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RCSP-Noroeste participa do
Encontro Rotário da Amizade
em Buenos Aires
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O evento, realizado em Buenos Aires entre os dias 24 e 27 de março, reuniu nove
governadores de distritos brasileiros e vinte e oito argentinos. Participaram, também,
companheiros rotarianos de São Paulo, entre eles a presidente Maria Cristina da Silva
e Bruno Leone, do RCSP-Noroeste, que fizeram novas amizades com rotarianos do
RC Pilar, de Buenos Aires. (Pág. 5)

RC Noroeste e Freguesia do Ó se unem para
implantação do Projeto Lighthouse na região
Proposta foi formulada em reunião do RCSPNoroeste, quando o projeto voltado à
alfabetização foi apresentado pelo vicepresidente Hercules Guilardi e despertou o
interesse de companheiros do RCSPFreguesia do Ó, que podem se tornar parceiros
na criação de uma sala de aulas na região.
(Pág. 4)

ABTRF comemora aniversário
divulgando programas
Ao completar sete anos de atividades, a Associação Brasileira da The Rotary
Foundation divulga os programas voltados aos projetos de subsídios elaborados pelos
Rotary Clubs do País. (Pág. 8)

Correspondência recebida
. Boletins
RC Lavras, MG
RC Rio de Janeiro, RJ

. E-mails
"Muito obrigado por sua amizade. A erradicação da polio
tem sido a maior prioridade do Rotary há mais de duas
décadas. A incidência da infecção da polio de 350.000
casos em 1998 a menos de 2.000 em 2008. Foram
imunizadas mais de 2 milhões de crianças em 122 paises,
evitando 5 milhões de casos de paralisia e mais de 250 mil
mortes infantis".
José Morales Sánchez, Rotary Club de Puerto de
la Cruz, Tenerife, Espanha
"Acuso e agradeço o recebimento do seu boletim.
Um abraço.
Claudia Faundez, RC San Cristovão, Chile
“Li com atenção o boletim nº 31. Continua a ser dos
melhores meios de informação e de formação, pois
mesmo as pequenas dicas que um e outro vão dizendo
podem ter interesse acrescentado para os mais novos. E
isso é muito bom, até porque seu clube tem poucos
companheiros; é preciso admitir pelo menos um a cada
ano. Tive a satisfação de ver admitida no meu RC de
Guimarães (D 1970) minha filha Maria José Zamith,
classificação de farmácia e que é o meu afilhado nº 31
(como o seu boletim). Não costumo apontar os
companheiros que propus para outros clubes, só para o
meu. Completei este mês 45 anos de rotário 100%
assiduidade..."
Francisco Zamith, RC de Guimarães, Portugal
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1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyeróclito Eloy Pessoa de Barros Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro

Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 28 de março, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
agradecendo a presença de todos e convidando-os
para acompanhá-la na saudação inicial às
bandeiras hasteadas; prosseguindo, solicitou fosse
feito momento de oração em agradecimento às
bênçãos recebidas na semana que passou e por
esta que se inicia e que cada um colocasse suas
intenções e pedidos particulares
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 - vice-presidente e
palestrante da noite, Hercules Guilardi; nº 3 segunda-secretária, Ana Isabel Vergueiro Lobo;
além de citar e agradecer a presença dos
convidados Roseli e Felício Bonano, companheiros
do RCSP-Freguesia do Ó.

sábado, dia 2 de abril, na Legião Mirim; convite do
RCSP-Água Fria-Centenário, para café da manhã a
ser realizado dia 9 de abril, em Mairiporã, com a
presença da esposa do Governador do Distrito 4430,
senhora Vera Leardini; convite do RC Mogi das
Cruzes-Leste para a Noite da Pizza, que promoverá
sábado, dia 2 de abril.
Companheirismo - Apresentado excepcionalmente
pelo primeiro-tesoureiro Francisco Miguel Vaz de
Lima que relacionou os aniversariantes da semana e
as datas comemorativas do mesmo período; e fez a
leitura da reflexão "O Sábio", preparada
especialmente para esta reunião. Em seguida, a
presidente Maria Cristina da Silva e o companheiro
Bruno Leone fizeram um breve relato do Encontro
Rotário da Amizade, realizado no período de 24 a 27
de março, em Buenos Aires, que contou com a
participação de um animado grupo de governadores
e companheiros, com suas esposas, do Distrito
4430; houve reunião específica do Colégio de
Governadores, sendo nove brasileiros e vinte e oito
argentinos, enquanto os demais rotarianos
participaram de eventos paralelos; estiveram em um
clube, Pilar-Buenos Aires, onde foram muito bem
recebidos e puderam estreitar os laços de amizade
entre os rotarianos do Brasil e da Argentina. Na
sequência dos trabalhos, a companheira Roseli
Bonano, do RCSP-Freguesia do Ó, solicitou a
palavra para convidar os presentes para o almoço
(cont. na pág. 4)

