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Rotary International
celebra em fevereiro
106 anos de fundação

No dia do Rotary,
o Noroeste será
homenageado no
Parque Estadual
do Jaraguá
(Pág. 7)

Dia 23 de fevereiro, as homenagens ocorrem em várias partes do
mundo. O presidente do RI, Ray Klinginsmith, tocará o sino de
fechamento do dia na Bolsa de Valores de Nova York. (Pág. 8)
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E-mails
"Parabéns pelo boletim informativo muito
bem elaborado. Na primeira
oportunidade pretendo visitar seu clube e
estamos de braços abertos
para recebê-los, também, aqui. Somos o
Rotary Club de Lins-Sul, 23 associadas,
só mulheres: nossas reuniões são às
terças-feiras no Restaurante There Massas,
às 20 horas; fica na entrada da cidade,
chegando pela Rodovia Marechal Rondon.
Felicidades".
Madeleine Ferraz Nascimento,
presidente do RC de Lins-Sul, SP
"Olá, companheira Celia. Parabéns pelo
boletim".
Jefferson Carvalho, presidente do
RCSP-Freguesia do Ó
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 14 de fevereiro, no espaço
de eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
convidando a todos para um momento de oração
pelas bênçãos recebidas na semana que passou e
pedidos de uma nova semana de paz e bons
trabalhos em prol do bem comum. Solicitou, em
seguida, que os presentes a acompanhassem na
saudação rotariana 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
Edinalvo Raimundo de Jesus, palestranteconvidado nesta reunião; nº 4 - presidente do
RCSP-Norte, Alexandre Ferreira Martins e nº 5 governador-assistente da Área 8, Chucrallah Salem
El Tayar; Prosseguindo, o diretor de protocolo
agradeceu a presença dos convidados: Mario
Mangini, do RCSP Norte; Elisete Antunes, esposa
do nosso companheiro Edinalvo Raimundo de
Jesus; e das seguintes pessoas: Joaquim Antunes,
Ercilia O. Antunes, Airton N. Dias Peres, Eliana
Cecilia Antunes Peres, José Ricardo M. Gomes,
Fabio Boatini Kinabbon, Tiago Nusiara, Alexandre
Ferreira Mathias, Mario José Schimidt e Reinaldo
Russo Junior.

