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Rotarys celebram convênio
para fazer mais por São Paulo

O convênio assinado em novembro pelos governadores dos Distritos 4420, 4430 e 4610 do Rotary
International e a Prefeitura Municipal de São Paulo possibilitará o desenvolvimento de ações
cidadãs, de responsabilidade social e de educação voltadas para a população paulistana. Trata-se
de uma parceria entre os clubes de Rotary da Capital e a Municipalidade que tem por objetivo
incrementar o programa "Faça Mais por São Paulo". (Pág. 5)
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo/Noroeste reuniu-se em sessão especial no dia 10 de janeiro, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo o past presidente Josino Bentes Monteiro iniciado os trabalhos
formulando votos de boa gestão a todos os companheiros, lembrando, ainda, que a humildade seja a força
do nosso caminhar no ano de 2011. Em seguida, convidou a todos para a saudação das bandeiras
hasteadas.
Protocolo - Feito excepcionalmente pelo companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus que enunciou a
composição da mesa diretora dos trabalhos, conforme os lugares: número 1 - past presidente Josino Bentes
Monteiro; número 2 - companheiro João Alberto Naldoni, presidente indicado 2012/13 do Rotary Club de São
Paulo/Freguesia do Ó; número 3 - Jaqueline Naldoni, advogada trabalhista e esposa do companheiro
Naldoni, também do RCSP Freguesia do Ó.
Companheirismo - O companheiro. 1º tesoureiro Francisco Miguel Vaz de Lima, fez a leitura da reflexão
"Regras para Ser Feliz", constante na última edição do nosso boletim informativo.
Fundação Rotária - Em seu pronunciamento, Fabrizio Davide Pietro Torrini fez uma síntese das ações
desenvolvidas pela Fundação Rotária, o compromisso que os rotarianos devem assumir no início de cada
ano, programando as contribuições possíveis, que são, na realidade, indispensáveis para aprovação e
execução dos projetos elaborados, sejam simplificados ou equivalentes.
Convidado - Fazendo uma rápida retrospectiva dos trabalhos do seu clube em 2010, o companheiro João
Alberto Naldoni, do RCSP Freguesia do Ó, destacou a fundação do Rotaract e a importância que um clube
de jovens representa para o Rotary; prosseguindo, falou dos bons resultados alcançados pelo atual
presidente Jefferson de Abreu Carvalho, da possibilidade de fundação de um Rotary Kids este ano na
Freguesia do Ó, encerrando seu pronunciamento lembrando o significado de participar de um clube de
Rotary, e sua influência positiva nas famílias e na sociedade.
Palavra livre - O nosso companheiro Ednalvo Raimundo de Jesus, presidente indicado para o ano rotário
2011/12, falou sobre seus objetivos e a perspectiva para sua gestão, que terá início no mês de julho e
reafirmou a sua confiança em poder contar com todos os companheiros do nosso clube para o alcance das
metas que serão estabelecidas. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o past presidente Josino Bentes
Monteiro deu os trabalhos por encerrados, agradeceu a presença dos companheiros e dos convidados e
solicitou que todos o acompanhassem na saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda

. 17 de janeiro
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

.

24 de janeiro
Reunião suspensa devido
a viagem de navio que a
maioria dos filiados do NO
fará junto com o grupo de

companheiros do Distrito 4430,
liderado pelo governador
Paschoal Flavio Leardini e sua
esposa Vera

.

31 de janeiro
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

Companheirismo
.

Quem comemora aniversário no próximo dia 18 é Lorenna, neta dos companheiros do NO,
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti e Orestes Gerodetti.

.

E no dia 19, é o aniversário de Fernanda, filha do companheiro Hercules Guilardi.

