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Palestra sobre motivação rotária
entusiasma companheiros e
convidados do RCSP-Noroeste
. Conselho Diretor

Atendendo convite do RCSP-Noroeste, o past presidente do Distrito 4430
e companheiro do RC Mogi das Cruzes-Norte, Ari Sergio Del Fiol Modolo,
proferiu uma interessante palestra sobre Motivação. Discorrendo com
informalidade e interagindo com os participantes, o companheiro Ari
Sergio transmitiu ensinamentos preciosos sobre esse tema tão importante
no cotidiano de todos nós. (Pág. 4)

Reflexão a respeito da
tragédia de Realengo
emociona rotarianos do NO

Crisálida, o despertar
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Livro recém lançado da companheira
Regina Giora foge das receitinhas
convencionais e discorre sobre
situações nas quais o fenômeno
criatividade se mostra de forma
exuberante. (Pág. 7)
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"Seu informativo é um dos melhores; saiba que sempre
repasso para os demais companheiros do meu clube e
para nós, o RCSP-Noroeste é um exemplo de clube por
suas atividades e comprometimento com sua comunidade.
Obrigado por fazer parte da nossa organização e parabéns
pela missa em ação de graças no Domingo de Páscoa.
É sempre um prazer receber e ler seu informativo".
Augusto Cesar dos Santos, presidente do RC
Itaquaquecetuba, SP
"Venho através desta acusar recebimento e agradecer
as informações recebida periodicamente".
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Jardim Guarani, Região Episcopal Brasilândia
"Recebi seu boletim. Obrigado pelo envio".
Guilhem Saez, Webmaster de Rotary Spain
"Parabéns pelo ótimo conteúdo do boletim do Noroeste.
Grato pelas referências".
Sergio de Castro, presidente do RCSP-Sumaré
"Companheiros, boletim bem recebido. Feliz Páscoa para
todos".
Mauro Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
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Relato da última reunião
Abertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
em sessão ordinária dia 11 de abril, no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo a presidente
Maria Cristina da Silva aberto os trabalhos
convidando a todos para acompanhá-la na
saudação às bandeiras hasteadas. Em seguida,
referindo-se ao momento de consternação que
ainda estamos vivendo nesta semana, invocou a
crença em Deus para que fortaleça a nossa fé e nos
dê esperança de superação das dificuldades e
desses tempos conturbados que entristecem
nossos corações. Prosseguindo fez a leitura do
texto "Lições da tragédia de Realengo, Rio de
Janeiro", de autoria do professor Felipe Aquino,
publicado recentemente no blog da comunidade
Canção Nova. (Ver o artigo, na íntegra, na página 8
deste boletim).
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 past
presidente do Distrito 4430 e palestrante convidado,
Ari Sergio Del Fiol Modolo, do RC Mogi das CruzesNorte; nº 3 - segunda-secretária, Anna Isabel
Vergueiro Lobo. Citou e agradeceu a presença dos
seguintes convidados, que prestigiam esta reunião:
Jefferson de Abreu Carvalho, presidente do RCSPFreguesia do Ó; Terezinha Abreu de Souza e Maria
Oliveira Sousa, do NRDC Vida e Esperança; Isabel
Cabello Cabrera, Roseli Buonano, Felicio Buonano,
Jaquelina P. Naldoni e João Naldoni, companheiros
do RCSP-Freguesia do Ó e Naide Aparecida S.
Guilardi, sócia honorária permanente do RCSPNoroeste e filiada ao RCSP-Freguesia do Ó.

Companheirismo - A companheira Celia Morau fez
a leitura das datas comemorativas da semana.

