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RCSP Noroeste doa
equipamentos
de cozinha para o NRDC

Rotarianos
homenageiam
Comando Norte da PM

Renda obtida em evento beneficente
promovido pelo clube possibilitou a
aquisição de um fogão industrial e um
refrigerador para melhorar a infraestrutura
de funcionamento do NRDC Vida e
Esperança. A entrega dos equipamentos à
coordenadora do Núcleo Rotário aconteceu
no dia 29 de novembro.
(Pág. 3)

Por iniciativa do RCSP-Cantareira, os clubes
das regiões norte e noroeste da cidade de
São Paulo homenagearam 38 policiais
militares do Comando Norte, com o intuito de
estreitar o relacionamento com a instituição.
Cada presidente de clube entregou diploma
para um policial da sua área de abrangência.
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do Distrito 4430
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. E-mails
Agradecimento
"Agradecemos a parceria do RCSP
Noroeste pela participação junto a nossa
escola, EMEF Professor Amadeu Mendes,
Na formatura do Proerd de 2010".
Solange Matos Custódio Rodrigues,
diretora.

1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyerócio Eloy Pessoa de Barros Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
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2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 29 de novembro de 2010 no
espaço de eventos do Carlino Ristorante, tendo a
presidente Maria Cristina da Silva aberto os
trabalhos agradecendo a presença de todos,
convidando para um momento de reflexão e de
oração em agradecimento pelas ações que
vivenciamos e realizamos na última semana,
seguido do pedido para que a acompanhassem na
saudação às bandeiras hasteadas.
. Protocolo - O companheiro Bruno Leone
enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os números: 1 - Maria Cristina
da Silva, presidente; 2 - Maria Aparecida de Moraes
Gomes Pereira, palestrante convidada, do RCSP; 3
- Dora Maria Leme P. Gerodetti, 1ª secretária; 4 Terezinha Abreu Sousa, coordenadora do NRDC
Vida e Esperança; 5 - Iscandar Tayar, EGD e sócio
permanente do RCSP-Noroeste. Citou, ainda, a
presença dos convidados: Florisbela Abreu,
jornalista Britto, do site znnalinha e a menina Anita,
filha da Cidinha do Rotary.
. Expediente Secretaria - Apresentado pela 1ª
secretária Dora Maria L. P. Gerodetti, que relatou os
eventos constantes da agenda nas próximas
semanas: dia 3, ação beneficente no Colégio Rio
Branco; dia 6 - entrega das sacolinhas com doações
para a ACAÊ; dia 10 - confraternização do Distrito
4430, no Circulo Social Vila Prudente; dia 13 reunião festiva de Natal do RCSP Noroeste.
. Companheirismo - Apresentação feita pelo
companheiro Vinicius Pepe Leone, que relacionou
as datas comemorativas da semana de 29 de
novembro a 5 de dezembro. Complementando, a
presidente Maria Cristina da Silva solicitou que
fosse feita a saudação rotária ao EGD e sócio
permanente do RCSP NO, Iscandar Tayar, que
aniversariou dia 27 e ao governador-assistente do
Distrito 4430, Chucrallah El Tayer, que comemora
aniversário hoje.

