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Missa em Ação de Graças
abre programação do Jubileu de Ouro
do Parque Estadual do Jaraguá

. Conselho Diretor

Celebração será realizada no Domingo de Páscoa pelo companheiro do
RCSP-Noroeste, padre Paulo Francisco Santana Ribeiro. O clube é um dos
principais apoiadores da programação comemorativa dos 50 anos de
criação do Parque Estadual do Jaraguá. (Pág. 6)

RCSP-Noroeste promove
palestra sobre a
midia rotária

No mês dedicado à revista do Rotary
International, o RCSP-Noroeste convidou o
jornalista Sergio de Castro que é, também,
presidente do RCSP-Sumaré, para proferir
palestra sobre a história dos meios de
comunicação rotários no Brasil e no exterior.
(Pág. 4)

Fundação
Rotária
abre
inscrições
para Bolsa
pela
Paz
Mundial
Profissionais não
rotários
interessados
devem ter forte
compromisso com
a paz e a
compreensão
mundial.
(Pág. 8)
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Agenda
. 11 de abril
Reunião Ordinária
Palestra sobre Motivação, por Ari
Sérgio Del-Fiol Modolo
EGD do Distrito 4430, e companheiro
do RC Mogi das Cruzes-Norte
20h30 - Carlino Ristorante

.

16 de abril (sábado)
Festa de aniversário do NRDC Vida
e Esperança
com ações sociais em pról da
comunidade local
A partir das 13 horas, na sede da
entidade
Rua Moraes Madureira, 121 - Vila Zatt

.

18 de abril
Reunião Ordinária
Palestra, tema a confirmar
20h30 - Carlino Ristorante

.

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

"Companheiros, meus cumprimentos pelo boletim
informativo".
Mauro Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
"Companheiro... li a notícia, obrigado pela gentileza.
Será que interessará a alguém? Isso é o que importa".
Francisco Zamith, RC de Guimarães, Portugal
"Fico contente com o seu retorno e reconhecimento
ao nosso trabalho. Vocês, também, desenvolvem um
excelente boletim, que recebo semanalmente. Sempre
que tivermos algo importante para ser divulgado
encaminharemos para você, e também nos colocamos à
disposição para divulgarmos notícias de seu clube.
Nosso forte e fraterno abraço a você e a todos os
companheiros do RCSP-Noroeste".
Carlos Alberto Sales Marangoni, editor do boletim
O Prudentão, do RC de Presidente Prudente, SP
"Muito obrigado pelo envio do boletim do seu clube. Felicito
pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem em favor
das comunidades mais desprotegidas".
Olga Susana Pérez de Giraldo, presidente eleita do RC
Ibagué, Tolima, Colombia
Correção
O nome correto do companheiro do RCSP-Pirituba que se
pronunciou em nossa reunião do dia 21 de março é Carlos
Alberto de Souza e não como foi publicado em nosso
boletim nº 31.
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 4 de abril, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
agradecendo a presença de todos e lendo uma
reflexão da escritora e poetisa Cora Coralina; em
seguida, fez um momento de oração em
agradecimento pelas bênçãos recebidas na semana
que passou e para esta que se inicia, e solicitou que
todos a 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 - presidente
Maria Cristina da Silva; nº 2 - presidente do RCSPSumaré e palestrante, jornalista Sergio de Castro; nº
3 - companheira Celia Morau, para excepcionalmente, secretariar os trabalhos dessa reunião. E
agradeceu a presença do convidado, companheiro
Chucrallah S. El Tayar, governador-assistente do
Distrito 4430, Área 8.
Expediente Secretaria - Apresentado pela
companheira Celia Morau que relacionou a
correspondência recebida e os eventos: festa de
aniversário de fundação do NRDC Vida e
Esperança, sábado, 16 de abril; participantes do
RCSP Noroeste no Seminário de Capacitação para
presidentes, secretários, protocolos e tesoureiros,
realizado dia 2 de abril: Bruno Leone, Edinalvo
Raimundo de Jesus e João Carlos dos Santos;
Assembléia Distrital 2011/12, a ser realizada dia 16
de abril no Colégio Rio Branco; casamento do
companheiro Adenilson Cristiano Belizário, dia 17 de
abril.