Palestra - Motivação - Após o intervalo do jantar, a
presidente Maria Cristina da Silva fez a
apresentação do palestrante convidado desta
reunião, o past presidente do Distrito 4430 e
companheiro do RC Mogi das Cruzes-Norte, Ari
Sergio Del Fiol Modolo, que iniciou sua explanação
agradecendo o convite e elogiando o Noroeste que,
segundo suas palavras, é um clube delicioso de
frequentar e onde tem a satisfação de rever
estimados companheiros. Explicou que não faria
projeção de imagens para ilustrar sua palestra,
preferindo interagir com os presentes. Chamou à
reflexão sobre o que é pensar, como defini-lo e a
correlação com o planejamento, como agimos no
dia-a-dia de acordo com uma estratégia
previamente traçada e a sua influência em nossas
vidas. Prosseguindo, falou sobre liderança, quem é
lider, como o escolhemos, quem assume essa
liderança, frisando que muitas vezes pegamos
modelos fixos, sem pensarmos bem a respeito e
com ideias preconceituosas. Citou como exemplo a
resposta dos jovens que participavam de uma
palestra promovida pelo RC de Mogi das Cruzes
sobre o Projeto Ryla; indagados para escolherem
um heroi de sua preferência, citaram Che Guevara.
A resposta foi surpreendente, mas não errada, pois
não existem líderes ruins, apenas líderes de acordo
com cada contexto do momento histórico; e
lembrou que Gandi, Hitler, Guevara, Cristo,
Mahratma Ghandi, Confúcio, Jesus Cristo, todos
foram líderes importantes, surgidos em um
ambiente propício. Prosseguindo, falou sobre
lideranças oportunistas, com a conivência da socie(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinalvo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4

Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
*Terceirização: Contabilidade Tributária, Trabalhista e Previdenciária
*Treinamento e desenvolvimento de cursos customizados

Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, 4º andar - Santana, SP Telefone: (11) 3567-2100
www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br

Relato da última reunião
entranhas), solidão (que está na nossa alma),
resultando na mensagem, que é o norte e a força da
afirmação do Rotary - Dar de si antes de pensar em
si. Concluindo sua explanação, ressaltou que os
rotarianos são sempre convidados para alimentar a
motivação que os move para alcançarmos a paz
mundial.
Encerramento - A presidente Maria Cristina da
Silva cumprimentou o palestrante pela brilhante
explanação e os ensinamentos com os quais nos
brindou, agradeceu uma vez mais a presença dos
companheiros e dos convidados, e deu os trabalhos
por encerrados, solicitando que todos a
acompanhassem na saudação final às bandeiras
hasteadas.

dade, dualidade da vida, pois conhecemos os dois
lados - feio/bonito, claro/escuro, magro/gordo, etc.
Citou pensamentos de Confúcio na busca da virtude
(felicidade) perfeita, que consiste em: austeridade,
sinceridade, seriedade, gentileza e generosidade
(da alma). Desse modo, pode-se traçar um paralelo
com as reuniões do Rotary, onde esses conceitos
formam a base da organização rotária; ainda
referindo-se aos conceitos rotários, falou da
diferença entre compaixão e dó, afeto, intimidade
(para nos tornarmos parceiros), amor (que vem das-

Companheirismo
. Nesta segunda-feira, 18 de abril, o
companheiro João Carlos dos Santos
completa 17 anos de filiação ao RCSPNoroeste.
. E quem aniversaria no dia 21 é Marcelo, filho
da presidente Maria Cristina da Silva.
. No dia 23, quem comemora aniversário é
Sonia Regina dos Santos, esposa do
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini.

Agenda
. 18 de abril
Reunião Ordinária
Palestra sobre seguros gerais, com o
companheiro João Carlos dos Santos
20h30 - Carlino Ristorante

. 25 de abril
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

. 9 a 12 de junho
XX Conferência Distrital
Monte Real Resort - Águas de Lindóia
Participação especial do atual diretor de RI e
curador da Fundação Rotária 2011-15,
Antonio Hallage e sua esposa Rose, como
casal representante pessoal do presidente do
Rotary International, Ray Klinginsmith e sua
esposa Judie
Prestigie o grande encontro da família do
Distrito 4430
Inscrições abertas

Reflexão
Ajudando a encher a cesta
A reflexão A Cesta publicada na edição anterior deste boletim informativo repercutiu nos meios rotários de
vários distritos. Sobre o assunto, um companheiro de Portugal enviou o seguinte e-mail:
"Queridos companheiros Celia e Josino: regressei ontem do hospital; a operação correu bem, estou muito
cansado, mas gostaria de enviar algo, como agradecimento, para a cesta que está vazia! Não sou Deus, por
isso não a posso encher, mas como homem e velho rotariano talvez possa ajudar.
Já repararam que a maioria das plantas e árvores frondosas começaram por ser uma pequenina semente?
De tudo que a história nos diz que se foi gastando, aparentemente até o fim, não foi!
Ficou um restinho de tudo, por isso lhes digo, se cada um dos que a história ler, recolher esse restinho e o
transformar numa semente e a lançar de novo à terra, com o pensamento positivo, de quem acredita que de fato
Deus lhe pode encher o cesto, verá que se ela for acompanhada, regada, acarinhada com o mesmo sentimento,
com o tempo, as sementes darão plantas e árvores. Que por sua vez, darão os frutos e cada um poderá encher
de novo o seu cesto, porque a vontade do homem remove montanhas e quando com fé pede ajuda do Senhor,
pode estar certo que o pedido, se justo, será atendido.
Faço votos para que todos que queiram tentar, o façam, pois o que vão colher e distribuir muito contribuirá para
que o mundo em que vivemos fique um pouquinho melhor. E se conseguirem, será uma maravilha para os
nossos corações de cidadãos e rotários. Um abraço amigo",
Francisco Zamith, RC de Guimarães, Portugal

