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RCSP-NO homenageia SESCON-SP
com Certificado
Paul Harris de Apreciação
. Conselho Diretor

. Ato solene de entrega da Certificação, categoria Instituição, aconteceu
na reunião-festiva do dia 2 de maio, quando o coordenador do programa
SESCON Solidário, Manoel de Oliveira Maia, foi homenageado pelo
Rotary Club de São Paulo-Noroeste por sua adesão à Campanha do Pé
Calçado "Marcelo Guilardi".
(Pág. 4)

Plantio de árvore
simboliza novo marco
rotário no Jaraguá
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sucesso do Programa
RYLA
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. Distrito 4430

. A muda de um raro ipê branco
foi plantada dia 3 de maio, na
abertura oficial dos festejos do
50º aniversário do Parque
Estadual do Jaraguá.
(Pág. 7)

. Este ano, 140 jovens participaram das atividades e das
palestras voltadas à inserção no
mercado de trabalho e maior
entrosamento com a vida rotária.
(Pág. 8)
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. E-mails
"Olá amigos. Escrevo do Peru; sou sócio do
RC Miraflores, Piura, região situada ao norte
do país, quase na fronteira com o Equador.
Aqui vocês têm um amigo quando tiverem
A oportunidade de vir à nossa terra".
Wigberto Malo, Piura, Peru
"Obrigado por nos dar conhecimento das
atividades do seu clube que, pelo visto,
é muito bom e tem grandes projetos.

No último final de semana participamos do
PETS, pois estou me preparando para
assumir a presidência dia 1º de julho.
Gostaria de saber mais sobre os projetos
realizados pelo seu clube, para ver se
posso implantar algum aqui no meu.
Um abraço e lembranças a todos".
Ing.Carlos Svaton, RC Buenos Aires,
Argentina
"Muito obrigado por enviar-me o seu boletim".
Ronald Keith Gaymer
"Obrigado companheiros. Parabéns a todos
nós, rotarianos".
Rotary Jales Grandes Lagos, SP;
manifestação postada no Facebook
"Quando vier a Porto Alegre não deixe de
visitar nosso Rotary Club Porto AlegreAzenha; nos reunimos às quartas-feiras,
às 20 horas no segundo piso da
Churrascaria Freio de Ouro, Rua José de
Alencar, 460, bairro Menino Deus".
Arlete Souza da Rocha, em mensagem ao
RCSP-NO através do Facebook

Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se dia 2 de maio de 2011 em
sessão ordinária 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. Prosseguindo, fez o momento
de oração lendo mensagem pedindo paz, sabedoria
e força ao Senhor, seguida da oração universal do
Pai Nosso

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 - Manoel Oliveira Maia,
coordenador do setor de Responsabilidade Social
do SESCON-SP e companheiro do RCSP Alto de
Pinheiros; nº 3 - segunda-secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo; nº 4 - governador assistente da Área
8, Chucrallah S. El Tayar; nº 5 - presidente do RCSPNorte, Alexandre Ferreira Mathias. Citou e
agradeceu a presença dos seguintes convidados:
Messias Manoel de Oliveira; Laura Soares Corrêa,
Fernando Lucio, Daisy Ferreira, Eliane Melo, Maria
Cristina, Elizabeth Maia, Naíde Aparecida S.
Guilardi, companheira do RCSP-Freguesia do Ó,
Reinaldo Pedreira Jeronymo e aos companheiros do
RCSP Alto de Pinheiros, clube que transferiu sua
reunião para realizá-la em conjunto com o RCSPNoroeste: Arnaldo Bottari P. de Mello, Lino Eduardo
Real Fechio e Luiz Augusto Leal de Moraes.