Expediente - A segunda-secretária Anna Isabel
Vergueiro Lobo transmitiu aos demais companheiros
os convites recebidos para a solenidade de 60º
aniversário do RCSP-Leste, que acontecerá dia 17
de fevereiro, no Colégio Rio Branco; reiterou a
necessidade de se agilizar as inscrições para a
Conferência Distrital que será re alizada no período
de 9 a 12 de junho, no Monte Real Resort, em Águas
de Lindóia; retransmitiu o convite para que os
companheiros do Noroeste participem da
solenidade cívica em menção ao Dia do Rotary, que
acontecerá dia 23 de fevereiro no Parque Estadual
do Jaraguá, quando o nosso clube será o principal
homenageado; finalizando, lembrou aos
interessados o Encontro Rotário da Amizade,
promovido pela Governadoria do Distrito 4430, de 24
a 27 de março, em Buenos Aires, Argentina.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Vinicius Pepe Leone que relacionou os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana de 14 a 20 de fevereiro.
Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini apresentou, especialmente aos
convidados que participam pela primeira vez da
nossa reunião, uma síntese do que o Rotary
International, divulgando dados de quantos somos 1,3 milhão espalhados pelos cinco continentes;
disse, ainda, que em todos os clubes rotários do
mundo acontecem reuniões semanais de
confraternização, prática do companheirismo e
prestação de contas das atividades realizadas.
Prosseguindo, ressaltou que os Rotary Clubs
prestam serviços à comunidade por meio de projetos
de subsídios equivalentes ou simplificados,
aprovados pela Fundação Rotária; das ações de
combate à poliomelite em diferentes partes do
mundo onde a doença ainda não foi erradicada,
sendo esta a campanha de maior alcance do Rotary
International. Os clubes também desenvolvem
projetos específicos com seus próprios recursos,
citando como exemplo o bingo beneficente e serviço
de pizza promovido pelo RCSP-Noroeste, em
outubro de 2010 e que possibilitou a doação de um
(cont. na pág 4)
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refrigerador e um fogão industrial ao NRDC Vida e
Esperança; lembrou, também, da Semana da
Criança, outro evento significativo que promovemos
no ano passado, além de participarmos com
frequência de eventos específicos em parceria com
outros clubes do Distrito 4430 e entidades
assistenciais da nossa região. Sobre a Fundação
Rotária, o companheiro Fabrizio destacou que seu
objetivo é exclusivamente o de arrecadar fundos
para aplicação nos projetos e programas específicos
apresentados pelos clubes e, sendo assim, quem
quiser prestar determinado serviço à comunidade,
por meio de um programa estruturado, os clubes
rotários são o melhor caminho que existe.
Finalizando, informou que para comemorar o
aniversário do RI, dia 23 de fevereiro, a Fundação
Rotária lançou uma campanha especial: todas as
doações feitas exclusivamente nessa data,
independente do valor da contribuição, serão
computadas em dobro para efeito de pontuação aos
títulos Paul Harris; e reiterou o convite para os
visitantes, especialmente os jovens, voltem em
outra oportunidade para conhecer melhor o Rotary e
o nosso clube.
Assuntos diversos - Dando sequência aos
trabalhos, a presidente Maria Cristina da Silva
passou a palavra ao companheiro Josino Bentes
Monteiro, que após tecer algumas considerações
sobre os conceitos rotários e a valorização da troca
de experiência entre companheiros de outros
clubes, fez a entrega do troféu "Hyeróclito Eloy
Pessoa de Barros Neto" a Alexandre Ferreira
Martins, presidente do RCSP-Norte, Mario Mangini,
do RCSP-Norte e Chucrallah Salem El Tayar,
governador-assistente da Área 8 do Distrito 4430.

ou de outro, todos praticam contabilidade, seja
elaborando o orçamento doméstico ou no ambiente
de trabalho. Com muitas ilustrações, falou sobre o
histórico da evolução da contabilidade através dos
tempos, o que é contabilidade, interferências fiscais,
elaboração do plano de contas, elaboração de
balancetes, leitura de balanços, registros contábeis;
explicou, passo a passo, o processo contábil de uma
empresa, definindo termos técnicos em linguagem
simplificada e acessível aos leigos e esclareceu as
dúvidas mais recorrentes para a maioria não
familiarizada com o tema. Ao final, foi muito
aplaudido pela qualidade da explanação,
considerada uma verdadeira aula de contabilidade
que nos propiciou.

Palavra livre - O presidente do RCSP-Norte,
companheiro Alexandre Ferreira Martins, agradeceu
o convite para participar desta reunião do Noroeste,
que é seu afilhado, e convidou para a palestra
interdistrital que promoverá em conjunto com os
RCSP Cantareira e Imigrantes, dia 2 de março, às 20
horas na sede da Fundação de Rotarianos de São
Paulo. O intuito da palestra "Vencendo ao Sabor do
Vento", a ser proferida pelo bi-campeão olímpico e
octa-campeão mundial de Iatismo na classe Laser,
Robert Scheidt, é angariar recursos para compra de
um barco adaptado destinado a um atleta
paraolímpico, que está se preparando para disputar
a próxima Paraolimpíada.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva agradeceu a
presença dos companheiros dos clubes co-irmãos,
dos convidados que prestigiam esta reunião,
cumprimentou o companheiro Edinalvo Raimundo
de Jesus pelo esmero da palestra que nos ofereceu,
e deu os trabalhos por encerrados convidando a
todos para a saudação final às bandeiras hasteadas.

