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Pirituba, o bairro que há 126 anos
não para de crescer

No dia 1º de fevereiro, Pirituba completa 126 anos de criação. Originário das grandes fazendas de café e de
cereais no século XIX, o bairro registra o início da sua história de desenvolvimento e progresso a partir da
inauguração da estação ferroviária em 1885. E há 38 anos o Rotary Club de São Paulo/Noroeste está
presente na região, participando do crescimento desse bairro tão especial. (Pág. 6).

Divulgado
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Programa de Coleta Seletiva
um bom negócio
para a sociedade e
o meio ambiente

(Pág. 7).

(Pág. 8).
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. Reuniões

Presidente: Maria Cristina da Silva
Vice-presidente: Hercules Guilardi
1ª secretária: Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2ª secretária: Ana Isabel Vergueiro Lobo
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2º tesoureiro: João Carlos dos Santos
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2º protocolo: Fabrízio Davide Pietro Torrini
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Rua Traipu, 91 - Perdizes
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. Comissões
Administração: Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social: Maria Bernadette Cola
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Fundação Rotária: Fabrízio Davide Pietro Torrini
Relações Públicas: Josino Bentes Monteiro
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Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
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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 - Hyeróclio 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
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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. Boletins
Asfar-SP, 4º trimestre/2010
RC Lavras, MG
RC Firmát, Argentina
RC Sullana/Piura, Peru
. Outras publicações
Revista Brasil Rotário/jan-2011

. E-mails

Fundado em 30 de agosto de 1972
De mãos dadas com a comunidade para servir melhor

Clube padrinho:
Rotary Club de São Paulo-Norte

"Acuso recibo boletin nº 23 desse club. Muchas graças,
amigos"
Claudia Faúndez Retamal, licenciada em
Comunicaciones, Relacionadora
Pública, Rotary Club San Cristóbal de Santiago, Chile

Presidente:
Maria Cristina da Silva
e-mail: cristinasilv@gmail.com
fone: 3672-1762

"Muchas gracias presidenta Maria Cristina y Celia. Recibí
conforme el interesante boletín de tu club. Un cordial
abrazo desde Sullana, Perú, Distrito 4460".
EGD Lucho Niño Olaya

1ª secretária:
Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
e-mail: dora.gerodetti@gmail.com
fone: 3865-4885

"Recebemos com prazer o boletim de notícias do seu clube.
Nós enviaremos o nosso e acreditamos que é um
elemento interessante para unir os clubes do
mundo. Hoje, os meios de comunicação permitem-nos
quase instantaneamente conhecer atividades de
rotariamos em suas comunidades de latitudes muito
distantes. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar
conosco seu boletim de notícias".
Horacio Cortés Luchesi, Rotary Club Firmát, Distrito
4940, Argentina
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo/Noroeste
reuniu-se em sessão ordinária dia 17 de janeiro
de 2011, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo os trabalhos sido abertos
pela presidente Maria Cristina da Silva, que
após os cumprimentos iniciais convidou a todos
para acompanhá-la no agradecimento às
bênçãos recebidas do Senhor na semana que
passou, pedindo proteção aos que farão o
cruzeiro marítimo na semana vindoura e
também aos que permanecerão em suas
atividades rotineiras. Em seguida, solicitou que
os presentes a acompanhassem na saudação
às bandeiras hasteadas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno
Leone que enunciou a composição da mesa
diretora dos trabalhos, conforme os lugares:
número 1 - presidente Maria Cristina da Silva;
número 2 - companheira Celia Morau e número
3, a primeira-secretária Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti, além de formular votos de
ótima reunião e bom jantar a todos os
presentes.
Expediente - A primeira-secretária Dora Maria
Leme P. Gerodetti informou que continuam
abertas as inscrições para a Conferência
Distrital programada para o mês de junho em
Águas de Lindóia, lembrando que o pagamento
pode ser feito em até cinco vezes;

