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RCSP Noroeste mobiliza-se para
fundação do Rotaract Club na região
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Edinalvo Raimundo de Jesus

. Comissões
Administração:
Orestes Gerodetti
Desenv. Quadro Social:
Maria Bernadette Cola
Prestação Serviços:
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fundação Rotária:
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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
fone: 2359-7269

Alguns encontros preparatórios já foram realizados pelo clube com um
grupo de jovens muito atuantes na região noroeste. As ações
desenvolvidas por esses jovens são voltadas à cidadania, práticas
sociais, esportivas e educacionais. A reunião oficial de fundação do
Rotaract Noroeste acontece no domingo, dia 5 de junho.
(Pág. 4)

Palestra para
jovens lideranças
O representante distrital de Rotaracts
Clubs, Caio Gansauskas Pavanelli, falou
aos jovens interessados em
rotaractianismo, reunidos por iniciativa
do RCSP Noroeste.
(Pág. 4)

. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

Virada Sustentável, por uma cidade mais saudável
. São Paulo abriga nos dias 4 e 5 de junho a Virada Sustentável, evento
que ocorre em sete grandes parques e centros culturais da cidade.
Serão mais de duzentas atrações, todas permeadas por temas ligados
ao meio ambiente, à cidadania e práticas sustentáveis.
(Pág. 6)
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Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyeróclito Eloy Pessoa de Barros
Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro
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. Boletins
RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Luanda-Sul, Angola, África
RC Lunus, Bueiros Aires, Argentina
RC San Borja-Sur, Lima, Peru

. E-mails
"Excelente boletim! Muito descritivo e com bons
artigos. Obrigado, um grande abraço a todos os
amigos do Rotary Club de São Paulo-Noroeste".
Carlos Soteras, RC Lanus, Buenos Aires,
Argentina
"Recebemos com regularidade o boletim RCSPNoroeste. Me penalizo por não dar feed back com
maior regularidade, pois o tempo que tenho livre na
internet utilizo para a produção do nosso boletim.
Forte abraço aos companheiros do RCSP-Noroeste".
Carlos Alberto Sales Marangoni, editor do boletim
O Prudentão, do RC Presidente Prudente, SP
"Eu sou de São Francisco (USA) e só cheguei a
São Paulo no sábado. Estou escrevendo a vocês
porque eu sou um rotariano e gostaria de conhecer
alguns companheiros em São Paulo. Vocês
conhecem alguém que possa entrar em contato
comigo e ser chamado para participar de suas
reuniões? Estou em São Paulo para estudar
português".
Isidro Daniel Gama (wvm@facebookmail.com)

. Outras publicações
Carta mensal do Governador do Distrito 4490, Ceará

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor”
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
23 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 nossa família,
nossos companheiros e nosso sustento 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 - representante distrital
de Rotaract Clubs Caio Gansauskas Pavanelli, do
Rotaract Club São Paulo-Vila Alpina; nº 3 - 2ª
secretária, Anna Isabel Vergueiro Lobo. Citou e
agradeceu a presença dos visitantes: Terezinha
Abreu Sousa, coordenadora do NRDC Vida e
Esperança; senhora Florisbela Abreu e dos jovens:
Reynaldo Jeronymo, Natalia Nogueira Costa,
Rafael Silva de Souza, Gabriel Nogueira Costa,
Renato Silva de Souza, Amilton Pedro dos Santos e
Leandro Aparecido da Silva Nunes.
Expediente secretaria - A segunda-secretária
Anna Isabel Vergueiro Logo reiterou convite para as
apresentações do espetáculo musical Broadway in
Concert, dias 2 e 3, no Colégio Rio Branco; enfatizou
a necessidade dos companheiros leva-