Companheirismo - A companheira Ivone dos
Santos Garcia apresentou os aniversariantes e as
datas comemorativas da semana.
Fundação Rotária - Na sua explanação, o
companheiro Fabrizio Davide Pietro
Torrini
destacou trechos de um discurso feito pelo
presidente do Rotary International em 2008, com
citações consideradas importantes pois remetem às
atividades rotárias que acabam despercebidas no
dia a dia. Um dos pontos mais importantes daquele
discurso, lembrou o companheiro Fabrizio, é uma
síntese de tudo que podemos fazer pelo Rotary, na
condição de prestadores de serviços rotarianos à
comunidade; lembrou que nas reuniões surgem
ótimas idéias e o desafio é o que fazer, como fazer e
onde fazer. Refletindo sobre essas questões,
lembrou que o nosso clube fez e faz muitas
atividades, realiza ações positivas que, por vezes,
caem no esquecimento, por isso, reitera que as
ideias não podem fenecer. Citou como exemplo a
proposta surgida na última reunião (28 de março) de
criação de uma sala de aula em parceria com o
RCSP-Freguesia do Ó, baseada no projeto
Lighthouse de alfabetização, que reune todas as
condições de ser implantada rapidamente.
Assuntos diversos - Complementando as
considerações do companheiro Fabrizio, a
presidente Maria Cristina da Silva lembrou que
todas as realizações do nosso clube estão
registradas em ata e foram noticiadas no nosso
boletim informativo, contudo, reconhece que é
possível fazermos muito mais e por certo,
conseguiremos. Disse, ainda, que respondeu
questionário formulado pelo governador do Distrito
4430 sobre as atividades de cada clube, tendo o
Noroeste atingido 220 pontos, o que significa bom
índice de realizações até agora e que muito mais
pode e deverá ser feito ainda este ano.
Em seguida, o presidente eleito para o ano rotário
2011/12, Edinalvo Raimundo de Jesus, fez uso da
palavra para tecer considerações sobre a sua
participação no Seminário de Capacitação para
Presidentes, realizado no sábado, 2 de abril. Disse
que considerou a experiência muito proveitosa, o
curso de oratória foi interessante, destacou três
frases que devem ser referências para os dirigentes
rotarianos: oportunidade perdida; palavra dita; calar
sobre defeitos dos outros é um gesto de compaixão
e calar a verdade é um grande erro.
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião

Na sequência, reforço convite para que os
companheiros participem da Assembléia Distrital
que acontecerá dia 16 de abril, no Colégio Rio
Branco; falou sobre o plano de atividades que está
elaborando, baseado em várias ideias e propostas
recebidas, que podem ser aplicadas com relativa
facilidade; para isso, pretende fazer discussões
prévias à exaustão para que o grupo se mantenha
unido, façamos mais e melhor e concentrarmos
esforços no aumento do quadro social; disse, ainda,
que a reunião festiva de transmissão de posse está
marcada para o dia 4 de julho, aqui no Carlino
Ristorante. Prosseguindo, fez um relato resumido da
reunião havida dia 30 de março na Secretaria das
Subprefeituras de São Paulo entre os subprefeitos e
representantes dos Rotary Clubs das regiões norte e
noroeste da cidade. Na ocasião, o RCSP-Noroeste
foi representado pela presidente Maria Cristina da
Silva e os companheiros Edinalvo Raimundo de
Jesus e Celia Morau. Entre os assuntos discutidos
naquele encontro, resultado do protocolo firmado em
dezembro entre a Prefeitura Municipal de São Paulo
e os governadores dos distritos 4420, 4430 e 4610,
merecem destaque: parcerias e eventuais
patrocínios para manutenção e zeladoria de praças
e logradouros dessas regiões, contrapartida para
manutenção e reparos nos locais onde há marcos
rotários, além de outros projetos nas áreas da saúde,
educação e serviços à comunidade.

Palestra: Mídia Rotária - Revista Brasil Rotário O palestrante convidado que é, também, presidente
do RCSP-Sumaré, jornalista Sergio de Castro,
proferiu palestra sobre midia rotária e fazendo
alusão ao mês de abril, dedicado à revista do Rotary,
iniciou sua explanação dizendo como surgiram as
publicações noticiosas em São Paulo e no restante
do País, a polêmica medida aprovada na
Convenção de Cingapura determinando que todos
os paises que tivessem mais de uma publicação
teriam cinco anos para que se fundissem em uma
só. Contou a história da comunicação e os códigos
de ética , respeito aos direitos humanos, a comunicação de massa, os meios digitais e eletrônicos, o
surgimento das redes sociais e os recursos
tecnológicos que mudaram todos os parâmetros de
comunicação vigentes até poucos anos atrás.
Ressaltou que a sociedade ainda não está devidamente preparada para assimilar as novas tecnologias e o Rotary, em particular, também procura
adaptar-se aos novos tempos, sem excluir os meios
convencionais. Prosseguindo, apresentou uma
exposição de fotos que registra o que acontece
entre os rotarianos, bem como a evolução da
história do Rotary em São Paulo, um registro
importante da memória da instituição e da vida
rotária paulista. Falou de uma das celebrações mais
significativas que acontecem este ano - a revista
The Rotarian, surgida em 1911, comemora 100 anos
em 2011 e dada a importância da mídia no Rotary,
todo o material fotográfico dos três distritos (4420,
4430 e 4610), de São Paulo, será digitalizado e
transformado em DVD: o projeto prevê a ordenação
e identificação das fotos por ordem cronológica,
trabalho que deverá estar concluído em dezoito
meses, tempo necessário para que seja, finalmente,
entregue na Convenção Internacional de 2015, que
será realizada na cidade de São Paulo. Para tanto,
concluiu o palestrante Sergio de Castro, será
constituído ainda este ano o Comitê de Divulgação
da Convenção Mundial de 2015.

