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interdistrital com o Noroeste
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RCSP Freguesia do Ó
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Na visita que fez ao RCSP-Noroeste dia 16 de maio, o presidente do RC
Águas de Lindóia, Sergio D´Aiuto Andrade, manifestou interesse em
aproximar ainda mais os dois clubes por meio de alguns encontros
interdistritais. O RC Águas de Lindóia será o anfitrião da XX Conferência do
Distrito 4430 que acontecerá entre os dias 9 e 12 de junho naquela cidade.
(Pág.5)

Palestra sobre Escotismo mostra
importância do Movimento
O companheiro
Fabrizio Davide
Pietro Torrini
fala sobre a
origem do
movimento, hoje
presente em
todo o mundo, e
a influência do
escotismo na
formação dos
jovens,
tornando-os
cidadãos plenos
e conscientes.
(Pág. 4)

Broadway
in Concert
Projeto
excepcional,
desenvolvido por
um grupo de
jovens idealistas,
tem como
referência a
Campanha de
Erradicação da
Pólio no Mundo.
Musical terá
apresentações dias
2 e 3 de junho, em
São Paulo.
(Pág. 8)

Correspondência recebida
. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Pedreira, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Lanus, Buenos Aires, Argentina
Rotary E-Club de Latino America (Distrito 4200)

. E-mails
"Caros companheiros, que pena eu estar tão longe porque
aceitaria com certeza tão nobre repasto (paella
beneficente)".
António Falcao, Portugal (via iPhone)
"Recebi o boletim e quero parabenizar os companheiros
desse clube pelas contribuições à Fundação Rotária".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia-Norte, DF
"Acusamos o recebimento do seu boletim semanal, o que
desde já agradecemos e nos congratulamos. Na nossa
reunião de 24 de maio, dia do nosso 20º aniversário, será
ratificada pelo nosso quadro social a proposta que nos foi
enviada por esse clube, com vista a uma geminação dos
nossos clubes".
Rotary Club de Mafra, Portugal
"Enviei sugestão à Subprefeitura da Freguesia do Ó sobre
reparo que considero necessário. No Largo da Matriz
existe um marco comemorativo da passagem pelo local
dos voluntários da Pátria, que se dirigiam para lutar na
guerra do Paraguai, de triste memória. É um marco que
precisa ser preservado, hoje está escondido e mal tratado.
Afinal, registra a passagem de tantos jovens que talvez
sem saberem, caminhavam para uma carnificina.
Podemos imaginar que a maioria era constituída por
negros mulatos... Foi a primeira parada deles vindos de
São Paulo, a fim de descansar. O Rotary Club está
empenhado em dar relevo aos pontos históricos e
turísticos da região, talvez se interesse a respeito".
Romano Iughetti, past presidente, 1978/79 do RCSP-
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
16 de maio, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo a presidente Maria Cristina da
Silva aberto os trabalhos solicitando aos presentes
que a acompanhassem na saudação às bandeiras
hasteadas; em seguida, fez um momento de oração
em agradecimento pelas graças recebidas na
semana que passou e em intenção da saúde, paz e
harmonia dos companheiros e seus familiares na
semana que se inicia.
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 Rotary
Club Águas de Lindóia, Sergio D´Aiuto Andrade; nº 3
- secretária interina desta reunião, companheira
Celia Morau,

Expediente secretaria - A companheira Celia
Morau leu e-mail enviado pelo RC de Ferraz de
Vasconcelos comunicando o falecimento do
companheiro Roberto Conconi Negoita, ocorrido dia
12 de maio; e-mail do companheiro Francisco
Zamith, de Portugal, saudando a aniversariante da
semana e os companheiros do Noroeste pela
regularidade da comunicação que mantêm com os
demais clubes rotários do nosso país e do exterior;
mensagem do governador do Distrito 4430,
Paschoal Flavio Leardini, sobre os 10 anos do