Expediente secretaria - A segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo deu conhecimento aos
presentes da agenda da semana, informando os
eventos: dia 3, plantio de muda de árvore no Parque
Estadual do Jaraguá; dia 9. reunião ordinária do
RCSP-Noroeste, com palestra sobre Governadoria
em Rotary, pelo EGD João Freire D´Ávila Neto; de 9
a 12 de junho, Conferência Distrital em Águas de
Lindóia.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Orestes Gerodetti que informou os aniversariantes e
as datas comemorativas da semana. No final da
reunião, o companheiro Edinalvo Raimundo de
Jesus foi saudado com o parabéns rotário, pelo
transcurso do seu aniversário, dia 3 de maio.
Assuntos diversos - Reportando-se ao projeto
RYLA, realizado no final de semana passado na
Legião Mirim da Vida Prudente, a presidente Maria
Cristina da Silva comentou que embora o nosso
clube tenha um número pequeno de sócios em
relação ao padrão da maioria dos clubes do Distrito
4430, é muito atuante e mantém uma agenda
diversificada de atividades; tendo, este ano, enviado
dez jovens para o Projeto. A seguir, convidou o
jovem Reinaldo Pedreira Jeronymo para falar da sua
experiência como rylariano. Ele disse que esta foi a
quinta vez que representa o Noroeste no Projeto e
que teve a oportunidade de atuar como
coordenador, ajudando na organização do evento;
comentou a qualidade das palestras, com temas
diversificados e inovadores, como bullying, ética e
administração financeira; houve apresentação de
peças de teatro, entre outras atividades. E o que
mais chamou sua atenção é que os jovens que
participaram do Projeto nos anos anteriores sairam
com outra perspectiva, pois foram encaminhados à
faculdade, alguns já se formaram com auxílio de
bolsa de estudos. Finalizando, falou da sua origem,
de família humilde, pai pipoqueiro, mas que
conseguiu ver seus três filhos formados no ensino
superior, agradeceu à sua madrinha Maria
Bernadette Cola pelo incentivo e disse estar muito
orgulhoso de ter, novamente, representado o
RCSP-NO que foi presenteado com uma bandeira e
diploma do Projeto.
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
representante, o companheiro Manoel Oliveira
Maia. Ao lado dos companheiros Naíde Aparecida
Santarelli Guilardi e Hercules Guilardi, pais do jovem
Marcelo, que dá nome à Campanha, leu o curriculo
do homenageado, que neste ato representa outro
companheiro, o presidente do SESCON-SP, José
Maria Chapina Alcazar, que enviou mensagem ao
RCSP-NO agradecendo e cumprimentando o clube
pela homenagem. Feita a entrega do Certificado de
Apreciação Paul Harris - Instituição, outorgado pela
Rotary Fundation ao SESCON-SP, o companheiro
Hercules Guilardi falou sobre a origem da
Campanha, a inspiração que veio do filho Marcelo,
falecido em 2002 aos 28 anos e que era amigo do
Rotaract Noroeste; lembrou, emocionado, que
ainda criança, Marcelo brincava com um dos seus
sapatinhos; o companheiro Bruno encampou a
Campanha como uma forma de perpetuar a
memória do jovem e para retribuir o empenho e a
solidariedade, seus pais o presentearam com uma
réplica do sapato do Marcelo; assim nasceu o
símbolo da Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi".
Ainda sobre este assunto, o presidente do RCSPNorte Alexandre Ferreira Mathias disse que este ano
o seu clube levou 20 jovens para o Projeto; e na
qualidade de um dos moderadores, relatou suas
impressões sobre a quantidade de jovens
participantes - foram 141, que se dispuseram a estar
lá e se prepararem para o mercado de trabalho;
elogiou o depoimento do Reinaldo Jeronymo,
lembrou que a co-parceria com o Projeto Rumo, que
leva palestrantes de órgãos públicos para engajar
jovens no mercado de trabalho foi muito importante
e que pôde avaliar aqueles que se sobressairam
como líderes natos e os que por obterem maior
pontuação serão encaminhados ao super RYLA.
Homenagem - Após o intervalo do jantar, a
presidente Maria Cristina solicitou ao diretor de
protocolo Bruno Leone que fizesse a apresentação e
a justificativa para a homenagem a ser prestada ao
SESCON-SP. Disse o companheiro Bruno que
desde 2002 o RCSP-Noroeste mantém a Campanha
do Pé Calçado Marcelo Guilardi, e que recentemente
foi firmada parceira com o SESCON-SP e por se
sentir engrandecido com a deferência do Sindicato,
está homenageando-o por intermédio do seu

