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NRDC realiza
Projeto Saúde
dos Olhos

Mulheres têm atuação
destacada na maioria
dos Rotary Clubs

A ação aconteceu no último final de
semana de fevereiro e atendeu
cerca de 40 pessoas, entre idosos e
crianças da Vila Zatt, onde o Núcleo
Rotário de Desenvolvimento
Comunitário está sediado. (Pág. 6)

Elas estão presentes na maioria dos clubes em quase todos os
paises e regiões onde há clubes de Rotary. No RCSP-Noroeste,
além da presidente, mais cinco mulheres participam de forma
decisiva nas ações e projetos do clube, representando 30% do
quadro social. Veja, também, a história das mulheres no Rotary
International e como tudo começou. (Págs. 5 e 8)
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 28 de fevereiro, no espaço
de eventos do Carlino Ristorante, tendo os trabalhos
sido abertos, excepcionalmente, pelo vicepresidente Hercules Guilardi, que após
cumprimentar e agradecer a presença de todos, leu
uma oportuna mensagem do Rotary International,
datada de 1917, estabelecendo uma correlação
com os dias atuais. Em seguida, solicitou que os
presentes o 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 - vicepresidente Hercules Guilardi; número 2 companheira Maria Aparecida de Moraes Gomes
Pereira (Cidinha do Rotary) e número 3 - presidente
eleito 2011/12, Edinalvo Raimundo de Jesus.
Fundação Rotária - O companheiro Fabrizio
Davide Pietro Torrini colocou à discussão dois
assuntos especiais. O primeiro diz respeito ao
calendário rotário que dedica o mês de março à
alfabetização, lembrando, por consequência, a
situação em que se encontra o povo haitiano, após
um ano do terremoto que abalou aquele país.
Lembrou que hoje há mais de 25 mil crianças com
cólera; há seis meses a ONU não envia auxilio
humanitário, que continua sendo prestado com
grande dificuldade por algumas ONGs e o Exército
Brasileiro, que procuram, por meio de pessoas que
sirvam de paradigma para a sociedade, levar
esperança e alento à população. Ocorre que a
omissão do governo local gerou instabilidade
política, levando a ONU a cortar os subsídios que
destinara ao Haiti. A reflexão sobre essa situação
calamitosa, disse o companheiro Fabrizio, é
importante para que se
avalie a importância da
Fundação Rotária que
continua prestando
ajuda humanitária aos
povos em situações
extremas. Outra
questão, prosseguiu o
companheiro Fabrizio,
é que o Rotary Club de
São Paulo-Noroeste
cumpriu a meta de
100% de contribuição à
Fundação

Rotária, pois foi possível recolher quatro mil dólares
no último ano e como a contribuição é uma das
obrigações dos rotarianos, sugere que seu sucessor
estabeleça a meta de cinco mil dólares, valor
considerado viável se houver o empenho e
comprometimento de todos. Ao final da explanação,
o vice-presidente Hercules Guilardi parabenizou o
companheiro Fabrizio pelo seu profícuo trabalho
junto à Fundação Rotária.
Companheirismo Feito pelo past
presidente Josino
Bentes Monteiro que
inicialmente saudou a
convidada desta
reunião, companheira
Maria Aparecida de
Moraes Gomes Pereira,
do Rotary Club de São
Paulo; relacionou os
aniversariantes da
semana e citou as datas
comemorativas do
mesmo período.
Prosseguindo, informou
que no último sábado o Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança
realizou um projeto de saúde dos olhos em sua
sede, oferecendo gratuitamente exames
oftalmológicos para quarenta pessoas, entre
crianças e idosos. Outro evento lembrado pelo past
presidente Josino Bentes Monteiro foi a
homenagem prestada ao Rotary Club de São PauloNoroeste pela direção do Parque Estadual do
Jaraguá, dia 23 de fevereiro, data em que se
comemora o Dia do Rotary em todo o mundo. A
instalação da placa das "Sete Maravilhas da
Região", outorgada pelo nosso clube ao Pico do
Jaraguá no ano passado, em um ponto de destaque
no Parque, foi uma solenidade muito significativa
para os rotarianos do Noroeste e que alcançou
ampla repercussão nos meios de comunicação
regional. Finalizando, enalteceu o trabalho da
companheira Cidinha (do Rotary) o que torna a
instituição Rotary ainda mais relevante e
engrandece as pessoas que praticam o rotarianismo
e o companheirismo.
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião

Palavra livre - O vice-presidente Hercules Guilardi
fez algumas considerações e mencionou os eventos
que considera relevantes ocorridos na última
semana: a atividade que o Rotary Club de São
Paulo-Noroeste participou no Pico do Jaraguá, com
a colocação de uma placa comemorativa, marcando
para sempre o nome da instituição naquele local;
cumprimentou a companheira Celia Morau pelo
voto de congratulações outorgado pela Câmara
Municipal de São Paulo dia 21 de fevereiro, na
sessão solene de aniversário de Pirituba, que
homenageou pessoas de destaque na região;
agradeceu ao companheiro Bruno Leone pela
parceria firmada com o SESCON e a Campanha do
Pé Calçado "Marcelo Guilardi", lembrando que
naquele sindicato a maioria é de rotarianos e que é

importante estreitarmos o contato com essas
pessoas públicas para que se voltem mais para as
comunidades e as melhorem; lembrou da sessão
solene que a Câmara Municipal de São Paulo fará
na próxima quarta-feira, 2 de março, em
homenagem ao Dia do Rotary e do evento que
haverá, também no dia 2, quando o RCSP-Norte
promoverá palestra do atleta olímpico Roberto
Scheidt; falou da importância de participarmos da
Conferência Distrital de Águas de Lindoia, em junho;
formulou voto de permanente sucesso ao
companheiro Bruno Leone pelo transcurso de 40
anos de fundação da empresa Leone Máquinas e
Equipamentos, comemorados no último dia 25 de
fevereiro; finalizando, falou da emoção que sentiu
em 1973, quando teve oportunidade de participar de
uma convenção do Rotary, em Chicago, com mais
de mil pessoas lotando o auditório; ali pôde sentir e
ter noção da dimensão do que é um clube de rotary.

Bruno Leone: empresa da família faz sucesso há 40 anos
no setor de equipamentos industriais

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, o vicepresidente Hercules Guilardi encerrou os trabalhos
convidando todos a acompanhá-lo na saudação
final às bandeiras hasteadas.
(NR - Por motivos técnicos foram utilizadas imagens de
arquivo para ilustrar este texto).

. 14 de março
Reunião Ordinária
Temas: Dia Mundial do Rotaract
Dia Internacional da Mulher
20h30 - Carlino Ristorante

Agenda

Assuntos diversos - O vice-presidente Hercules
Guilardi solicitou ao companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus que efetuasse a leitura de um
capítulo do livro da história do Rotary, que narra
fatos sobre Paul Harris, o fundador do Rotary,
lembrando tratar-se de um livro conhecido que
recebeu de presente em 2002 e considera oportuno
relembrar hoje a mensagem comemorativa à
fundação do Rotary International 106 anos atrás.
Após a leitura, o vice-presidente solicitou que fosse
consignado um voto de pronto restabelecimento da
saúde da nossa companheira Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti que se encontra hospitalizada.
Na sequência, o past presidente Josino Bentes
Monteiro fez a apresentação formal da convidada,
companheira Maria Aparecida de Moraes Gomes
Pereira, a quem está sendo outorgado o troféu
"Hyeróclito Eloy Pessoa de Barros Neto",
explicando, ainda, o significado do troféu, instituído
para homenagear as pessoas que mais visitam os
outros clubes. Hoje, ao ser entregue à companheira
Cidinha, disse ele, homenageamos uma pessoa das
mais capacitadas para receber esse troféu devido
ao seu trabalho, empenho e contatos que
estabelece para obtenção de subsídios
equivalentes. Após os seus agradecimentos,
Cidinha sugeriu que seja feito contato do NRDC com
um palestrante que está ministrando cursos
profissionalizantes "in loco" para pessoas de
comunidades carentes, entendendo tratar-se de
uma boa oportunidade para capacitar gratuitamente
quem necessita de requalificação ou mesmo
ingressar no mercado de trabalho.