Datas comemorativas
Abril
. 18 - Dia Nacional do Livro Infantil
. 19 - Dia do Índio
Dia do Exército
. 20 - Dia do Disco
Dia do Diplomata
. 21 - Dia do Têxtil
Dia da Latinidade
Dia do Holocausto
Dia do Metalúrgico
Dia Internacional do Café
Dia dos Policiais Civis e Militares
Dia Mundial das Orações pelas Vocações
Dia de Tiradentes, patrono cívico da
nação brasileira

. 22 - Dia do Planeta Terra
Dia da Aviação de Caça
Dia da Força Aérea Brasileira
Dia da Comunidade Luso-Brasileira
Dia do Descobrimento do Brasil
(1500)
. 23 - Dia Mundial do Livro
Dia do Direito Autoral
Dia Mundial do Escoteiro
. 24 - Dia do Boi
Dia do Agente de Viagem
Dia do Operador de Triagem
Dia Nacional da Família na Escola
Dia Internacional do Jovem Trabalhador
FELIZ PASCOA!

Acontece na região
OAB implanta seção na Freguesia do Ó
. Uma nova subseção da Ordem dos Advogados do Brasil já está funcionando na Freguesia do Ó. A solenidade
de implantação ocorreu dia 7 de abril na Casa de Cultura Salvador Ligabue e representa mais uma conquista
dos advogados da região que antes já tinham conseguido outro feito importante, a implantação do Fórum de
Nossa Senhora do Ó. A Subseção da Ordem dos Advogados da Freguesia do Ó, que foi desmembrada da OABLapa, é uma antiga reivindicação da Associação dos Advogados do bairro. O primeiro presidente da OABFreguesia do Ó, Rodolfo Ramer da Silva Aguiar, disse na solenidade de posse, que tem à frente dois desafios:
promover a união dos advogados em prol da classe e trabalhar para que o Fórum Digital da Freguesia do Ó
propicie justiça rápida.

USP oferece capacitação para jovens de baixa renda
. A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para o Programa
Paidéia - Pró-Profissão em Microinformática e Reciclagem de Lixo. A iniciativa é voltada a jovens de baixa
renda entre 17 e 20 anos, matriculados no 3º ano ou com o ensino médio concluído e residentes na Grande São
Paulo. O objetivo é oferecer capacitação nas áreas de microinformática, reciclagem de lixo eletrônico e
relacionamento profissional. Os cursos são: manutenção de computadores e de impressoras, matemática
financeira, lixo eletrônico e reciclagem, sustentabilidade, eletricidade e eletrônica básica, ética e cidadania,
gestão empreendedora, implantação de rede local com Windows, introdução à linguagem técnica e língua
portuguesa. Os candidatos passarão por provas de seleção de português e matemática, avaliação de
competências e entrevista. Aulas de maio a dezembro, com 25 vagas por curso. Mais informações na Escola
Politécnica, Avenida Professor Lucio M. Rodrigues, Travessa 5, nº 97, barracão 27, Cidade Universitária,
telefone (11) 3091-1092 e no site: htpp://lassu.usp.br

Festa de Páscoa no NAB
. No próximo domingo, 24 de abril, a direção do NAB Brasilândia programou entrega de ovos de Páscoa para as
crianças assistidas pela entidade. A festa de Páscoa acontecerá na sede do NAB, na Rua João Pinto de
Oliveira, 104, Jardim Guarani, a partir das 10 horas.

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.