Palestra - Após o intervalo do jantar, a presidente
Maria Cristina da Silva passou a palavra ao
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus para que
proferisse a palestra "Contabilidade como
ferramenta de gestão", preparada especialmente
para esta reunião. O companheiro Edinalvo, que é
experiente profissional da área, iniciou falando da
importância da contabilidade na vida das pessoas
físicas e das empresas, lembrando que de um modo

Agenda

RCSP-NO formaliza parceria com o
SESCON e a Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi"

. 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

. 28 de fevereiro
Reunião ordinária
Participação: Maria Aparecida de Moraes
Gomes Pereira
(Cidinha do Rotary)
20h30 - Carlino Ristorante

. 2 de março
Sessão solene em homenagem ao
Dia do Rotary
18h30 - Câmara Municipal de
São Paulo - Salão Nobre
Palestra do professor Luiz Marins e
coquetel, no encerramento

. O SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias e
Pesquisas do Estado de São Paulo e o RCSP-Noroeste
assinaram no dia 15 de fevereiro o contrato de parceria em
prol da Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi". O
documento foi assinado pela presidente do Noroeste, Maria
Cristina da Silva, e o presidente do SESCON-SP, José
Maria Chapina Alcazar, que também é rotariano e tomou
conhecimento da Campanha do Pé Calçado por meio do
companheiro Manoel de Oliveira Maia, diretor da Comissão
de Responsabilidade Social do SESCON e filiado ao
RCSP-Alto de Pinheiros.
O SESCON promove outras campanhas e projetos de
alcance social como as do alimento, agasalho, brinquedos
e reciclagem e agora se empenha com sucesso na
Campanha do Pé Calçado do RCSP-Noroeste.
Participaram, também, do ato de assinatura do contrato de
parceria os companheiros Bruno Leone, Hercules Guilardi
e sua esposa Naíde que, emocionados, contaram um
pouco de como era o Marcelo e porque a campanha tem
seu nome. Também presentes ao ato, os diretores do
Sindicato, EGD Salvador Strazzeri e Alaíde Vitorino. Foi um
momento especial, de alegria e muita emoção para todos,
pelo amor que dedicam a tudo que fazem em pról dos mais
necessitados.

Companheirismo
. Dirley e Dilermando, filhos do nosso companheiro
Josino Bentes Monteiro, aniversariam dia 23 de
fevereiro.
. Na segunda-feira, 21 de fevereiro, será
comemorado o aniversário da senhora Lidia Leone,
respectivamente, mãe e avó dos nossos
companheiros Bruno Leone e Vinicius Pepe
Leone.

Acontece na região
Evento beneficente
da Maçonaria
. A Loja Maçônica Estrela da Lapa nº 7,
por seus obreiros e suas famílias, uniu-se à
Confraria Caminho para promover um
evento que começa no campo da arte e
alcança o coração daquels que são
atingidos pela Troca de Beneficência.
Trata-se de uma exposição de arte, de
centenas de quadros e esculturas do acervo
da família de Ademir Ramos da Silva,
doados para fins de benemerência. Da
renda líquida, 60% serão destinados à Loja
e 40% para a Confraria Caminho. Haverá,
ainda, venda de livros de Ademir Ramos da
Silva, pela Editora Confraria Caminho, com
20% de desconto. Dia 25 de fevereiro, das
10 às 20 horas e dias 26 e 27, das 10 às 18
horas, na Avenida Pompéia, 1504.
NAB promove mais
um dia na praia
.