. 21 de março
Reunião Ordinária
Tema: Mês da Alfabetização
20h30 - Carlino Ristorante
. 24 a 27 de março
Encontro Rotário da Amizade
Buenos Aires, Argentina
Programa Estruturado do Rotary, com troca
de experiência de companheirismo
internacional
Informações: fone (11) 3797-7550 e pelo
e-mail: vendas@fernandolucio.com.br

Mulheres têm atuação
destacada nos Rotary Clubs
. O começo, em 1978, foi difícil e houve até rejeição, pois na época em que o Rotary Club de Duarte, Estado da Califórnia,
Estados Unidos, convidou três mulheres a se associarem, o diploma de admissão do clube no RI foi cancelado, pois a
instituição não previa o ingresso de mulheres em seus quadros sociais. Felizmente, com o passar dos anos e após algumas
disputas judiciais, as mulheres passaram a ser admitidas nos clubes de Rotary e hoje representam parcela significativa dos
associados na maioria dos paises e regiões onde o RI está presente.
No Brasil, as mulheres rotarianas e as esposas de rotarianos têm atuação destacada em seus clubes, participando de
projetos voltados à educação, saúde, assistência social, voluntariado e serviços humanitários, entre outros. Muitas delas
estão presentes nas comissões de serviços e em cargos de direção. Há um clube na cidade de Lins, interior do Estado de
São Paulo, composto só por mulheres.
Na região Noroeste da capital paulista, o RCSP-NO e o RCSP Pirituba são presididos por mulheres, respectivamente a
comerciante do ramo de confeitaria Maria Cristina da Silva e a educadora Norma Testa Garcia.

No Noroeste, um grupo
com dinâmica própria
. O nosso clube é formado, atualmente, por dezoito associados, número considerado pequeno se comparado com outros
clubes do Distrito 4430; no entanto, esse grupo em nada fica a dever aos demais considerando-se o seu dinamismo, união e
participação nos projetos e ações desenvolvidas nos circulos rotários de São Paulo. Nesse grupo, seis mulheres se
destacam pela atuação e no cumprimento das tarefas a elas designadas.
A atual presidente Maria Cristina da Silva ingressou no clube em março de 2007, vinda de outro clube rotário da cidade de
Cuiabá, Mato Grosso, como sócia representativa do setor de alimentos/confeitaria; entre as principais características da
sua gestão está a promoção do companheirismo e a reorganização administrativa do clube. A primeira secretária Dora
Maria Leme do Prado Gerodetti é pedagoga, ingressou no clube em novembro de 2005, é afável e procura, sempre,
estreitar a amizade entre os companheiros; exerceu a presidência do Conselho Diretor no período de 2007/08. A advogada
cível e de família Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo, atual segunda-secretária, foi admitida no clube em setembro de
2001, e devido à experiência adquirida em Rotary exerceu a presidência por dois períodos : 2004/05 e 2008/09. Maria
Bernadete Cola, fisioterapeuta clínica, participa do RCSP-NO desde abril de 2004 e dedica-se com mais assiduidade às
ações de voluntariado social junto às crianças e
jovens carentes da região. Já a assistente social
Ivone dos Santos Garcia,admitida no clube em
março de 2010, é uma entusiasta dos projetos
educacionais, principalmente aqueles voltados à
difusão da leitura entre as crianças e jovens, além
de atuar em ações de formação profissional em
parceria com outra instituição beneficente da
região Noroeste. A rotariana mais recente do
Noroeste é a jornalista Celia Morau, que
ingressou no clube em junho de 2010 e entre as
funções atribuidas pela diretoria é a de editar o
boletim informativo do clube, que foi reformulado
com o objetivo de difundir a imagem do RCSP
Noroeste junto à comunidade local. Mais duas
mulheres se destacam por seus trabalhos ligados
ao RCSP-NO, Therezinha Abreu Sousa ,
coordenadora do NRDC Vida e Esperança e Naíde
Aparecida Santarelli Guilardi, nossa sócia
honorária permanente.