Projeto Mutirão de Cirurgia de Catarata; sinopse do
espetáculo musical Broadway in Concert, que será
apresentado dias 2 e 3 de junho em São Paulo; e
resumo da programação da XX Conferência Distrital,
em Águas de Lindóia.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Orestes Girodetti, que informou os aniversariantes e
as datas comemorativas da semana e fez a leitura da
reflexão "A fábula do porco espinho", publicada na
última edição do nosso boletim informativo.
Em seguida, o companheiro Bruno Leone
comunicou que na semana passada, em viagem
particular a Cuiabá, Mato Grosso, teve a
oportunidade de encontrar muitos rotarianos no
hotel onde estava hospedado; foi informado que ali
se realizava a Conferência Distrital do Distrito 4440
(Conferência da Integração); desse modo, participou
do evento no sábado, dia 14 de maio, conheceu
novos companheiros, inclusive o governador
daquele distrito, encontrou outros de São Paulo,
como a Cidinha do Rotary, assistiu várias palestras e
teve a oportunidade de divulgar a Campanha do Pé
Calçado "Marcelo Guilardi" para 426 companheiros
presentes àquela Conferência. Dizendo ter sido um
evento muito produtivo,agradeceu a acolhida e a
receptividade dos organizadores e fez convite para
visitarem o nosso clube quando vierem a São Paulo.
Assuntos diversos - Solicitando o uso da palavra, o
vice-presidente Hercules Guilardi cumprimentou o
companheiro Sergio de Andrade, do RC de Águas de
Lindoia, pelo grande apoio e suporte local que
oferece aos organizadores da Conferência Distrital,
especialmente à comissão coordenadora da
programação, da qual ele faz parte. Disse mais, que
a coordenação procura oferecer um evento atrativo
aos participantes e, ao mesmo tempo, que tenha
reflexos positivos na economia da estância de Águas
de Lindóia.
Agradecendo as referências elogiosas ao seu clube
e a sua cidade, o presidente do RC Águas de Lindóia,
Sergio D´Aiuto Andrade, disse que é muito
gratificante e que está muito feliz em poder colaborar
com os companheiros participantes da Conferência
(cont. na pág. 4)
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Distrital; na qualidade de clube anfitrião do evento,
colocou-se à disposição de todos e convidou-os a
visitar seu clube, que se reúne às terças-feiras no
restaurante Chic Chopp, onde serão bem-vindos.

A presidente Maria Cristina da Silva conclamou os
companheiros a prestigiarem a feijoada beneficente
que acontecerá dia 29 de maio na Sociedade Rosas
de Ouro, com renda revertida para a festa das
crianças, a ser realizada oportunamente, bem como
a paella beneficiente que o nosso clube promove dia
4 de junho no salão de festas da residência do
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus, em pról
dos projetos educacionais do Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança.
Prosseguindo, disse que o jovem Reynaldo
Jerônymo, que nos visitou recentemente, está
empenhado na organização de um Rotaract na
região noroeste; as reuniões dos jovens
acontecerão no espaço cedido pela companheira
Maria Bernadette Cola e assim sendo, pediu que
sejam agilizados os trâmites legais para fundação
do Rotaract o mais breve possível.
Na sequência, o presidente eleito 2011/2012
Edinalvo Raimundo de Jesus referiu-se aos projetos
que está elaborando para a próxima gestão do
RCSP Noroeste, informando que: dia 13 de maio,
reuniu-se com um grupo de presidentes eleitos no

