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Ações voluntárias tornaram o Natal
mais alegre e colorido na região Noroeste

Em dezembro, dois eventos especiais movimentaram a
comunidade da região da Freguesia do Ó. Uma árvore de
Natal foi o centro das atenções na Praça Antonia Espinosa
Picerni, atraindo crianças e adultos das proximidades que
não se cansavam de admirar os enfeites e o colorido das
luzes. E na festa natalina no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Mãe de Deus, quatrocentas e vinte
crianças se divertiram com os presentes entregues por
Papai Noel. As duas ações comunitárias aconteceram por
iniciativa de alguns voluntários, moradores da região, e
contaram com o apoio de rotarianos do RCSP/Noroeste.
(Pág. 5).

Prefeitura apresenta projeto do
EXPO SÃO PAULO em Pirituba (Pág. 8).
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RC San Borja Sur, Peru
RC Sullana, Piura, Peru
RC Sullana, Peru
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(projeto cartazes - Natal 2010)

. Outras publicações
Aula 4, "E se experimentássemos?", da Escola de Instrução
Rotária do RC de Santiago Del Estero, Argentina (traduzida
pelo companheiro Adelino de Lima Martins, do RC de Maia,
Portugal - D 1970)Carta mensal - nov/2010 do Governador
do Distrito 1960 Boletim informativo da Governadoria
do Distrito 4200, Mexico

. Boas Festas
Acusamos o recebimento, agradecemos e retribuimos os
votos de Boas Festas
recebidos de: Cidinha, do RCSP/D4610; Denise e
Ronald D´Elia; RC de Mafra,
Portugal; RC Sullana, Peru; RC Lavras, MG.

. E-mails
"Prezados companheiros rotarianos do SP Noroeste:
A nossa querida amiga comum, Cidinha, ajuda muito com a
iniciativa de replicar estes boletins.
Como sou neorotariana, leio todos os boletins integralmente
pois, assim, vou aprendendo mais e mais com todos vocês.
Chamou-se especialmente a atenção a campanhaque vocês
noticiaram sobre selos usados.
Gostaria de saber mais informações a respeito, inclusive a
possibilidade de nos associarmos a esta iniciativa, também.
Embora as pessoas não tenham mais o hábito de escrever
cartas e eu mesma após a Internet uso mais o e-mail,
todavia, recuperar o hábito das cartas é uma idéia bacana
demais.
Aproveito a oportunidade para desejar-lhes um ano de
2011 cheio de alegria e muita realização".
Rosa Maria Morceli, membro do RC de Cuiabá/Porto, MT.
NR - A Campanha Permanente do Selo Usado
"Iscandar Tayar" foi criada
pelo EGD Iscandar Tayar, do RCSP Mooca.
As doações podem ser enviadas diretamente para ele
ou para o nosso companheiro do Noroeste,
Bruno Leone (Rua Luigi Grecco, 192, Barra Funda,
CEP 01135-030 - São Paulo, SP).
Outras informações sobre essa campanha
podem ser vistas no site do RC/
Distrito 4430.
"O nosso agradecimento pelo envio do seu boletim
informativo. Aproveitamos para agradecer ao responsável
pela sua edição a referência que é efetuada à nossa
iniciativa de oferta de restauro de obra de arte à comunidade
de Mafra. Um bom Natal para todos, são os nossos votos".
Ana Anselmo de Castro, secretária do Rotary Club de
Mafra, Portugal.
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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
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
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
Abertura - O RC de São Paulo/Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária no dia 20 de dezembro, no
espaço de eventos do Carlino Ristorante, tendo a
presidente Maria Cristina da Silva aberto os
trabalhos convidando os presentes para um
momento de reflexão e de agradecimento pelas
graças recebidas neste período de festas natalina e
de final de ano, pedindo, ainda, as bênçãos do
Senhor para nossas casas, nossas famílias e
nossos companheiros rotarianos. A seguir, estendeu
o convite para que todos a acompanhasse na
saudação às bandeiras hasteadas.
Protocolo - O companheiro Bruno Leone informou
ser esta a última reunião do semestre, tendo na
mesa diretora dos trabalhos, no lugar número 1, a
presidente Maria Cristina da Silva; lugar número 2, o
convidado e palestrante da noite, Fred Campos
Misawa; lugar número 3, a primeira-secretária Dora
Maria Leme P. Gerodetti. Citou, ainda, a presença da
convidada Kelly Campos Misawa.

