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Palestra do EGD 2008/2009 é
um convite à reflexão sobre
Governadoria do Rotary

. Conselho Diretor

Na visita que fez ao Rotary Club de São Paulo-Noroeste, o EGD João
Freire D´Ávila Neto expôs o processo de indicação, preparação e como
se dá a eleição de um governador de Distrito, esclarecendo dúvidas e
desmistificando os eventuais ônus do cargo.
(Pág.

Exposição de fotos revela
beleza do Parque do Jaraguá

. As fotografias de Carlos A. Prudente, que
revelam a beleza da fauna e da flora do Parque
Estadual do Jaraguá, podem ser vistas até o
final do mês nas alamedas do parque. (Pág. 7)
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Rotária cria
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Troféu aos clubes
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meta de
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"Agradecemos pelo envio do boletim, que
reencaminho para os companheiros do Rotary
Club de São Paulo-Alto de Pinheiros.
Parabenizo novamente pela reunião e agradeço
pela receptividade. Cordial abraço e saudações
rotárias".
Ricardo Chen, RCSP-Alto de Pinheiros
"Companheiro... adorei essa grata surpresa.
Serei presidente 2011/2012. Compartilharei com
meus companheiros do Azenha e demais clubes
na Assembleia Distrital, em 14 de maio.
Conseguistes adicionar mais motivação em mim.
Um forte abraço".
Arlete Souza da Rocha
"Excelente boletim. Parabéns".
"Luciano Galea, SP
"Seja bem-vindo a nossa rede de
relacionamentos. É um prazer recebê-los e
desde já está convidado, quando estiver em
Piracicaba, a participar de nossas reuniões,
que são realizadas às segundas-feiras, às
20 horas, na sede da Sobasdi, Rua Capitão
Emílio, 723, bairro de São Dimas, próximo à
Escola Honorato Faustino".
Fabio Spolidoro, Relações Públicas, RC
Piracicaba-São Dimas, SP
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se dia 9 de maio de 2011
em sessão ordinária no espaço de eventos
do Carlino Ristorante, tendo o presidente em
exercício Hércules Guilardi aberto os trabalhos
cumprimentando os presentes e lendo a mensagem
rotária do Governador João Freire D´Ávila Neto aos
participantes da Conferência Distrital 2008/2009,
em Campinas, que selecionou especialmente para
esta reunião; em seguida, convidou a todos que o
acompanhassem na saudação inicial às bandeiras
hasteadas.
Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone,
que enunciou a composição da mesa diretora dos
trabalhos, conforme os lugares: nº 1 - Hércules
Guilardi, presidente em exercício; nº 2 - João Freire
D´Ávila Neto, EGD 2008/2009 e companheiro do
RCSP Alto da Mooca; nº 3 - Ana Isabel Vergueiro
Lobo, segunda-secretária. E agradeceu a presença
do convidado, companheiro Jefferson de Carvalho,
presidente do RCSP-Freguesia do Ó.

Expediente secretaria - A segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo deu conhecimento aos
presentes da agenda da semana, informando os
eventos: dia 9. reunião ordinária do RCSPNoroeste, com palestra sobre Governadoria em
Rotary, pelo EGD João Freire D´Ávila Neto; dia 16,
reunião ordinária; e deu mais informações sobre a
Conferência Distrital, que será realizada no período
de 9 a 12 de junho, em Águas de Lindóia.