Expediente - A segunda-secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo relatou a correspondência e
comunicados recebidos de: Gabinete da Secretaria
das Subsprefeituras Municipal de São Paulo
comunicando alteração do horário da reunião com
os representantes dos Rotary Clubs e os
subprefeitos da região Norte, dia 30 de abril, das
9h30 para as 17 horas; convite para o Seminário de
Capacitação para presidentes, tesoureiros,
secretários e diretores de protocolo a ser realizado
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Relato da última reunião
beneficente que o seu clube promoverá dia 9 de
abril, na sede da Sociedade Amigos do Jardim
Monjolo, dando, inclusive, informações sobre o
cardápio, preço e destinação da renda do evento.
Disse, ainda, que no próximo dia 30, haverá
solenidade comemorativa ao Dia Internacional da
Mulher na Casa de Cultura Salvador Ligabue, na
Freguesia do Ó, quando ela será uma das
homenageadas.

Palestra - Após o intervalo do jantar, o vicepresidente do RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi,
proferiu palestra baseada no projeto Lighthouse,
explicando, inicialmente, que escolheu esse tema
em comemoração ao mês da alfabetização
instituido pelo RI em todo o mundo. Disse que a
expressão Lighthouse significa Farol, Luz no
Horizonte e como surgiu a aplicação do método que
já acontece em vários distritos. O foco do projeto é a
aerradicação do analfabetismo nos paises
emergentes, entre os quais o Brasil pode ser
incluído, pois o nosso país tem ilhas de
desenvolvimento, contudo, registra índices de
analfabetismo preocupantes em várias regiões.
Prosseguindo, disse que o projeto foi criado pela
Fundação Rotária e uma das experiências mais bem
sucedidas ocorreu na Tailândia. E no Brasil, o
projeto foi lançado em Sergipe, foi, também,
desenvolvido em Minas Gerais através dos
subsídios equivalentes, e está orçado em trezentos
mil dólares para capacitação de professores.
O projeto é voltado para analfabetos absolutos,
funcionais e alunos da última série do ensino básico.
Exibiu o material descritivo do projeto e o seu ma-

nual; citou exemplos de capacitação dos
professores como ocorreu em São Paulo, no
Colégio Rio Branco, onde os aplicadores foram
treinados para aplicação da metodologia. Embora
em algumas localidades o projeto esbarre em
questões políticas e técnicas, explicou o
companheiro Hercules Guilardi, é muito
interessante e merece ser considerado
principalmente pelos clubes rotários onde forem
identificadas necessidades de alfabetização.
Continuando, explicou como funciona a capacitação
dos professores, os multiplicadores e a aplicação
aos alunos, quem pode participar e qual é a
participação do Rotary no processo. Citando como
exemplo o sucesso alcançado em Araras, o
companheiro Hercules solicitou o empenho de todos
na divulgação, pois o projeto é muito eficaz. Abertas
as discussões e troca de informações entre os
presentes, surgiu a sugestão de se reunir os Rotary
Clubs Noroeste, Freguesia do Ó e Pirituba, para
que, em parceria, montem uma sala de aula, sendo,
para tanto, necessário: espaço para acomodar até
30 alunos, um livro infantil, folhas de papel branco,
um pincel atômico, uma caixa de lápis de cor, 10
livros de história para os professores e um voluntário
para iniciar o processo. Outra sugestão apresentada
foi a de propor o projeto ao Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança
que precisaria apenas de melhorias da infraestrutura do local onde funciona, na Vila Zatt. A
companheira Ivone dos Santos Garcia lembrou que
a Associação Desportiva Bandeirantes dispõe de
um espaço adequado para funcionar como sala de
aula comportando até 25 anos, no horário noturno,
quando não é utilizado pela própria instituição; a
companheira Roseli Bonano, do RCSP-Freguesia
do Ó comprometeu-se em levar o assunto para
apreciação em uma das próximas reuniões do seu
clube. Por fim, o palestrante Hercules Guilardi
propôs que seja formada uma comissão interclubes
para estudar a melhor forma de se implantar o
projeto Lighthouse na região Noroeste.