Ao agradecer a homenagem, Manoel Oliveira Maia
disse estar emocionado e que ficou sensibilizado ao
ouvir o depoimento do jovem Reinaldo, que por
esforço próprio está conseguindo galgar seu próprio
caminho. Disse que sua história de vida também
tem sido feita com muito empenho, estudo e
trabalho, pois, nascido no Nordeste, até os 12 anos
era analfabeto; hoje, aos 79 anos, trabalha dez
horas por dia, tem uma empresa com 38
funcionários e orgulha-se de empregar jovens com
responsabilidade social. Em seguida, exibiu um
vídeo sobre o projeto SESCON Solidário, que entre
outras ações, tornou-se parceiro na arrecadação de
sapatos da Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi"; concluindo sua explanação e em
retribuição à homenagem recebida, o companheiro
Manoel Oliveira Maia entregou à presidente Maria
Cristina uma flâmula do RCSP-Alto de Pinheiros.
Encerramento - A presidente Maria Cristina da
Silva cumprimentou o companheiro Maia pelo seu
trabalho, agradeceu a presença dos companheiros
do RCSP-Alto de Pinheiros, do governador
assistente da Área 8, Chucrallah El Tayar, do
presidente do RCSP-Norte, Alexandre Ferreira
Mathias, do jovem Reinaldo Jeronymo, dos
convidados e demais presentes, e solicitou a todos
que a acompanhassem na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Agenda

Datas comemorativas
Maio

. 9 de maio
Reunião ordinária
Palestra sobre Governadoria de
Rotary, com o EGD 2008/09 e
companheiro do RCSP-Alto da Mooca,
João Freire D´Ávila Neto
20h30 - Carlino Ristorante

. 16 de maio
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
Faça rapidamente sua inscrição!

Companheirismo
.

Os companheiros Hércules Guilardi e
Naíde Aparecida Santarelli Guilardi
comemoraram aniversário de casamento,
na sexta-feira, 6 de maio.

. 9 - Dia da Europa e da União Européia
Dia Mundial da Congregação Mariana
.10 - Dia do Campo
Dia da Cavalaria
Dia do Cozinheiro
Dia do Guia de Turismo
.11 - Dia do Barbeiro
Dia da Integração do Telégrafo no Brasil
.12 - Dia do Enfermeiro
Dia da Enfermagem
.13 - Dia do Automóvel
Dia do Zootecnista
Dia da Estrada de Rodagem
Dia da Fraternidade Brasileira
Dia da Abolição da Escravatura
.14 Dia Continental do Seguro
.15 - Dia do Gerente de Banco
Dia do Assistente Social
Dia do Professor Aposentado

No ano de 1888, assumindo o trono provisoriamente no
lugar do pai, o imperador D. Pedro II, a princesa Isabel
assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio. Possuindo
apenas dois artigos, a lei previu a libertação dos
escravos em território brasileiro e a revogação de
qualquer lei que fosse contrária a essa medida.
Entretanto, a lei assinada pela princesa Isabel não
provocou mudanças significativas na condição de vida
dos negros libertos

Acontece na região
Seminário debate os
desafios do primeiro emprego

. Sete organizações da sociedade civil, entre elas a
Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes,
promovem o I Seminário de Aprendizagem Profissional: os
desafios do primeiro emprego. O evento é organizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho e tem o apoio da UNICEF, Banco Barclays do
Brasil, em parceria com o Centro Integrado de Estudo e
Desenvolvimento Sustentável - CIEDS. Durante um ano,
foram capacitados 210 jovens pertencentes a famílias de
baixo poder aquisitivo, moradores na região da Vila
Brasilândia. O desafio, no momento, é buscar parcerias
com empresas que possam admitir esses jovens na
condição de aprendizes.
Formatura - A solenidade de formatura da 33ª turma do
Curso de Capacitação Básica para o Trabalho foi realizada
dia 6 de maio, com início às 14 horas, na sede da
Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes, na Rua
Itaiquara, 155, Vila Itaberaba.

