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Palestra mostra
benefícios da
energia nuclear

NO aprova indicação
do presidente para o
ano rotário 2011/12

O companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini
proferiu interessante palestra mostrando a
importância do País estimular a produção desse
tipo de energia, indispensável para o crescimento
sustentado do setor energético brasileiro.
(Pág. 3).

Eleito por aclamação, o companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus já se prepara para a
composição do futuro Conselho Diretor e participa
de programa de treinamento para futuros
presidentes de clubes rotários.
(Pág. 5).

Mensagem de Natal prega o bem servir e o espírito solidário
da maior data dos cristãos. (Pág. 8).
. Conselho Diretor

. Reuniões

Presidente: Maria Cristina da Silva
Vice-presidente: Hercules Guilardi
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária: Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro: Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro: João Carlos dos Santos
1º protocolo: Bruno Leone
2º protocolo: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente indicado 2011/12:
Edinalvo Raimundo de Jesus

Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

. Comissões
Administração: Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social: Maria Bernadette Cola
Prestação Serviços: Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas: Josino Bentes Monteiro

. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

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

Correspondência
recebida
. Boletins
RCSP Cantareira
RC Recife/Casa Amarela, PE
RC Sullana, Peru
Rotaract Sullana, El Tallán

. O Noroeste na imprensa
O jornal Freguesia News publicou, na
edição de 27/11/10, nota sobre a palestra
"Desmistificando os Subsídios
Equivalentes", proferida na reunião
ordinária de 29 de novembro.
No dia 6 de dezembro, o portal de
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na home e na seção "Pirituba" à palestra
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Relato da última reunião
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste reuniu-se
ordinariamente dia 6 de dezembro 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 agradecimento e de oração por tudo
que alcançamos ou recebemos de positivo nesta
semana, além de solicitar a proteção do Senhor para
que tenhamos boas práticas no nosso cotidiano. A
seguir, a presidente convidou a todos para que a
acompanhasse na saudação à bandeira brasileira e
demais bandeiras hasteadas.
. Protocolo - Enunciada a composição da mesa
diretora dos trabalhos pelo companheiro Bruno
Leone, conforme os lugares: 1 - presidente Maria
Cristina da Silva; 2 - companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini, palestrante da noite; 1ª secretária =
Dora Maria Leme P. Gerodetti. Anunciada, ainda, a
presença da jovem Carla Leone, filha do diretor de
protocolo, Bruno Leone.
. Expediente Secretaria - A primeira-secretária
Dora Maria Leme P. Gerodetti informou as seguintes
atividades programadas para esta semana: hoje:
entrega das doações dos companheiros que
apadrinharam uma criança no evento de Natal
promovido pela Acaê; dia 7 - Festiva beneficente de
Natal da ASFAR, quando o RCSP NO atuará como
clube anfitrião; a presidente Maria Cristina e a
companheira Dora Maria estarão nos
representando, fazendo a doação de três macacões
tip top para bebês e como brindes que serão
sorteados oportunamente pela direção daquela
entidade; d ia 10 - Festiva de Natal do Distrito 4430,
no Circulo dos Trabalhadores Cristãos, na Vila
Prudente; dia 13 - reunião festiva de Natal do nosso
clube, com entrega de presentes aos "amigos
secretos".

entregá-los a alguns homenageados que tenham se
destacado por serviços prestados ao Noroeste e ao
Rotary, enquanto instituição soberana. Um dos
nomes sugeridos foi o da representante da Cruz
Vermelha Brasileira que recentemente fez uma
doação de dois mil pares de calçados para a nossa
Campanha do Pé Calçado; outros nomes foram
cogitados, para outorga desse título, devendo as
sugestões serem melhor analisadas e apresentadas
em futura oportunidade. Prosseguindo, falou da sua
preocupação com as notícias divulgadas nos últimos
dias na maioria dos veículos de comunicação dando
conta da dramática situação em que se encontra o
Haiti. Há surto de cólera, campos de refugiados,
muitas pessoas completamente desassistidas,
levando a crer que nada mudou naquele país depois
do terremoto; por isso, faz um apelo para que os
rotarianos voltem novamente sua atenção para
auxiliar o Haiti.
. Palestra - Falando sobre o tema Energia e
Recursos Hídricos, o companheiro Fabrizio D. Pietro
Torrini iniciou sua explanação lembrando que se
baseou no pronunciamento do também
companheiro Adenilson Cristiano Belizário, que
recentemente fez uma importante apresentação
sobre assunto similar. Assim, disse ele, quando se
trata de recursos hídricos não se pode dissociar da
geração de energia. O Brasil, por exemplo, com o
crescimento populacional que aponta cento e
noventa milhões de habitantes, de acordo com o
último censo, não está preparado para isso;
portanto, é previsível uma crise energética nos
próximos anos, caso medidas rápidas e eficazes não
sejam tomadas pelos responsáveis do setor
energético brasileiro. Prosseguindo, fez um

