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RCSP Noroeste será homenageado no
Parque Estadual do Jaraguá

Para retribuir homenagem recebida no ano passado pelo
RCSP Noroeste, a direção do Parque Estadual do Jaraguá
promove solenidade em comemoração ao Dia do Rotary e
destaca participação do Noroeste na programação de
cinquentário do Parque. Os eventos acontecem,
respectivamente, dias 23 de fevereiro e 3 de maio.
(Pág. 4)

Assembléia Internacional
debate aumento do
quadro social do Rotary
(Pág. 8)

Aniversário de Pirituba
é comemorado com
duas sessões solenes
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novos clubes".
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 7 de fevereiro, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
agradecendo a presença de todos e convidando
para o momento de oração pelas bênçãos recebidas
na semana e pelas graças que o Senhor nos
concede, diariamente. Em seguida, solicitou que os
companheiros 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: nº 1 - presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2 - segunda-secretária
Anna Isabel Vergueiro Lobo; nº 3 - companheiro
Nicolau Simon, do RCSP-Leste; citando, ainda, a
presença dos convidados: Jaquelina Naldoni e João
Naldoni, do RCSP-Freguesia do Ó; Domingos
Damian, do RCSP-Leste e Patrícia Ferreira Felipe,
gestora do Parque Estadual do Jaraguá.
Expediente - A segunda-secretária Anna Isabel
Ve r g u e i r o L o b o t r a n s m i t i u a o s d e m a i s
companheiros os convites recebidos do RCSPPirituba, que realiza reunião festiva amanhã, 8 de
fevereiro, no Espaço Antares, em comemoração ao
seu 12º aniversário de fundação; do RC Santa
Isabel, que promove um "boi no rolete", sábado, dia
12 em um sítio naquela localidade; bem como
relatou a presença da presidente Maria Cristina da
Silva e da primeira-secretária Dora Maria Leme P.
Gerodetti na reunião de abertura dos trabalhos
deste ano da ASFAR-SP, dia 1º de fevereiro, na sede
da entidade, no Pacaembu.
Em aparte, a presidente Maria Cristina da Silva
relatou a reunião havida dia 3 de fevereiro, no
Colégio Rio Branco, com o EGD Paulo Eduardo
Fonseca, governador-assistente da Área 8,
companheiro Chucrallah El Tayar e alguns
presidentes de clubes do Distrito 4430, ocasião em
que foi debatida a questão do quadro social; apesar
do número de participantes não ter correspondido à
expectativa, foi uma reunião interessante e muito
proveitosa, tendo o governador Paulo Eduardo
solicitado aos companheiros presidentes
fortalecedores que procurem tornar as reuniões de

seus clubes mais atrativas, criando eventos
interessantes que agradem não só aos
companheiros como também seus convidados.
Disse a presidente Maria Cristina que o intuito
principal daquele encontro foi incentivar os
rotarianos de cada clube para que identifiquem no
seu rol de amizades pessoas com o perfil e o
comprometimento rotários.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Francisco Miguel Vaz de Lima, que anunciou os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana, bem como relatou o evento de abertura dos
trabalhos deste ano da ASFAR-SP, ocorrido dia 1º de
fevereiro.
Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini teceu algumas considerações sobre a
necessidade de aumento do quadro social da
maioria dos clubes rotários não só do nosso distrito,
como, também, de outras localidades. No seu
entendimento, é preciso uma reflexão profunda
sobre a instituição, como ela é vista pela sociedade
moderna e de que maneira deve-se agir para atrair
novos associados; disse mais, se o caminho seria a
abertura de novos clubes com poucos sócios ou a
união de determinados clubes, mantendo-se todos
os companheiros; no seu entendimento, o desafio
que se coloca é o de encontrar fórmulas mais
criativas para atrair novos sócios. Solicitando aparte,
Domingos Damian, do RCSP-Leste endossou as
palavras do companheiro Fabrizio, dizendo, ainda,
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
que a maioria dos clubes enfrenta, atualmente, a
dificuldade de aumentar o quadro social e uma das
razões é o desinteresse dos jovens e a situação
econômica que afeta a classe média, por isso
considera importante a reflexão sobre essa questão.
Finalizando, sugeriu, como solução plausível, a
aglutinação dos clubes de determinadas regiões que
passariam, assim, a promover suas ações em
conjunto.
Assuntos diversos - Dando sequência aos
trabalhos, a presidente Maria Cristina da Silva
passou a palavra ao past presidente Josino Bentes
Monteiro que, inicialmente, teceu algumas
considerações sobre os critérios vigentes no Rotary
International para admissão de novos sócios, que
prioriza a representatividade dos eventuais
candidados. Disse, ainda, que considera importante
a valorização da presença de companheiros de
outros clubes às nossas reuniões e vice-versa e
assim sendo, para homenagear os companheiros
visitantes de hoje, fez a entrega do troféu "Hyeróclio
Eloy Passos de Barros Neto" a Domingos Damian e
Nicolau Simon, do RCSP-Leste, e ao casal
Jaquelina e João Alberto Naldoni, do RCSPFreguesia do Ó, aos quais cumprimentou e
agradeceu a deferência da visita.