Colégio Rio Branco, ocasião em que foram
discutidos temas de interesse comum dos clubes,
como aumento e manutenção do quadro social,
eventual remanejamento dos clubes que não
atingirem o número mínimo de associados; sugeriu,
ainda, que os nossos companheiros se organizem
para reativar o programa de visitas à região para
identificação de profissionais com perfil rotário e
convidá-los a integrar o nosso clube. Solicitou o
empenho de todos para organização da paella
beneficiente, dia 4 de junho; agradeceu aos
companheiros que participaram da sua festa de
aniversário, e que a presença deles e de seus
familiares o deixou muito feliz. Concluindo, disse
que já tomou várias providências para a reunião
festiva de posse do novo Conselho Diretor, dia 4 de
julho, contudo é necessário o pleno envolvimento
dos companheiros para que tudo saia a contento.
Palestra - Após o intervalo do jantar e atendendo
convite da presidente Maria Cristina da Silva, o
companheiro Fabrizio Davide Pietro Torrini proferiu
palestra sobre Escotismo. Iniciando a explanação,
falou sobre a definição de Escotismo, que hoje tem
mais de 10 milhões de adeptos no mundo inteiro;
frisou que foi escoteiro quando menino, entrando no
movimento com 14 anos e essa decisão mudou sua
vida. Disse que o movimento surgiu durante a 1ª
Guerra Mundial (1914-1917) no norte da África,
onde o general Robert Baden-Powell organizou um
grupo de jovens para levar mensagens e prestar
serviços ao comando de outras tropas combatentes;
levados para a Grã Bretanha, os jovens participaram
de um acampamento, surgindo dali o Movimento do
Escotismo, sob orientação pedagógica de padres
católicos e reverendos protestantes; desse modo,
os jovens africanos tornaram-se cidadãos ingleses.
No Brasil, continuou o companheiro Fabrizio,
estima-se que há de 500 a 600 mil escoteiros, sendo
que só em São Paulo existem mais de vinte grupos;
o movimento tem comando itinerante, mudando a
cada dois anos, existe uma estrutura hierárquica
(tropa), dividida em patrulhas, com sete elementos
cada; os maiores incentivadores e mantenedores do
escotismo são os pais e
familiares dos jovens. O
treinamento do escoteiro é fundamentado
nos princípios básicos
de um cidadão - servir
ao próximo antes de si
mesmo, à Pátria e a
Deus, são ensinamentos de auxílio mútuo que
perduram a vida toda; a
formação humanitária
torna o escoteiro um
(cont. na pág. 5)
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cidadão pleno, que age sempre voltado aos
princípios da ética, do interesse da coletividade e da
ajuda voluntária ao próximo, concluiu o companheiro
Fabrizio .
Palavra livre - Pedindo licença para, novamente,
fazer uso da palavra, o presidente do RC Águas de
Lindóia, Sergio D´Aiuto Andrade, disse que se sentia
feliz pela acolhida aqui no Noroeste, que gostou
muito da palestra do companheiro Fabrizio e, em
retribuição, propôs maior aproximação entre nossos
clubes, a exemplo do que ocorreu recentemente
quando promoveu reunião multidistrital com um
clube de Caraguatatuba; os grupos se reuniram em
Águas de Lindóis e naquela cidade do litoral. A
sugestão foi acatada por unanimidade e deverá ser
posta em prática nas próximas gestões dos dois
clubes.
Encerramento - A presidente Maria Cristina da Silva
cumprimentou o companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini pela qualidade da sua explanação
sobre Escotismo, agradeceu a amabilidade do
presidente visitante Sergio D´Aiuto Andrade, a
presença dos companheiros e deu os trabalhos por
encerrandos convidando a todos para a saudação
final às bandeiras

Agenda
. 23 de maio
Reunião ordinária
Palestra sobre Rotaract
20h30 - Carlino Ristorante
. 30 de maio
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante
. 4 de junho
Paella Beneficente
Com bingo e sorteio de prêmios
Adesão: R$ 50,00 por pessoa
12h - Rua Rubiácea, 249 (salão de festas)
(alt. nº 900 da Av. Nova Cantareira)
. 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!
. 4 de julho
Reunião festiva de transmissão de cargos e
posse do Conselho Diretor, ano rotário
2011/2012
20h - Carlino Ristorante (salão principal)
Rua Traipu, 91 - Perdizes, São Paulo, SP

Companheirismo
.

No próximo dia 26, o companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima completa
nove anos de filiação ao RCSP-Noroeste.

Acontece na região
Hospital abre vagas para tratamento oncológico
. O setor de Gastrooncologia do Hospital Heliópolis dispõe de 15 vagas para pacientes com câncer de
estômago, esôfago, duodeno e intestino. O tratamento completo é feito sob a supervisão do doutor Fonseca,
diretor da Oncologia do hospital, que é conveniado ao Hospital do Câncer, da USP. A informação está sendo
divulgada pela dra. Luciana Cini, que lembra não haver fila de espera para o tratamento. Mais informações pelos
telefones: 4975-2309 e 9563-5430.