O Núcleo Assistencial Vila Brasilândia
promove mais um passeio à Praia Grande
com o objetivo de oferecer alegria, inclusão
e terapia às crianças assistidas pela
entidade. O passeio está programado para o
dia 19 de março, mas para que o dia na
praia aconteça o NAB depende de doações
que podem ser feitas por meio de depósito
bancário: Banco Itau, agência 0622, conta
nº 52.665-5. Mais informações com Wanda
Marolo, fone: 3925-6722,e-mail:
faleconosco@nabbrasilandia.org.br

Datas comemorativas
Fevereiro
. 22 - Cátedra de São Paulo Apóstolo
. 23 - Dia da Sedução
Dia da Paz Mundial
Dia Internacional do Rotary
Dia da Compreensão
Dia do Agente Fiscal
. 24 - Promulgação da Primeira Constituição
Republicana (1891)
. 25 - Dia das Comunicações
. 26 - Dia do Comerciante
. 27 - Dia dos Idosos
Dia Nacional do Livro Didático
Dia do Agente da Receita Federal
. 28 - Instituição do Cruzado (Cz$), 1986

Utilidade
Pública
Receita para
se proteger da dengue

. Uma fórmula simples e eficaz de combate à
dengue está sendo divulgada por uma
pessoa que contraiu a doença duas vezes e
se preocupa com a possibilidade de
epidemia que ameaça várias regiões
brasileiras. Em muitos lugares, a doença já
se alastra de forma preocupante.
O chamado repelente dos pescadores é
distribuido com grande esforço individual de
Ioshiko Nobukuni, uma sobrevivente da
dengue hemorrágica; a sugestão dela é que
os órgãos de saúde pública promovam
campanhas educativas estimulando a
população a incluir o repelente em seus
hábitos diários de higiene pessoal.
Ela diz que além de proteger, o repelente
diminui a fonte de proteína do sangue
humano para o aedes aegypti maturar seus
ovos, inibindo a proliferação.
Modo de preparo do repelente caseiro
1/2 litro de álcool
1 pacote (10g) de cravo da Índia
1 vidro (100ml) de óleo infantil
Deixe o cravo curtindo no álcool durante 4
dias, mexendo duas vezes por dia
Depois, coloque o óleo corporal (pode ser de
amêndoas, camomila, erva-doce, aloe vera).
Passe uma gota nos braços e pernas.
O mosquito foge do cômodo, o cravo
espanta formigas da cozinha e dos
eletrônicos e espanta as pulgas dos animais
domésticos.
Ioshiko lembra que o repelente evita que o
mosquito sugue o sangue humano, inibindo
a maturação dos ovos e a sua consequente
proliferação.

Acontecimentos rotários
Placa outorgada pelo RCSP-Noroeste
será instalada no Parque do Jaraguá

. No ano passado, o RCSP-Noroeste comemorou o aniversário do Rotary
International com a premiação das sete maravilhas da região. O primeiro
classificado no concurso feito pela Internet foi o Pico do Jaraguá, um dos
mais vistosos cartões postais da cidade de São Paulo. E neste ano, para
celebrar os 106 anos de fundação do RI, a direção do Parque Estadual do
Jaraguá, por intermédio da gestora Patricia Ferreira Felipe,

instalará a placa recebida ano
passado, em um lugar de
destaque na entrada do
parque. A cerimônia, que terá
atividades cívicas e
recreativas, acontece quartafeira, dia 23 de fevereiro, a
partir das 10 horas. E todos os
rotarianos do Distrito 4430
estão convidados. O Parque
Estadual do Jaraguá foi criado
em 1961 e tombado pela
UNESCO como Patrimônio da
Humanidade em 1994, na
qualidade de Reserva da
Biosfera e hoje integra a Zona
Núcleo do Cinturão Verde da
cidade de São Paulo.

Câmara Municipal faz
homenagem ao Dia do Rotary

Participe da Conferência
Distrital em Águas de Lindóia

. 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, com
início às 18h30. A Câmara Municipal de São Paulo
fica no Viaduto Jacareí, nº 100, Bela Vista.

. 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;
pagamento parcelado em cinco vezes. As inscrições
podem ser feitas pelo site: www.rotary4430.org.br
ou com o companheiro designado pela presidência
de cada clube.

