evento é marcado por série de shows,
palestras, exposições, partidas, gincanas e outras manifestações em arte, cultura, esporte e lazer
em diversos bairros da Capital e determinados municípios paulistas.. A Secretaria aceita adesões
de instituições que queiram participar. O segmento das pessoas com deficiência soma mais de
cinco milhões no estado de São Paulo.
Mais informações pelo telefone: (11) 5212-3700 ou pelos e-mails:
Facebook: pessoacomdeficiencia.sp@gmail.com
Twitter: http://twiteer.com/deficienciasp

norte do Rodoanel, cortando a Serra
da Cantareira, mobiliza a população
da região e recebe apoios importantes
em toda a cidade de São Paulo. Os
organizadores do Movimento SOS
Cantareira promoveram passeata no
sábado, 27 de novembro e procuram
novos adeptos à causa, por meio de
abaixo-assinado. Segundo o projeto
em discussão, a Dersa pretende
licenciar o trecho norte do Rodoanel
durante o período das festas de fim de
ano, iniciando a obra em 2011. O
Rodoanel Trecho Norte passará por toda zona de amortecimento da Cantareira, afetará dezenas
de bairros do entorno e desmatará aproximadamente 100 hectares da maior floresta urbana do
mundo, responsável pela regulação climática e dispersão de poluentes de toda a cidade.

A onça parda
é nossa vizinha
. O animal silvestre símbolo de São Paulo é a onça
suçuarana (Puma concolor caprimiensis), também
conhecida como onça parda. Ela foi escolhida por
16.164 votos, em um total de 84.140. O anúncio
oficial da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente foi feito na quarta-feira, 24 de novembro,
no espaço da antiga Serraria, no Parque
Ibirapuera. A onça suçuarana habita grandes
extensões da América do Sul, e é moradora da
Serra da Cantareira, informação confirmada pela
pesquisadora Kátia Mazzei, do Instituto Florestal,
que defendeu tese de doutorado em 2007 sobre os
felinos da região.

Reflexão
Sintonizando a Vida
"Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Pense que o que procuramos são experiências que nos
façam sentir que estamos vivos".
J. Campbell
Para uns, a jornada é curta e agradável.
Para outros, a jornada é acidentada e em alguns momentos, dá vontade de desistir...
Ao contrário do que você pensa, é nesses momentos que algo muito maior está acontecendo.
Estamos aqui para aprender, não para sofrer...
Abandone o passado...
Desbloqueie sua paralisia afetiva...
À medida que ganhamos experiências, um pouco mais nos é revelado.
Abra-se!
Ninguém é igual a ninguém e ninguém é perfeito.
A vida vai dando coisas com que você consegue lidar, conforme você aprendendo a lidar com elas.
É assim que a vida funciona.
Avançamos no caminho espiritual através dos relacionamentos.
Deeprak Chopra escreveu:
"Seja qual fo o relacionamento que você atraiu para dentro de sua vida, numa determinada época, ele foi aquilo que
você precisava naquele momento".
Repare: Nada é por acaso!
Nós nos colocamos em uma espécie de "trilha" que sempre esteve aí, o tempo todo, à sua espera. Você elegeu seu
destino.
A vida que você tem que viver é essa mesma.
"Você não consegue mudar o que não consegue encarar".
James Baldwin
Por isso, onde quer que você se encontre, é exatamente onde precisa estar, neste momento.
Quando você estiver pronto para fazer uma coisa nova, de maneira nova, você o fará.
Há sempre alguém à espera da pessoa na qual você está se transformando.
Talvez, você ainda não esteja pronto para reconhecê-la.
A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de Ser e se tornar.
Como as pessoas, os nossos relacionamentos também mudam.
E ainda há muito a aprender sobre AMOR...
Ainda há muito a ser realizado.
Apesar de muitos problemas, há Esperança, Fé, Alegria, há o AMOR...
Deus sabe de tudo que nos é necessário para evoluir, antes mesmo de nós!
"Obrigado, Deus, por me amar o suficiente e permitir que me aconteça somente aquilo com que eu consigo lidar,
quando acontece.
Obrigado por quem eu me tornarei através de tudo que me acontece".

Datas comemorativas
Novembro
. 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
Dia Nacional de Ação de Graças (variável)
. 29 - Dia Internacional da Solidariedade dos
Povos Palestinos
. 30 - Dia do Síndico
Dia do Teólogo
Dia da Reforma Agrária
Dia do Estatuto da Terra

.2-

.3.4-

Dezembro
. 1 - Dia do Casal
Dia do Imigrante

.5-

Dia do Numismata
Dia Mundial de Combate à AIDS
Dia do Samba
Dia do Bombeiro
Dia da Astronomia
Dia Pan-americano da Saúde
Dia Nacional de Relações Públicas
Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência
Dia do Pedicuro
Dia do Publicitário
Dia Mundial da Propaganda
Dia do Orientador Educacional
Dia do Perito Criminal Oficial
Dia Internacional da Câmara Jr.
Dia do Trabalhador em Minas de Carvão
Dia do Voluntariado
Dia da Cruz Vermelha Brasileira (1908)

Acontecimentos rotários

Blog faz revelações
sobre a China
. Continuam repercutindo bastante nos meios rotários os artigos do companheiro Girley Antonio
M. Brazileiro, do RC Recife - Casa Amarela, D 4500, sobre a China, país que visitou
recentemente em missão comercial. São impressões da viagem e comentários interessantes,
num estilo agradável de leitura que remete às boas crônicas.
Os artigos estão postados no blog do GB (http://gbrazileiro.blogspot.com/2010/10/planetachina.html). Os mais recentes falam de Xangai, a metrópole; Cantão e da região conhecida como
Baia Perfumada.