Após o intervalo do jantar, a presidente Maria Cristina
da Silva fez a apresentação da convidada Patrícia
Ferreira Felipe, gestora do Parque Estadual do
Jaraguá que, por sua vez, iniciou a explanação
agradecendo a oportunidade de participar dessa
reunião e informando os motivos da sua visita. Disse
ela que o primeiro contato que teve com o RCSPNoroeste foi no ano passado quando o Pico do
Jaraguá, eleito uma das sete maravilhas da região,
no concurso promovido pelo nosso clube, recebeu
uma placa alusiva ao evento; e que a sua intenção é
fixar essa placa em um lugar de destaque no Parque
no próximo dia 23 de fevereiro, quando é
comemorado o aniversário de fundação do Rotary
International. Prosseguindo, disse que em maio
ocorrerão as festividades do cinquentenário do
Parque Estadual do Jaraguá e que já está
elaborando a programação, estando previstas
exposições de arte, palestras, shows e o plantio de
árvores, formulando, desde já, convite para que o
RCSP-Noroeste tenha participação especial no
evento. Prosseguindo, a gestora Patrícia Ferreira
Felipe fez a entrega formal do ofício-convite à
presidente Maria Cristina para que o nosso clube

faça parte do Conselho Consultivo do Parque
Estadual do Jaraguá a ser constituído por
representantes de ONGS, associações e entidades
expressivas da região. Considerando o interesse
dos presentes por aquela área de preservação
ambiental da cidade de São Paulo, a gestora do
parque fez uma explanação sobre a história, a
criação, o desenvolvimento, a vegetação típica,
como funciona e os atrativos que o Parque Estadual
do Jaraguá, uma das mais importantes áreas verdes
da capital, oferece aos visitantes e turistas.
Palavra livre O
companheiro Domingos
Damian, do RCSPLeste, formulou convite
para participarmos da
solenidade de 60º
aniversário do seu
clube, que será
realizada no próximo dia
17, às 20 horas, no
Edifício Rio Branco. O
também companheiro
João Alberto Naldoni, do
RCSP-Freguesia do Ó,
Convidou para a palestra que o psicólogo Mauro
Rinaldi ministrará amanhã em seu clube. A
presidente Maria Cristina da Silva relembrou o
convite enviado pelo RCSP-Pirituba para a sua
reunião festiva de aniversário, que acontecerá
amanhã no Espaço Antares; solicitou, ainda, que os
interessados façam rapidamente sua inscrição para
a Conferência Distrital, em Águas de Lindóia, pois
as reservas no hotel Monte Real Resort são
limitadas. Finalizando, informou que na próxima
reunião, dia 14 de fevereiro, o nosso companheiro
Edinalvo Raimundo de Jesus, proferirá palestra
sobre Contabilidade como Ferramenta de Gestão, e
que todos nós devemos prestigiá-lo e trazer
convidados.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado,
a presidente Maria Cristina da Silva agradeceu a
presença dos companheiros dos clubes co-irmãos,
da convidada Patrícia Ferreira Felipe pela
interessante explanação que nos ofereceu, e deu os
trabalhos por encerrados solicitando a todos que a
acompanhassem na saudação rotária às bandeiras
hasteadas.