Audiência pública sobre o Centro de Convenções
. A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de São Paulo promove audiência pública sobre o
projeto do executivo municipal de São Paulo, conhecido como Centro de Convenções de Pirituba. Dia 24 de
maio, terça-feira, às 10 horas, na sede da Distrital Noroeste da Associação Comercial de São Paulo, Rua Luís
Braille, 8, Pirituba. Mais informações pelos telefones: 3831-8336, 3831-8454 e no e-mail:
dnoroeste@acsp.com.br

Seminário de avaliação de edifícios
. O SindusCon SP, Sindicato da Construção, realiza nesta segunda-feira o Seminário Internacional - Avaliação
Ambiental de Edifícios - As práticas brasileiras e as tendências mundiais. O evento, gratuito, será centrado na
discussão de dois grandes pilares: certificações ambientais de empreendimentos e análise de ciclo de vida. O
objetivo é subsidiar as decisões dos agentes do setor de construção e trazer melhorias do planejamento em
projeto e do desempenho e o aumento de sustentabilidade no ciclo de vida dos edifícios.
Público alvo: empresários, diretores, gerentes e equipe técnica das construtoras, incorporadoras, entidades e
órgãos de governo que estão desenvolvendo ou desenvolvem ações de sustentabilidade em seus projetos e
obras. Participação de renomados arquitetos, urbanistas, engenheiros, geólogos e especialistas em meio
ambiente. Segunda-feira, 23 de maio, das 8h30 às 18h30, no auditório do SindusCon São Paulo, Rua Dona
Veridiana, 55, Santa Cecília. Informações: fone 3334-5600, e-mail: caa@sindusconsp.com.br

Vem aí o Arraiá do NAB
. O Núcleo Assistencial Vila Brasilândia (NAB) está pedindo ajuda à comunidade para realizar a sua tradicional
festa junina. Este ano, o "arraiá" do NAB acontece dia 18 de junho, das 10 às 15 horas na Rua Santana do
Araçuaí, 185 (EMEI Alex Freua Neto). Para colaborar, os interessados devem entrar em contato com a
coordenadora Wanda Marolo.

Datas comemorativas
Maio
. 23 - Dia da Juventude Constitucionalista
Dia Internacional das Comunicações Sociais
Dia do Soldado Constitucionalista de São Paulo
. 24 - Dia do Café
Dia do Detento
Dia da Infantaria
Dia do Datilógrafo
Dia do Telegrafista
Dia do Vestibulando
Dia Nacional do Milho
. 25 - Dia Internacional da Criança Desaparecida
Dia do Industrial
Dia do Costureiro
Dia do Massagista

Dia do Trabalhador Rural
. 26 - Dia do Revendedor Lotérico
. 27 - Dia do Securitário
Dia do Profissional Liberal
. 28 - Dia do Ceramista
Dia da Recordação
. 29 - Dia do Geógrafo
Dia do Estatístico
A secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, em parceria com a
deputada estadual Celia Leão e a professora do Departamento
de Medicina da USP Gilka Gattaz convocam a população de
São Paulo para o manifesto público pelo Dia Internacional da
Criança Desaparecida.
Segundo a Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Estado
de São Paulo, ligada ao Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP), é registrada uma média de 60
casos de desaparecimento de pessoas, diariamente na capital
paulista. Em todo o Estado de São Paulo são registrados, em
média, 18 mil desaparecidos ao ano. Desses, 9.000 são
crianças e adolescentes, com faixa etária até 18 anos. No
Brasil, anualmente, desaparecem cerca de 40 mil crianças e
adolescentes. Do total de crianças e adolescentes
desaparecidos, 16% apresentam algum tipo de deficiência.
O manifesto acontece dia 25 de maio, quarta-feira, às 11 horas
no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, à Avenida Auro Soares de Moura Andrade,
564 (ao lado do metrô Barra Funda e do Memorial da América
Latina, portão 10).
Paises empenhados nessa mobilização: Estados Unidos,
Canadá, Brasil, França, Holanda, Reino Unido, Polônia,
Bélgica e Portugal.

