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Aniversário do Rotary é comemorado
simultaneamente em todo o mundo
As homenagens aos 106 anos
do Rotary International
aconteceram dia 23 de fevereiro,
em todos os paises e regiões
onde a instituição está presente.
Na região Noroeste da cidade de
São Paulo, o nosso clube foi
homenageado no Parque
Estadual do Jaraguá que
instalou a placa outorgada ano
passado pelo RCSP-Noroeste
como a primeira maravilha da
região.
(Págs. 6 e 8)

RCSP-Noroeste
entrega mais
um título
“Paul Harris”

Mês de março
é dedicado à
alfabetização
(Pág. 5)

(Pág. 4)
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. Boletins
RC Lavras, MG
. Outras publicações
Relatório do RC Tucumán-9 de Julio,
Argentina
Curta história do RI, editada pelo RC
Recife-Casa Amarela, PE
. E-mails
"Parabéns pelo boletim. Queira externar os
meus cumprimentos à Comissão da
Imagem Pública desse valoroso clube".
José Luis Toro da Silva, EGD, D 4430,
Rotary Club de Guarulhos-Vila Galvão
Grata pelo rico boletim. Saudações rotárias".
Isabelle Bamba-Crettaz, presidente do
Rotary Club de Luanda-Sul
"Um excelente boletim, felicidades, amigos
rotarianos".
Luís Alfredo Lizama Rivera
"Acusamos o recebimento do seu boletim,
o que desde já agradecemos, tendo o
mesmo sido reencaminhado para todos os
nossos companheiros. Solicitamos que
a partir desta data nos enviem sua informação
para o novo e-mail do nosso clube".
Rotary Club de Mafra, Portugal

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor”
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 21 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 graças, paz, saúde
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 - companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini, 2º protocolo, para
excepcionalmente secretariar os trabalhos desta
reunião; nº 3 - Natalia Guimarães Leardini,
palestrante e uma das pesquisadoras responsáveis
pelo projeto "Quem Somos", desenvolvido pelo
RCSP-Mandaqui. Prosseguindo, o diretor de
protocolo agradeceu a presença dos convidados:
Antonio Carlos Kock, companheiro do RCSP-Norte;
Naíde Aparecida Santarelli Guilardi, sócia-honorária
permanente do RCSP-NO e companheira do RCSPFreguesia do Ó; senhora Lidia Leone, mãe do
companheiro Bruno Leone; Tina Nocera, Vitorio
Leone, Luciano Leone, Angela Grilo Leone,
membros da família Leone; Viviane Fernandes de
Carvalho; Edson de Souza; José Carlos Rossi;
Sonia P. Trevizan e Vitoria Espírito Santo.

data, haverá solenidade cívica no Parque Estadual
do Jaraguá, com instalação da placa outorgada ano
passado pelo RCSP-Noroeste ao Pico do Jaraguá,
vencedor do concurso que elegeu as sete
maravilhas da região. E no dia 2 de março, a Câmara
Municipal de São Paulo celebra o Dia do Rotary com
uma sessão solene, seguida de palestra do
professor Luiz Marins e coquetel, no encerramento.
Finalizando o expediente, o companheiro Fabrizio
lembrou aos interessados que continuam abertas as
inscrições para o Encontro Rotário da Amizade,
promovido pelo Distrito 4430, que acontecerá de 24
a 27 de março, em Buenos Aires, Argentina.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
João Carlos dos Santos que relacionou os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana de 21 a 27 de fevereiro.