a reflexão sobre a sua importância para os
rotarianos; prosseguindo, conclamou a todos para
colaborarem com a Fundação, lembrou as
campanhas permanentes que o nosso clube
promove em parceria com a Fundação, muito
importantes na obtenção de recursos e assistência
como a Campanha do Selo Usado, idealizada pelo
EGD Iscandar Tayar que subsidia uma entidade
assistencial da Alemanha e a Campanha do Pé
Calçado Marcelo Guilardi, coordenada pelo nosso
companheiro Bruno Leone, que atende inúmeras
associações beneficentes. Finalizando, lembrou
que a terceira parcela anual da contribuição à
Fundação Rotária deverá ser recolhida em
dezembro e que é necessário o empenho de todos
para atingirmos a meta de clube 100%.
. NRDC - A presidente Maria Cristina da Silva
informou que por conta da renda obtida na Noite da
Pizza foi possível a aquisição de um fogão industrial
com forno e um refrigerador para atender às
necessidades do Nucleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário, razão pela qual está
fazendo a entrega simbólica dos equipamentos à
coordenadora daquele núcleo. Em agradecimento,
a senhora Terezinha Abreu Sousa considerou uma
bênção a doação que está recebendo, pois será de
grande valia para a comunidade que assiste na Vila
Zatt, uma região marcada por muitas carências
sociais, materiais e educacionais. Agradeceu,
ainda, ao companheiro Fabrizio D. Torrini pelo
empenho pessoal dispensado durante todo o
processo de obtenção dos recursos e compra dos
equipamentos que agora está recebendo.

. Fundação Rotaria - Momento apresentado pelo
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini que,
inicialmente, lembrou que se encerra amanhã o mês
dedicado à Fundação Rotária, sendo oportuna
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
. Palavra livre - O jornalista Eduardo Britto, do site
znnalinha agradeceu a oportunidade de estar
presente nesta reunião, podendo, assim se inteirar
melhor sobre as atividades rotárias, de estreitar o
relacionamento com os rotarianos do Noroeste e
aumentar seus conhecimentos sobre os subsídios
equivalentes, tema da palestra proferida pela
companheira Cidinha, do RCSP. Em seguida, a
presidente Maria Cristina da Silva reportando-se à
Campanha do Pé Calçado informou que a doação
de dois mil pares de sapatos feita pela Associação
Cruz Vermelha de São Paulo foi entregue à
companheira Maria Bernadette Cola que, por sua
vez, coordenou a distribuição da seguinte forma: mil
pares às comunidades carentes da região da
Brasilândia, assistidas pela Associação Beneficente
Rosas de Ouro; quinhentos pares a uma
comunidade rural de plantadores de tomate e
quinhentos pares à Associação Maharanata, de São
José dos Campos, que presta assistência a
dependentes químicos.
. Encerramento - Ninguém mais desejando fazer
uso da palavra, a presidente Maria Cristina da Silva
deu os trabalhos por encerrados agradecendo, uma
vez mais, à Cidinha pela brilhante palestra, aos
demais convidados e companheiros e solicitou a
todos que a acompanhassem na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Agenda

. Palestra - Subsídios Equivalentes - A
palestrante convidada Maria Aparecida de Moraes
Gomes Pereira (Cidinha do Rotary) iniciou sua
explanação dizendo que o intuito é desmistifcar os
subsídios equivalentes, na realidade, um processo
simples que não esbarra na falta de recursos, sendo
mais importante entender como funciona a
tramitação junto à Fundação Rotária. Com farto
material ilustrativo, explicou os passos para
elaboração de um projeto, que varia de dez mil a
quatrocentos mil dólares, deu exemplos de
caminhos viáveis para obtenção de clube-parceiro
no exterior (geminamento), ou seja, clube local x
clube-irmão do exterior. Esclareceu dúvidas,
debateu com os presentes e sugeriu formas
alternativas de contribuição à Fundação Rotária,
como a inclusão de determinada quantia na
mensalidade do clube. Deu exemplos de projetos
bem sucedidos que foram executados graças aos
subsídios equivalentes e frisou a importância do
planejamento inicial, a destinação do projeto e o que
é indispensável, como será a sustentabilidade
desse mesmo projeto. Em aparte, o companheiro
Hercules Guilardi lembrou que um dos objetivos do
Rotary é sustentar os projetos que já existem, por
isso deve haver a conscientização de todos para a
importância da doação individual e citou o exemplo:
se somos um milhão e duzentos mil rotarianos no
mundo, se cada um contribuir anualmente com cem
dólares será muito fácil conseguir o que se
pretende, os recursos financeiros estão
disponíveis, basta mantermos o foco naquilo que
pretendemos. Encerrando a explanação, a
palestrante Maria Aparecida agradeceu a gentileza
do convite para estar com os companheiros do
Noroeste nesta ocasião e se colocou à disposição
para outros esclarecimentos que se fizerem
necessários oportunamente.