rem amigos e familiares à paella beneficente, dia 4
de junho, bem como angariarem prendas para o
bingo que acontecerá simultâneamente no evento; e
apresentou resumo da programação da Conferência
Distrital, que acontecerá no período de 9 a 12 de
junho, em Águas de Lindóia.
Companheirismo - Apresentado pelo companheiro
Orestes Girodetti, que informou os aniversariantes e
as datas comemorativas da semana e leu
mensagem específica sobre o Dia Internacional da
Criança Desaparecida.
Em seguida, o presidente eleito, ano rotário 20112012, Edinalvo Raimundo de Jesus, reiterou aos
companheiros a necessidade de confirmação do
número de pessoas que participarão da paella
beneficente, dia 4 de junho, para que possa tomar as
providências cabíveis. Solicitou, ainda, a ajuda dos
companheiros mais antigos nas visitas que fará aos
clubes mais próximos da nossa região, divulgando
nossos eventos e a reunião festiva de posse do novo
Conselho Diretor.
Assuntos diversos - A presidente Maria Cristina da
Silva solicitou ao jovem Reynaldo Pereira Jeronymo,
responsável pela pré-organização do grupo de
interessados em fazer parte do futuro Rotaract
apadrinhado pelo RCSP-Noroeste, que fizesse a
apresentação dos jovens, convidados para esta
reunião: Falaram, pela ordem: o próprio Reynaldo,

(cont. na pág. 4)
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professor de educação física; Natalia Nogueira
Costa, estudante de Engenharia; Leandro
Aparecido da Silva Nunes, estudante e praticante de
capoeira; Rafael Silva de Souza, técnico eletricista e
estudante de eletrotécnica; Gabriel Nogueira Costa,
estudante e praticante de capoeira; Renato Silva de
Souza, estudante em escola técnica e Amilton Pedro
dos Santos, estudante; todos falaram da amizade
antiga que mantêm com o professor Reynaldo, dos
trabalhos comunitários que realizam e da harmonia
reinante no grupo. Complementando a
apresentação, o professor Reynaldo comentou a
ação realizada semana passada junto aos
desabrigados de uma favela no Jardim Rincão,
devido ao incêndio que destruiu a maioria das
casas; foram doados 150 pares de calçados
arrecadados pela Campanha do Pé Calçado
"Marcelo Guilardi", e brinquedos para as crianças .

International, com regras próprias, voltado para
jovens de 18 a 30 anos, tendo por objetivo a
formação de líderanças dentro de suas
comunidades; falou sobre a composição da
diretoria, o apoio do clube patrocinador, o que faz um
rotaractiano (desenvolve projetos específicos,
participa de palestras, encontros e eventos
específicos para capacitação), como é a prática do
companheirismo, a obrigatoriedade da participação
em determinados eventos, como os treinamentos
especiais para os presidentes, conferência distrital e
a conferência nacional. Disse estar feliz em ver o
número de jovens que estão se preparando para ser
rotaractianos, falou do interesse do governador
Paschoal Flavio Leardini em participar da reunião de
posse do novo clube, e prestou várias informações
sobre o funcionamento administrativo do clube, tais
como número recomendado de associados, local de
reunião, criar uma agenda de trabalho, agir em
conjunto com o Interact, procedimentos para
fundação do Rotaract, taxa a ser recolhida para o
Rotary International e o número obrigatório de
reuniões por mês, além de responder outras
questões formuladas pelos companheiros.
Palavra livre - A presidente Maria Cristina da Silva
confirmou que a reunião de fundação do Rotaract
Club Noroeste será realizada dia 5 de junho, às 10
horas, no espaço comercial cedido pela
companheira Maria Bernadette Cola; reiterou a
necessidade da participação de todos na paella
beneficente, dia 4 de junho e a reunião especial, dia
6 de junho, quando serão discutidos assuntos
relacionados à constituição e à festiva de posse do
novo Conselho Diretor, ano rotário 2011-2012.

Palestra - Após o intervalo do jantar, o palestrante
convidado, Caio Gansauskas Pavanelli,
representante distrital do Rotaract e integrante do
Rotaract Vila Alpina, iniciou sua explanação
cumprimentando o jovem Reynaldo Pereira
Jerônymo pela iniciativa de organizar mais um grupo
de Rotaract no Distrito 4430; explicou o que é um
Rotaract Club, um programa estruturado do Rotary.

Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
palestrante Caio Pavanelli pela clareza e
objetividade da sua explanação sobre Rotaract,
agradeceu a presença e o interesse do grupo de
jovens em se tornarem rotaractianos e deu os
trabalhos por encerrados, convidando todos os
presentes para acompanhá-la na saudação final às
bandeiras hasteadas.

Agenda
. 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)

. 5 de junho
Reunião de fundação do Rotaract
Noroeste
10h - Rua Otto Labastille, 11 Freguesia do Ó
Participe, traga a família e os filhos

. 6 de junho
Reunião ordinária e
Assembléia Geral
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!

. 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
Participação na Conferência do
Distrito 4440 ainda repercute
. Ao viajar para Cuiabá para atender
compromissos familiares, o companheiro
Bruno Leone encontrou muitos companheiros
do Distrito 4440, que estavam reunidos em um
hotel da cidade, participando da XXI
Conferência daquele distrito, a chamada
Alegria do Encontro.
Após assistir palestras e participar de alguns
encontros de trabalho, o diretor de protocolo
do RCSP-Noroeste trocou correspondência
com os companheiros daquele hospitaleiro
distrito.
"Foi uma grande alegria tê-lo encontrado na
XXI Conferência do Distrito 4440, sábado, dia
14 de maio; senti-me em casa. Foi um grande
aprendizado. Com satisfação, encaminho
nosso folder da Campanha do Pé Calçado
Marcelo Guilardi, que o Rotary Club de São
Paulo-Noroeste, Distrito 4430 realiza.
Aproveito para convidá-lo, para quando
estiver em São Paulo, visitar nosso clube
rotário, que se reúne às segundas-feiras, às
20h30, no Carlino Ristorante..."
Bruno Leone, diretor de protocolo do
RCSP-Noroeste
"Para mim, também foi uma satisfação
encontrar um companheiro precioso do
Estado de São Paulo. Muito obrigado pelo
envio do material da Campanha do Pé
Calçado. Tenho certeza que vai ser muito útil
para nosso clube".
João Nestor Mayer, RC de Cuiabá, MS e
diretor de negócios da Controlsoft
Sistemas e Soluções para o Agronegócio

Acontece na região
Projeto médico
seleciona voluntários
. O Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício (CEPE) da Escola Paulista de Medicina da Universidade de
São Paulo (EPM-UNIFESP) está pré-selecionando voluntários idosos e adulto-jovens sedentários para um
projeto de pesquisa.
O projeto - resposta aguda do padrão de sono e da concentração de citocinas e hormonal de indivíduos muito
idosos ao exercício leg press 45º com diferentes intensidades submáximas - tem por objetivo determinar a
resposta aguda dos padrões de sono de acordo com a idade, sexo, adiposidade corporal e capacidade funcional
em indivíduos adulto-jovem, idosos e muito idosos.
Os voluntários podem ser homens e mulheres, sedentários (que não participam de programa de exercício físico
regularmente), saudáveis (sem doenças ou que tenham doenças controladas), na faixa etária de 18 a 35 anos;
65 a 84 anos e de 85 a 99 anos de idade.
Informações e contato com o professor Mdo. Erick Tadeu do Prado, fone (11) 7999-0223, e-mail:
erickefprado@hotmail.com e com o pesquisador executante, professor dr. Vagner Raso, fone (11) 8578-7780,
e-mail: vraso@cepebr.org

São Paulo faz Virada Sustentável
por uma cidade mais saudável
Parque da Água Branca
Av. Francisco Matarazzo, 189 - Barra Funda
(11) 3672-9111