disse, ainda, que a reunião da próxima
segunda-feira, dia 24 de janeiro, está suspensa
devido ao feriado municipal do dia 25 de
janeiro, e em razão da viagem marítima que a
maioria dos companheiros fará com o grupo do
governador do Distrito 4430, no período de 22 a
29 de janeiro. Finalizando, solicitou aos que
ainda não receberam, que retirem com ela seus
exemplares da última carta mensal do
Governador e da revista Brasil Rotário.
Companheirismo - Apresentado pelo
companheiro Vinicius Peppe Leone, que
relatou os aniversários e as datas
comemorativas da semana. Na sequência, a
presidente Maria Cristina da Silva solicitou ao
companheiro Orestes Gerodetti que fizesse a
leitura da notícia publicada no nosso último
boletim informativo sobre o convênio firmado
entre os governadores dos distritos 4420, 4430
e 4610 e a Prefeitura Municipal de São Paulo
que tem o objetivo de incrementar o programa
"Faça Mais por São Paulo". Ainda com a
palavra, Orestes Gerodetti agradeceu as
manisfestações de pesar externadas pelos
demais companheiros por ocasião do
falecimento da sua mãe, especialmente ao
padre Paulo Santana e Maria Bernadette Cola
que acompanharam o sepultamento;
finalizando, disse que oportunamente
informará a data da missa de 30º dia. Voltando
à tribuna, Dora Maria Leme P. Gerodetti
prestou solidariedade à família do
companheiro Alfredinho (Efrain
Alfred Spiguel) falecido no início do
ano e propôs um minuto de silêncio
em sua memória e às boas
lembranças que ele nos deixou. Por
sua vez, o companheiro Bruno Leone
fez menção à saúde do past
presidente Hyeróclio Eloy Pessoa de
Barros Neto. que se encontra
hospitalizado, que tem mantido
contato frequente com a sua esposa
e o filho, lembrando aos demais companheiros a importância da visita e
apoio aos seus familiares.

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinalvo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4

Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
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Relato da última reunião
Palavra livre - Dando continuidade aos
trabalhos, após o intervalo para o jantar, a
presidente Maria Cristina da Silva franqueou o
uso da palavra, tendo o companheiro Josino
Bentes Monteiro dirigido-se à tribuna para fazer
menção à repercussão que o boletim
informativo do nosso clube tem alcançado no
âmbito rotário nacional e internacional;
atualmente o nome e o símbolo do RCSP
Noroeste, disse ele, são destacados em
diferentes publicações de clubes co-irmãos de
outras localidades, entre elas do Peru, México
e Argentina. Prosseguindo, o past presidente
Josino sugeriu que se dê o nome de excompanheiros do Noroeste ao Troféu da Paz,
prestando-lhes, dessa forma, uma justa e
merecida homenagem. Concluindo, fez um
relato da reunião da semana passada, que
devido à situação atípica, ocorreu de modo
peculiar, mas obedecendo-se a escala
hierárquica e os preceitos estabelecidos pelo
Rotary, o que possibilitou um encontro bastante
proveitoso. A presidente Maria Cristina da
Silva, por sua vez, sugeriu que dada a
relevância das matérias publicadas na última
edição da revista Brasil Rotário, os
companheiros escolham um tema de interesse
para comentarem na próxima reunião. Feitas
as escolhas, os seguintes companheiros

sobre: Celia Morau - Reciclagem de lixo;
Adenilson Cristiano Belizário - Os novos
senhores da guerra; Josino Bentes Monteiro Desenvolvimento e Ética; Vinicius Peppe
Leone - Culinária no Rotary.
Encerramento - Nada mais havendo a ser
tratado e ninguém desejando fazer uso da
palavra, a presidente Maria Cristina da Silva
deu os trabalhos por encerrados, agradeceu
novamente a presença de todos e convidou-os
para a saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda
.

31 de janeiro
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

.

7 de fevereiro
Reunião ordinária
Tema: Companheirismo
20h30 - Carlino Ristorante

Saudade
. Os meios rotários estão consternados com a perda de um dos seus
companheiros mais estimados e admirados pela atuação sempre
entusiasmada que teve no Rotary Club. Hyeróclio Eloy Pessoa de Barros Neto
faleceu, aos 92 anos, no dia 22 de janeiro e foi sepultado no dia 23 no
Cemitério da Consolação, em São Paulo. Eloy, como era carinhosamente
chamado, iniciou sua trajetória do Rotary Club de Monte Aprazível, em 21 de
junho de 1961, clube ao qual se dedicou por muitos anos, tendo sido eleito o
11º presidente em 1969/70. Foi um companheiro de longa jornada no RCSP
Noroeste, tendo exercido a presidência no ano rotário de 1985/86. Formado
em advocacia, foi escrivão em Monte Aprazível, sua cidade natal e nos
cartórios de registro civil dos bairros do Limão e Perdizes, em São Paulo.
Deixa a esposa Maria de Lurdes, filho, nora e duas netas. São muitas as
manisfestações de condolências que o RCSP Noroeste continua recebendo
de várias regiões do País e do exterior pela perda do companheiro Eloy, entre
elas a do também companheiro Romano Iughetti, que assim se manifestou:
"Eloy soube como ninguém transmitir a todos nós como viver em paz e
amizade".

