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RCSP-Pirituba visita o Noroeste
para divulgar o Projeto RYLA

. Conselho Diretor

Representado por quatro associados, o clube afilhado do RCSP-Noroeste
participou da nossa última reunião, dia 21 de março, quando divulgou a
programação do Projeto RYLA deste ano, que começa em abril, na Vila
Prudente e continua em maio, quando o grupo de jovens selecionados terá
oportunidade de praticar a liderança alcançada. (Pág. 4)
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. O nosso companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus relata como foi a
experiência de participar desse seminário de treinamento dos presidentes
eleitos para o ano rotário 2011-12. Ele elogiou a organização do evento
acontecido em Águas de Lindóia, que dada a sua importância, foi prestigiado
pelo presidente do Rotary International, Ray Klinginsmith. (Pág. 4).
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 21 de março, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
convidando os presentes a acompanhá-la na
saudação às bandeiras hasteadas, seguida da
oração de agradecimento ao Senhor pelas graças
recebidas na semana que passou e em intenção ao
povo japonês para que encontre forças e ajuda para
superar a imensa dificuldade por que passa devido
as catástrofes naturais que atingiram parte daquele
país-irmão; incluiu, ainda, nas intenções da oração
agradecimento pela recuperação da saúde da
companheira Dora Maria Leme P. Gerodetti, que
brevemente voltará ao nosso convívio.

Expediente - A segunda-secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo comunicou a correspondência
recebida de: carta do vereador Gilson Barreto
convidando para a sessão solene em homenagem
ao Dia do Rotaract, dia 2 de abril, na Câmara
Municipal de São Paulo; convite do RCSPLiberdade para a reunião festiva de seu 35º
aniversário de fundação; convite do RCSP-Parada
Inglesa-Centenário, para reunião festiva de seu 6º
aniversário de fundação; carta do governador
Paschoal Flavio Leardini comunicando reunião
entre os presidentes dos Rotary Clubs dos distritos
4420, 4430 e 4610 e os subprefeitos de cada região
para discutir os detalhes do convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de São Paulo e o Rotary
International, que
viabilizará a
implantação do
programa "Faça Mais
por São Paulo";
comunicado do
governador Paschoal
Flavio Leardini
informando a constituição da Comissão
Distrital e o cronograma dos prazos
para que os clubes
apresentem propostas de emenda ou
de resolução, a ser
encaminhadas à
apreciação do
Conselho de Legislação do Rotary
International.

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 - o presidente eleito,
2011-12, Edinalvo Raimundo de Jesus: nº 3 segunda-secretária Ana Isabel Vergueiro Lobo. Em
seguida, citou e agradeceu a presença dos
convidados: companheiros Carlos Alberto da Silva,
Maria Aparecida Torres de Souza, Leonildo, Carlos
Zanini Junior e sua esposa Vera Lucia Zanini, todos
do RCSP-Pirituba e mais a vice-presidente do
NRDC, Terezinha Abreu de Sousa.

Companheirismo - O companheiro Francisco
Miguel Vaz de Lima relacionou os aniversariantes
da semana e as datas comemorativas do mesmo
período.
Assuntos diversos - Dando sequência aos
trabalhos, a presidente Maria Cristina da Silva
apresentou o documento enviado pela
Governadoria do Distrito 4430 sobre a Missão
Presidencial, contendo vários ítens a serem
informados até o dia 31 de março e as respectivas
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
pontuações conforme as metas alcançadas.
Comunicou, também, a realização do projeto RYLA,
dia 30 de abril na Legião Mirim da Vila Prudente,
com a oportunidade de indicarmos a participação de
alguns jovens patrocinados; ficando deliberado que
o nosso clube será representado no evento pelo
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus. A
presidente Maria Cristina deu, ainda, conhecimento
aos companheiros do contrato de parceria firmado
entre o RCSP-Noroeste - Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi" e o SESCON (Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo).
Após o intervalo do jantar, a presidente Maria
Cristina da Silva deu continuidade aos trabalhos
desta reunião, solicitando ao companheiro Carlos
Zanini Junior, do RCSP-Pirituba, que fizesse a
explanação do projeto RYLA (Prêmios Rotários de
Liderença Juvenil), etapa de 2011. Este
companheiro, por sua vez, esclareceu que se trata
de um projeto destinado aos jovens da comunidade,
que na primeira etapa identifica jovens com
potencial para serem patrocinados pelo clube e que
tragam, futuramente, benefícios para a
comunidade. Este ano, a apresentação do projeto
acontecerá dia 30 de abril, na Legião Mirim da Vila
Prudente, estando programadas apresentações de
palestrantes de renome e selecão de determinado
número de jovens por projeto.O grupo que se
formará, com aproximadamente 40 jovens, fará o
sorteio de uma moto para arrecadação de fundos
para custeio de parte da próxima etapa da
programação - 3 dias (27, 28 e 29 de maio) em um
hotel fazenda na estância de Socorro, quando esse