RCSP-Pirituba comemora aniversário
com grande reunião festiva

Bruno Leone, Maria Cristina da Silva (RCSP NO), governador
Paschoal Flavio Leardini e sua esposa Vera, Norma Testa Garcia,
presidente do RCSP Pirituba e Ronaldo Garcia

Agenda
. 14 de fevereiro
Reunião ordinária
Palestra: Contabilidade como ferramenta de gestão
Com Edinalvo Raimundo de Jesus
20h30 - Carlino Ristorante
Prestigie e traga seus convidados
. 21 de fevereiro
Reunião ordinária
Entrega e análise da pesquisa do Projeto Quantum
Por Natalia Leardini
20h30 - Carlino Ristorante
. 23 de fevereiro
Solenidade em homenagem ao Dia do Rotary
Instalação placa "Sete Maravilhas da Região Noroeste"
Atividades cívicas e recreativas
Parque Estadual do Jaraguá
Rua Antonio Cardoso Nogueira, 539 (acesso pelo
Km 18 da Via Anhanguera)
A partir das 10 horas
Participe e leve seus familiares e convidados
. 2 de março
Sessão solene em homenagem ao Dia do Rotary
18h30 - Câmara Municipal de São Paulo
Palestra do professor Luiz Marins e coquetel, no
encerramento

. O nosso afilhado, RCSP-Pirituba
comemorou seus 12 anos de fundação com
uma movimentada reunião festiva
comandada pela presidente Norma Testa
Garcia, dia 8 de fevereiro, no Espaço Antares.
Noventa e seis pessoas participaram do
evento, sendo 86 adultos e 10 menores, prova
do congraçamento familiar existente entre os
rotarianos daquele simpático bairro. A reunião
festiva teve, ainda, a presença do governador
do Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini,
que enalteceu a meta alcançada pelo RCSP
Pirituba de conquistar três títulos Paul Harris,
entregues na ocasião aos homenageados
Afonso Patrício, Maria Novelli e Ilde Piro.

Companheirismo
. Na terça-feira, dia 15 de fevereiro, quem aniversaria é
Mariana, filha dos companheiros Naíde Aparecida e
Hércules Guilardi.
. E na quarta-feira, 16 de fevereiro, é dia de cumprimentar
a aniversariante Eudima
Basilio dos Reis Monteiro, esposa do nosso
companheiro Josino Bentes Monteiro.
. O nosso companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini
comemora aniversário na sexta-feira, dia 18 de fevereiro.

Reflexão
. No Caminho, não há obstáculos, há apenas o Caminho".
(Monja Coen)
. "Não busco recompensa alguma, nem mesmo renascer
num paraíso, procuro, porém, o bem dos homens, procuro
reconduzir os que saíram do Caminho, alumiar os que
vivem nas trevas e no erro, banir do mundo toda pena e
sofrimento".
(Sakyamuni)

Acontece na região
Pirituba comemora aniversário
com duas sessões solenes
. O bairro de Pirituba comemora em fevereiro 126 anos de fundação e para lembrar a data estão
programadas duas sessões solenes da Câmara Municipal de São Paulo, em locais distintos, no próprio
bairro. A primeira sessão acontece dia 18 de fevereiro, terça-feira, com início às 19h30, na sede da
Associação Comercial de São Paulo-Distrital Noroeste, Rua Luiz Braile, nº 8. A iniciativa é do vereador
Eliseu Gabriel, que prestará homenagem a comerciantes e autoridades da região. E mais uma sessão
solene da Câmara Municipal de São Paulo está marcada para o dia 21 de fevereiro, desta vez na Casa de
Nassau (Sociedade Holandesa de São Paulo), à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4123, com
início às 19h30. O evento, já bastante tradicional, acontece por propositura do vereador Claudinho de
Souza e homenageia moradores antigos, pessoas e entidades que têm atuação destacada em pról do
desenvolvimento do bairro.