EGD faz palestra
no Rotary da
Freguesia do Ó
. Na terça-feira, dia 22 de
fevereiro, o RCSPFreguesia do Ó recebe o
governador 2006/07 do
Distrito 4430 Paulo
Eduardo de Barros
Fonseca que proferirá
palestra sobre O Papel do
Rotary na Busca da Paz e
Compreensão Mundial. O
RCSP Freguesia do Ó
reune-se no Golden Grill e
Pizza, Rua Barão de
Pombalinho, 60, ao lado da
ponte da Freguesia, na
Marginal Tietê, sentido
Ayrton Senna.

Rotary International celebra em fevereiro
106 anos de fundação
Homenagens ao aniversário do RI ocorrem dia 23 de fevereiro
simultaneamente em várias partes do mundo

N

o dia 23 de
fevereiro, quartafeira, em homenagem ao 106º aniversário
do Rotary International e
em apoio à campanha de
erradicação da pólio no
mundo, o Rotary
International e a Sanofi
P a s t e u r, u m a d a s
principais fornecedoras da
vacina antipólio, vão se
unir para tocar o sino de
abertura em quatro bolsas de valores na Europa. O presidente do RI,
Ray Klinginsmith, tocará o sino de fechamento
do dia na Bolsa de Valores de Nova York.
Representantes das duas organizações
estarão presentes nas sessões de abertura
em Lisboa, Amsterdã, Bruxelas e Paris,
marcando a primeira vez em que o sino será
tocado em prol da mesma causa nos cinco
locais. A Sanofi Pasteur, a maior empresa
mundial dedicada inteiramente a vacinas para
uso humano, vem desempenhando um papel
importantíssimo na luta contra a pólio, com a
contribuição de milhões de doses da vacina
oral à Iniciativa Global de Erradicação da
Pólio, da qual o Rotary International, a
Organização Mundial da Saúde e o Unicef
fazem parte. A empresa já doou 120 milhões
de doses da vacina para a imunização de
crianças em locais como Angola, Libéria,
Serra Leoa, Somália e Sudão.
Na semana de 23 de fevereiro, Rotary Clubs e
distritos rotários nos 213 países iluminarão
ícones arquitetônicos no mundo inteiro com a
mensagem Elimine a Pólio Agora, para
divulgar a promessa do Rotary de acabar com
a doença de uma vez por todas. Alguns dos
locais escolhidos incluem a Fontana di Trevi
em Roma, o edifício do Parlamento em Haia, o
estádio de futebol na Cidade do Cabo, um
portão no Festival da Lanterna

em Taiwan, o Castelo de
Kanazawa no Japão, o
Planetário em Seul, o globo
do Mall of Asia nas Filipinas
e a Mesquita em
Haiderabade, Índia.
Os rotarianos da GrãBretanha e Irlanda
venderam e plantaram 4,6
milhões de flores de
açafrão em outubro para
que florescessem no
período do aniversário do Rotary.
O Rotary Club de Hitchin Tilehouse, Inglaterra,
foi registrado no Guinness como tendo o maior
número de pessoas (636) plantando flores
simultaneamente. "Sugiro aos clubes da
nossa região que planejem um evento na
comunidade para celebrar o aniversário do
Rotary", disse o Governador do Distrito 4510
do Rotary International, o médico Joamyr
Castro, associado do Rotary Club de
Adamantina. "Existem sugestões
interessantes no site do Rotary", apontou o
dirigente ao destacar a criatividade dos
rotarianos brasileiros e do centro-oeste
paulista.

Oportunidade relâmpago
. Na quarta-feira, 23 de fevereiro, o Rotary International
oferece uma oportunidade vantajosa para se duplicar as
contribuições da Fundação Rotária. Cada valor da
contribuição feita exclusivamente nesse dia será
contabilizada em dobro para pontuação à obtenção de
títulos Paul Harris. A promoção para Reconhecimento em
Dobro no Dia do Aniversário do Rotary é uma campanha
mundial do RI, válida somente para pagamento com
cartão de crédito ou boleto bancário. Todas as
informações, inclusive com perguntas e respostas
detalhadas sobre a campanha estão no site
www.rotary.org.br