Colméia dá curso gratuito
de teatro e história
. A Colméia, Instituição a Serviço da Juventude, está
convidando os jovens que queiram se divertir e
conhecer a história de São Paulo para ser um contador
de história do patrimônio paulistano. O Ponto de Cultura
oferecido pela Colmeia, em parceria com a Secretaria
de Estado da Cultura, oferece a oportunidade de
conhecer a história de importantes patrimônios
históricos, culturais e turísticos da cidade de São Paulo.
Além de conhecer as curiosidades e a história da nossa
cidade, participará de aulas e oficinas sobre técnicas de
teatro, rádio, contação de histórias, vídeo e fotografia.
Também fazem parte várias visitas monitoradas aos
pontos turísticos da cidade. Ao final, serão realizadas
representações em espaços públicos. Aulas às
segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17h30 e,
eventualmente, aos sábados pela manhã. Inscrições
pelo site: www.colmeia.org.br/cadastro; depois, os
inscritos devem comparecer no horário comercial, de
segunda a sexta-feira, com cópia dos documentos e
declaração da escola de conclusão ou que está
cursando o ensino
médio. A Colméia
fica na Rua Marina
Cintra, 97, altura
do número 4800
da Avenida 9 de
Julho; telefones:
3881-1545
3898-2393.

Reflexão
Abundância

. Simplesmente olhe para a existência e sua abundância
. Qual a necessidade de tantas flores no mundo? Apenas
rosas bastariam
. Mas a existência é farta - milhões e milhões de flores,
milhões e milhões de pássaros, milhões de animais - tudo
em abundância
. A natureza não é ascética; ela está dançando em toda parte
- no oceano, nas árvores. Está cantando em toda parte - no
vento passando através dos pinheiros, nos pássaros...
. Qual a necessidade de milhões de sistemas solares, qual a
necessidade de cada sistema solar ter milhões de estrelas?
Parece que não há necessidade, exceto que a abundância é
a própria natureza da existência, que a riqueza é a sua
própria essência... que a existência não acredita em
pobreza...
. Só o ser humano acredita em pobreza e por isso sofre
. Vive na inconsciência, completamente ignorante a respeito
da sua origem divina... nasceu para viver na mesma
abundância das flores, das plantas e dos pássaros. É filho
do Infinito, mas se comporta como mendigo, encoberto pela
própria escuridão.
. Você é aceito pelo sol, você é aceito pela lua, você é aceito
pelas árvores. Você é aceito pela terra...
. O que mais você quer?
Você não existe separado da natureza. somos um só... uma
única energia! Você é aceito por todo esse universo.
. Deleite-se nele!
Assim como tudo na natureza, você um ser
. Absolutamente sagrado!
Você nasceu para as grandes alturas. Voe sem medo,
porque você é o Infinito!
(Mensagem deixada por Osho, o mestre indiano que
nunca nasceu e nunca morreu. Apenas passou pela terra
como um perfume, para ensinar o amor)

Acontecimentos rotários
Prosseguem as comemorações do Jubileu
de Ouro do Parque Estadual do Jaraguá
Plantio de árvore e exposição de fotos

14 de maio - a partir das 10 horas
. Abertura da temporada de montanhismo, com o Clube
Alpino Paulista palestras, exibição de filme com visão
do meio ambiente, oficinas e atividades recreativas
Parque Estadual do Jaraguá - Rua Antonio Cardoso
Nogueira, 539 (acesso pela Estrada Turística do
Jaraguá). Fones: 3943-5222 e 3942-2162

Mais de 300 pessoas participam da
festa de aniversário do NRDC
. Abrindo oficialmente a programação do 50º aniversário
de criação do Parque Estadual do Jaraguá, dia 3 de maio,
houve solenidade no auditório, quando a gestora Patrícia
Ferreira Felipe recepcionou os convidados com um café
da manhã. Após a exibição do vídeo sobre a história do
Parque, os representantes do Rotary Club de São PauloNoroeste, Celia Morau, Josino Bentes Monteiro e o padre
Paulo Francisco Santana Ribeiro fizeram o plantio de
muda de um raro ipê branco. O ato, precedido de bênção
do padre Paulo, simboliza um novo marco do Rotary Club
em homenagem ao santuário ecológico que o Parque
Estadual do Jaraguá representa para todos nós. Na
mesma ocasião, foi aberta exposição de fotografias feitas
por Carlos A. Prudente, mostrando a variedade e a beleza
da flora e da fauna do Parque.