Reflexão

Datas comemorativas

Oração do líder rotáriano

Janeiro
. 11 - Dia do Controle da Poluição por

Me ensine a amar, Senhor,
Me ensine a dar, partilhar e me doar.
Me ensine a não ter pressa,
A esperar o melhor momento, sem medo,
sem ansiedade.
Me ensine a me ouvir e a ouvir o próximo,
A me perceber e perceber o próximo,
A perceber as coisas que acontecem ao
meu redor.
Me ensine a discernir, a me libertar dos
apegos, a ser equânime.
Me ensine a compreender e perdoar.
Me ensine a me respeitar e a respeitar o
próximo.
A me ouvir e a ouvir o próximo,
A ouvir meu coração, a seguir minha
intuição.
A Te perceber em mim e a Te perceber no
próximo.
Me ensine a ter sabedoria, a ser generoso, a
ser humilde,
A ter consciência de minhas ações,
A ver as coisas como elas são,
A me colocar, a me relacionar comigo e com
o próximo.
Me ensine a engolir sapos, Senhor.
Me ensine a ter jogo de cintura,
A abrir meu coração e deixar fluir.
Me ensine a não ter expectativas,
A vivenciar minhas emoções e sentimentos.
Me ensine, Senhor, a relaxar e me entregar
a Ti,
A confiar, a aceitar e a agradecer.
Me ensine a amar, Senhor,
A amar, a amar.
Amém!
(Autor desconhecido, adaptação de Alberto
Bittencourt, RC de Recife-Boa Viagem, PE;
Distrito 4500).

.
.
.
.

.

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)
17 - Dia dos Tribunais de Contas da União

.
. 18 - Dia da Penitência

Dia Internacional do Riso
. 19 - Dia do Terapeuta Ocupacional

. 20 - Dia de Oxalá
Dia do Farmacêutico
Dia Nacional do Fusca
Festa de São Sebastião, Parelhas (RN)
Dia da Oficialização do Hino Nacional
Brasileiro (Decr. 171, de l890)
. 21 - Dia Mundial da Religião

. 22 - Dia da Fundação de São Vicente
(Primeira vila do Brasil, 1532)
. 23 - Data da Criação da Escola Militar
(1855)

Para tudo que você pensar,
dizer ou fizer, aplique a
Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os interessados?

Rotarys celebram convênio
com a Prefeitura para fazer mais por São Paulo

. Os governadores dos distritos 4420, 4430 e 4610 do Rotary International e a Prefeitura do Município
de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, celebraram
convênio objetivando o desenvolvimento de ações cidadãs, de responsabilidade social e de educação da
população paulistana sobre qualidade de vida e promoção da saúde, no âmbito do programa "Faça Mais por
São Paulo".
As ações previstas no convênio serão desenvolvidas e executadas pelo Rotary a partir de projetos ou
programas apresentados previamente à Subprefeitura na circunscrição da qual serão implementados.
O termo de compromisso do convênio, firmado em novembro do ano passado, foi assinado pelo prefeito
Gilberto Kassab; Ronaldo S. Camargo, secretário municipal de Coordenação das Subprefeituras e pelos
governadores Altamiro Ribeiro Dias, Distrito 4610; Marcos Anselmo Ferreira Franco, Distrito 4420 e
Paschoal Flavio Leardini, do Distrito 4430.

Janeiro, mês da conscientização rotária
. No calendário rotário, vários meses esemanas são designados para
homenagear os principais programas do Rotary International. Assim,
começamos por janeiro. Este mês é dedicado à conscientização rotária, que
abrange a expansão do conhecimento sobre o Rotary e de suas atividades tanto
entre o quadro social da entidade como na comunidade em geral.