. 6 de dezembro
Assembléia Geral
Indicação presidentes anos rotários
2011/12 e 2012/13
Carlino Ristorante - 20h30
. 13 de dezembro
Reunião festiva de Natal
Venha celebrar conosco
Carlino Ristorante - 20h
. 20 de dezembro
Reunião ordinária
Tema: Mês da família

Acontece na região
O Natal mágico da
Cruz Vermelha
. O Natal Mágico Cruz Vermelha de São Paulo traz momentos de encantamento e diversão às crianças carentes ou
excepcionais que são atendidas regularmente pela entidade e também ao público em geral. Diariamente acontecem
atrações para divertir toda a família com oportunidade de ajudar ao próximo, fazendo valer o verdadeiro espírito natalino.
O Exército Brasileiro participa do evento através da participação das bandas musicais do 2º Batalhão de Polícia do Exército,
do 4º Batalhão de Infantaria Leve e da Jazz Band, além da realização de diversas apresentações dos cães de guerra do 2º
BPE. Eis algumas atrações do evento: árvore de Natal de 7 metros; presépio, foto com Papai Noel; coral; banda do Exército;
show com cães do Exército; brinquedoteca; bazar com exposição de ONGs; exibição de filmes infantis e praça de
alimentação. O valor arrecadado será revertido para as obras sociais da Cruz Vermelha de São Paulo. Atuam como
parceiros da Cruz Vermelha na promoção natalina a Associação Aliança pela Vida, Associação de Anemia Falciforme;
Abrigo Casa Limar; Associação SOS Vida; Abrigo Mensageiros, Abrigo Reviver, Creche da Tia Lourdes, Comunidade do
Tubo, Casa de Apoio AMEO, CEI Belenzinho, Centro dos Hemofílicos, Hope, Instituto São Judas Tadeu, MAE SP, Núcleo
Social Reluz e União dos Moradores de Paraisópolis. O Natal Mágico Cruz Vermelha começou dia 4 e vai até 23 de
dezembro, a partir das 14 horas, na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis.

Homenagem estreita
relacionamento com a Polícia Militar
. Por iniciativa do Rotary Club de São PauloCantareira, trinta e oito policiais militares do
Comando Norte foram homenageados por
suas ações em benefício da comunidade. O
evento, que teve o objetivo de estreitar o
relacionamento com a Polícia Militar e
agradecer o apoio policial dispensado em todas
as ações realizadas este ano na região,
aconteceu sexta-feira, 3 de dezembro, no salão
de festas da Avenida Ataliba Leonel, 1155, em
Santana. Além dos policiais, também
receberam homenagem os comandantes do 5º,
9º, 18º, 43º e 47º batalhões da Polícia Militar da
zona norte, área que abrange desde Pirituba ao
Parque Novo Mundo. O presidente do RCSP
Cantareira, José Carlos Nascimento; do
Rotaract, Ricardo Nascimento e o comandante
Norte da Polícia Militar, coronel Antonio Marin
receberam os convidados e cada presidente ou
representante rotariano entregou o diploma
para um policial da sua área de abrangência.
Pelo RCSP Noroeste participaram do evento a
presidente Maria Cristina da Silva e o
companheiro Bruno Leone.

Companheirismo
. O companheiro Adenilson Cristiano Belizário comemora aniversário sábado, dia 11 de
dezembro.
. O companheiro Manuel Gomes de Souza, do RC Macapá, Amapá, faz uma visita de cortesia ao
RCSP Noroeste na segunda-feira, dia 6 de dezembro, para falar do sucesso da campanha de doação
de calçados implantada no seu clube a partir do modelo desenvolvido aqui em São Paulo pela nossa
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi.