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
palestrante pela qualidade da explanação que nos
proporcionou, agradeceu a presença dos
companheiros e dos convidados, encerrando os
trabalhos com a saudação final às bandeiras
hasteadas.

Reflexão
A Cesta
Oi, Deus, como estais?
Escrevo para Lhe saudar e porque agora, sim, preciso me
abastecer, pois a cesta básica com que me enviastes ao
mundo foi se esgotando no decorrer destes anos...
Por exemplo, a paciência acabou por completo, do mesmo
modo que a prudência e a tolerância.
E me restam poucas esperanças e o vidrinho da fé
também está vazio.
A imaginação anda escassa por estas bandas.
Também é bom que saiba que há coisas da cesta que já
não preciso, como a dependência e essa tremenda
facilidade para chorar a toa, que tantos problemas me
ocasionaram.
Assim, desejaria Lhe pedir novos produtos para a cesta...
Inicialmente, gostaria que enchesse os fracos da
paciência e da tolerância (mas até a borda) e que me
enviasse, por favor, o curso intensivo "Como ser mais
prudente", volumes 1, 2 e 3...
Envie-me, também, várias bolsas grandes, bem grandes,
de maturidade, que tanta falta me faz.
Desejaria, ainda, uma cesta de sorrisos, desses que
alegram o dia de qualquer pessoa.
Peço-lhe que me envies duas grandes e pesadas pedras
para amarrá-las nos meus pés e assim tê-los sempre
sobre a terra.
Se tiver por aí guardada, uma bússola para me orientar a
fazer o caminho correto, Lhe agradeceria muito que a
enviasse para mim.
Presenteie-me imaginação outra vez, não demais,
porque devo Lhe confessar que em algumas ocasiões usei
em grandes quantidades e me fartei.
Novas ilusões e uma dupla porção de fé e de esperança

também seria excelente.
Peço-lhe uma paleta de cores para pintar minha vida
quando a perceber cinza e escura.
Seria de grande utilidade um cesto de lixo para jogar fora a
sujeira que tanto me incomoda. Por favor, envie-me um
vidrinho de antisseptico e uma caixinha de curativo para
sanear meu coração e porque ultimamente tenho
escorregado bastante e me arranhado com frequência.
Peço-Lhe um disquete porque tenho o cérebro cheio de
informações e preciso de espaço para armazenar mais.
Também peço muitas cenouras, para ter boa visão e não
deixar passar as oportunidades sem percebê-las.
Preciso de um relógio grande, enorme, para que cada vez
que o veja me lembre que o tempo corre e não posso
desperdiçá-lo.
Poderia enviar-me muitíssima força e segurança em mim
mesmo, pois sei que vou necessitá-las para suportar os
tempos difíceis e para levantar sempre que cair.
Também desejo uma caixa de pastilhas que façam crescer
a força de vontade e o empenho, para que viva bem a vida
e peço-Lhe umas três ou quatro toneladas de vontade de
viver, para realizar meus sonhos.
Preciso, ainda, de uma caneta com muita tinta, para
escrever todas as minhas vitórias e meus fracassos.
Mas, sobretudo, peço que me conceda muita vida, para
realizar tudo que tenho na mente e para que no dia que me
vá convosco, tenha alguma coisa para Lhe levar e possa
ver que não perdi o tempo aqui na terra.
Desde já Lhe agradeço o que me possa mandar e,
também, agradeço muito mais tudo o que me mandar pela
primeira vez.
Com muito carinho, EU!
(Autor desconhecido)

Datas comemorativas
Abril
. 11 - Dia da Organização Internacional do
Trabalho
. 12 - Dia dos Jovens
Dia do Obstetra
. 13 - Dia do Beijo
Dia do Office Boy
Dia do Hino Nacional Brasileiro (1831)