Acontece na região
Pirituba/Jaraguá tem
novo subprefeito
. O oficial da reserva da Policia Militar, tenente-coronel Sergio Carlos
Filho, assumiu no dia 10 de janeiro, a subprefeitura de Pirituba/Jaraguá. Advogado, com mestrado e doutorado em Ciências
Policiais na Segurança e Ordem Pública, Sergio Carlos Filho prestou
serviço nas unidades de choque e trânsito de São Paulo e foi
professor de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia da Polícia
Militar da Universidade Paulista. Entre os anos de 2009 e 2010,
trabalhou na subprefeitura de Perus, na Coordenadoria de
Administração e Finanças, além de uma passagem de oito meses
como chefe de gabinete da subprefeitura Jaçanã/Tremembé.
Das trinta e uma subprefeituras, atualmente 16 titulares são da reserva da Polícia Militar.
Contando todas as regionais e secretarias, já são 78 policiais na administração municipal. O
emprego dos coroneis nas administrações regionais ocorre paralelamente à mudança de papel
das subprefeituras adotado pelo prefeito Gilberto Kassab, que voltou a centralizar a
administração, diminuindo o orçamento e tarefas das regionais.
O coronel Fernando de Souza Brito assumiu a chefia de gabinete da subprefeitura de
Pirituba/Jaraguá, mesmo cargo que exercia na subprefeitura de Guaianases até o início deste
ano.
A ex-subprefeitura Andrea Pelizari Pinto foi nomeada assessora especial de gabinete da
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

Criada subseção da OAB
na Freguesia do Ó
. Antiga reivindicação da Associação dos
Advogados de Nossa Senhora do Ó
(AANSO), os meios jurídicos e forenses
da região comemoram a criação da
subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil no bairro. O ato que formalizou a
subseção da OAB/Nossa Senhora do Ó
aconteceu no dia 13 de dezembro de
2010, na sede da Seccional da OAB/SP,
tendo a propositura sido aprovada por
unanimidade. Na ocasião, o presidente
da Associação dos Advogados de Nossa

Consulte-nos

Fone: (11) 3976-6861
e-mail: celiamorau@bol.com.br

Senhora do Ó, Carlos Guarnica, lembrou
que o empenho da diretoria OAB,
subseção Lapa, votando de forma
unânime, foi decisivo para a aprovação
do desmembramento da sua própria
subseção.
A instalação da subseção da OAB/Nossa
Senhora do Ó atende as necessidades
dos advogados da Freguesia do Ó e de
toda a comunidade que passa a contar
com uma entidade forte e respeitada em
sua própria região.

Criação de folhetos de propaganda - Folders
Trabalhos escolares e publicações em geral
Digitação eletrônica - Arte final
Redação e edição com rapidez,
eficiência e qualidade

Acontecimentos
Rotários
Santo Amaro implanta
Projeto "Canteiro Escola"
. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico e do Trabalho assinou termo de
cooperação com o Centro Rotário Educacional, Social, Cultural e Recreativo - CRESCER,
vinculado ao Rotary Club de São Paulo/Santo Amaro, para execução do projeto "Canteiro
Escola". O ato de assinatura do convênio aconteceu dia 11 de janeiro durante reunião do clube no
Restaurante Morumbi Grill e contou com a presença do secretário municipal do Trabalho, Marcos
Cintra.
O projeto "Canteiro Escola" oferece a pessoas desempregadas cursos de pedreiro assentador e
pintor de obras, com bolsa auxílio da Secretaria.

Curitiba precisa de mais
doações para escola rural
. O presidente eleito 2011/12 do RC Curitiba/Oeste, PR, Sergio Luiz Sottomaior Pereira continua
buscando mais doações para construção de outra escola rural na comunidade da Macieira. As
doações podem ser feitas em dinheiro, material de construção e móveis e equipamentos para a
nova escola. Os doadores podem ser pessoas físicas e jurídicas, neste último caso destinando
até 1% do valor do imposto de renda a recolher em doação ao projeto através do Fundo da
Criança e do Adolescente do Município de Bocaiuva do Sul. Mais informações sobre o projeto e as
doações estão no site: www.curitibaoeste.org.br/macieira_doacoes.asp
Os interessados podem, ainda, entrar em contato com o clube curitibano pelo e-mail:
macieira@curitibaoeste.org.br/Comissão de Construção da Escola Rural da Macieira.

Reflexão rotária
A ética está em agir corretamente, mesmo quando não tem ninguém nos observando.
(Gerson Gonçalves, diretor do RI, 1993/95).