grupo terá oportunidade de praticar a liderança
desenvolvida
PETS - Na sequência dos trabalhos, o companheiro
e presidente eleito 2011-12, Edinalvo Raimundo de
Jesus, teceu considerações a respeito da sua
participação no PETS (Seminário de Treinamento
para Presidentes Eleitos), realizado no final da
semana passada em Águas de Lindóia; disse ter
sido o primeiro PETS multidistrital, que reuniu

aproximadamente 625 participantes inscritos e mais
vinte e cinco não-inscritos e foi prestigiado pelo
presidente do Rotary International, Ray
Klinginsmith, e os governadores eleitos de dois
distritos; elogiou a qualidade da programação, com
palestrantes de renome que fizeram explanação,
seguida de debates sobre questões administrativas,
aumento do quadro social, comunicação, perfil do
novo sócio; debates sobre imagem do clube,
protocolo, legalidade do clube, criação de novos
clubes e treinamento sobre instrução rotária.
Finalizando a sua explanação, o companheiro
Edinalvo R. de Jesus elogiou a receptividade do
presidente do RI, a organização do evento, o
entrosamento entre os participantes, que puderam
trocar informações e experiência e agradeceu a
oportunidade de aumentar seus conhecimentos
sobre o Rotary e de fazer novas amizades.

Palavra livre - O companheiro Hercules Guilardi
cumprimentou o presidente eleito Edinalvo de Jesus
pela detalhada explanação feita sobre o PETS e
reiterou seu apoio, lembrando que é importante os
novos presidentes contarem com a infraestrutura
muito bem consolidada que o Rotary oferece e
aproveitarem e aprimorarem o que já existe.
Concluindo, disse o companheiro Hercules que
também esteve em Águas de Lindóia no final da
semana passada, onde se reuniu com o grupo de
coordenação da Conferência Distrital que será
realizada em junho naquela estância balneária,
lembrando que está prevista a participação de mais
de mil e seiscentas pessoas, daí a necessidade dos
interessados fazerem suas inscrições e reservas de
hotel o mais rápido possível. A presidente Maria
Cristina da Silva, por sua vez, reiterou a
necessidade da colaboração de todos com o evento
comemorativo ao segundo aniversário do NRDC,
que a vice-presidente Terezinha Abreu Sousa está
organizando, dia 16 de abril na Vila Zatt.
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 agradecendo, uma vez mais, a
presença de todos e convidando-os a acompanhá-la
na saudação final às bandeiras hasteadas.

Continuam abertas as inscrições
para a XX Conferência Distrital
. A Conferência Distrital, que este ano acontecerá
no período de 9 a 12 de junho, em Águas de Lindóia,
serve de coroação dos trabalhos realizados no ano
rotário, motivação e grande companheirismo de
toda a família do Distrito 4430.
Os interessados em participar do evento devem dar
preferência em fazer suas reservas no Hotel Monte
Real Resort, sede da Conferência, para sua
facilidade, conforto e participação em todos os
momentos.

Meio ambiente
ONU proclama 2005/2015 a
Década Internacional da Água
. Em 15 de dezembro de 2003, a Assembléia Geral das
Nações Unidas adotou uma resolução (A/58/485, 15
dez/2003) proclamando o período de 2005/2015 como
a Década Internacional para a Ação - Água para a Vida,
com início no Dia Mundial da Água, 22 de março de
2005.
O objetivo da década é um "maior enfoque nas
questões relacionadas com a água, com ênfase nas
mulheres como gestoras da água, para ajudar a
alcançar os objetivos internacionalmente acordados
relativos à água, isto é, reduzir para metade as pessoas
que não tem acesso a um meio seguro de
abastecimento de água até 2015, e na mesma
proporção, as que não têm acesso a um meio adequado
de saneamento.
Há mais de 25 anos, as Nações Unidas tinham
declarado 1981/1990 como Década Internacional para
Água Potável e Saneamento. O objetivo era assegurar
água potável e sistemas de saneamento adequados
para todos em 1991.