Companheirismo

Datas comemorativas

.

Janeiro

Dia 31, apaga velinhas Bianca (Bibi), neta
dos companheiros Hércules Guilardi e Naíde
Aparecida Santarelli Guilardi.

.

Quem comemora aniversário no dia 2 de
fevereiro é Gabriela, filha dos companheiros
Edinalvo Raimundo de Jesus e Elisete
Antunes.

Reflexão
Dez maneiras de bem viver o ano inteiro
. Caminhe de 10 a 30 minutos todos os dias,
sorrindo enquanto caminha
. Ore na intimidade com Deus, pelo menos 10
minutos cada dia, em segredo, se for
necessário
. Escute boa música todos os dias; é um
autêntico alimento para o espírito
. Ao levantar de manhã, fale: "Deus, meu Pai,
obrigado por este novo dia"
. Viva com os 3 Es: energia, entusiasmo e
empatia
. Participe de mais brincadeiras que no ano
passado
. Sorria mais vezes que no ano passado
. Olhe para o céu pelo menos uma vez por dia e
sinta a majestosidade do mundo que o rodeia
. Sonhe mais estando acordado
. Coma mais alimentos que crescem nas árvores
e nas plantas e menos alimentos
industrializados

. 24 - Dia da Previdência Social
Dia Nacional do Aposentado
Instituição do Casamento Civil no Brasil (1890)
. 25 - Dia do Carteiro
Criação dos Correios no Brasil (1663)
Dia da Conversão de São Paulo
Dia do Aniversário da cidade de São Paulo
457 anos
. 26 - Dia da Gula
. 27 - Dia do Orador
. 28 - Dia do Portuário
Dia do Comércio Exterior
. 29 - Dia do Jornalista
. 30 - Dia da Saudade
Dia Nacional dos Quadrinhos
. 31 - Dia do Hanseniano
Dia da Solidariedade
Dia Mundial do Mágico

Fevereiro
. 1º - Dia do Publicitário
. 2 - Dia de Iemanjá
Dia do Agente Fiscal
Dia de Nossa Senhora dos Navegantes
. 3 - 1ª Nave terrestre na Lua (1966)
. 4 - Nascimento de Luiz Vaz de Camões (1524)
. 5 - Dia da Papiloscopia
Dia do Datiloscopista
Dia do Ano Novo/Ano do Dragão
(calendário budista)
. 6 - Dia do Agente de Defesa Ambiental

Provérbio chinês
"Se você se conhece e conhece o seu adversário, em 100 batalhas vencerá todas.
Se você se conhece e não conhece o seu adversário, vencerá apenas a metade.
Mas, se você não se conhece, perderá todas".

Acontece na região
Pirituba festeja 126 anos
de história e progresso

A região que abrange o distrito de Pirituba, ao
lado do Jaraguá e São Domingos, na zona
noroeste da cidade de São Paulo, tem uma
população de aproximadamente 390 mil
habitantes, em uma área de 54,7 quilômetros
quadrados. Sua origem no século XIX deve-se
à existência de grandes fazendas de café,
sendo as principais a Fazenda Barreto, de
propriedade do médico resendense Luiz
Pereira Barreto, a Fazenda do brigadeiro
Tobias e a Fazenda Jaraguá.
Com grande influência política dos fazendeiros
e a grande importância do café, construiram a
estação para receber os carregamentos que se
destinavam ao porto de Santos.
O nome de Pirituba é o resultado da palavra
"piri", que significa vegetação de brejo e com o
aumentativo "tuba", que na língua tupi significa
"muito", Pirituba tem como referência histórica
a inauguração da estação de trem da
companhia inglesa São Paulo Railway, em 1º
de fevereiro de 1885.
A Fazenda Barreto, com a morte do seu
proprietário, em 1922, foi partilhada entre seus
herdeiros. Nesse mesmo ano foi loteada a
primeira partilha da Fazenda e em 1926 foi