Acontece na região
Feira de Artesanato
seleciona novos expositores
. A subprefeitura Freguesia/Brasilândia está
selecionando, até 15 de março, novos artesãos
que queiram expor e vender suas criações na
feira de artesanato da Freguesia do Ó, realizada
aos sábados e domingos, no Largo da Matriz
Nossa Senhora do Ó. Os interessados devem
procurar a Supervisão de Cultura, na sede da
subprefeitura, à Avenida João Marcelino Branco,
65, Vila Nova Cachoeirinha, de terça a quintafeira, das 9 às 12h e das 14 às 16 horas.

NRDC promove mais um
Projeto Saúde dos Olhos
. O Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança realizou mais um
projeto de saúde, desta vez destinado aos que
necessitam de exames oftalmológicos. O evento
aconteceu dia 26 de fevereiro, na sede do NRDC,
na Vila Zatt e atendeu cerca de 40 pessoas, entre
idosos e crianças. Parte dos óculos entregues foi
doada e outra parte, obtida por meio de
patrocínios. O Projeto Saúde dos Olhos foi
coordenado pela direção do NRDC em parceria
com o posto municipal de saúde da região.

Companheirismo
. No próximo dia 15, a nossa companheira Ivone dos
Santos Garcia completa um ano de filiação ao Rotary
Club de São Paulo-Noroeste.
. Dia 16 de março, quem comemora aniversário é a
nossa companheira, segunda-secretária, Ana Isabel
da Silva Vergueiro Lobo.

Datas comemorativas
Março
. 13 - Dia Mundial do Rotaract

. 14 - Dia Nacional da Poesia
Dia do Vendedor de Livros
. 15 - Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
. 16 - Dia da Criação do Ministério das
Relações Exteriores (1808)
Volta da Instituição do Cruzeiro (Cr$, em 1990)
. 17 - Dia Internacional da Marinha
. 19 - Dia da Escola
Dia de São José
Dia do Carpinteiro e do Marcineiro
Dia do Consertador
Dia Nacional do Artesão
Dia do Funcionário Público Municipal
. 21 - Dia Mundial da Infância
Dia Internacional da Floresta

Reflexão
A descoberta do amor
Ensaie um sorriso e ofereça-o a quem não teve
nenhum
Agarre um raio de sol e desprende-o onde houver
noite
Descubra uma nascente e nela limpe quem vive na
lama
Tome uma lágrima e pouse-a em quem nunca chorou
Ganhe coragem e dê a quem não sabe lutar
Invente a vida e conte-a a quem nada compreende
Encha-se de esperança e viva à sua luz
Enriqueça-se de bondade e ofereça-a a quem não
sabe dar
Viva com amor e faça-o conhecer ao Mundo
Mahatma Gandhi

ASFAR-SP promove
campanha do cobertor de bebê
. A Associação de Famílias de Rotarianos de
São Paulo realiza a quinta reunião festiva, gestão
2010/11, dia 15 de março, a partir das 14h30, em
sua sede social, tendo como anfitriãs as esposas
dos rotarianos dos clubes de Santana, Vila Alpina,
Brooklin e Morumbi. A campanha do mês será
cobertor de bebê. As peças arrecadadas serão
distribuidas oportunamente de acordo com os
pedidos dos clubes encaminhados à ASFAR.