. 14 - Dia Pan-americano ou das Américas
. 15 - Dia Mundial do Desenhista
Dia do Desarmamento Infantil
Dia da Conservação do Solo
. 16 - Dia do Sacerdócio
Dia Nacional da Paz
Dia Nacional do Leonismo

Acontece na região
Concurso e debate sobre moda inclusiva
. Já estão abertas as inscrições para o 3º Concurso Moda Inclusiva, promovido pela Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. O concurso tem o objetivo de contribuir para uma sociedade mais justa e
inclusiva, na qual todos tenham acesso igualitário aos produtos, bens e serviços disponíveis.
A finalidade do concurso é promover importante debate sobre moda diferenciada, além de incentivar o
surgimento de novas soluções e propostas em relação ao vestuário para as pessoas com deficiência.
As inscrições vão até 15 de julho; podem participar do concurso estudantes matriculados em instituição de
ensino superior ou escola técnica e profissionais formados na área de moda. Mais informações no site:
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br e pelo telefone: 5212-3700.

Exposição de fotos na Brasilândia
. "Um Olhar sobre a Brasilândia" é o tema da exposição de fotografias que acontece na Casa de Cultura da
Brasilândia, até o dia 29 de abril. A mostra fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. As
72 fotografias foram produzidas por alunos durante o curso de Fotografias e Midias Sociais, ministrado entre
agosto e dezembro de 2010. A Casa de Cultura da Brasilândia fica na Praça Benedita Cavalheira, s/nº, em frente
ao Colégio João Solimeo.

EMEI precisa de ajuda
. A diretora da EMEI Professora Olga Maria Germano Martins Domingos está buscando auxílio na comunidade
para realizar a Páscoa dos alunos. São aproximadamente 170 alunos, na faixa etária de 4 a 6 anos que esperam
pela festa com muita expectativa. Quem tiver interesse em colaboar pode entrar em contato com a direção da
EMEI pelo e-mail: emeiolgadomingos@prefeitura.sp.gov.br A escola infantil fica na Praça Baltazar de Godoy,
Vila Pereira Barreto, Pirituba.

Missa em Ação de Graças no Pico do Jaraguá
. O Parque Estadual do Jaraguá, um dos pontos
turísticos mais conhecidos da cidade de São Paulo,
completa 50 anos no mês de maio. E para marcar o
início das comemorações do Jubileu de Ouro,
programou uma missa em ação de graças no dia 24 de
abril, domingo de Páscoa, às 11 horas, na concha
acústica. O celebrante é o companheiro do RCSPNoroeste, padre Paulo Francisco Santana Ribeiro, que
contará com a participação especial da comunidade
Missão Mensagem da Paz, de Pirituba. O Rotary Club
de São Paulo-Noroeste é um dos apoiadores da
programação de aniversário do Parque e deverá
participar de outros eventos alusivos à data. O Parque
Estadual do Jaraguá fica na Rua Antonio Cardoso
Nogueira, 539, telefones: 3943-5222 e 3941-2162;
acesso pela Estrada Turística do Jaraguá.

Companheira do RCSP-FO
é homenageada em sessão solene
. A pedagoga e psicóloga Roseli Arcena Rosalem
Buonano, companheira e past presidente do RCSPFreguesia do Ó foi uma das homenageadas na
sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo,
comemorativa ao Dia Internacional da Mulher,
realizada dia 30 de março na Casa de Cultura
Salvador Lagubue. Foram, também, homenageadas
na mesma ocasião outras vinte mulheres, todas
partícipes das lutas comunitárias e da história local,
com trabalho voluntário e profissional. A iniciativa da
sessão solene da Câmara na região onde atuam as
homenageadas foi do vereador Claudinho de Souza.

Acontecimentos rotários
Bazar do Dia das Mães
na ASFAR

. A Associação das Famílias de Rotarianos de São Paulo (ASFAR) promove nos dias 29 e 30
de abril o seu bazar do Dia das Mães, na sede da entidade, à Rua Almirante Pereira Guimarães,
247. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3672-7919 e 3873-7346.

Aprovado mais um
Projeto de Subsídio Global

. Acaba de ser aprovado o segundo projeto de subsídio global deste ano. O beneficiário é o RC
Osasco, Quitaúna, que equipará o Banco de Leite da Maternidade Municipal "Amador Aguiar".
Os parceiros internacionais do projeto são os distritos 1970, de Portugal, e 4420, Brasil/Peru. A
boa notícia está sendo divulgada por Maria Aparecida de Moraes Gomes, a Cidinha do Rotary,
que teve participação decisiva na aprovação e aproximação dos clubes parceiros desse projeto.
Reunião festiva e
entrega de medalha

.