Recado para
os culinaristas
. Mary Argentina, do Rotary
Club Berazategui, está
organizando um livro de
culinária com receitas de
rotarianos de todo o mundo e
do seu distrito, por isso ela
gostaria que lhe enviasse
alguma receita, doce ou
salgada. O livro se chama "A
Volta ao Mundo em 80 Pratos".
Ela espera que os
companheiros mandem suas
receitas, bastando juntar nome
completo, clube e o distrito que
pertencem. Mais informações
no e-mail:
rotary_clubberazategui@yahoo.
com.ar

Utilidade pública
Como prevenir e colaborar com
a limpeza da cidade
Nestes tempos de excesso de chuvas, enchentes e alagamentos, que têm causado muito sofrimento e
prejuizos à população da cidade de São Paulo, é muito comum encontrarmos todo tipo de lixo boiando no
leito dos rios, córrego e nas ruas alagadas.
O problema do lixo em São Paulo é muito grave e apesar dos esforços dos administradores públicos, está
longe de ter uma solução satisfatória, que possa ao menos minimizar seus efeitos sobre a qualidade de
vida da metrópole. É importante a conscientização da população e que cada um procure fazer a sua parte,
descartando o lixo doméstico corretamente nos dias e horários da coleta e participando dos programas de
coleta seletiva e despejo de entulhos.
Coleta de lixo - A cidade gera, em média, 17 mil toneladas de lixo diariamente - lixo residencial, de saúde,
restos de feiras, podas de árvores e entulhos. Só de resíduos domiciliares são coletados quase 10 mil
toneladas por dia. Os trabalhos de coleta de resíduos domiciliares, seletivo e hospitalares são executados
pelas duas concessionárias - Ecourbis e Loga. Diariamente, é percorrida uma área de 1.523 km² e estimase que mais de 11 milhões de pessoas são beneficadas pela coleta. Cerca de 3,2 mil pessoas trabalham no
recolhimento dos resíduos e são utilizados 492 veículos (caminhões compactadores e outro específico
para o recolhimento dos resíduos de serviços de saúde.
A Loga realiza a coleta na região noroeste da cidade. Além da coleta, a empresa administra o aterro
sanitário Bandeirantes, em Perus, e o transbordo Ponte Pequena. Além da região noroeste, a Loga atende
as zonas oeste, norte, centro e parte da zona leste

Serviços
Alô Limpeza - Serviço de Orientação e Atendimento à População,
constitui um canal de comunicação aberto à população para
solicitar serviços de limpeza pública e opinar sobre a qualidade dos
serviços prestados pela Prefeitura de São Paulo. Além de contar
com o sistema SAC pelo portal da Prefeitura, o munícipe que deseja
fazer uma reclamação ou sugestão sobre varrição e coleta, deve
entrar em contato com:
Central de Atendimento - 156 (atendimento direto, ininterrupto, por
24h)
Alô Limpeza - fones: 3397-1723/24, 3229-3666/3293-4358
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

Ecopontos

São Pontos de Entrega Voluntária de Materiais Inservíveis (que não servem mais como entulho da
construção civil e objetos volumosos). É uma solução para acabar com o despejo desses materiais em vias
públicas, rios e terrenos baldios, que acabam por gerar problemas de enchentes, saúde pública e onerando
o orçamento municipal.
Todos os resíduos da construção civil, desde cimento, entulho e tijolo, restos de azulejos e madeiras,
móveis velhos, sobras de poda de árvore e outros materiais volumosos também podem ser levados aos
Ecopontos. O serviço é gratuito. Funcionam de 2ª à 6ª-feira, das 8 às 17 horas.

Ecopontos na região noroeste
. Rua Cônego José Salomon, 861

. Rua Itaiquara, 237 (Trav. Av. Itaberaba)

Vila Bonilha - fone: 3992-6475
. Rua Vigário Godoi, 480
Vila Zat - fone: 3003-1786
. Rua Sales Gomes, 415
Recanto dos Humildes - Perus

Freguesia do Ó - fone: 3976-5776
. Av. Eng. Caetano Álvares, 3142
Parque Peruche - fone: 2239-4499
. Rua Felix Alves Pereira, 113
Vila Nova Cachoeirinha.