Ampliada, Casa de Cultura
Salvador Ligabue ganha anfiteatro
. Após passar por reforma, a Casa de Cultura Salvador
Ligabue, na Freguesia do Ó, ganha novo auditório,
construído em uma área anexa, que estava desativada. O
equipamento oferece mais comodidade aos
frequentadores de shows, palestras, eventos e outras
atividades oferecidas gratuitamente no local. O anfiteatro,
com acessibilidade e mezanino, tem capacidade para
receber mais de 100 pessoas, além de salas multiuso e
camarins. A inauguração aconteceu domingo, 13 de
fevereiro, com show do cantor e compositor Silvio Brito.
A Casa de Cultura Salvador Ligabue fica no Largo da
Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215; telefone: 3931-8266.

Datas comemorativas
Fevereiro
14 - Dia do Amor e da Amizade
15 - Dia Mundial da Hanseníase
16 - Dia do Repórter
17 - Dia da Constituição da Comissão
Especial contra Crimes de Tortura
. 18 - Dia da Unidade Nacional
.
.
.
.

.
.

19 - Dia do Esporte e do Esportista

.

21 - Dia da Conquista de Monte Castelo
Dia do Cumpra-se (1821)
Dia Internacional da Língua Materna

20 - Criação do Correio Aéreo Nacional
(1931)

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?

Acontecimentos rotários
Homenagem ao
Dia do Rotary
. Para comemorar o Dia do Rotary, a Câmara
Municipal de São Paulo promove uma sessão solene
dia 2 de março. Consta, ainda, da programação
palestra do professor e motivador Luiz Marins sobre
"O espírito da liderança para fortalecer comunidades
e unir continentes". O Dia do Rotary foi instituído
pela lei municipal número 9976, de 4/10/1985, de
autoria do vereador Alfredo Martins e por iniciativa do
vereador Gilson Barreto. No final do evento, será
servido coquetel, no salão nobre do Palácio
Anchieta.Dia 2 de março, quarta-feira, 18h30.

A idéia é facilitar o pagamento para que o maior
número possível de brasileiros possa participar da
convenção e desfrutar das belezas da capital
portuguesa. Os eventuais interessados em obter
mais informações sobre o evento podem entrar em
contato com o companheiro Otoniel Santos Neto, do
RC de Curitiba-Portão, e-mail:
otonielrotary@terra.com.br

Participe da Conferência Distrital
em Águas de Lindóia

Encontro rotário
da amizade
. O Distrito 4430 realiza o Encontro Rotário da
Amizade no período de 24 a 27 de março deste ano,
em Buenos Aires, Argentina. Constam da
programação três noites em hotel, com café da
manhã, city tour, encontro com companheiros em
Buenos Aires, transporte para o encontro, passagem
aérea São Paulo/Buenos Aires/São Paulo, transfer
in/out; opcional e show de tango, dependendo da
programação dos companheiros de Buenos Aires.
O evento é considerado importante Programa
Estruturado do Rotary e proporciona uma agradável
experiência de companheirismo internacional.
Informações e reservas com Daisy ou Sylvana,
t e l e f o n e : ( 11 ) 3 7 9 7 - 7 5 5 0 e n o e - m a i l :
vendas@fernandolucio.com.br

Convenção do Rotary International
será em Lisboa
. A convenção do Rotary International será
realizada em Lisboa, Portugal, entre os dias 23 e 26
de junho de 2013. E um grupo de brasileiros já se
prepara para oferecer aos rotarianos uma viagem
agradável e em condições econômicas favoráveis.

Livros de PPRI abordam
eliminação da Pólio
. O past presidente do Rotary
International, Frank Devlyn, tem
cinco livros editados, nos quais
aborda o tema da eliminação da
poliomielite em todo o mundo. As
informações sobre esses livros estão
sendo divulgadas pela companheira
Letícia Parra Toledo, do RC do
México e Roti Chair 2009/11 Rotarians On The Internet Fellowship.
Ela convida todos os rotarianos a
visitar o Portal Rotário Mexicano
(www.rotarymexico.org) onde os
interessados encontram dados sobre
os livros na versão em espanhol.
Podem, também, acessar o site em
espanhol do próprio past presidente Frank Devlyn,
www.frankdevlyn.org.mx

. A XX Conferência Distrital Dante Galvanese
Amato este ano acontecerá de 9 a 12 de junho, no
Hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindóia.
Considerada a conferência do bem-estar, a
programação está sendo elaborada com bastante
esmero para corresponder à expectativa dos
rotarianos do distrito 4430. Garanta o seu lugar,
fazendo já sua reserva no hotel sede do evento e
pague em cinco vezes. As inscrições podem ser
feita no site: www.rotary4430.org.br ou com o
companheiro designado pela presidência de cada
clube.