Assuntos diversos - Dando sequência aos
trabalhos, a presidente Maria Cristina da Silva
passou a palavra ao companheiro Josino Bentes
Monteiro, que após tecer 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" ao companheiro Antonio Carlos Kock,
do RCSP-Norte e à companheira Naíde Aparecida
Santarelli Guilardi, sócia-honorária permanente
do RCSP-Noroeste e membro do RCSP-Freguesia
do Ó.
Expediente - O companheiro Fabrizio Davide P.
Torrini comunicou e reiterou o convite para que todos
participem dos eventos programados em
comemoração ao Dia do Rotary, que transcorre,
oficialmente, na quarta-feira, 23 de fevereiro. Nesta

Palestra - Após o intervalo do jantar, a presidente
Maria Cristina da Silva passou a palavra à Natália
Guimarães Leardini, palestrante convidada e
partícipe da equipe de pesquisadoras responsáveis
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
pelo Projeto "Quem
Somos" - Distrito
4430, promovido
pelo RCSPMandaqui. Iniciando
sua explanação, a
palestrante Natália
destacou o objetivo
do Projeto, dizendo
tratar-se de pesquisa científica, sem
ônus, para obtenção
de dados vocacionais e compreensão
das tendências
comportamentais
dos rotarianos do
Distrito 4430.
Quando às justificativas do Projeto, destacou que,
atualmente, o foco é compreender escolhas, por
isso identificar o perfil comportamental de pessoas
se faz necessário para instrumentalizar melhor as
ações futuras; disse mais, que em janeiro de 2009 foi
realizada pesquisa similar com os jovens
rotaractianos e percebeu-se a mudança significativa
de comportamento com desenvolvimento de
habilidades e competências voltadas para as
relações e responsabilidade social. Desse modo, o
grupo de pesquisadoras deduziu que o fato se deu
em função dos treinamentos recebidos em Rotary,
portanto, a ideia nesta Gestão é conhecer o
potencial dos rotarianos e também possibilitar o
autoconhecimento. Com a projeção de farto material
ilustrativo e dados estatísticos, Natália Leardini
expôs o processo de avaliação dos membros do
Rotary Club de São Paulo-Noroeste que
participaram da pesquisa, sendo, a partir da
tabulação dos dados informados, elaborados os
relatórios Profissional e Quantum do nosso clube,
com análise detalhada, recomendações e
observações importantes ter sido possível oferecer
um relatório pormenorizado do perfil do Clube, suas
tendências e o diagnóstico que representam valiosa
ferramenta para a sua gestão e desenvolvimento de
futuras ações e novos projetos
Homenagem - O companheiro Bruno Leone fez a
apresentação formal da convidada, senhora Lidia
Leone, que aniversaria hoje e que, juntamente com
seus familiares, veio comemorar a data nesta
reunião do RCSP-Noroeste; disse, ainda, que há
muitos anos ela acompanha e incentiva seus filhos,
netos e demais parentes a praticarem os preceitos
rotários, sendo ela mesma uma entusiasta das
ações e projetos do Rotary. E para homenagear a
aniversariante e incentivadora do rotarianismo, o
RCSP-Noroeste fez a outorga de um título "Paul
Harris" à senhora Lidia Leone; a homenagem
prosseguiu com o tradicional "parabéns a você" e o
corte do bolo de aniversário, confeccionado
especialmente para a ocasião.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva agradeceu
apalestrante Natália Leardini pela brilhante
exposição e a qualidade da pesquisa ofertada ao

nosso clube; agradeceu, também, a presença dos
companheiros dos clubes co-irmãos, dos
convidados que prestigiam esta reunião,
cumprimentou a aniversariante Lidia Leone e deu os
trabalhos por encerrados, convidando os presentes
para acompanhá-la na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Agenda
. 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

. 7 de março
2ª-feira de Carnaval
Reunião suspensa

. 14 de março
Reunião Ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

Ω

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros

Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência . Transportes
Condomínio
Previdência

Produtos
Consórcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fones: 3258-8783/3532-1202 - Fax: 3258-8783
e-mail: sbarbara97@ig.com.br

Homenagem
Comércio de Materiais Elétricos; Esporte Clube Comercial
de Pirituba; Sonia Aparecida Amaral de Carvalho; José
Alberto Ferreira; Sub-Vinte da Xurupita; Comissão de
Festas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vila
Zatt; professor Waldecir Navarreti Pelisone; Maria Cecilia
O. Santos; Shopping Center Pirituba e Durvalina
Florentina Dias.