Acontecimentos rotários
Casamento comunitário foi uma grande festa cívica no Jaraguá
. A tarde do sábado, dia 21 de maio, ficará marcada para
sempre na vida dos 85 casais que tiveram sua união
oficializada com a celebração do casamento civil. Foi uma
grande festa cívica da comunidade da região do Jaraguá,
coordenada pela diretora técnica de Divisão da Secretaria
da Justiça e Defesa da Cidadania - CIC Oeste, Edilaine
Daniel. Os casais, muitos deles ao lado dos filhos,
acompanhados dos padrinhos e familiares, foram
recepcionados pela Banda da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e festejaram bastante a nova situação civil. A
cerimônia dos casamentos coletivos gratuitos foi
realizada nas dependências do CIC Oeste, Estrada de
Taipas, 990, Jaraguá e contou com o apoio do Rotary
Club de São Paulo-Noroeste, que por intermédio do past
presidente Josino Bentes Monteiro, presenteou todos os
casais com duas fotos cada.
Almoço para as mães
. A Asfar-SP promove na terça-feira, 24 de maio, às 12
horas, almoço em comemoração ao mês das mães. Além
do almoço, haverá bingo, sorteios de prêmios e
homenagem às mães de mais idade, a mais nova e a que
possuir mais filhos. O convite com tudo incluso custa R$
50,00 e para os que preferirem só o almoço, há a opção de
R$ 30,00. Esse dia de companheirismo acontecerá na
sede da Asfar, Rua Almirante Pereira Guimarães, 247,
bairro do Pacaembu.
Brasilia-Norte comemora 31 anos
. O Rotary Club Brasilia-Norte completou dia 21 de abril,
31 anos de fundação. Na reunião festiva do dia 26 de abril,
o EPC Ronaldo José Mendes apresentou uma
retrospectiva da vida rotária, mostrando o processo de
crescimento do clube, que hoje conta com 37 sócios
representativos e três sócios honorários.
E a solenidade de posse do Governador 2011-2012 do
Distrito 4530 de RI, Julio Azar Pimentel de Santana,
acontecerá dia 24 de junho, às 20h30 no auditório do
Clube do Exército, Setor Esportivo de Clubes-Sul, Brasilia.
Encontro de
negócios
. No 5º Encontro de
Rotarianos de Negócios, os
filiados dos Rotary Clubs,
Rotaract Clubs e da
Associação dos Rotarianos de Campinas terão
oportunidade de expor suas
atividades de forma pessoal
e particular. Podem participar do encontro todos os
segmentos da indústria,
comércio e serviços,
bastando levar seus folders,
catálogos e cartões. O
evento, em forma de happy
hour, será realizado dia 31
de maio, das 17 às 19h30,
no Hotel Opala Avenida,
Avenida Dr. Campos Sales,
161, Centro, Campinas.
Mais informações com
Leonardo Tiroli, telefone:
(19) 7811-2093.

Paella beneficente no Noroeste
. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste promove no
sábado, 4 de junho, a partir das 12 horas, paella
beneficente em pról dos projetos de alfabetização do
Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário Vida
e Esperança. Paralelo ao almoço haverá rodadas de
bingo e sorteio de prêmios; os organizadores estão se
esmerando para proporcionar aos convidados um
encontro agradável, apetitoso e de confraternização
rotária.
Adesão: R$ 50,00 por pessoa. O evento será realizado
no salão de festas do condomínio da Rua Rubiácea,
249, altura do número 900 da Avenida Nova
Cantareira. Reservas e informações com Maria
Cristina, fone: 3672-1763, e-mail:
cristinasilv@gmail.com e Edinalvo de Jesus, fone:
2283-1395, e-mail: edinalvo.jesus@uol.com.br