O RCSP-Norte promove reunião festiva para a entrega da medalha "Lauro Ribas Braga" às
personalidades homenageadas em 2011. A láurea foi criada por meio do Decreto Estadual
45.108, de 18/8/2000, tendo como objetivo homenagear pessoas físicas e jurídicas que tenham
prestado relevantes serviços à comunidade e ao RCSP-Norte. A cerimônia acontece dia 13 de
abril, às 20 horas, no Edifício Rotary, à Avenida Higienópolis, 996, 5º andar. O traje exigido é social
completo e as confirmações de presenças podem ser feitas com Selma, no telefone 3825-4163.

Nasce o
RCSP-Casa Verde

. Fundado oficialmente no dia 23 de fevereiro, quando se celebra o Dia Internacional do Rotary, o
RCSP-Casa Verde teve o seu nascimento formalizado na reunião festiva realizada dia 25 de
março nas dependências do restaurante Algazarra, no tradicional Clube Esperia. O novo clube
tem como padrinho o RCSP-Nordeste Vila Maria, congrega 24 associados e é presidido pelo
empresário Álvaro Gomes Junior, que já está colocando em prática os vários projetos voltados à
comunidade da zona norte da cidade de São Paulo.
Para tudo que
você pensar,
dizer ou fizer,
aplique a
Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?
3. Criará boa vontade
e melhores amizades?
4. Será benéfico para
todos os interessados?

Abertas inscrições para o
Programa Bolsa Rotary pela Paz Mundial
A cada ano, a Fundação Rotária do RI oferece aos profissionais
não-rotários 100 bolsas nos 6 Centros Rotary e 7 Universidades
em várias partes do mundo

H

á uma demanda crescente de
líderes internacionais bem
treinados para promover a
paz e a colaboração entre as nações
ao longo de suas vidas, em suas
carreiras e através de atividades
humanitárias. Os desafios atuais
requerem pessoas capacitadas na
arte da diplomacia, mediação e
resolução de conflitos. O Programa
Bolsa Rotary pela Paz Mundial foi
desenvolvido pela Fundação
Rotária, exatamente para suprir esta
necessidade.
A Fundação Rotária do Rotary International
está procurando profissionais não-rotarianos,
interessados em expandir seus
conhecimentos em relações internacionais,
administração pública, desenvolvimento
sustentável, estudos sobre a paz e resolução
de conflitos ou áreas correlatas, que tenham
forte compromisso com a paz e compreensão
mundial, demonstrado por intermédio de
conquistas acadêmicas, profissionais e
pessoais, e de participação em atividades de
prestação de serviços comunitários, além de
ter nível superior completo ou experiência
profissional comprovada e bom desempenho
acadêmico.
A cada ano, 100 Bolsas Rotary pela Paz (50
para o curso de mestrado e 50 para o
programa de certificação) são oferecidas nos
seis Centros Rotary e sete Universidades em
várias partes do mundo.
Participantes do programa de mestrado
recebem financiamento do Rotary por dois
anos para obter o diploma em um dos seis
Centros Rotary.
Treinamento sobre as causas primárias de
conflitos, teorias de relações internacionais e
modelos eficazes de colaboração, resolução
de conflitos e negociação. Uma rede de
contatos em constante crescimento de exparticipantes que trabalham em órgãos
diplomáticos, governamentais, ONGs e
empresas privadas.

Os candidatos que já trabalham na área de
paz e resolução de conflitos podem optar
pelo programa de Certificado de
Aperfeiçoamento Profissional na
Chulalongkorn University em Bangcoc, na
Tailândia.
Ambos os programas requerem, além de
fluência em inglês, pelo menos nível superior
completo em áreas relacionadas; 3 anos de
experiência de trabalho relevante para o
programa de mestrado e 5 anos para o de
certificado.
O Programa pode ser divulgado em caráter
geral, universidades, organizações de
serviços, instituições religiosas e grupos
comunitários. Mais informações com o
responsável pela Subcomissão de Bolsas
Rotary pela Paz Mundial.
Clubes podem indicar vários candidatos e
também o Distrito terá o direito de selecionar
nomes para a avaliação final da Fundação
Rotária. A Comissão Distrital receberá os
formulários de solicitação com o(s) nome(s)
do(s) candidato(s) proposto(s) pelos clubes,
com toda a documentação exigida, para
entrevista de Seleção Distrital, até o final de
maio de 2012. Os documentos para a
Fundação Rotária serão entregues no final
de junho de 2012.