Expediente Secretaria - A primeira-secretária
Dora Maria Leme P. Gerodetti informou que a
próxima reunião ordinária do nosso clube será dia
10 de janeiro, quando retornaremos às atividades
regulares; cumprimentou a todos, formulando votos
de boas festas, bom descanso e que o retorno, em
janeiro de 2011, seja bastante proveitoso.

Companheirismo - Feito pelo companheiro Orestes
Gerodetti que leu a reflexão da semana, apresentou
os aniversariantes e as datas comemorativas do
mesmo período.
Palestra - O palestrante convidado, Fred Campos
Misawa, agradeceu a oportunidade de se apresentar
aqui, dizendo que chegou até o RCSP Noroeste por
indicação do Rotary Club da Barra Funda; é
desenhista, ilustrador e trabalha com artes e
desenvolve projetos ligados à área educacional.
Disse, ainda, que no momento está empenhado na
divulgação do Projeto MAE (Movimento Alternativo
Educacional). Trata-se de uma proposta abrangente
para reciclagem do lixo no Brasil e em outros países,
principalmente o Japão onde já está funcionando em
fase experimental uma máquina que transforma o
plástico em óleo reutilizável pela indústria
automotiva, como combustível. O palestrante deu
detalhes do projeto, como seria implantado, como
funcionaria o sistema MAE e as etapas do processo
de motivação das pessoas a exercitar boas práticas
de reciclagem. Ao final da explanação, colocou-se à
disposição para mais esclarecimentos, trocou
informações com os presentes e comprometeu-se
em voltar em outra oportunidade para dar mais
detalhes do projeto e o desenvolvimento de novas
ações motivacionais que, eventualmente, possam
interessar às redes sociais e aos rotarianos em
geral.

(Cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
Agenda
. 10 de janeiro
Retorno das atividades
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

. 17 de janeiro
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

. 24 de janeiro
Palavra livre - O companheiro Josino Bentes
Monteiro falou da sua satisfação em usar
novamente a tribuna, desta vez para cumprimentar
o palestrante da noite e informar aos demais
companheiros que ontem, domingo, participou de
um evento beneficente na Paróquia Nossa Senhora
Mãe de Deus, na Freguesia do Ó, quando pôde
acompanhar e colaborar na entrega de mais de mil
sacolinhas com artigos natalinos para as famílias e
crianças carentes da região. O evento é resultado
da ação de uma pequena equipe de voluntários
locais, coordenada pela senhora Elza Theodoro e
que ele, Josino, sentiu-se privilegiado em poder
colaborar em nome do Rotary Club de São
Paulo/Noroeste, oferecendo a cobertura fotográfica
e a divulgação desse evento que já é tradicional
naquele bairro. Prosseguindo, cumprimentou, uma
vez mais, a editora do nosso boletim informativo
pela qualidade da publicação, fato que testemunha
pelos elogios que recebe de vários clubes rotários
de diversas regiões do nosso país e do exterior. Em
seguida, fez a entrega de um exemplar da última
edição do ano do nosso boletim informativo aos past
presidentes que participam desta reunião, bem
como à atual presidente Maria Cristina. Concluindo
seu pronunciamento, o companheiro Josino Bentes
Monteiro sugeriu que seja feita uma reunião
especial com todos os ex-presidentes do RCSP
Noroeste, com o objetivo de reativar o
relacionamento com esses ex-companheiros e
reintegrá-los aos nossos projetos. A sugestão foi
aprovada, devendo essa reunião especial ser
marcada oportunamente, após o reinício das
nossas atividades em 2011.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
palestrante da noite, agradeceu a presença e
convidou a todos para que a acompanhassem na
saudação final às bandeiras hasteadas.

Reunião suspensa devido à viagem de
navio que a maioria dos filiados do NO estará
fazendo junto com o grupo de companheiros
do Distrito 4430, liderado pelo governador
Paschoal Flavio Leardini e sua esposa Vera

Datas comemorativas
Janeiro
. 1º - Dia do Município
Dia Mundial da Paz
Dia da Confraternização Universal
. 2 - Dia da Tomada de Paissandu
(Guerra do Paraguai, 1865)
. 3 - Dia Nacional da Abreugrafia
. 4 - Dia do Hemofílico
. 5 - Dia da Tipografia no Brasil
. 6 - Dia dos Santos Reis
Dia da Gratidão
Dia do Mensageiro
Dia da Liberdade de Culto
. 7 - Dia do Leitor
. 8 - Dia Nacional do Fotógrafo e da
Fotografia
. 9 - Dia do Fico
Dia do Astronauta
. 10 - Dia da Morte de João Batista Vieira,
herói da Insurreição Pernambucana (1681)
. 11 - Dia do Controle da Poluição por
Agrotóxicos
. 12 - Dia do Empresário de Contabilidade
. 13 - Dia do Leonismo Internacional
. 14 - Dia do Enfermo
Dia do Treinador de Futebol
. 15 - Dia dos Adultos
Dia do Compositor
Dia da Imprensa Filatélica
. 16 - Dia da Instituição do Cruzado Novo (1989)