Diversão e alegria
na Páscoa da EMEI
. A escola infantil Professora Olga Maria Germano
Martins Domingos realiza na próxima quarta-feira,
dia 20 de abril, das 10 às 15 horas, a festa de
Páscoa dos seus alunos. A direção da escola
programou brincadeiras, distribuição de guloseimas
à base de chocolate e muita diversão para a
garotada. O RCSP-Noroeste é um dos parceiros do
evento que acontece na própria EMEI, na Praça
Baltazar de Godoy, Vila Pereira Barreto, Pirituba.

Acontecimentos rotários
Reunião festiva de
transmissão de cargo
. O RCSP-Nordeste Vila Maria marcou para o dia 30 de junho a reunião festiva para transmissão de cargo e
posse do Conselho Diretor, eleito para o ano rotário 2011/12. A solenidade será realizada no salão de festas do
Clube Espéria, com início às 20h30. Na ocasião, o atual presidente José Carlos Losito Paiva da Fonseca
transmite o cargo para Vagner Leite da Silva, eleito para a gestão 2011/12.

Distrito 4610 comemora
mais um subsídio global
. O Distrito 4610, por intermédio da companheira Maria Aparecida de Moraes Gomes, comemora o recebimento
de 117.000 dólares da Fundação Rotária para implantação do projeto de subsídio global, que será executado
pelo RCSP-Bom Retiro. O projeto consiste na aquisição de cozinha industrial da Instituição Beneficente
Israelita "Ten Yad", associado à capacitação em gastronomia para pessoas de alta vulnerabilidade social. A
exemplo de outros projetos aprovados recentemente, este também teve a articulação feita pela competente
Cidinha do Rotary.

Lançado o livro
Crisálida - O despertar da criatividade
. A rotariana Regina Giora lançou no
dia 26 de fevereiro na Livraria Cultura
do Shopping Center Bourbon o livro Crisálida - O despertar da criatividade.
Segundo a autora, no livro não são
dadas receitinhas sobre a criatividade,
mas discorre sobre 15 situações onde o
fenômeno criatividade se mostra de
forma exuberante. Os textos, que
passam longe do jargão acadêmico,
foram escritos pelo grupo de estudos do
qual Regina faz parte e tratam de
criatividade e inovação na arte, na
ciência e no cotidiano. Disse, ainda, que
alunos e professores participam desse
projeto que ela criou na Universidade

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?

Presbiteriana Mackenzie, de forma a tratar o fenômeno
"criatividade" com muita seriedade, objetividade e sensiblidade.
"Nada mais gratificante do que compartilhar nossa experiência com
o público em geral", conclui a rotariana Regina Giora.

Lições da tragédia de Realengo, Rio de Janeiro
Algumas pessoas me pediram para escrever sobre
esse triste assunto.
O que levou aquele jovem a matar friamente tantas
crianças?
Muitos fatores são as causas desse fato. Não há efeitos
sem causas e é importante conhecê-las. Depois de
ouvir e ler muitas notícias nos jornais, revistas, internet
e na televisão, dá para concluir as causas dessa
tragédia.
A imprensa levantou alguns fatos importantes e
reveladores sobre o jovem criminoso: o assassino vem
de uma família desestruturada. Durante o período
escolar sofreu bullyng (ofensas, zombarias e violência
por parte dos colegas). Perdeu a mãe adotiva
relativamente cedo, talvez fosse a única pessoa que o
amasse de verdade e de quem ele recebeu um pouco
de amor.
Pelo menos uma vez ele declarou frequentar duas
religiões diferentes.
A sua mãe biológica ao que se sabe era moradora de
rua, apresentava transtornos mentais e sendo o pai
desconhecido, o jovem foi adotado por uma mulher.
A sua mãe adotiva procurou ajuda psicológica, mas ele
não prosseguiu o tratamento. Com a morte da mãe
adotiva ele ficou desamparado. Todo este sofrimento
certamente gerou nesse jovem a revolta e, quem sabe,
a admiração pelos fanáticos que matam os que estão
bem e que não sofrem como ele. Sabemos que a
pessoa revoaltada quer se vingar "dos que estão bem",
como num mecanismo psicológico de compensação e
de desforra. Todo esse desamparo certamente foi
moldando a personalidade doentia desse jovem.
A revista Veja (ed. 2212, ano 44-nº 15) afirma que o
massacre foi "urdido por uma mente doentia que
pretendia jogar um avião sobre o Cristo Redentor".
Afirma que há dois anos "começou a pesquisar
obsessivamente sobre armas e organizações
terroristas na internet. Passou a usar só roupas pretas
e deixar a barba crescer (pág. 83). Embora houvesse
dois colégios perto da sua casa, ele andou 33
quilômetros para praticar o crime na escola onde
estudou e foi humilhado. Nesta escola era alvo de
piadas e humilhações dos colegas e apelidado de
"Sherman" (personagem nerd do filme American Pie).
"A gente o xingava de tudo, zoava até cansar", disse
uma colega à Veja (pág. 84).
Quem tem fé sabe que a análise desse tipo de crime
não se esgota em explicações naturais, não se pode
descartar a ação sobrenatural.
Nesse tipo de crime, como em toda ação pecaminosa,
pode também haver uma influência do demônio, pois
sendo "homicida desde o início" ele procura exercer
sua ação sobre a mente do criminoso. Jesus nos
alertou que vem para "roubar, matar e destruir".
Sabemos que o bem (a graça) e o mal (a tentação)
agem sobre a natureza; a pressupõe, ensina Santo
Agostinho. Quanto mais uma natureza é prejudicada,
mais pode ser usada pelo mal se houver condições
para isso. O que não quer dizer que o rapaz criminoso
estava possesso.
Tudo isto mostra claramente muitos fatores que
gestaram toda essa tragédia: a destruição da família, o
mau uso da internet, a escola despreparada para