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
palestrante pela oportuna explanação apresentada,
agradeceu a presença dos visitantes e dos nossos
companheiros, convidando todos a acompanharem
na saudação final às bandeiras hasteadas.

Agradecimentos
Cartas recebidas pelo companheiro Bruno Leone, em
resposta a sua carta de agradecimento pela recepção
na reunião festiva de Governadores Rotários da
Argentina e Brasil:

Se visitar nossa página, poderá verificar as empresas
que representamos e como trabalhamos; se pudermos
ser úteis na Argentina, conte comigo".
Juan Carlos Estrella, RC Pilar-Buenos Aires,
Argentina

"Obrigado por sua carta. Passamos momentos muito
agradáveis (eu e a Maria Alicia) conhecendo pessoas
tão agradáveis como vocês. É muito bom ficarmos
frente a frente para nos conhecer e sentir a verdadeira
"amizade rotária". Todo o grupo da nossa mesa foi
muito amável e divertido, e compartilhamos momentos
muito interessantes. Pilar Golf é a sede de nosso clube
e nossas reuniões são às quartas-feiras, das 21 às 23
horas, também à disposição de vocês. Muito obrigado
pela visita e certamente estaremos presentes em
nossa próxima visita ao Brasil. Nossa casa está à sua
disposição para quando vier nos visitar. Um grande
abraço à Cristina, Daisy, Regina, Fernando, Roberto e
a você".
Ing. Carlos Svaton, RC Pilar-Buenos Aires,
Argentina

Agenda
. 4 de abril (segunda-feira)
Reunião Ordinária
Palestra com o companheiro Sergio de
Castro, do RCSP Sumaré sobre a revista
Brasil Rotário
20h30 - Carlino Ristorante
. 16 de abril (sábado)
Festa de aniversário do NRDC Vida
e Esperança
A partir das 13 horas, na sede da entidade
Rua Moraes Madureira, 121 - Vila Zatt
"Quem agradece somos nós pela visita de vocês. Celia
nos contou que este é o começo de reuniões rotárias
de Amizade; parece-me muito bom e queira Deus
tenham continuidade; lamentavelmente, não
participamos dessa reunião porque devia trabalhar
durante o encontro, já que tinha a responsabilidade de
que tudo saisse a contento e que nada faltasse. Nós,
aqui, ficamos muito felizes e contentes. Digo que nossa
empresa se dedica a atender a Gastronomia geral.

. 9 a 12 de junho
XX Conferência Distrital
Monte Real Resort - Águas de Lindóia
Prestigie o grande encontro da família do
Distrito 4430
Inscrições abertas

Acontece na região
Campanha da Boa Visão

Primeira-dama do Estado almoça
com líderes comunitárias

. Um grupo de vinte e oito mulheres, líderes em suas
comunidades, foram recebidas no Palácio dos
Bandeirantes dia 24 de março para um almoço com
a primeira dama do Estado de São Paulo, Maria
Lúcia Alckmin. Entre as convidadas estava a
coordenadora do NRDC Vida e Esperança e
presidente da Associação Vida e Esperança,
Terezinha Abreu de Sousa, que no encontro tratou
de parcerias e da futura visita da senhora Lu Alckmin
à comunidade da Vila Zatt.