. Reflexão e companheirismo - O companheiro
Edinalvo Raimundo de Jesus fez a leitura da
reflexão do dia, publicada na edição de hoje do
nosso
boletim informativo, enquanto Orestes
Gerodetti fez o companheirismo, relacionando as
datas comemorativas da semana.
. Fundação Rotária - Fazendo uso da palavra, o
companheiro Fabrizio Davide P. Torrini esclareceu
que o nosso clube tem seis títulos Paul Harris à
disposição e que devemos estudar uma forma de

(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
comparativo entre o que é consumido de energia no
norte e nordeste e no sul do País; falou das fontes
geradoras - carvão, gás, óleo, vento, nuclear e
petróleo, procurando mostrar fatos para
desmistificar o que não é bem esclarecido pelo
mercado - ou seja, a geração de energia nuclear, a
partir do urânio como matéria prima. Nosso país tem
uma situação diferenciada, sendo a sexta nação em
reservas de urânio não enriquecido. Desse modo, o
Programa Nuclear Brasileiro é pacífico, hoje há três
usinas gerando esse tipo de energia, localizadas no
Rio de Janeiro e abastecendo boa parte daquele
estado; falou das diferenças da energia gerada em
Angra 1, Angra 2 e Angra 3, esta última programada
para entrar em funcionamento em 2015. Uma
questão preocupante, prosseguiu o companheiro
Fabrizio, são os resíduos gerados pelas usinas
nucleares, que exigem um processo especialíssimo
para não contaminar o meio ambiente, contudo,
reitera que a produção de energia nuclear é mais
barata que a energia elétrica e os benefícios
ofertados à população compensam os
investimentos que precisam ser feitos no setor.
Aberto o debate, o companheiro Fabrizio esclareceu
dúvidas, deu novas informações e prestou os
esclarecimentos necessários, surgidos a partir das
questões colocadas pelos demais companheiros.
. Palavra livre - Após o intervalo do jantar, foi
franqueado o uso da palavra, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva informado que na semana
passada fez uma visita ao NRDC Vila Esperança,
juntamente com a companheira Celia Morau, e pôde
constatar o esforço incomum da coordenadora
daquele núcleo rotário em manter as atividades em
funcionamento; ela trabalha com precariedade,
tanto que ainda não conseguiu instalar os
equipamentos de cozinha doados pelo nosso clube,
por falta de espaço. Diante desse quadro, a
presidente fez um apelo aos companheiros para que
se empenhem no auxílio ao NRDC; agindo desse
modo, estarão ajudando a comunidade daquela
região, que é muito carente.
O companheiro Bruno Leone, por sua vez, lembrou
a reunião festiva de Natal, a ser realizada na
próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, quando
teremos um cardápio natalino diferenciado no
jantar, e pediu aos companheiros que não deixem
de comparecer com seus convidados.
Prosseguindo, falou da nova estrutura do boletim
informativo que está veiculando publicidade para
diluir os custos de produção e da Campanha do Pé
Calçado Marcelo Guilardi, que ganhou novo formato
em dezembro, voltado às doações para o Natal.
Disse mais, que na última sexta-feira compareceu
com a companheira Maria Cristina da Silva a um
evento promovido pelo RCSP Cantareira, em
homenagem a policiais militares das regiões

noroeste e norte de São Paulo; também estiveram
presentes os presidentes dos RC Norte, Nordeste
eda Freguesia do Ó; foi uma homenagem oportuna,
com os profissionais laureados justificando seus
atos em pról da sociedade, razão pela qual ficou
muito bem impressionado com a atitude dos
policiais.

O companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus, por
sua vez, informou que no último dia 3 participou do
Pré PETS - Programa de Treinamento para futuros
Presidentes, no Colegio Rio Branco. Disse que foi
um encontro muito proveitoso, bem organizado, com
excelentes instrutores, tanto que o Governador do
Distrito 4430 externou a sua satisfação com a
presença de 85% dos presidentes indicados para o
próximo ano rotário.
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra, a presidente Maria
Cristina da Silva deu os trabalhos por encerrados,
convidando os presentes a acompanharem na
saudação às bandeiras hasteadas.
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. 13 de dezembro
Reunião festiva de Natal
Traga seus convidados e venha
celebrar conosco
Troca de presentes - amigo secreto
e jantar especial natalino
Carlino Ristorante - 20h
. 20 de dezembro
Reunião ordinária
Tema: Mês da família
. 10 de janeiro/2011
Retorno das atividades
Reunião ordinária
Carlino Ristorante

Datas comemorativas

Assembléia Geral
Os trabalhos foram abertos pela presidente Maria Cristina
da Silva que, na sequência, submeteu à apreciação o
nome do companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus para
presidir o RCSP Noroeste no ano rotário 2011/12,
sugestão aprovada por unanimidade. Disse, mais, a
presidente que a partir de agora o companheiro Edinalvo
deve consultar os demais companheiros para compor o
futuro Conselho Diretor, restando a indicação do
presidente para o ano rotário seguinte - 2012/13, assunto
que precisa ser resolvido com certa urgência, uma vez
que há prazo determinado pela Governadoria para
indicação deste nome.

Dezembro
. 13 - Dia do Cego

.
.

.
.

Dia do Pedreiro
Dia do Lapidador
Dia do Marinheiro
Dia Nacional do Ótico
Dia Nacional do Forró
14 - Dia do Ministério Público
Dia do Engenheiro de Pesca
15 - Dia do Jardineiro
Dia do Jornaleiro
Dia do Esperanto
Dia da Fundação da Academia Brasileira
de Letras (1896)
16 - Dia do Reservista
Dia do Teatro Amador
17 - Dia da Lei Contra a Reprodução Ilegal
de Obras
18 - Dia Internacional do Migrante

.
. 19 - Dia do Atleta Profissional

Companheirismo
.

No dia 14, o companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus comemora aniversário
de filiação ao RCSP Noroeste.

Reflexão
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando
fazer uso da palavra, a presidente Maria Cristina da Silva
deu por encerrados os trabalhos da Assembléia Geral,
recomendando que todos tenham em consideração
prioritária o futuro do Clube, pois estamos aqui para servir
e crescer como rotarianos.

. "Só existem dois dias no ano em que nada pode
ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama
amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar,
acreditar, fazer e, principalmente, viver".
(Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama)

Acontecimentos rotários
RC Mafra restaura
obra sacra

Campanhas permanentes

Campanha do
Pé Calçado
Marcelo Guilardi
busca doações para o Natal
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.

. Sob a coordenação da companheira Ilda
Nunes, responsável pelo Departamento SócioCultural, o RC de Mafra, Portugal, ofereceu o
restauro de uma das obras de arte pertencetes
a uma das paróquias da sua comunidade.
A intenção do clube é demonstrar a
preocupação pela salvaguarda e preservação
do patrimônio artístico e cultural de Mafra. Para
a restauração da obra, o clube fez uma parceria
com empresa especializada da própria região.