Companheirismo - Apresentado pela
companheira Celia Morau que informou os
aniversários e as datas comemorativas da semana
de 9 a 15 de maio.
Momento rotário - O companheiro Francisco
Miguel Vaz de Lima fez a leitura da sinopse da
Instrução Rotária - Qualificação do Governador
Indicado, destacando os principais requisitos que
um governador de distrito deve atender ao ter seu
nome postulado para o cargo.
Tempo livre - Ocupando a tribuna, a companheira
Ivone dos Santos Garcia informou que os projetos
de formação e qualificação de jovens para o
mercado de trabalho, desenvolvidos pela
Associação Cultural e Desportiva Bandeirantes, em
parceria com a iniciativa privada e apoio da Unicef,
será apresentado dia 10 de maio, no Centro de
Apoio ao Trabalhador, ocasião em que espera
contar com a presença de representantes do
Rotary.
Tempo do presidente - Fazendo uso da palavra, o
presidente em exercício Hércules Guilardi enfatizou
a importância da participação dos companheiros na
Conferência Distrital que acontecerá no período de
9 a 12 de junho em Águas de Lindóia, lembrando,
ainda, que a Comissão Organizadora, da qual ele
faz parte, está elaborando uma programação
bastante atrativa e diferenciada para o evento deste
ano. Referiu-se à palestra proferida pelo
companheiro Glaucio Gonçalves Tiago, do RCSPÁgua Fria Centenário, sábado, dia 7 de maio,
inserida na programação do jubileu de ouro do
Parque Estadual do Jaraguá, e agradeceu ao
companheiro Josino Bentes Monteiro pela
organização e participação ativa no evento em
nome de todos os companheiros do RCSPNoroeste, bem como cumprimentou os
companheiros Celia Morau e padre Paulo Santana
Ribeiro que na companhia do past presidente
Josino Bentes Monteiro participaram do ato de
plantio de muda de árvore no dia 3 de maio, abrindo
a programação festiva de aniversário daquele
parque. Falou sobre a participação dos
companheiros na festa de aniversário do também
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus,
sábado, dia 7 de maio. Elogiou o empenho dos
companheiros que tornaram possível o envio de 10
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
jovens da região ao Projeto RYLA deste ano, o que
muito contribuiu para o êxito do evento. Informou
que já estão à venda os convites para o espetáculo
musical "Broadway in Concert", produzido por um
grupo de jovens rotaractianos, que será
apresentado dia 2 de junho no auditório do Colégio
Rio Branco. Cumprimentou a direção do NRDC Vida
e Esperança pela festa de 3º aniversário do Núcleo,
que teve a participação de mais de 300 pessoas na
sede da entidade, na Vila Zatt. Finalizando,
parabenizou a companheira Celia Morau pela
qualidade do boletim informativo do nosso clube,
que vem alcançando boa repercussão nos círculos
rotários nacionais e do exterior, e cumprimentou a
companheira Ivone dos Santos Garcia pelo
meritório trabalho que desenvolve com grupos de
jovens da região Noroeste.

Prosseguindo, disse que neste momento está
percorrendo os clubes que ainda não ocuparam a
Governadoria e que têm potencial para fazerem as
próximas indicações. Descreveu as
responsabilidades, condições e atribuições do
governador eleito, como deve ser a preparação
para ser empossado no cargo, a representatividade
desse mesmo cargo junto ao Rotary International, o
compromisso com a formação de novas lideranças;
o processo de indicação de um companheiro do
Clube para concorrer ao cargo de governador, como
formalizar essa indicação (este ano a data limite é
20 de maio) e como o indicado deve se preparar
para a sabatina. Concluindo sua explanação,
indagou se não está na hora do Rotary Club de São
Paulo-Noroeste ocupar a Governadoria do Distrito
4430, uma vez que o clube terá 40 anos de vida
naquela oportunidade, motivo que considera
relevante para que os companheiros reflitam sobre
isso; agradecendo a atenção e o interesse
demonstrados, encerrou sua explanação com a
mensagem: "O futuro pertence àquele que acreditar
na beleza de seus sonhos".

Palestra - Após o intervalo do jantar, o companheiro
EGD João Freire D´Ávila Neto, ano rotário
2008/2009 e membro do Colégio de Governadores
do Distrito 4430, iniciou sua explanação sobre o
processo de escolha da Governadoria Distrital;
explicou, inicialmente, as razões do seu trabalho
como membro da comissão responsável pela
indicação do novo governador, os encargos do
clube da Governadoria, como é constituída essa
comissão, a preocupação em desmistificar o cargo
de Governador do Rotary; apresentou, também, um
histórico do Distrito 4430, que possui 22 exgovernadores, ou o Colégio de Governadores.
Encerramento - Agradecendo ao EGD João
D´Ávila pela excelência da sua palestra e a clareza
da mensagem transmitida, o presidente em
exercício Hércules Guilardi disse que, no seu
entendimento, ser governador é uma experiência
única para uma pessoa, que viverá quase dois anos
a essência do Rotary; quando chega à
Governadoria é um privilégio para o rotariano, que
adquire outra visão do que é o Rotary. Nada mais
havendo a ser tratado, o presidente em exercício
Hércules Guilardi deu os trabalhos por encerrados,
convidando a todos a acompanhá-lo na saudação
final ás bandeiras hasteadas.