Reflexão
. "Tenho consciência de ser autêntica e procuro
superar todos os dias minha própria
personalidade, despedaçando dentro de mim
tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra
vibrante que levanta os fracos e determina os
fortes. O importante é semear, produzir milhões
de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro
semear otimismo e plantar sementes de paz e
justiça. Digo o que penso, com esperança.
Penso no que faço, com fé. Faço o que devo
fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada
dia melhor, pois bondade também se aprende".
Cora Coralina

. Aproximadamente quarenta pessoas foram
beneficiadas com a Campanha da Boa Visão
promovida dia 25 de fevereiro na sede do NRDC
Vida e Esperança, quando voluntários da entidade e
profissionais do setor oftalmológico fizeram o
atendimento dos inscritos no programa. A entrega
dos óculos, resultado do aviamento das receitas,
aconteceu dia 15 de março, graças a parceria
firmada com uma ótica da região que facilitou a
aquisição e o pagamento para a maioria dos idosos
atendidos. Um momento emocionante foi a doação
de dois pares de óculos especiais para o casal de
deficientes visuais Shirley e Sidney. Eles que são
moradores da região já fazem planos para retomada
de seu projeto de vida, sob uma nova perspectiva.

Companheirismo
. Marcelo Sodelli, genro do nosso companheiro
Hercules Guilardi, aniversaria na quarta-feira, 6 de
abril.

Datas comemorativas
Abril
4 - Dia do Livreiro Católico
5 - Dia do Propagandista Farmacêutico
6 - Dia da Hora Luterana no Brasil (1947)
7 - Dia do Jornalista
Dia da Radiopatrulha
Dia Mundial da Saúde
Dia do Médico Legista
Dia Mundial do Hipertenso
. 8 - Dia do Correio
Dia da Natação
Dia do Desbravador
Dia do Profissional de Marketing
Dia Mundial de Combate ao Câncer
. 9 - Dia Nacional do Aço
. 10 - Dia da Engenharia e do Engenheiro
Dia do Contablista
.
.
.
.

Acontecimentos rotários
Abril, mês da revista
. Abril é o mês dedicado à revista do Rotary.
Durante esse mês os clubes organizam
programas e atividades para a promoção da
leitura e da utilização da revista The Rotarian e
das revistas regionais da organização.

Mafra lidera campanha de
coleta de alimentos

The Rotarian e Rotary World
Magazine Press
Em abril, mês da revista do Rotary, é tempo de
promover a leitura e a utilização prática da The
Rotarian, a revista oficial do RI, assim como das
revistas regionais, coletivamente conhecidas
como Rotary World Magazine Press. A The
Rotarian foi lançada em 1911 para possibilitar a
comunicação entre os rotarianos e fomentar os
programas e o Objetivo do Rotary. As principais
metas da revista são apoiar e promover os
programas do Rotary, disseminar informações a
respeito do lema anual, ideias do presidente do
RI, as principais reuniões e as ênfases dos
meses "oficiais" do calendário do Rotary.
A The Rotarian representa um canal de
comunicação através do qual tanto assuntos de
interesse geral como aqueles específicos do
Rotary podem ser explorados.
Frequentemente, a revista publica matéria
interessante a respeito de determinados
assuntos, funcionando como uma excelente
fonte de referência e de ideias para as reuniões
de Rotary Clubs e conferências distritais. Vários
dos artigos promovem a amizade, a boa
vontade e a compreensão mundial. Seus
leitores regulares geralmente possuem um
conhecimento superior das
atividades do Rotary e de
como cada rotariano pode
estar mais envolvidos nas
Quatro Avenidas de Serviços
pelo mundo afora.
Além da The Rotarian, existem
30 revistas regionais,
impressas em 23 idiomas com
uma circulação conjunta de
mais de 750.000 exemplares.
Embora cada publicação
regional possua suas
características e conteúdo
próprios, todas fornecem aos
seus leitores informações
atualizadas e um bom material
de leitura no mês de abril e em
todos os outros meses do ano.

. O RC de Mafra liderou a campanha de coleta de
alimentos que aconteceu nos dias 26 e 27 de março
naquela localidade de Portugal. A campanha, que contou
com a participação dos rotarianos e voluntários do espaço
social Enfrente, foi realizada nos espaços comerciais do
Intermarché de Mafra/Malveira e no Ponto Verde da
Eroceira. A coleta de produtos alimentícios foi destinada
às famílias carentes daquela comunidade. Foram
arrecadadas 2,5 toneladas de alimentos, entregues no
Espaço Social Enfrente para a separação e distribuição.