Ação voluntária torna mais feliz o
Natal de mil crianças na Freguesia do Ó
. Graças ao trabalho voluntário quase anônimo e
individual da aposentada Elza Thedoro, mais de mil
crianças da região da Freguesia do Ó tiveram um Natal
mais alegre e divertido. A distribuição de sacolinhas
completas, com roupas, calçados, brinquedos e doces, foi
feita em duas etapas, primeiro para atender a garotada
das creches dos jardins Elisa Maria, Damasceno e
Guarani, quando foram entregues 620 sacolas completas.
Neste caso, a festa foi organizada pela direção das
creches e a voluntária Elza, com a ajuda de algumas
amigas, arrecadou e ajudou a entregar as sacolinhas para
as crianças.
Mas, foi no domingo, 19 de dezembro, que a festa de Natal
para as crianças carentes do Conjunto Cingapura e da
Favela da Avenida Santa Marina, movimentou a
comunidade no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora
Mãe de Deus, na Freguesia do Ó. Quatrocentos e vinte
crianças, previamente cadastradas, foram chegando
acompanhadas dos pais, irmãos e amiguinhos, para
receber diretamente do Papai Noel as sacolinhas com os
presentes e brinquedos, que de outra forma não teria sido
possível atender aos singelos pedidos infantis. A festa foi
completa, com a distribuição dos presentes, brincadeiras
e farta mesa de salgadinhos, bolo e refrigerantes; e contou
com o apoio do companheiro Josino Bentes Monteiro, do
Rotary Club de São Paulo/Noroeste, que providenciou a
cobertura fotográfica e colaborou na organização e
divulgação do evento.

Ação voluntária
. Para dar conta de tanto trabalho, Elza Theodoro não
mede esforços. Trabalha o ano inteiro, buscando doações
entre os comerciantes, lideranças comunitárias e os
amigos que conquistou nos últimos quinze anos, tempo
em que se dedica quase integralmente em atender as
crianças e as muitas famílias carentes da região que

contam com a sua generosidade. "Durante o ano, o
foco é a entrega de cestas básicas e no Natal,
organizamos a festa para as crianças; é trabalhoso,
mas a felicidade irradiada pela garotada nos anima a
querer fazer sempre mais e melhor. É como o
Carnaval, mal termina um, já estamos pensando no
próximo", diz a entusiasmada senhora, que não
esquece de agradecer a ajuda que recebe das
amigas como a Rosalina Bologna, seus familiares e
dos doadores da comunidade que confiam no seu
trabalho.
Este ano, o resultado foi muito bom, tanto que Elza
pôde atender, também, mais 50 famílias do Morro
Doce, no distrito do Jaraguá, que se inscreveram no
Projeto Cuidando do Broto.

A praça que ficou mais bonita
com a árvore de Natal

. A Praça Antonia Espinosa Picerni, localizada no
cruzamento das avenidas Petrônio Portela e Elisio
Teixeira Leite e da Rua Marilândia, na Freguesia do Ó,
ficou mais festiva em dezembro.
Por iniciativa da rotariana Ivone dos Santos Garcia, os
moradores do entorno e as crianças que costumam
brincar naquela praça puderam festejar o Natal e a
chegada do Ano Novo com mais alegria e muitos enfeites
coloridos. A maior árvore, no centro da praça, foi
iluminada, ganhou decoração típica natalina e atraiu
atenção de quem costuma frequentar o logradouro.
Muitos queriam saber o motivo da movimentação das
crianças e moradores que participavam, animados, da
decoração da árvore.
Para Ivone foi gratificante ver muitas famílias e vizinhos
entusiasmados cirulando pela praça e elogiando a
originalidade da decoração natalina ali instalada.
Além do RCSP Noroeste ao qual a assistente social é
filiada e da Associação Cultural e Desportiva
Bandeirantes, onde ela trabalha, colaboraram no projeto
de iluminação natalina da Praça Antonia Espinosa Picerni
as empresas: Adão Metais e Acessórios, Disk Festa, Auto
Mecânica Luizinho, Zezinho Rodas, Padaria e Lan House
Virgilio, Padaria Cigana, Street Moto, Pet Shop Arca de
Noé, Brabos Film, Lan House Labirinto Video e DVD,
Multitub, The Music Escola de Música, Stillo Academia,
Center Contábil, Clínica Veterinária Tatiane, Funilaria Auto
Estrela, Bar Portela e Consultório de Psicologia Marta
Gonçalves.