Parque Villa Lobos

. Nos dias 4 e 5 de junho, São Paulo abriga a Virada
Sustentável, evento que ocorre em sete grandes
parques da capital, além de praças, bibliotecas,
espaços culturais e shoppings centers da cidade.
A organização é da Virada Sustentável Eventos,
com apoio da Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo. O gabinete do vereador
Gilberto Natalini se responsabilizará por um projeto
de recolhimento de lixo eletrônico.
A Virada Sustentável terá 200 atrações entre peças
de teatro, sessões de cinema, instalações
temáticas, oficinas e shows. Todas permeadas por
temas ligados ao meio ambiente e à cidadania,
desde reciclagem e práticas sustentáveis, até
direitos humanos e mobilidade urbana. Entre os
artistas aguardados para o evento estão os músicos
Lenine e Hermeto Pascoal e o artista plástico Guto
Lacaz.
Locais nas zonas norte e oeste onde haverá ações
da Virada Sustentável:

Consulte-nos

Fone: (11) 3976-6861 e-mail: celiamorau@bol.com.br

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1655 - Alto de
Pinheiros
(11) 3023-03116

Parque da Juventude
Av. Zaki Narchi, 1309 - Vila Maria

Praça Victor Civita
Rua Sumidouro, 580 - Pinheiros

Tenda da Biblioteca de São Paulo
Av. Cruzeiro do Sul, 2360 - Carandiru

Estação Ciências
Rua Guaicurus, 1394 - Lapa

Sesc Pompéia
Rua Clélia, 93 - Pompéia
e nas principais estações do Metrô

Criação de folhetos de propaganda - Folders
Trabalhos escolares e publicações em geral
Digitação eletrônica - Arte final
Redação e edição com rapidez,
eficiência e qualidade

Acontecimentos rotários
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: 3672-1762, email: cristinasilv@gmail.com e Edinalvo de Jesus, fone: 2283-1395, e-mail:
edinalvo.jesus@uol.com.br

Rotary Club de Mafra celebra
20º aniversário

No Rotary, junho é o mês dos Grupos
de Companheirismo

O mês de junho é dedicado aos Grupos de
Companheirismo do Rotary, ocasião para aumentar o
interesse e atrair sócios para um dos inúmeros Grupos de
Companheirismo e comemorar o ideal de servir por
intermédio de passatempos e profissões em comum.

Datas comemorativas
Maio
. 30 - Dia do Geólogo
Dia do Decorador
Dia das Bandeirantes
. 31 - Dia do Enxadrista
Dia Mundial sem Tabaco
Dia da Juventude Luterana
Dia Internacional do Desafio
Dia Mundial do Comissário de Bordo e da
Aeromoça

Uma reunião festiva, realizada dia 24 de maio na sua
sede, marcou as comemorações do 20º aniversário de
fundação do Rotary Club de Mafra, Portugal. Houve
saudação às bandeiras, momento de memória aos sócios
falecidos, apresentação de novos sócios, relatos do
histórico e lembranças do clube, um dos mais atuantes do
seu distrito. No final, todos saudaram a data com brindes e
corte do bolo de aniversário. A reunião foi presidida pelo
companheiro César de Castro, ao lado de Silvério de Melo
e Jose de Palma.

____________
Companheiro de
Porto Alegre recebe
título Paul Harris
. O Rotary Club Porto AlegreAzenha presta homenagem ao
companheiro Paulo Anselmo C.
Coelho, com a outorga do título
Paul Harris. A entrega acontece dia
1º de junho, às 20 horas, durante
reunião normal do Clube, na
Churrascaria Freio de Ouro (Rua
José de Alencar, 460, 2º andar,
bairro Menino Deus, Porto Alegre).
A governadora do Distrito Alice
Maria Polachini já confirmou
presença. Mais informações pelo
telefone (51) 8463-1928, com
Liane Távora.

Junho

. 1 - Dia do Hospital
Dia da Imprensa Brasileira
. 2 - Dia Internacional do Pólen
. 3 - Dia da Comunicação Social
Dia Internacional do Administrador de Pessoal
. 4 - Dia Internacional das Crianças Vítimas da
Violência
. 5 - Dia Universal da Ecologia
Dia Internacional do Meio Ambiente

XX Conferência Distrital Dante Galvanese Amato
A Conferência do Bem-Estar
de 9 a 12 de junho de 2011
Hotel Monte Real Resort - Águas de Lindóia
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