Paella Luzitana na
Freguesia do Ó
. No domingo, 10 de abril, a partir das 13 horas, o RCSPFreguesia do Ó realiza almoço especial para arrecadar
fundos em benefício dos projetos sociais da comunidade.
O prato principal é uma suculenta paella luzitana, que
promete; no cardápio há saladas, paella de arroz com
peito de frango, brócolis, pimentões coloridos, palmito,
ervilha, batata, azeitonas e queijo parmesão, regados
com azeite. O evento acontece na Sociedade Amigos do
Jardim Monjolo, à Rua Calixto de Almeida, 38, Freguesia
do Ó. Adesão: R$ 40,00 por pessoa, bebidas à parte; os
organizadores informam que não serão vendidos convites
no local, devendo as reservas antecipadas ser feitas com
os sócios do clube. Mais informações com Isabel, e-mail:
belcabrera@yahoo.com.br

Associação Brasileira da Fundação Rotária
comemora 7 anos de atividades divulgando programas
Doações recebidas pela ABTRF são redirecionadas
aos projetos de subsídios elaborados pelos Rotary Clubs

A Associação Brasileira da The Rotary
Foundation (ABTRF) comemora neste mês
sete anos de atividades no Brasil. A entidade
civil sem fins lucrativos visa oferecer um
caminho a eventuais benefícios as pessoas
jurídicas que desejam contribuir formalmente
com a Fundação Rotária. "Trata-se de uma
OSCIP que possibilita que os doadores
usufruam de benefícios fiscais", disse o atual
presidente da entidade, Themístocles AC
Pinho, ao enviar material explicativo para os
clubes do Rotary International de todo o Brasil.
"Não somente empresas podem contribuir",
alertou. "Pessoas físicas efetuam doações
diretamente a Fundação Rotária", falou o
dirigente.
As doações recebidas pela Associação
Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF)
são aplicadas em fundos gerenciados pela
Fundação Rotária, e são redirecionadas a
criação e manutenção de projetos de subsídios
elaborados pelos Rotary Clubs e realizados no
Brasil, que atendem as necessidades das
comunidades carentes. "As doações podem
ser feitas por depósito, boleto bancário ou
através de programas específicos, como por
exemplo, os programas Empresa Cidadã ou
Seguro Solidário", disse o Governador do
Distrito 4510 do Rotary International, o médico
Joamyr Castro, ao contar na atual Equipe
Distrital com uma comissão específica para a
ABTRF. "As empresas optantes pelo sistema
de lucro real podem lançar estas doações, em
valor de até 2% do lucro operacional, como
despesa operacional, obtendo assim reduçãona base de cálculo do imposto de renda a
pagar", acrescentou o coordenador da
entidade, José Luiz Fonseca.

Segundo o dirigente da ABTRF empresas que
não utilizem o sistema de lucro real, podem
contribuir para a entidade. "Estas empresas
têm a oportunidade de, apesar de não
receberem o benefício fiscal, demonstrando o
comprometimento social, contribuírem para
possibilitar a realização de mais projetos
através dos programas da Fundação Rotária",
comentou José Luiz Fonseca.
“Desempenhando assim, importante papel
para atender necessidades de comunidades
mais carentes em que o Rotary International,
através dos rotarianos tem acesso", falou ao
chamar a atenção para a Lei 9.249 e a Medida
Provisória 2113-30 que explicam a forma do
benefício fiscal.
Os programas Seguro Solidário e Empresa
Cidadã são produtos da ABTRF que estão
tendo excelente aceitação.
O Programa Seguro Solidário é uma iniciativa
da Seguradora Porto Seguro, através de
convênio ajustado com a ABTRF, para doar 5%
do valor dos prêmios líquidos das apólices de
seguro de automóveis de rotarianos e
familiares para a Fundação Rotária através da
ABTRF. "Essas doações são feitas a partir dos
seguros de veículos, feitos com as
seguradoras: Porto Seguro, Itaú ou Unibanco",
ressaltou Themístocles AC Pinho.
O Programa Empresa Cidadã é um programa
de contribuições da pessoa jurídica para a
ABTRF, através de compromisso contratual,
mediante a assinatura de documentos firmados
entre a pessoa jurídica e um Rotary Club ou
Distrito de Rotary, para contribuições mensais
nunca inferiores a R$ 200,00, por um período
mínimo de 12 meses. "A empresa recebe
reconhecimento concedidos pela ABTRF a
pessoa jurídica pela participação no programa",
destacou o atual presidente da associação
brasileira.