Acontecimentos rotários
13 de março, Dia Mundial do Rotaract
A origem - Após o sucesso alcançado no começo dos anos 60 pelos Interact Clubs, em 1968 o conselho diretor do RI
criou o Rotaract. Este novo programa foi implementado visando promover a responsabilidade cívica e o potencial de
liderança em clubes formados por pessoas de ambos os sexos entre 18 e 30 anos de idade. O primeiro Rotaract Club
foi constituído pelo Rotary Club de Charlotte North, localizado na Carolina do Norte, nos EUA. Em 2006, havia 184.000
rotaractianos sócios de mais de 8.000 Rotaract Clubs em 139 paises.
Potencial de liderança - Os Rotaract Clubs enfatizam a importância da responsabilidade individual como base para o
sucesso pessoal e o envolvimento comunitário. Cada clube deve realizar pelo menos dois projetos de prestação de
serviços por ano, um em benefício da comunidade e o outro pela promoção da compreensão internacional. O Rotaract
oferece oportunidades direcionadas ao desenvolvimento profissional e da capacidade de liderança. Os rotaractianos
participam de inúmeras atividades sociais, assim como de programas para a melhoria de suas comunidades. Um
Rotaract Club só pode existir se tiver o apoio, a orientação e o aconselhamento de um Rotary Club.
Hoje, no Brasil e no mundo - Dados de 2010, apontam que há mais de 174 mil rotaractianos, pertencentes a 7.577
clubes, em 164 paises. No Brasil, são 14.260 rotaractianos que fazem parte de 620 clubes. Na região Noroeste da
cidade de São Paulo, o mais novo Rotaract Club foi fundado dia 30 de novembro de 2010, por iniciativa do Rotary Club
de São Paulo-Freguesia do Ó, afilhado do RCSP-Noroeste. O grupo da Freguesia do Ó tem 15 sócios, é presidido
por Vinicius de Aguiar Pieri, que já liderou os jovens em dois projetos sociais - Dia das Crianças e Orientação
Vocacional no Abrigo Roberto Borghi.

Encontro rotário da amizade será em Buenos Aires
. 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, telefone: (11) 3797-7550 e no e-mail:
vendas@fernandolucio.com.br

E-Book oferece nova edição da Legislação de Aquicultura e Pesca
. Ferramenta indispensável para profissionais, estudantes e demais interessados na gestão sócioambiental,
pesqueira e aquícola, a terceira edição atualizada do Ementário da Legislação de Aquicultura e Pesca do Brasil,
elaborado por Glaucio Gonçalves Tiago, congrega mais de 550 diplomas legais brasileiros que disciplinam as
cadeias produtivas da aquicultura da pesca e de peixes ornamentais.
Obra voltada a todos os interessados em pesca e aquicultura, apresenta as mais recentes e importantes alterações
introduzidas na legislação de gestão sustentável, governança e licenciamento ambientais dessas atividades. E ainda
coloca à disposição legislação brasileira de meio ambiente, água, sanidade de produtos pesqueiros, navegação e de
outros ramos do direito, correlata à atividade aquícola e pesqueira, além de tabelas com dados sintetizados de
defesas, cotas e tamanhos mínimos de captura permitidos para a pesca em território brasileiro. Atualizado até
fevereiro de 2011, as cópias do E-Book, autorizadas pelo autor, estão disponíveis para download (692 KB) no site:
http://www.almalivre.org

Aulas de dança de
salão estão de volta
. A ASFAR-SP informa aos
eventuais interessados que
desde fevereiro as aulas de
dança de salão retornaram à
programação. As aulas são
ministradas pelos professores
Gilberto e Janete, que para
melhor mostrarem suas
qualidades oferecem uma aula
grátis. E os valores para o
curso são negociados
diretamente com os
professores. Para obter mais
informações e marcar a aula
grátis, entrar em contato com a
secretaria da ASFAR, telefone:
3672-7919, com Patricia L. C.
dos Santos, e-mail:
asfar-sp@uol.com.br