Acontece na região
Estrada do Jaraguá
mudou de nome
. Desde o final do mês de novembro de 2010, a Estrada
do Jaraguá tem nova denominação. De acordo com o
projeto nº 54/10, de autoria do vereador Claudio
Fonseca, gerou a lei nº 15.335, sancionada pelo
prefeito Gilberto Kassab e publicada no Diário Oficial
do Município dia 24 de novembro, o logradouro passou
à denominação de Estrada Velha do Jaraguá Rocco Canteruccio . As primeiras pesquisas
históricas registram que o homenageado chegou à
região do Jaraguá há um século, tornando-se
empresário bem sucedido. A família Canteruccio é
uma das mais tradicionais da região e reconhecida
pelos serviços sociais prestados à comunidade.

Reflexão
Regras para Ser Feliz
Encare a vida de frente, olhos nos olhos!
Aprecie a natureza, até a mais inóspita!
Aprenda a cuidar de si
Veja algo de belo até numa tempestade
Veja como são belas as coisas frágeis
Valorize o espetáculo dos contrastes naturais
Não julgue nada nem ninguém pela aparência
Descubra algo de belo, até nas coisas tristes
Brinque sempre que lhe apeteça
Deixe os seus pensamentos viajarem nos sonhos
Mesmo só, sinta-se sempre acompanhado
Tente ter pensamentos coloridos
Aceite que há sempre algo acima de si
Adapte-se às circunstâncias
Sempre que possível ofereça flores
Acarinhe até aqueles que nada esperam de si
Uma pequena gota pode ser o início de um rio
Se não houvesse rios não haveria mar
Sem flores não há jardins
Tudo na vida começa por ser pequenino
Veja em cada pôr-do-sol a promessa de um
amanhã
Aceite conselhos; troque impressões; converse
Saiba adaptar-se às circunstâncias
Não fale alto
No final de cada dia, memorize tudo o que fez e
E... aceite, que nem tudo foi feito como devia
Dobre a coluna sempre que necessário, não vai
Morrer por causa disso
Depois, sorria das coisas mais insignificantes
E, se lhe apetecer, grite bem alto
Eu Sou Feliz!
Sim, sinta-se feliz, mesmo que tenha uma vida
em preto e branco!
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Acontecimentos Rotários

Uma viagem de sonhos à civilização árabe
Em Portugal, jovens estudantes
são artistas por um dia
. A iniciativa "Crianças pintam o Santuário de Santa Ana",
promovida pelo Rotary Club de Bragança, Portugal, aconteceu
no ano passado em Meixedo e foi considerada um acontecimento
único que serve de modelo para o desenvolvimento de outros
projetos semelhantes naquela região. Cerca de cem jovens
participaram da experiência desenhando e pintando montanhas,
vegetação e a capela de Santa Ana, sob a orientação de
professores e artistas plásticos de renome internacional. A
viagem, a troca de experiências com a arte e a confraternização
entre alunos e professores foram muito proveitosas e deve
continuar em 2011, assegura João Simões, diretor de protocolo
do Rotary Club de Bragança. José Simões, conceituado artista
plástico que já expôs em vários paises da Europa e na África,
atualmente trabalha na organização do 1º Encontro Internacional
de Pintores de Bragança, previsto para 2011 com a participação
de artistas de Portugal e da Inglaterra.

. A Descoberta da Civilização Árabe e suas influências na
Ibéria é o tema da viagem que o rotariano Luís Heitor
Cunha, do RC de Gramado, Rio Grande do Sul, está
divulgando aos companheiros de todo o Brasil. O roteiro
da viagem, que passará por Espanha, Marrocos e
Portugal, propõe uma fascinante incursão pela região