O Rotary Club de Guarulhos - Vila Galvão
apresenta

BROADWAY in CONCERT TO END POLIO NOW
Auditório Marcos Gasparian
Colégio Rio Branco Avenida Higienópolis, 996
Apresentações: dias 2 e 3 de junho, às 20h
Apresentação especial para escolas: dia 3 de junho, às 15h

BROADWAY in CONCERT
To end polio now
MÚSICAS
EXTRAÍDAS DE DIVERSOS MUSICAIS DA BROADWAY
LETRAS
ALGUMAS VERSIONADAS PARA O PORTUGUÊS
OUTRAS APRESENTADAS NO IDIOMA ORIGINAL (INGLÊS)
Direção: VANESSA PEREIRA E JOSÉ VINICIUS TORO
Arranjos e regência: VANESSA PEREIRA
Assistência de direção: ENRICO VERTA E VINICIUS MUNHOZ
Preparação vocal: THAYS VAIANNO
Preparação corporal: DIEGO MENDES
Coreografias: RICARDO AIRES
Produção de som: RODRIGO ABELHA
Roteiro: JOSÉ VINICIUS TORO E PARCERIA
Revisão: VINICIUS MUNHOZ E ENRICO VERTA
Iluminação e sonorização: A definir
Apoio
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
COLÉGIO RIO BRANCO

O PROJETO

Após estudos, a equipe de produção concluiu que deveria estudar uma forma de divulgar o programa END POLIO
NOW da Fundação Rotária do Rotary International e arrecadar fundos para este programa, que tem como objetivo
erradicar a poliomielite no mundo,com a distribuição de vacinas contra essa doença.
A Fundação Rotária é a principal organização não-governamental sem fins lucrativos do mundo, promovendo a paz e
a compreensão mundiais através de programas internacionais humanitários, educacionais e de intercâmbio cultural.
Após 25 anos de trabalho árduo, o Rotary e seus parceiros estão próximos de erradicar esse mal; um forte impulso é
agora necessário para erradicá-lo definitivamente.
Com esse propósito e sabendo que as grandes produções musicais estão em alta no Brasil, foi idealizado um
espetáculo musical, sendo que a venda de ingressos e a obtenção de patrocínios reverterão para essa causa nobre.
A finalidade do espetáculo é ajudar o Rotary a arrecadar os US$ 200 milhões para equiparar parte dos US$ 355
milhões de doação da Fundação Bill e Melina Gates. O total a ser arrecadado em todo mundo - US$ 555 milhões - será
revertido em campanhas de imunização nos países onde a doença ainda se faz presente. Desde o início da
campanha, o Rotary arrecadou mais de 800 milhões de dólares.
No dia 2 de dezembro de 2009, a Filarmônica de New York apresentou um concerto no Lincoln Theater Center
destinado ao programa END POLIO NOW, com um famoso violinista, vítima da poliomielite. O concerto arrecadou 100
mil dólares, contribuindo de modo efetivo para atingir a meta dos US$ 555 milhões.
Enquanto a poliomielite representar ameaça para uma única criança, todas estarão em risco. É preciso agir agora e
com o BRODWAY IN CONCERT END POLIO NOW seus produtores esperam dar uma modesta contribuição, e
proporcionar a oportunidade dos jovens mostrarem seu talento, ao lado de profissionais experientes, podendo o
público desfrutar momentos de alegria e entretenimento.
“Se tivermos a força e a determinação necessárias, conseguiremos eliminar a pólio." (Bill Gates)
Para mais informações acesse: http://www.rotary.org/endpolio

Sinopse do espetáculo
Um roteirista em crise encontra-se desesperado na tentativa de encontrar sua história perfeita. Mas será que
ela existe? Sem nada em mente a não ser sonhos, que serão interpretados por músicas da Broadway, com um
elenco de jovens atores e orquestra. As músicas serão cantadas ao vivo sob a direção de Vanessa Pereira e
José Vinicius Toro. O espetáculo fará você voltar a sonhar e perceber que a vida vale muito mais do que
pensa, bem como ajudará milhares de pessoas a realizarem o sonho da erradicação da pólio no mundo.