loteada a segunda partilha.
Essas duas vilas, somadas ao núcleo inicial que
se desenvolveu ao lado da estação, vieram a se
constituir no núcleo principal de desenvolvimento
do bairro. Posteriormente, outras partes da
Fazenda Barreto foram loteadas dando lugar à
formação de novas vilas, como a Vila Bonilha, Vila
Zatt, Vila Maria Trindade, Vila Mirante e Jardim
São José.
O Parque São Domingos tem sua origem nas
fazendas do Coronel Anastácio de Freitas
Trancoso, que cultivava cereais, café e chá. Com
a morte do coronel em 1839, seus descendentes
venderam, em 1856, a fazenda ao brigadeiro
Rafael Tobias de Aguiar e à sua mulher Domitila
de Castro, a marquesa de Santos.
Em 1917, a Companhia Armour do Brasil compra
as fazendas Anastácio e Capuava; a área
destinada à criação de gado de corte foi dada à
Cia City, que urbanizou a região.
A partir de 1950, parte das terras são loteadas
pela Novo Mundo Investimentos Ltda., que as
adquiriu da Cia. Armour, dando origem ao Parque
São Domingos. O nome do bairro é em
homenagem ao santo católico, São Domingos
Sávio.
Atualmente, Pirituba é caracterizado como bairro
misto residencial e comercial, com boas ofertas
de serviços e de moradias, que atrai muitos
empreendimentos imobiliários. A população é na
maioria de classe média e a região destaca-se
pela quantidade de parques e áreas verdes, que
tem no Parque Estadual do Jaraguá a sua maior
referência turística. Outros pontos de destaque
do bairro são o Mercado Municipal, o Terminal
Rodoviário Urbano, a Casa de Nassau e o
Hospital Psiquiátrico Pinel.
(Pesquisa histórica e fotos: www.prefeitura.sp.gov.br)

Rotary Noroeste
. Fundado em 30 de agosto de 1972, o Rotary
Club de São Paulo/Noroeste acompanha há 38
anos o desenvolvimento do distrito
Pirituba/Jaraguá, além das regiões da Freguesia
do Ó, Vila Brasilândia e de Taipas. São regulares
as ações de cidadania, de saúde e de alcance
social que acontecem na região piritubana,
programadas ora diretamente pelo RC Noroeste
e também por seu clube afilhado, o RCSP Pirituba
e o Nucleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança que concentra sua
atuação na Vila Zatt. O RCSP Noroeste também
participa anualmente de eventos educacionais e
de benemerência em parceria com algumas
entidades específicas desses bairros.

Acontecimentos rotários
Mega almoço
beneficente
. O RC de Mafra,Portugal, realiza no dia 30 de
janeiro, em Achada, um mega almoço com o
objetivo de arrecar fundos para a edificação de
uma estátua em homenagem a João XXI, o único
papa português da Igreja Católica.

Divulgado lema do
Ano Rotário 2011/12

Fevereiro, mês
da compreensão
mundial
. No calendário rotário, fevereiro é o mês da
compreensão mundial. Este mês foi inicialmente
escolhido devido ao fato de que nele se celebra,
no dia 23, o aniversário de fundação do Rotary
International. Para comemorá-lo, os Rotary Clubs
são incentivados a apresentarem programas que
tenham por objetivo a promoção da
compreensão, da boa vontade e da paz entre os
povos. Incentiva-se, também, a implementação
de projetos de Serviços à Comunidade Mundial
em outras partes do mundo. Trata-se, também,
de um bom mês para se iniciar um Intercâmbio
Rotário da Amizade ou incentivar o apoio aos
programas da Fundação Rotária.

Noroeste é
destaque no Peru
. Esta notícia antes era prerrogativa do
governador eleito ao retornar da Assembléia
Internacional. Depois de ter confirmada sua
indicação, realizava uma cerimônia para dar
conhecimento do lema do ano. Hoje, com a
globalização, a notícia é divulgada para o mundo
no mesmo instante em que acontece a
Assembléia. Dessa forma, já se conhece desde
janeiro o lema para o ano rotário 2011/12: Busca
dentro de ti para abrazar a la Humanidad".
(Publicado no El Turicarami, boletim informativo
do RC Sullana, Peru, edição de 18/1/2011).

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?

. Algumas ações do nosso clube têm sido
destacadas no Peru por meio do boletim
informativo do RC de Sullana, da localidade de
Piura. Na penúltima edição, de 18 de janeiro, a
publicação El Turicarami reporta notícia, em
tradução de Suzy Muro, sobre o convênio
assinado pelos governadores dos Rotary Clubs
de São Paulo, Distritos 4420, 4430 e 4610, com a
Prefeitura para realizações conjuntas em
benefício da capital paulista. Na mesma edição, é
transcrita a Oração do Líder Rotário, que
publicamos em nosso último boletim informativo.