Mulheres no Rotary
. Até 1989, tanto o Regimento Interno como os Estatutos do Rotary International previam que
apenas homens poderiam ser sócios do Rotary Club. Em 1978, o Rotary Club de Duarte, na
Califórnia, EUA, convidou três mulheres a se associar. O conselho diretor do RI cancelou, então, o
diploma de admissão do clube por violação à letra dos estatutos do RI. O clube processou o RI,
com base na violação das leis civis estaduais que proibem qualquer forma de discriminação em
estabelecimentos comerciais ou públicos. O Tribunal de Apelações e a Suprema Corte do Estado
da Califórnia ratificaram a decisão tomada por tribunal inferior apoiando a posição do clube de
Duarte de que o Rotary não tinha o direito de cancelar a associação de um clube pelo fato deste ter
admitido mulheres no seu quadro social. A Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou a decisão
adotada pela corte californiana no sentido de que Rotary Clubs possuem um "objetivo comercial"
e são, de certa maneira, organizações abertas ao público. Esta decisão de 1987 permitiu que
mulheres passassem a ser admitidas como sócias em toda e qualquer jurisdição que tivesse leis
semelhantes.
A alteração dos documentos estatutários foi efetuada pelo conselho de legislação de 1989, que
votou pela eliminação da posição até então adotada de que todo Rotary Club deve ser uma
organização "exclusivamente masculina". Desde então, mulheres têm se tornado sócias e líderes
de clubes e distritos em todo o mundo.
Grupos de mulheres

. Alguns dos mais significativos programas do Rotary não são os conduzidos por rotarianos mas
sim por organizações formadas pelas esposas e familiares dos sócios dos Rotary Clubs em todo o
mundo. Esses grupos, em geral formados antes da época em que mulheres eram admitidas aos
Rotary Clubs, prestavam e continuam prestando serviços, como uma forma de apoiar o ideal de
servir do Rotary e contribuir com a comunidade.
Os grupos de mulheres - frequentemente chamados de Mulheres do Rotary, Casas da Amizade,
Rotary Ann Clubs, Senhoras do Rotary ou a organização feminina mais formalizada conhecida
como Inner Wheel realizam, a cada ano, centenas de projetos de prestação de serviços
humanitários. Esses grupos trabalham com escolas, clínicas, centros de distribuição de comida e
vestuário, hospitais, orfanatos, casas de repouso, asilos e outras atividades. Em muitos casos, os
grupos de mulheres complementam os programas de prestação de serviços implementados
pelos Rotary Clubs locais. Muitas mulheres desses grupos participam ativamente tanto dos
projetos de prestação de serviços locais quanto internacionais.
Em muitos paises, as mulheres de rotarianos têm sido afetuosamente chamadas de "Rotary
Anns", resultado de um curioso evento histórico. Em 1914, rotarianos de São Francisco
embarcaram em um trem para ir à convenção do Rotary em Houston, no Texas. No percurso, a
única mulher a bordo era a esposa do rotariano Bru Brunnier. À medida em que, pelo caminho,
embarcavam mais rotarianos que se dirigiam à convenção, a senhora Ann Brunnier era
apresentada como a "Ann do rotariano". Este apelido logo se transformou em "Rotary Ann". Um
dos rotarianos escreveu uma canção dedicada à "Rotary Ann". Na chegada do trem à estação
ferroviária em Houston, uma delegação estava à espera dos rotarianos. Um dos integrantes da
delegação era Guy Gundaker. da Filadelfia, cuja esposa também chamava-se Ann. Durante a
recepção de chegada, alguém começou a cantar a canção dedicada à "Rotary Ann". em
homenagem às duas senhoras, Ann Brunnier
e Ann Gundaker. Imediatamente, o termo
Elas hoje no mundo
carinhoso passou a ser usado com relação a
e no Brasil
todas as mulheres que compareciam aos
.
Presentes
em
210 paises e regiões, os
eventos rotários.
33.574
Rotary
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distribuidos em 534
Em 1984, o conselho diretor do RI reconheceu
distritos, congregam 1.232.896 rotarianos e
a seriedade e eficácia das agremiações
195.669 rotarianas. No Brasil, são 2.308
formadas por mulheres de rotarianos e
clubes, agrupados em 38 distritos, com um
incentivou todos os Rotary Clubs a patrocinátotal de 52.548 rotarianos e 9.900 rotarianas.
las.