Agenda
.

Datas comemorativas

16 de maio
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

Maio

.
.

.

23 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!

16 - Dia do Gari

17 - Dia Internacional das
Telecomunicações
. 18 - Dia do Vidreiro
Dia da Boa Vontade
Dia Intenacional dos Museus
Dia das Raças Indígenas da
América
. 19 - Dia das Comunidades Eclesiais
de Base
Dia da Ilegalidade do Tráfico de
Escravos (1830)
. 20 - Dia do Comissário de Menores

. 21 - Dia da Língua Nacional
. 22 - Dia do Talento
Dia do Apicultor
Dia do Economiário
Dia das Comunidades
Eclesiásticas de Base

Reflexão
A fábula do porco-espinho
Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio.
Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos; assim se agasalhavam e se
protegiam mutualmente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente
os que ofereciam mais calor.
Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados; então precisavam fazer uma
escolha: ou desapareciam da Terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros.
Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos.
Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia
causar, já que o mais importante era o calor do outro.
Moral da história:
O melhor do relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a
conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades.

Acontece na região
Vem aí mais um
Forum do Cidadão Idoso

. Para celebrar o 9º aniversário do Fórum do
Cidadão Idoso de Pirituba a comunidade da
região se reúne na sexta-feira, a partir das 14
horas, no salão paroquial da Igreja Nossa
Senhora Aparecida (Praça 25 de Novembro,
53, Vila Zatt). Afinal, são nove anos que o fórum
contribui com a cidadania da pessoa idosa. O
evento tem o apoio da Associação Vida e
Esperança e do CRAS Pirituba/Jaraguá.
Mais informações pelos telefones: 3979-8017 e
9265-9924.

Paraolimpíadas
Escolares 2011

.

A Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, em parceria com o
Comitê Paraolímpico Brasileiro, a Prefeitura
Municipal de São Paulo e o Comitê de Apoio ao
Paradesporto do Estado de São Paulo,
realizará de 26 a 31 de agosto, na cidade de
São Paulo, as Paraolimpíadas Escolares 2011.
O evento é destinado aos alunos com
deficiência física, intelectual e visual, na faixa
etária de 12 a 19 anos e que estejam
regularmente matriculados no ensino
fundamental e médio.

Produção de água
é tema de curso

.

Com o intuito de minimizar os efeitos das
enchentes e períodos de estiagem, a Fundag,
em parceria com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Governo do Estado de São
Paulo, promoverá de 23 a 27 de maio nas
dependências do Instituto Agrônomo de
Campinas (SP) a quarta edição do curso
extensivo de produção de água, recuperação e
preservação de nascentes. O objetivo do curso
é capacitar profissionais de nível técnico e
superior, agricultores rurais e demais
profissionais ligados à agricultura, ecologia e,
principalmente, aos recursos hídricos para
produzir mais água, recuperando a capacidade
de preservá-la ao nível da propriedade rural, da
bacia hidrográfica ou do município. O curso, de
cinco dias, com 42 horas/aula é dividido em
partes teórico-expositiva e prática. Inscrições
até 20 de maio; mais informações com Erica,
telefone: (19) 3233-8035, e-mail:
erica@fundag.br ou Carolina, fone: (19) 32021768, e-mail: acarol@iac.sp.gov.br ou no site:
www.artedeproduziragua.com.br/nascentes

Sessão solene marca
aniversário de Taipas

.