Agenda
.

28 de março
Reunião Ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

.

30 de março (quarta-feira)
Reunião presidentes RCs X
Subprefeito Norte
10h30 - Auditório da Prefeitura
Municipal de São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - 36º andar

.

2 de abril (sábado)
Sessão solene - Dia do Rotaract
9h30 - Câmara Municipal de São Paulo
- Plenário
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - SP

Acontece na região
Dia Mundial da
Conscientização do Autismo
. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência aderiu, no ano passado, à campanha em
pról das pessoas autistas. Neste ano, na noite de 2
de abril, quando a data é comemorada em todo o
mundo, luzes azuis iluminarão o Cristo Redentor, no
Rio de Janeiro; a Ponte Estaiada, em São Paulo e o
Empire State, em Nova York, além de vários outros
monumentos e prédios. No dia 26 de março
aconteceu na sede da Secretaria, no Memorial da
América Latina, o II Seminário Paulista de Autismo.

Cooperativa de Pirituba
recebe prêmio "Valores do Brasil"
. A Cooperativa de Reciclagem Crescer, responsável
pela coleta seletiva de lixo na região de Pirituba e
parte da Freguesia do Ó, foi a vencedora deste ano
do prêmio "Valores do Brasil", representando a
região sudoeste, na categoria Desenvolvimento
Regional Sustentável. O prêmio, instituído pelo
Banco do Brasil, reconhece o esforço e dedicação
dos cooperados na busca de melhor qualidade de
vida e valorização dos que mais precisam, além do
compromisso com o desenvolvimento sustentável
do País. Segundo o gestor da Cooperativa Crescer,
Jair do Amaral, com o prêmio a coleta seletiva na
região será impulsionada.

Datas comemorativas
Março
. 27 - Dia Mundial do Teatro
Dia do Circo
. 28 - Dia do Diagramador
Dia do Revisor
. 31 - Revolução de 1964
Dia da Integração Nacional
Dia da Saúde e Nutrição

Abril
. 1º - Dia da Mentira
Dia do Humorista
Dia da Abolição da Escravatura Índia
(1680)
. 2 - Dia Mundial da Conscientização do
Autismo
Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil

Companheirismo
.

No próximo dia 1º de abril, a nossa
companheira Maria Bernadette Cola
completa 7 anos de filiação ao RCSPNoroeste.

Reflexão
O Sábio
Aquele que conhece os outros é Sábio
Aquele que conhece a si mesmo é
Iluminado
Aquele que vence os outros é Forte
Aquele que vence a si mesmo é
Poderoso
Aquele que conhece a alegria é Rico
Aquele que conserva o seu caminho tem
Vontade
Seja humilde e permanecerá Íntegro
Curva-te e permanecerás Ereto
Esvazia-te e permanecerás Repleto
Gasta-te e permanecerás Novo
O sábio não se exibe, e por isso Brilha
Ele não se faz notar, por isso é Notado
Ele não se elogia, por isso tem Mérito
E porque não está competindo, ninguém
no mundo pode competir com ele.
(Lao Tsé)

Acontecimentos
rotários
Dia do Rotaract terá
sessão solene
.

Dando prosseguimento à iniciativa de março em homenagem ao Dia do Rotary, a Câmara
Municipal de São Paulo promoverá no sábado, 2 de abril, sessão solene alusiva ao Dia do
Rotaract. O evento acontece no plenário da Câmara, com início às 9h30, com a presença do
diretor do Rotary International Antônio Hallage, parceiro do Programa Rotaract, que já confirmou
presença. A iniciativa dessa sessão solene é do vereador Gilson Barreto. A Câmara Municipal de
São Paulo fica no Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista.

Poá promove a
Festa das Candeias
.