Saudades

. Faleceu no dia 2 de janeiro a senhora Nerina Luciana
Gerodetti, mãe do nosso companheiro, presidente da
Comissão de Administração, Orestes Gerodetti; e sogra da 1ª
secretária do RCSP Noroeste, Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti.
. Na segunda-feira, 3 de janeiro, ocorreu o falecimento do expresidente do RCSP Noroeste, Efraim Alfredo Spiguel
(Alfredinho). Ele exerceu a presidência do nosso clube no ano
rotário 2003/2004.
. A família rotariana de São Paulo despediu-se, na quinta-feira,
6 de janeiro, de um grande companheiro, Moacir da Cunha
Viana, past presidente do RCSP Nordeste, Vila Maria. O
velório foi na Igreja N. Senhora da Salete e o sepultamento do
corpo ocorreu às 17 horas no Cemitério do Tremembé. A
gestão de Cunha Viana, ano rotário 2009/10, no RCSP
Nordeste, Vila Maria, foi referência para o Distrito 4430 e para o
RCSP Noroeste.
Aos familiares, demais parentes e amigos dos falecidos, as
nossas condolências.

Ibérica, onde a civilização árabe deixou
marcas históricas impressionantes. De
três a 22 de setembro, os viajantes
passarão por Madri, Cordoba, Granada,
Ferry Tanger, Meknes, Fez, Erfaud,
G a r g a , To d r a , O a s i s T i n e h i r,
Q u a r z a z a t e , A r t - B e n h a d d o u r,
Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger,
Sevilha, Lisboa, Fátima, Mealhada,
Santiago de Compostela, Chaves, Vale
do Douro e Porto. As vagas são limitadas
e a procura é grande; estão inclusos no
preço transfer Gramado, Porto Alegre,
Gramado, passagem aérea ida e volta
na classe econômica, 18 noites de
hospedagem em hotel 4 estrelas, café
da manhã e taxas, passeios constantes
do roteiro, guias próprio e local, 6
almoços, 13 jantares (meia pensão),
taxa de embarque e seguro viagem.
Mais informações com Luís Heitor
Cunha, telefones (54) 3286-2605 e (54)
9928-1930 ou no e-mail: lhcunha@viars.net

Apresentado o projeto do
Expo São Paulo em Pirituba
comerciais, mais um hotel e a arena multiuso. O
projeto é ambicioso, moderno, com mais de 400 mil
metros quadrados de área de exposição, estimado
em R$ 6 bilhões. "Estamos montando uma
modelagem sofisticada, em busca de parceiros
internacionais e um dos desafios é tornar o projeto
realidade em menos de quatro anos para abrigar o
Congresso Mundial da FIFA, em 2014", disse o
secretário Marcos Cintra.

. A promessa de construção de um centro de
exposições e eventos na região de Pirituba avança
mais uma etapa. A apresentação formal do projeto
Expo São Paulo, que será maior do que o Anhembi
e deve ser erguido até 2014, aconteceu no final de
dezembro, em uma tenda armada especialmente
para a ocasião na Escola de Formação de Soldados
da PM, com a presença do então governador do
Estado, Alberto Goldman, do prefeito Gilberto
Kassab, secretários municipais e lideranças
regionais.
O Expo São Paulo será um grande parque de
exposições com shopping center, hotéis, pavilhões e
arena multiuso. A área de cinco milhões de metros
quadrados, descoberta em um voo de helicóptero,
abriga atualmente a Escola de Formação de
Soldados da PM, um clube de campo, sendo a maior
parte propriedade particular, do Empreendimentos
Anastácio. Segundo o prefeito Kassab, ainda existe
uma APA - área de proteção ambiental no local. Essa
variedade de proprietários
pode dificultar a liberação
da área para o empreendimento.
O coordenador geral do
projeto, Marcos Cintra,
secretário municipal dos
Negócios do Trabalho,
lembrou que a obra
completa será feita em
quatro etapas. Na primeira
estão previstos parques de
exposições, centro de
convenções, shopping
center, centro de logística,
dois hoteis e área de
exposição descoberta,
além de infra-estrutura.
Nas etapas seguintes virão
mais dois pavilhões de
exposições, cinco edifícios

As autoridades do Estado e da Prefeitura estão
otimistas quanto à viabilidade do projeto, enquanto
empresários da região e membros do Conselho de
Política Urbana (CADES) da distrital Noroeste da
Associação Comercial de São Paulo se mostram
favoráveis à obra, mas com cautela para que seja um
empreendimento sustentável, preservando o verde
e com infra-estrutura adequada para não frustrar a
demanda e o desenvolvimento do entorno.
Além de abrigar o congresso da FIFA em 2014, o
Expo São Paulo foi projetado para atender a Expo
2020, a grande feira mundial que acontecerá na
Capital, bem como a Convenção Mundial dos
Rotarys Clubs que deverá atrair mais de vinte mil
visitantes à cidade.
(Fotos: www.znnalinha.com.br)