Palestra
. Entre as atividades de aniversário
do Parque Estadual do Jaraguá, no
sábado, dia 7 de maio, o Rotary Club
de São Paulo-Noroeste promoveu
palestra sobre Recursos Hídricos,
proferida pelo companheiro Glaucio
Gonçalves Tiago, do RCSP-Água
Fria Centenário. A explanação
despertou muito interesse da platéia,
formada por repre- sentantes de
ONGs ligadas aos movimentos de
escotismo e de portadores de
mobilidade física reduzida. Em
mensagem enviada aos rotarianos
do Noroeste, por intermédio do past
presidente Josino B. Monteiro, o
companheiro Glaucio "agradeceu
pela oportunidade de estar em um
lugar e uma data tão especial junto a
você e com pessoas de nossas
comunidades; foi uma experiência
maravilhosa e gratificante".

. A festa em comemoração do terceiro aniversário de
fundação do Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança, realizada na tarde
do sábado, 16 de abril, reuniu moradores da região e
dezenas de famílias assistidas pela entidade.
A coordenadora do NRDC, Terezinha Abreu de
Sousa, comemora o sucesso da festa na sede do
Núcleo, ocasião em que foram servidos lanches,
refrigerantes e bolo para 350 pessoas.
O evento contou com o apoio do Rotary Club de São
Paulo-Noroeste, que ofereceu os alimentos, bebidas
e o material descartável necessário para a festa.

O

Programa RYLA do
Distrito 4430 foi um sucesso

23º Programa RYLA foi realizado no último sábado na Legião Mirim de Vila Prudente. Cento e
quarenta e um jovens rylarianos participaram do programa e mais 11 membros da Equipe
Distrital do RYLA, 37 rotarianos e houve a participação de 100% dos clubes das áreas 1, 3 e 8.
Coincidentemente, na ocasião foi comemorado o 10º aniversário do Programa RYLA no Distrito, que
até agora beneficiou 1945 jovens.
Além dos temas discutidos nos projetos, como dinâmica do meio ambiente, ética e cidadania, Rotary,
Interact e Rotaract, foram abordados temas novos como: Fazendo Amigos, Não ao Bullying e Doping,
uma abordagem sem mistério. Na palestra sobre liderança um novo tema foi incluído com mensagem
relacionada à administração do dinheiro.
Nos depoimentos dos jovens era visível a alegria por estarem participando do projeto e a riqueza de
conhecimentos que irão carregar pelo resto da vida.
A mensagem dos organizadores do evento é para que os clubes envolvam esses jovens rylarianos no
desenvolvimento do quadro associativo de Interact e Rotaract Clubs; os participantes devem ser
convidados para falar em seus clubes sobre a experiência de participar do Programa RYLA. É uma
boa oportunidade para que mais companheiros saibam a importância de promover o crescimento
pessoal dos jovens da comunidade.
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste enviou 10 participantes para o Programa e a Equipe Distrital
RYLA 2010/2011 foi coordenada pelo companheiro Carlos Souza, do RCSP-Pirituba.

. Todos os anos, milhares de jovens são selecionados para participar dos seminários de liderança
patrocinados pelo Rotary realizados em outros paises. Em um clima de descontração, pessoas de
14 a 30 anos de idade passam dias participando de discussões, treinamento de liderança,
palestras e atividades sociais que fomentam o desenvolvimento pessoal, as habilidades de
liderança e uma cidadania consciente.
Esta atividade é oficialmente intitulada Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA), embora
seja também conhecida como camps, Seminário dos Jovens Líderes ou Conferência de Jovens.
O programa RYLA teve início na Austrália, em 1959, quando jovens do estado de Queensland
foram selecionados para ser apresentados à princesa Alexandra, prima da rainha Elizabeth II. Os
rotarianos de Brisbane, que receberam os participantes, ficaram impressionados com as
qualidades demonstradas pelos jovens. Foi então decidido que os jovens líderes deveriam se
reunir uma vez por ano para uma semana de atividades culturais, sociais e educacionais. O
programa RYLA se expandiu gradualmente para todos os demais distritos rotários da Austrália e
da Nova Zelândia. Em 1971, o conselho diretor do RI adotou a iniciativa como um programa oficial
do Rotary International. Embora seja uma atividade de distrito, antes da convenção anual é
realizado o encontro internacional RYLA.