. A companheira Celia Morau, do RCSP-Noroeste, foi
uma das homenageadas na sessão solene da Câmara
Municipal de São Paulo, realizada dia 21 de fevereiro, na
Casa de Nassau (Sociedade Holandesa de São Paulo),
em Pirituba.
A sessão, que acontece anualmente no bairro, fez parte
das comemorações do 126º aniversário da região de
Pirituba e desta vez reuniu mais de duzentas e cinquenta
pessoas de expressivos segmentos da sociedade local.
A iniciativa da sessão solene da Câmara Municipal de São
Paulo no próprio bairro aniversariante é do vereador
Claudinho de Souza, ele mesmo um antigo morador da
região.
A nossa companheira Celia foi a escolhida pela Comissão
Organizadora dos Festejos de Aniversário de Pirituba no
segmento Voluntariado e teve seu trabalho destacado no
último ano pelas ações de divulgação e de
interrelacionamento que pratica, representando o RCSPNoroeste e a comunidade da Paróquia São Luís Gonzaga,
onde desenvolve trabalho semelhante.
Foram, também, homenageados com Voto de
Congratulações na mesma sessão solene vários
profissionais liberais, empresários, educadores, artistas e
esportistas, que atuam em diferentes segmentos, sempre
em prol do desenvolvimento, da cultura e das tradições do
bairro de Pirituba. São eles: dra. Rosana Arcas Carvalho,
Cooperativa de Reciclagem Crescer; professora Maria da
Glória e Silva Borges; Alexandre Koru Takara; Antonio
Eugênio Delfino (Birhú de Pirituba); Reiplas - Indústria e

No calendário rotário,
março é o Mês da Alfabetização
. O Rotary International tem muitas datas
especiais. Desse modo, no calendário rotário
vários meses e semanas são designados para
homenagear os principais programas do RI.
Março é o Mês da Alfabetização, propício para os
clubes desenvolverem projetos na área e
divulgar os esforços dos rotarianos no combate
ao analfabetismo.
A Semana Mundial do Rotaract acontece na
semana do dia 13 de março. É quando todos os
Rotary Clubs e distritos homenageiam o Rotaract
através de atividades conjuntas com os clubes
sob seu patrocínio.

RCSP-NO agradece
parceria com o SESCON

. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste e o
SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias e Pesquisas do Estado de São Paulo
firmaram dia 15 de fevereiro, na sede do Sindicato, 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.
Em agradecimento pela importante parceria
estabelecida naquela ocasião e a acolhida
dispensada pela diretoria daquele sindicato, o
RCSP-Noroeste enviou a seguinte carta:
"Caros José Chapina, Marcio, Maia, Marcelo e
Eliane:
É com imensa satisfação que em nome de todos os
companheiros do Rotary Club de São PauloNoroeste - Distrito 4430 e, em especial, dos
companheiros Maria Cristina da Silva (presidente),
Hercules Guilardi (vice-presidente e fundador) e
Naíde Guilardi (nossa sócia honorária permanente e
companheira do RCSP-Freguesia do Ó),
agradecemos a calorosa acolhida que recebemos
por ocasião da assinatura do convênio da
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi.
Emoção e Ação! É assim que definimos o nosso
trabalho.
Certos de trilharmos sempre os mesmos caminhos,
aceite nossas cordiais saudações".
Bruno Leone
Coordenador da Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi

Parque Jaraguá instala
placa das Sete Maravilhas em
homenagem ao Dia do Rotary

. No concurso realizado ano passado pelo RCSPNoroeste, para escolha das Sete Maravilhas da
Região, o Pico do Jaraguá recebeu a maior votação
popular, sendo considerado o ponto turístico de maior
destaque e o cartão postal mais vistoso não só da
região, como da cidade de São Paulo.
A entrega da placa comemorativa à gestora do Parque
Estadual do Jaraguá aconteceu no dia 23 de fevereiro
de 2010, mesmo dia em que é comemorado o Dia do
Rotary International.
Em retribuição à homenagem, a diretora do Parque,
Patrícia Ferreira Felipe, escolheu o dia 23 de fevereiro
deste ano para instalar oficialmente no alto do pico a
placa recebida no ano passado e convidou a diretoria
do RCSP-Noroeste para presidir o ato inaugural.
Foi uma cerimônia simbólica, mas de relevância
histórica para o Rotary Noroeste, para o Parque
Estadual do Jaraguá e para todos aqueles que têm a
oportunidade de desfrutar de uma das áreas verdes
mais agradáveis do entorno da capital paulista.
Participaram da cerimônia de instalação da placa
"Sete Maravilhas da Região" o past presidente do
RCSP-Noroeste e idealizador do concurso Josino
Bentes Monteiro, a companheira e editora do boletim
informativo do Clube, Celia Morau, a gestora do
Parque Estadual do Jaraguá, Patrícia Ferreira Felipe,
monitores do Parque, um grupo de turistas de Recife
que visitava o parque naquela ocasião, acompanhado
de amigos moradores nas proximidades e o diácono
Benedito Camargo, da Igreja Matriz Nossa Senhora da
Expectação do Ó celebrando a instalação da placa
com uma bela oração, leitura do Evangelho e bênção
àquela maravilha que a Mãe Natureza nos concedeu e
que todos nós temos o dever cristão de preservar.

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

Datas comemorativas
Fevereiro

Reflexão
Amizades são feitas de pedacinhos

. 28 - Instituição do Cruzado (Cz$), 1986

Março

. 1º - Aniversário da cidade do Rio de Janeiro
Dia do Turismo Ecológico
Dia da Vindima (colheita da uva)
Dia Mundial de Oração da Mulher
Dia das Crianças Enfermas
Dia Pan-americano do Turismo
. 2 - Dia Nacional do Turismo
. 3 - Dia do Meteorologista
Dia do Intendente
Dia dos Dirigentes das Sociedades Desportivas,
Culturais e Assistenciais
. 4 - Dia Mundial da Oração
. 5 - Dia do Filatelista
Dia do Hispano-americano
Dia da Integração Cooperativista
. Dias 6, 7 e 8 - CARNAVAL
. 6 - Criação do Ministério da Fazenda (1821)
. 7 - Dia do Fuzileiro Naval
. 8 - Dia Internacional da Mulher
. 9 - Dia da Partida de Portugal da Esquadra de Cabral
(1500)
Quarta-feira - Cinzas
. 10 - Dia do Sogro
Dia das Sociedades Amigos de Bairro
. 11 - Dia do Motociclista
Dia da Criação do Tesouro Nacional (1808)
. 12 - Dia do Bibliotecário
Dia Mundial do Café
. 13 - Dia Mundial do Rotaract

Companheirismo
. Aniversaria na terça-feira,
1º de março, a companheira
Celia Morau.
. E no dia 3 de março, quem
comemora aniversário é o
companheiro Vinicius Pepe
Leone.
. No dia 4 de março, a
presidente 2010-2011 Maria
Cristina da Silva completa
quatro anos de filiação ao
RCSP-Noroeste.

. Pedacinhos de tempo que vivemos com cada
pessoa
Não importa a quantidade de tempo que
passamos, mas a qualidade do tempo que vivemos
com cada uma.
Cinco minutos podem ter uma importância muito
maior do que um dia inteiro.
Assim, há amizades que são feitas de risos e dores
compartilhados: outras de escola, outras de saídas,
cinemas, conversas, diversões; há ainda aquelas
que nascem e a gente nem sabe de quê, mas que
estão presentes.
Talvez, essas sejam feitas de silêncios
compreendidos, ou de simpatia mútua sem
explicação.
Aprendemos a amar as pessoas sem julgá-las pela
sua aparência ou modo de ser, sem que possamos
(e fazemos isso inconscientemente, às vezes),
etiquetá-las.
Há amizades profundas criadas assim.
"Foi o tempo que perdestes com tua rosa que fez
tua rosa tão importante"!
(Saint Exupéry).
(Reflexão baseada no livro O Pequeno Príncipe,
de Antoine Saint Exupéry).