Utilidade Pública
Coleta Seletiva
Participar é exercer a cidadania
Importância do programa abrange seu caráter social e
a preocupação ambiental
. No município de São Paulo, o Programa de Coleta Seletiva é regulamentado pelo decreto nº 48799, de 9/10/2007 e conta com 20
Centrais de Triagem que possibilitam a geração de renda, emprego e inclusão social para cerca de 1.000 pessoas que estavam à
margem da sociedade. A importância do programa não se restringe ao seu caráter social, afinal de contas, a preocupação ambiental
acompanha as diretrizes que norteiam a coleta seletiva.

Atendimento
Atualmente, dos 96 distritos existentes na cidade, 74 são contemplados pela Coleta de Materiais Recicláveis realizada pelas Centrais e
pelas Concessionárias, ficando a sua coordenação sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços, por intermédio do
Departamento de Limpeza Urbana - LIMPURB, estabelecendo normas e procedimentos para sua implementação, gerenciamento,
fiscalização e controle.

Pontos de Entrega Voluntária (PEV)
Entre os equipamentos utilizados na Coleta Seletiva, são 3811 PEV´s instalados em locais específicos e a implantação da
conteinerização através da instalação de PEV´s (Pontos de Entrega Voluntária) de 1.000 litros a 2.500 litros para material reciclável, em
estacionamentos de bancos, supermercados, escolas municipais, estaduais e particulares, universidades e condomínios.

Como participar?
Na zona noroeste, 70% do bairro de Pirituba e parte da Freguesia do Ó são contemplados pela coleta porta-a-porta e o munícipe pode
participar do programa da seguinte forma: os resíduos poderão ser disponibilizados em vias públicas: o procedimento é correto, pois o
dia e período de coleta seletiva diferem da coleta dos resíduos orgânicos. Não é necessária a separação do material reciclável por tipo,
que são separados pelas cooperativas nas Centrais de Triagem. O municípe só precisa separar o material seco do úmido e disponibilizálo no dia e período da coleta (na região de Pirituba é feita às terças-feiras, no horário comercial). A concessionária autorizada é a
Cooperativa Crescer, localizada à Rua Joaquim Oliveira Freitas, 325, Parque São Domingos, fone: 3902-3822.

Dicas de como separar o lixo para coleta
. plásticos - lave-os bem para que não fiquem restos do
produto, principalmente no caso de detergentes e xampus, que
podem dificultar a triagem e o aproveitamento do material
. vidros - lave-os bem e retire as tampas
. metais - latinhas de refrigerante, cerveja e enlatados devem
ser amassados ou prensados para facilitar o armazenamento
. papeis - podem se guardados diretamente em sacos plásticos
Importante: não é necessária a separação do material
reciclável por tipo, somente separar o material seco do úmido.
Materiais recicláveis
Os materiais mais comuns encontrados no lixo urbano e
que podem ser reciclados são:
- plásticos (garrafas, embalagens de produtos de
limpeza, potes de cremes e xampus, tubos e canos,
brinquedos, sacos, sacolas e saquinhos de leite, isopor)
- alumínio (latinhas de cerveja e refrigerante,
esquadrias e molduras de quadros)
- materiais ferrosos (molas e latas)
- papel e papelão (jornais, revistas, impressos em geral,
papel de fax, embalagem longa-vida)
- vidro (frascos, garrafas, vidros de conserva)
- materiais não recicláveis: vidros pirex e similares;
acrílico; lâmpadas fluorescentes; papeis plastificados,
metalizados ou parafinados (embalagem de biscoito,
por exemplo); papéis carbono, sanitários, molhados ou
sujos de gordura; fotografias, espelhos; pilhas e baterias
de celular (devem ser devolvidas ao fabricante); fitas e
etiquetas adesivas.

Rotary preocupa-se
com o problema
. A produção de lixo urbano é uma das maiores
preocupações da sociedade, dos organismos
governamentais e dos ambientalistas de todo o
mundo e no Brasil a questão também é tratada de
modo consciente, buscando-se soluções que
atendam às necessidades da população e
preservem o meio ambiente. Os Rotary Clubs,
atentos ao problema, têm promovido ações de
incentivo e de conscientização em várias
comunidades do País na busca de alternativas que,
se não ofereçam soluções definitivas, ao menos
reduzam significativamente a produção do lixo
urbano. Os programas de coleta seletiva têm
apresentado resultados satisfatórios nos grandes
centros urbanos, como é o caso da cidade de São
Paulo onde a reciclagem já é um negócio lucrativo e
de grande alcance social.