RC Monteria Sinú
necessita de ajuda
. Os sócios do clube rotário Monteria Sinú
fazem um chamado especial para que os
apoiem na campanha: Dê abrigo a quem perdeu
tudo neste Natal. A Colombia passa por um dos
maiores desastres naturais dos últimos 25 anos,
as chuvas têm ocasionado transbordamento de
muitos rios, inundações e deslizamentos que já
afetaram mais de um milhão de pessoas. Os
rotarianos não podem ficar indiferentes a essa
tragédia, por isso o clube está propondo a
ajudar de alguma maneiras as necessidades
mais imediatas de muitas famílias,
principalmente as crianças. A presidente do
clube Johana Ospina Buelvas confia no espírito
solidário dos amigos rotarianos da América
Latina e pede que a mensagem de esperança,
paz, alegria seja retransmitida para que
colaborem com o que puderem. Os
desabrigados da Colombia precisam de tendas,
colchões, roupas usadas, utensílios de cozinha,
recepientes para armazenar água e alimentos
não perecíveis. Telefones para contato:
57+4+7913754, celular 57 + 300 303 2929,
E-mail: rcmonteriasinu@yahoo.com

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.

Campanha de Natal
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 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 Paulo-Noroeste, 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) 3393-3636,
f a x ( 11 ) 3 3 9 2 - 6 0 6 0 o u n o e - m a i l :
diretoria@leone.equipamentos.com.br
e bl.leone@mandic.com.br

Acontece na região
Formatura do Proerd 2010

de dezembro e foi muito emocionante
ver o interesse e a integração dos
estudantes, seus familiares,
professores e dos policiais militares da
região que ministraram voluntariamente, durante dois anos o curso de
prevenção e combate ao uso de
drogas. O Proerd é um programa
especial criado pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo que visa orientar
e esclarecer os alunos da rede pública
sobre os malefícios das drogas.
O Rotary Club de São
Paulo/Noroeste foi parceiro no
evento de formatura, por meio do past
presidente Josino Bentes Monteiro,
que realizou a cobertura fotográfica e
doou flores para as mães e
professores.

Casa de Cultura exibe
documentário sobre a Brasilândia

. Cerca de 70 crianças, alunos da EMEF Professor Amadeu
Mendes, no Parque São Domingos, receberam certificado de
participação no curso do Proerd 2010. A solenidade de
formatura aconteceu na própria escola, dia 1º

Prêmio USP de
Direitos Humanos
. O reitor da Universidade de São
Paulo João Grandino Rodas e o
presidente da Comissão de Direitos
Humanos José Gregori entregaram no
dia 10 de dezembro, em cerimônia
realizada no Salão dos Pratos do
Palácio dos Bandeiras, o XI Prêmio
USP de Direitos Humanos 2010,
concedido à Dorina de Gouvêa Nowill
(in memorian), categoria individual e à
Fundação Dorina Nowill para Cegos,
categoria institucional. A cerimônia
contou com a presença do relator
especial das Nações Unidas para
Direito à Educação, doutor Kishore
Singh.

. A Casa de Cultura Salvador Ligabue exibe
o documentário "O DNA da Brasilândia e suas
histórias de vida", dia 16 de dezembro, quintafeira, às 18 horas. O filme tem como tema a
história da Brasilândia, com direção de Julia
Campos. A administração do espaço cultural
informa, também, que as oficinas de dança de
salão, balé clássico, capoeira, flauta, teatro,
tai chi, encontro da melhor idade e expressão
corporal para deficientes físicos estão em
pleno funcionamento. A Casa de Cultura
Salvador Ligabue fica no Largo da Matriz, 215,
Freguesia do Ó, telefone: 3931-8266.