Datas comemorativas
Dezembro
. 6 - Dia de São Nicolau
(chegada do Papai Noel ao Brasil)

. 7 - Dia do Pau Brasil
. 8 - Dia da Justiça
Dia Nacional da Família
Dia do Cronista Esportivo
. 9 - Dia do Fonoaudiólogo
Dia da Biblia Protestante

Dia da Criança Portadora de Deficiência
Dia do Alcóolatra Recuperado
. 10 - Dia do Palhaço
Dia Internacional dos Direitos Humanos
. 11 - Dia do Quilo
Dia do Arquiteto
Dia do Evangelho
Dia do Agrimensor
Dia Mundial Contra a Asma
. 12 - Dia da Fundação de Belo Horizonte (1897)

Reflexão
Fica comigo
Senhor, fica comigo durante este dia
e guia meus pensamentos e desejos,
as minhas ações e os meus projetos.
Guia os meus passos
para que caminhem ligeiros ao encontro dos
cansados e desanimados.
Guia as minhas mãos,
para que acompanhem aqueles que se
perderam
no caminho.
Abre os meus braços,
para que eu possa abraçar aos que se
sentem sós e sem esperança.
Ilumina os meus olhos
e torna os meus ouvidos atentos
ao clamor dos meus irmãos.
Oferece-me um coração terno,
capaz de amar sem distinção.

Pai nosso,
deposito na Sua proteção o meu descanso
e o de todos os meus amigos e entes
queridos.
Coloco em suas mãos a nossa terra,
as nossas cidades,
o nosso mundo tão retalhado pela violência,
pelas catástrofes,
pelas guerras e pelas injustiças.
Ilumina, Senhor, a mente e o coração
dos poderosos da terra.
Que eu sempre possa, com a Sua graça,
abrir as mãos para partilhar o que sou e
o que tenho
e com a Sua ajuda possa ver aparecer
a aurora e um mundo novo.
Obrigado, Senhor! Amém!
(Elaboração: Antonio Bisio Portela).

Acontecimentos rotários
Fundado o RC de
Luanda, na África
. Admitido no Rotary International em 26 de
outubro de 2010, o Rotary Club de Luanda Sul
já está em pleno funcionamento. O clube
pertencente ao Distrito 9350 teve um início
tímido, com apenas três interessados reunindose desde outubro de 2009 em uma mesa da
Praça da Alegria do Bela Shopping.
Gradativamente foram surgindo novos
interessados e hoje são vinte associados que
atuam com muito entusiasmo sob a presidência
de Isabelle Bamba-Crettaz. O clube de Luanda é
muito jovem, mas em poucos meses acumula
ações bem sucedidas: Dia da Lavagem de Mãos
em Pambangola e Lufango, campanha de
vacinação no quadro do Programa Polio Plus na
zona de Luanda Sul e já contabiliza diversas
ações, doações de material escolar, alimentos,
cadeira de rodas e alfabetização. Divulgou seis
boletins enquanto clube provisório e passa,
agora, a divulgar um boletim mensal. O Rotary
Club de Luanda Sul reune-se semanalmente no
Hotel das Convenções de Talatina, sala Girassol
III. "É um grande desafio", diz a presidente
Isabelle, pois a África tem muitas necessidades
em cada país: água e saneamento, alfabetização,
mortalidade infantil, acesso a serviços médicos,
todas reconhecidas como ênfases aplicáveis do
projeto Piloto Future Vision.

Exposição de
arte rotária
. A rotariana Maria Eugenia Montes de Oca está
divulgando na rede social Facebook a exposição
de arte de Ariel Mariaca Mondieta. A mostra fica
aberta à visitação pública até 11 de dezembro; ao
comprar um dos quadros do artista, uma
porcentagem da venda será destinada às obras
de serviço do RC de Palo Alto, CA.