Aniversário de fundação do Rotary International
é comemorado em todo o mundo
Homenagens ocorreram dia 23 de fevereiro
simultaneamente em mais de duzentos paises e regiões

Atividade realizada pelo RC de San Cristóbal de Santiago,
Chile, na 7ª Cia. de Bombeiros

O Rotary International completou dia 23 de
fevereiro, 106 anos de existência no Mundo. A
instituição que começou em Chicago, EUA, em
1905, e prosperou para os dias de hoje com
1.214.070 rotarianos espalhados em 34.025 clubes
presentes em 534 distritos rotários, em 213 países.
"Somos a maior e mais antiga Organização Não
Governamental do Mundo", anunciou o Governador
do Distrito 4510 do Rotary International, o médico
Joamyr Castro, associado do Rotary Club de
Adamantina, ao lembrar da formação da
Organização das Nações Unidas (ONU) através do
Rotary e do início da Unicef através de um programa
do Rotary International.
O Brasil está muito bem conceituado no Rotary
International. Atualmente são 53.830 rotarianos
brasileiros, com 2.350 clubes rotários distribuídos
em 38 Distritos de Rotary, com 11.087 rotarianas e
32.775 jovens participantes dos Programas de
Jovens do Rotary (Rotaract e Interact), além de 300
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitários e
outros 6.900 voluntários. "Nossa organização
começou com a iniciativa de quatro pessoas: Paul P.
Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram E.
Shorey que se reuniram no escritório de Loehr para
a ocasião que ficaria conhecida como a primeira
reunião de Rotary Club", recordou Joamyr Castro ao
lembrar do dia 23 de fevereiro de 1905. "O desejo de
Paul Harris foi o de promover o companheirismo
entre profissionais, e uniu esses quatro homens,
levando à criação de uma organização internacional
de serviços humanitários", contou.
O fundador do Rotary, Paul Harris, nasceu em
Wisconsin, EUA, no dia 19 de abril de 1868. Ele foi
criado por seus avós paternos em Vermont e
estudou na University of Vermont, em Princeton e na
University of Iowa. Foi presidente do Rotary
International de 1910 a 1912, e associado do Rotary
Club de Chicago até seu falecimento, em 27 de
janeiro de 1947. "Tudo começou com o desejo de
unir o potencial profissional de cada um, através de

programas e projetos voltados para a comunidade",
explicou Joamyr Castro ao falar sobre a
comemoração mundial, que no Brasil é baseada na
Lei Federal de número 6.843 de três de novembro de
1980, quando foi instituído o Dia Nacional do Rotary
a ser comemorado sempre no dia 23 de fevereiro de
cada ano.
No centro-oeste paulista existe 1.563 rotarianos
distribuídos em 66 clubes rotários em 32 cidades.
Cidades como: Bauru, Marília, Presidente Prudente,
Garça, Assis, Dracena e Tupã contam com mais de
um Rotary Club.
"Muitas cidades
celebram o dia com
uma série de
homenagens por
parte do Poder
Legislativo, com
atividades coletivas e cerimônias
oficiais nas reuniões rotárias"
frisou o dirigente
que participará de
inúmeras reuniões
neste sentido,
representando o
Rotary International na região
centro-oeste
RC de Mafra, Portugal
paulista.
Segundo Joamyr Castro o foco de um Rotary Club é
a humanidade, por isso, a presença em centenas de
países. "Naturalmente a compreensão e a paz
mundial começam em nossa comunidade", falou ao
explicar o trabalho local de cada clube rotário. "O
interessante é que estamos sempre desenvolvendo
paralelamente trabalhos na comunidade local e
mundial simultaneamente", disse ao demonstrar a
versatilidade de um Rotary Club. "Olhamos para as
pessoas necessitadas que estão próximas de nós, e
daquelas que estão distantes e que também
necessitam de ajuda humanitária", falou ao
parabenizar todos os rotarianos pela passagem do
Dia Nacional do Rotary.

Fachada do Castelo San Giorgio, em Mantova, Itália