Mensagem de Natal

T

oda vez que celebramos o Natal uma nova
graça nos é oferecida. A graça do crescimento
na fé que adora o Deus verdadeiro, que vem
para nos salvar. Por isso, coloco nas suas mãos,
querido rotariano, uma mensagem de Natal. Para
você, sua família e a todos os companheiros.
Dezembro é um mês especial para a humanidade. É
o mês do Natal. Deus se faz homem para libertar os
homens cheios de desejos - amor, paz, alegria,
solidariedade. Desejos que encontram inúmeras
barreiras. Muitos desanima, outros continuam na
busca, com firme esperança de dias melhores.
Há os que se isolam, o que não é a solução. Com o
nascimento do menino Jesus, somos convidados a
aprender com Ele a viver em família, em grupo, em
comunidade. Ele entra na história como carpinteiro
e, mais tarde, como construtor de uma nova
sociedade, que chamou de Reino de Deus. Com
palavras e atitudes, Ele libertou a todos do egoismo
e da injustiça para podermos viver como irmãos.
Jesus não quis resolver os problemas da
humanidade sozinho. Ele sempre buscou reunir
pessoas que também lutassem por um mundo
melhor. Chamou os doze, formou-os e os enviou em
missão. Os milagres e as curas realizadas por Jesus
são sinais desse reinado que instaurou. Ele não
pretendeu resolver os problemas do povo como um
milagreiro, mas convidar o povo a experimentar uma
nova vida de justiça, paz e fraternidade, realizando,
assim, o milagre da renovação.
A encarnação de Jesus é um grande ato de amor do
Pai celeste. Deus se comprometeu tanto com os
homens que quis ser um deles. Um homem
verdadeiro e autêntico, assumindo e vivendo nossa
condição humana.
Cristo homem é uma resposta ao brado angustiante
do homem oprimido, sufocado na própria miséria.
Cristo é uma resposta àqueles que o buscam de
coração sincero. Jesus não tem resposta para dar
aos homens cheios de orgulho e cobiça. Atende aos
clamores do operário, do prisioneiro, da criança
faminta; do homem de boa vontade; daquele que se
preocupa com o outro que vive no desamparo
material, moral e espiritual.
Cristo é o Emanuel. O Deus conosco. Que senta no
mesmo banco e fala a mesma linguagem, a do amor.
Vale a pena ser homem, pois Deus quis ser um de
nós, Ele quis ser nosso irmão.
Se o Natal é um cenário de pobreza, despojamento,
espírito de solidariedade, que providência nós
tomamos para que os homens vivam como irmãos,
sem disputadas, vinganças, violência, orgulho e
vaidades? Se o Natal é amor, quais as nossas
atitudes para eliminar o egoismo dos

relacionamentos humanos e plantar no coração de
todos a semente da gratuidade e disponibilidade?
Se essas indagações despertarem em nós uma
mudança de vida, vale a pena celebrar o Natal. Caso
contrário, é uma farsa; uma incoerência entre a fé e a
vida. Melhor seria esquecer o Natal.
O Natal cristão nos leva a considerações que não se
harmonizam o estilo das comemorações atuais, tão
superficiais e distantes das orientações evangélicas.
É válido questionar o modo como a humanidade vem
se comportando em relação às lições ensinadas na
gruta de Belém. Será que compreendemos essa
mensagem?
Será que a acatamos? Será que fizemos dela um
suporte para as leis e os relacionamentos pessoais?
Muitos frutos nasceram das sementes plantadas
pelo Senhor menino. Incontáveis testemunhos de
bondade, justiça, solidariedade e partilha foram
saboreados por homens e mulheres de todos os
tempos. Apesar dos "furacões" que pretendem
destruir a nossa fé, somos amparados pelo Deus que
entrou e vai ficar para sempre em nossa história.
A humanidade deveria ter sido mais fiel no roteiro
que o Filho de Deus lhe traçou. Dom Hélder Câmara,
bispo poeta, assim se expressava sobre a
articulação do mistério da criação, encarnação e
redenção:
Fiat...
não foi por acaso
que a mesma palavra
que do nada arrancou os mundos
fez baixar o Verbo Eterno
ao seio da Virgem da mãe
e fez subir ao Pai
a total aceitação!
Que bom será o dia em que toda a humanidade
puder saborear as delícias dessa verdade,
fundamental para os cristãos. Deus se fez homem e
história com a humanidade. Esse mistério
fundamenta nossa esperança. Deus escolhe a
família humana como Sua família. Torna-se um de
nós para que experimentemos da sua divindade.
O Natal mais cristão e verdadeiro é o que você
celebra em seu coração, toda vez que se abre,
acolhe e partilha um gesto de doação e bondade.
Toda vez que você proclamar com o seu testemunho
que Cristo está vivo no meio dos homens, acontece
um novo Natal.
"Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
que Ele ama".
Que Cristo viva em seu coração e você se torne
neste Natal e sempre um verdadeiro portador da paz.
Padre Paulo Francisco Santana Ribeiro