proteger e educar os alunos mais frágeis. São lições
que ficam da triste destruição de vidas inocentes. Ou
tomamos providências para mudar essa realidade, ou
as lágrimas continuarão a rolar em nossas faces.
Por trás de tudo isso não há como não ver uma
sociedade doente, que embalada pelo relativismo moral
e religioso, como tem afirmado o papa Bento XVI, está
sendo destruída. Não há como não ver uma sociedade
que caminha de costas para Deus e que desrespeita
suas leis sagradas.
A família, base sólida da sociedade, está em frangalhos,
uma moralidade permissivista destrói a moral familiar
cristão e deixa os filhos desamparados, que se tornam
vítimas fáceis da droga, da violênia, da revolta e do
crime.
Quando João Paulo II esteve no Brasil em 1997, falando
aos jovens no Maracanã, deixou esse triste recado: "No
Brasil, por causa do "amor livre" há milhares de crianças
órfãs de pais vivos". É a destruição da família.
É preciso repetir: as mazelas da nossa sociedade,
especialmente as que se referem aos jovens, têm sua
razão mais profunda na desagregação familiar que hoje
assistimos, face à gravíssima decadência moral da
sociedade.
Tudo isso serve de lição. Se não resgatarmos a família,
segundo o projeto original de Deus, cada vez mais a
sociedade sofrerá.
Os pais precisam mais do que nunca acompanhar e
monitorar as atividades dos seus filhos, sobretudo na
internet e nos famosos joguinhos eletrônicas, repletos
de "heróis" que matam e destroem a sangue frio. E dar
a eles sólida formação cristã.
O psicólogo americano Peter Langman trabalhava no
Hospital Psiquiátrico Kids Peace, na Pensilvânia,
quando dois estudantes mataram colegas na escola
Columbine (20/4/1999). Nos dez dias que se seguiram
ao massacre, Langman atendeu cerca de vinte pais,
aflitos porque o comportamento de seus filhos se
assemelhava ao do assassino: desejavam se famosos
e populares, sofriam de depressão, tinham tendência ao
suicídio, não gostavam da própria aparência, sentiamse rejeitados, principalmente pelas garotas e eram
fascinados por armas (cf. citado na Veja).
O psicólogo concluiu em seus estudos que todos os
jovens criminosos trazem denominadores comuns:
raiva e sede de vingança, odeiam a vida, estavam
desesperados e deprimidos e desejam a morte. Se
atrás de um jovem desses há uma família, há pais que o
amam, tudo pode ser melhorado, mas se ele estiver
aflito e abandonado, tudo pode acontecer, embora seja
raro.
Renovemos a nossa fé em Deus. a consagração de
nossos filhos e netos aos corações de Jesus e de Maria
e nos lembremos daquilo que João Paulo II disse um
dia: se o ser humano não experimentar o amor sua vida
não terá sentido.

Professor Felipe Aquino
(artigo publicado no
blog.cancaonova.com/redacao/2011/04/11/licoesda-tragedia-do-rio-de-janeiro-realengo/)