O bairro de Taipas comemora esta semana
mais um aniversário de fundação. E para
marcar a data está programada sessão solene
da Câmara Municipal de São Paulo nesta
segunda-feira, 16 de maio, às 19h30, no
auditório do Colégio Prigule (Rua Cordeiro da
Silva, 185). Na ocasião, serão homenageados
moradores, empreendedores e líderes
comunitários que se destacaram por seu
trabalho em pról da coletividade. O evento é
uma iniciativa do vereador Claudinho de Souza
em parceria com a Associação Comercial de
São Paulo-Distrital Noroeste, que a exemplo
do ano anterior, entregará o troféu Marco da
Paz aos homenageados.

Abertas inscrições para o
Conselho Tutelar

. Termina nesta terça-feira, 27 de maio, o prazo
para inscrição dos candidatos ao Conselho
Tutelar de São Paulo. Os interessados podem
obter mais informações no site: www.
prefeitura.sp.gov.br/participacao e no e-mail:
cmdco@prefeitura.sp.gov.br
ou, ainda, pelo telefone: 3103-9688.

Companheirismo
.

Roberta Torrini, filha do nosso
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini
comemora aniversário no domingo, dia 22
de maio.

Exposição de fotos revela belezas do
Parque Estadual do Jaraguá
. Uma bela exposição de fotografias inaugurada dia 3 de
maio revela a riqueza da fauna e da flora do Parque
Estadual do Jaraguá, que este ano festeja seu jubileu de
ouro. A mostra itinerante pode ser vista nas alamedas do
Parque até o final deste mês; todas as fotos foram tiradas
no Parque e realçam a diversidade dos animais de pequeno
porte, insetos e répteis, além da vegetação exuberante que
se mantém preservada naquele espaço tão significativo
para o meio ambiente de São Paulo.
A exposição é resultado do trabalho do fotográfo Carlos A.
Prudente que há muitos anos escolheu o Parque Estadual
do Jaraguá como um dos locais mais inspiradores no
momento de fotografar.

Acontecimentos rotários
Noroeste agora
está na Internet
. O boletim informativo semanal do Rotary Club de São Paulo-Noroeste agora pode ser acessado para consulta pela
Internet, através do Portal do Ó, que criou o link: www.portaldoo.com.br/historia/registro/midia.html O Portal do Ó é voltado
à preservação da história, difusão da cultura, das artes, educação e prestação de serviços da região da Freguesia do Ó. A
publicação do RCSP-Noroeste aparece ao lado dos títulos dos principais meios de comunicação daquele bairro.
. E o Rotary Clube de São Paulo-Noroeste continua merecendo destaque na imprensa regional. Na semana passada, os
jornais Tribuna Livre, Freguesia News e Folha de Pirituba publicaram notícia sobre a participação do nosso clube na
programação do jubileu de ouro do Parque Estadual do Jaraguá.

Rotarianos são
destaque na TV
. Os Rotary Clubs do nosso país já têm um importante espaço na televisão para divulgação das suas atividades. Todos os
sábados, às 21h30, a Rede Vida (canal 26 da Net) exibe programa sobre trabalhos rotários no Brasil.

ABTRF lança
site próprio
. No intuito de tornar a Associação Brasileira de The Rotary Foundation mais conhecida de todos os rotarianos, a
direção da entidade está lançando um site próprio. Os interessados podem se inteirar dos principais assuntos da Associção
através do site: www.abtrf.org.br Lá estão principalmente a missão, atividades e finalidades da associação, que pretende
compartilhar com todo o rotarismo brasileiro.

RC de Mafra
comemora 20 anos
. Para comemorar o seu 20º
aniversário de fundação, o
RC Mafra , de Portugal,
promove reunião especial
em sua sede dia 24 de maio,
às 21h30. E ainda como
parte da festiva interclubes,
no sábado, 28 de maio, o RC
de Peniche e Mafra
promovem encontro na
Adega dos Machados, às
9h30. De manhã, haverá
visita à Tapada Nacional de
Mafra, seguida de almoço de
confraternização. À tarde,
visitam o Palácio Nacional
de Mafra e o museu do
ceramista José Franco
Sobreiro.

Subsídio Distrital no Japão
Associados do Rotary Club de Kyoto Yawata, Japão, distribuem presentes em escola de
Baoji, na China. O clube usou fundos de Subsídio Distrital para reformar a
escola, danificada por terremoto.