Freguesia do Ó já tem
seu Rotaract Club

. Foi numa concorrida solenidade realizada dia 30
de novembro que o RCSP Freguesia do Ó
formalizou a fundação de um Rotaract Club na
região. O Rotaract é um projeto estruturado do
Rotary Internacional para jovens de 18 a 30 anos.
O grupo da Freguesia do Ó tem 15 sócios, é
presidido por Vinicius de Aguiar Pieri, que já
liderou os jovens em dois projetos sociais - Dia das
Crianças e Orientação Vocacional no Abrigo
Roberto Borghi. A cerimônia realizada no
restaurante Golden Grill contou com a presença
de 71 pessoas, entre elas o governador do Distrito
4430, Paschoal Flavio Leardini; o governadorassistente da Área VIII, Chucrallah Salem El
Tayar; o instrutor distrital-assistente para a Área
VIII, Hercules Guilardi; o representante distrital
dos Rotaracts Clubs, Caio Pavanelli e os
presidentes fortalecedores Alexandre Matias, do
RCSP Norte e Maria Cristina da Silva, do RCSP
Noroeste. Os rotarianos do FO, por intermédio do
presidente Jefferson de Abreu Carvalho, desejam
um futuro de muitas realizações para os jovens.

Doação de material esportivo

Camp Norte forma
novos profissionais

. A Escola Profissionalizante Dr. Luiz Diógenes
Zeppelini, da Camp Norte, realiza solenidades
de formaturas de duas turmas de aprendizes,
duas turmas de eletricistas instaladores
residenciais e de mais uma turma de informática.
A entrega dos certificados acontece dia 11 de
dezembro, às 9 horas, na sede da Camp Norte, à
Rua Atlântico Meridional, 120, Imirim. Os
paraninfos são: turmas de aprendizes - Paschoal
Flavio Leardini, governador do Distrito 4430;
turmas de eletricistas - Marcos Fernandes,
primeiro-secretário da Escola Profissionalizante
dr. Luiz Diógenes Zeppelini e da turma de
informática, Romaldo Cavinato, companheiro do

. Em outro evento, realizado dia 27 de
novembro, o RCSP Freguesia do Ó fez a
segunda entrega de bolas de futebol, coletes e
cones para o CEFÓ - Clube Escola da
Freguesia do Ó. O material esportivo foi
arrecadado por meio de uma parceria com o RC
de Omiya, do Distrito 2770 e o Clube de Futebol
Omiya, ambos do Japão.

Campanhas permanentes

Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi
busca doações para o Natal
Troca de presentes
Nesta época do ano, quando se intensifica a
troca de presentes, é comum ganharmos ou
darmos calçados para os amigos e
parentes. Se você receber um par de
sapatos de presente de Natal, pode fazer
uma troca enriquecedora - doe um outro
par, que está fora de uso, para a Campanha
do Pé Calçado do RCSP Noroeste. Assim,
ao ser presenteado, você também poderá
presentear alguém que, de outra forma, não
seria lembrado pelo Papai Noel.
Podem ser calçados femininos, masculinos
ou infantis, de qualquer modelo - social,
esportivo ou tênis, com a única condição
que estejam em bom estado.

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
novembro deste ano, a campanha já arrecadou e distribuiu
mais de trinta e um mil pares de calçados a instituições que
atendem crianças e adultos carentes da região
metropolitana de São Paulo.

O companheiro Bruno Leone, coordenador
da campanha, lembra que os calçados para
doação de Natal 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.
Como a campanha é permanente, todos
podem colaborar, sendo um doador ou
arrecadador de calçados, fazendo, assim,
alguém carente se sentir melhor e mais feliz
neste Natal.
Mais informações pelo telefone: (11) 33933636, fax (11) 3392-6060 ou no e-mail:
diretoria@leone.equipamentos.com.br
e bl.leone@mandic.com.br

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.