Uma noite inesquecível num jantar dançante com o que há de mais tradicional na culinária
francesa - o crepe, é o que o RCSP-Poá promove dia 9 de abril, em sua sede. A Festa das
Candeias (La Chandeleur) terá jantar com entrada, saladas, crepes salgados e doces, águas e
refrigerantes e música ao vivo. O convite custa R$ 50,00 por pessoa, bebidas alcoólicas não
inclusas e condições especiais para crianças e menores. Reservas pelos telefones: 4634-1223 e
4638-3155, e-mail: tocomada@ig.com.br A renda do evento será destinada às obras
humanitárias do Rotary, neste momento mobilizadas em auxílio aos flagelados no Japão.

RCSP-Liberdade
comemora 35 anos
. Para celebrar 35 anos de fundação, o Rotary Club São Paulo-Liberdade fará reunião festiva
dia 30 de março, quarta-feira, com início às 20h30, no Buffet Colonial, localizado na Avenida
Indianópolis, 300, bairro de Moema. Adesão: R$ 75,00 por pessoa.

RC Parada InglesaCentenário
faz bodas de açúcar
. O Rotary Club de São
Paulo/Parada InglesaCentenário está completando seis anos de fundação. A solenidade comemorativa às bodas de açúcar/perfume do clube será
realizada dia 31 de março, às
20h30, no Nicoluccio
Eventos, à Avenida Nova
Cantareira, 1049. Preço da
adesão: R$ 55,00 por
pessoa; mais informações
pelo telefone: 2972-3800.

Campanhas permanentes
Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi
busca novas doações
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste mantém desde julho de 2002 a Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi, com o objetivo de doar calçados a quem está precisando. Podem ser modelos
femininos, masculinos para adultos e infantis, além de tênis de qualquer marca, cor ou tamanho. A
única condição é que estejam em bom estado.
Desde o início em julho de 2002 até o final do mês de novembro de 2010, a campanha arrecadou e
distribuiu mais de trinta e um mil pares de calçados a instituições que atendem crianças e adultos
carentes da região metropolitana de São Paulo.

Campanha dos presentes
Se você receber um par de sapatos de presente de aniversário ou comprar um novo par, pode fazer
uma troca enriquecedora - doe um outro par, que está fora de uso, para a Campanha do Pé
Calçado do RCSP Noroeste. Assim, ao ser presenteado, você também poderá presentear ou
atender alguém que de outra forma não seria lembrado.
Podem ser calçados femininos, masculinos ou infantis, de qualquer modelo - social, esportivo ou
tênis, com a única condição que estejam em bom estado.
O companheiro Bruno Leone, coordenador da campanha, lembra que os calçados para doação
podem ser entregues no seu endereço comercial - Rua Luigi Greco, 192, Barra Funda, São
Paulo e nas reuniões do Rotary Club de São Paulo-Noroeste, às segundas-feiras, a partir das
20h30, no Carlino Ristorante, Rua Traipu, 91, Perdizes.
Como a campanha é permanente, todos podem colaborar, sendo um doador ou
arrecadador de calçados, fazendo, assim, alguém carente se sentir melhor e mais feliz.
Mais informações pelo telefone: (11) 3393-3636, fax (11) 3392-6060 ou no e-mail:
diretoria@leone.equipamentos.com.br e bl.leone@mandic.com.br

Parceria com o SESCON
. Em janeiro, a coordenadoria da Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", instituida pelo Rotary Club
de São Paulo-Noroeste, firmou parceria com o SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo, por meio
de um contrato que estabelece as condições para a entrega e a destinação das doações.
Acreditando que cada empresa e cidadão desse país devem dar sua parcela de contribuição na construção
de uma nação mais justa, humana e desenvolvida, o presidente do SESCON, José Maria Chapina Alcazar,
disse à presidente do RCSP-Noroeste, Maria Cristina da Silva, que se sentia muito honrado em formalizar
a parceria entre as duas entidades.
O Termo de Cooperação entre o Rotary Noroeste e o SESCON tem como objeto a doação pelo doador ao
donatário, sem qualquer custo para ambos, de calçados para a campanha do "Pé Calçado", devendo o
clube manter regular sua situação junto aos órgãos governamentais e destinar os calçados doados a
pessoas hipossuficientes financeiramente.