N

este primeiro ano do piloto do “Plano Visão de Futuro, muitos clubes e distritos viram o quanto é fácil usar a
estrutura simplificada de subsídios. O distrito japonês 2650, por exemplo, já realizou mais de 40 projetos em
2011.

Este sucesso se deve ao fato do distrito ter pedido de antemão aos clubes que identificassem os projetos que queriam
fazer, para que o Subsídio Distrital de 2010-11 fosse solicitado em junho. Assim que os US$271.000 foram liberados,
o distrito distribuiu logo as verbas para 42 projetos de clubes.
Como os clubes informaram o que queriam fazer com antecedência, todos os projetos se qualificaram ao
financiamento e estavam bem detalhados no plano de gastos. Como a maioria das informações já estava disponível,
foi mais rápido fazer o relatório final.
Além de viabilizar iniciativas locais, como bolsas de estudos, os clubes forneceram computadores, máquinas de
costura e equipamento para um centro profissionalizante nas Filipinas, e também providenciaram a reforma de uma
escola na China danificada por terremoto. Antes do piloto, muitos clubes não conseguiam enxergar a flexibilidade dos
Subsídios Distritais.
Os líderes distritais escreveram no relatório que depois dos clubes entenderem mais sobre os subsídios, inclusive seus
"termos e condições”, eles se entusiasmaram com o Visão de Futuro e participaram com bastante energia, o que
resultou em projetos variados.

Subsídios Globais, que financiam projetos maiores dentro das “áreas de enfoque, também oferecem flexibilidade
quanto aos tipos de projetos e atividades. Com estes subsídios, é possível solicitar financiamento para vários projetos
no mesmo pedido. O clube ou distrito pode solicitar um único Subsídio Global para financiar uma equipe de formação
profissional e um projeto humanitário por exemplo.
Pedidos de Subsídio Global são aceitos o ano inteiro, dando aos clubes e distritos mais tranqüilidade para planejar suas
atividades e enviar os pedidos. Por exemplo, o pedido de bolsa de um estudante feito em maio pode ser aprovado pela
Fundação em junho, e os fundos liberados poucas semanas depois, de forma que ele possa iniciar os estudos em
setembro. "Certamente o Visão de Futuro melhorou a forma como outorgamos bolsas de estudos", disse o chair do
Conselho de Curadores, Carl-Wilhelm Stenhammar.
"Com os Subsídios Distritais, os bolsistas podem receber financiamento local ou internacionalmente, por diferentes
períodos de estudo, para um curso que dá diploma ou certificado. Cada distrito pode criar seus próprios critérios e
procedimentos administrativos."

N

Mensagem aos presidentes fortalecedores

a Conferência Distrital serão entregues os troféus "Águia" para os clubes de maior arrecadação à Fundação
Rotária - FR, per-capita e total. Precisamos continuar as contribuições até o final da gestão, o que garantirá
recursos para os clubes realizarem projetos na gestão 2013/14. É importantíssimo, no mínimo, a manutenção
nos níveis dos últimos anos (US$ 320.000) o que garantirá "continuidade da realização de projetos pelos clubes do nosso
distrito", divulgando a imagem dos mesmos, atendendo os objetivos de Rotary e colaborando para o aumento e
manutenção do quadro social.
As contribuições ao "FUNDO ANUAL DE PROGRAMAS" são a fonte principal de patrocínio de programas da
Fundação
Para tanto, foi instituído o Troféu "ARCH C. KLUMPF", para premiar os clubes que tiverem feito a maior
contribuição à Fundação Rotária, no período de 1º de maio a 15 de junho de 2011.
Haverá premiação em 2 modalidades para a F.R:
1º lugar na arrecadação "TOTAL" no período e
1º lugar na arrecadação "PER CAPITA" no período
Nem sempre é possível conseguir-se, junto à F.R., os valores de contribuições em curto espaço de tempo. Em
decorrência, os interessados não devem deixar para os últimos dias, isto é, procurem fazer suas contribuições o mais
breve possível. Se possível, os prêmios serão entregues na Festiva de Transmissão de Cargos e Posse do Governador, dia
1º de julho no Golden-House. Caso contrário, na festiva de posse ou visita oficial dos clubes vencedores.