Rotary International
Cuidado com o Quadro Social
é alertado em Assembléia

O Quadro Social do Rotary International foi o
tema central dos debates no terceiro dia da
Assembléia Internacional em desenvolvimento
na cidade de San Diego, Califórnia, EUA, pelo
Rotary International com os 532 governadores
dos Distritos Rotários em todo o mundo,
reunidos no treinamento que é realizado
anualmente visando a preparação dos novos
líderes para a gestão 2011-2012. "Precisamos
de uma explicação sobre a dificuldade no
crescimento do número associativo",
questionou o diretor de Rotary International,
John C. Smarge, que falou sobre o
Desenvolvimento do Quadro Associativo
(DQA), em plenária. "De 2003 a 2010
crescemos, apenas, 226 rotarianos no mundo
todo", disse para surpresa geral dos
participantes. "Isto danifica a Imagem Pública
de nossa organização", constatou.
Segundo John C.Smarge esse crescimento é
preocupante em razão de que em 2003 a
organização atingiu 1,2 milhão de associados
com 31.551 clubes rotários. Sete anos depois,
são os mesmos 1,2 milhão com 34.103 clubes
rotários, com 2.552 clubes a mais, porém com
apenas 226 rotarianos de diferença. "Números
baixos para uma instituição como o Rotary
International", reforçou. "Parecemos um balde
velho em que não conseguimos carregar muita
água", comparou ao sugerir aos novos
dirigentes rotários, que passem a enxergar os
associados como clientes. "Temos que
começar a pensar como empresa, igual
fazemos em nossas atividades profissionais",
sugeriu. "O Rotary é aquilo que oferece?",

perguntou ao reforçar a necessidade de que é
preciso compreender o que o Rotary é. "A
pergunta não é o que somos e sim quem é o,
Rotary", falou ao apontar uma conclusão: "O
Rotary é a soma de capital humano que tem",
disse ao ser aplaudido e elogiado pelas
colocações que fez. Katie Ischkin, associada do
Rotary Club de South Metro Minneapolis
Evening, Minesota, EUA, também teve a
oportunidade de expor alguns pontos de vista
interessantes quanto ao quadro social do
Rotary International, principalmente quando
apresentou a versão da nova geração da qual
ela faz parte em razão da pouca idade que tem.
"Continuamos sendo vistos como um clube de
pessoas antigas", afirmou ao mostrar as
estatísticas que apontam: 2% com idade até 30
anos; 11% com menos de 40 anos e 68% com
mais de 50 anos de idade. "Os clubes precisam
manter a essência do Rotary International; viver
a realidade de mudança e se abrir para as
experiências de novos rotarianos. "A tecnologia
é um instrumento de mudança", falou ao citar os
sites de relacionamento (Facebook e Skype)
como sendo excelentes alternativas e
comentou exemplos positivos que
aconteceram no clube onde é associada e
presidente. "É possível ter reuniões: tradicionais, de companheirismo e com programas", disse ao sugerir algumas mudanças para
atrair os jovens para a organização. "Jovem
gosta de desafios", ensinou.
Ao se reunirem nas salas de discussões os
governadores eleitos do Rotary International
foram alertados para os devidos cuidados no
ingresso de novos associados, apontado como
"o provável" problema da saída. "Muitos
associados deixam os clubes por não terem
perfil rotário", comentou o instrutor Altimar
Augusto Fernandes, do Distrito 4420. "No
desespero de aumentar não estamos
preparando os novos associados como
deveríamos", disse ao promover debates
produtivos entre os novos dirigentes que
constataram a preocupação com o quadro
social.
Autor: Marcio Cavalcanti Medeiros,
governador eleito do RC Marília-Pioneiro,
São Paulo, Distrito 4510.