Rotarianos comemoram
10 anos de Academia de Letras
. Uma sessão solene realizada dia 23 de outubro na sede da Academia Limoeirense de Letras, em
Limoeiro do Norte, Ceará, comemorou os 10 anos da Academia e os 100 anos da imprensa
literária daquela histórica cidade do Vale do Jaguaribe.
A Academia Limoeirense de Letras foi idealizada por conceituados rotarianos, como o seu atual
presidente Francisco Irajá Pinheiro, que lançou a semente cultural, cabendo ao presidente do RC
de Limoeiro, João Vianey Craveiro Holanda, abraçar esse ideal, e torná-lo realidade. A
Academia Limoeirense de Letras é fruto do idealismo, do trabalho dos filhos da terra, dos
intelectuais e tem por objetivo divulgar suas riquezas naturais e expandir os seus valores culturais
além das fronteiras do Vale do Jaguaribe.

Debate e reflexão sobre
as novas gerações
. O RC de Mafra, Portugal, promoveu dia 18 de novembro um debate e reflexão sobre o tema: As
Novas Gerações e a Terceira Idade. O engenheiro José de Palma ministrou palestra que serviu de
base para a abordagem e análise desses temas. O trabalho do rotariano de Mafra é resultado do
seu interesse pelo tema, desenvolvido e aprofundado nos últimos dois anos, com estudos e ações
proativas na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. O seu projeto inovador de
Cama Inteligente, de Terceira Geração, apresentado no 6º Concurso Nacional de Inovação do
BES é destinado a melhorar as condições de conforto dos doentes e aprimorar o atendimento do
pessoal médico e paramédico à beira da cama, aumentando a qualidade e a produtividade. José
de Palma falou, também, sobre a terceira idade, expondo conceitos, definições e propostas para
melhora da qualidade de vida dessa faixa etária.

Setor de energia tem
nova norma internacional
. As empresas que conquistaram as normas ISO 9000 - gestão de qualidade e ISO 14000, gestão
do meio ambiente, devem ficar atentas com uma nova norma internacional à qual o Brasil é
signatário, a ISO 50000. Trata-se de sistema de gestão de energia, por isso é interessante e muito
importante tomar conhecimento, pois afetará a todos. O consultor da ABESCO Ênio Kato lembra
que o fornecimento de energia é finito, mas o consumo não tem fim.
Para saber mais sobre a norma e as fontes de energia, consulte o e-mail caledunas@uol.com.br
ou entre em contato com a ABESCO - Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Conservação de Energia (www.abesco.com.br) ou com Ênio Kato,
e-mail: enio.kato@nittoguen.com.br

São Paulo prepara-se para
um Natal Iluminado
A premiação dos vencedores
acontecerá em fevereiro, em uma
sessão solene na ACSP. Os
interessados em participar têm até
o dia 14 de dezembro para fazerem
suas inscrições. Mais informações
no site:
www.nataliluminadosp.com.br

Rotary é parceiro
Entre as entidades e empresas que
se associaram à Prefeitura nesse
projeto do Natal Iluminado na
cidade figura o Rotary Club de São
Paulo, do Distrito 4610. O clube
divulga o evento e incentiva seus
filiados a participarem do concurso
que tem como objetivo principal
deixar a cidade mais bonita no mês
de dezembro.
Este ano, a Prefeitura Municipal de São Paulo
promete reeditar o Natal Iluminado na cidade,
concurso que promove em parceria com a
Associação Comercial de São Paulo e que
alcançou grande repercussão em 2009.
O evento premia as melhores iluminações
natalinas da cidade, resgatando o orgulho de
pertencer a São Paulo e permitindo que os
cidadãos assumam uma postura participativa na
sociedade, além, é claro, de embelezar as ruas
da metrópole.
A idéia do projeto surgiu em 2000, quando a
Associação Comercial de São Paulo criou uma
premiação para as mais belas decorações
natalinas. Com o crescimento da idéia e o
envolvimento da Prefeitura em 2004, o concurso
chegou aos moldes bem sucedidos em que se
encontra atualmente.
Para se inscrever é necessário enviar uma
mensagem para o endereço eletrônico
natal.iluminado2010@gmail.com incluindo a
foto da decoração, o nome e endereço. É muito
importante, também, definir a qual categoria o
local pertence: residência, comércio, rua ou
praça, condomínio.

São Paulo, cidade luz
O projeto visa estimular a iluminação e
decoração natalinas de toda cidade de São
Paulo, envolvendo a população nesse grande
espírito natalino, criando iluminação específica
nos bairros coordenados pelas distritais da
Associação Comercial e pelas subprefeituras e a
criação de portais de Natal. Nas zonas norte e
noroeste já estão sendo ornamentadas a
Avenida Braz Leme e a Praça Campos de
Bagatelle e a iluminação das praças das
subprefeituras da Freguesia do Ó, de Pirituba e
de Perus. Os moradores interessados podem
enviar fotos do seu bairro para:
nataliluminado@nataliluminadosp.com.br

