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Rotaract Club São Paulo-Noroeste
já é uma realidade

. Conselho Diretor

A primeira reunião de trabalho do Rotaract Club São Paulo-Noroeste, apadrinhado
pelo Rotary Club de São Paulo-Noroeste, aconteceu domingo, dia 5 de junho, na
Casa de Cultura Salvador Ligabue, na Freguesia do Ó. A sessão, presidida pelo
jovem Reynaldo Jerônymo, foi prestigiada e recebeu o apoio do representante
distrital do Rotaract, do governador do Distrito 4430, companheiros do RCSPNoroeste, autoridades e líderes comunitários da região.
(pág.8)

Paella beneficente
foi um sucesso

Palestra sobre
nanotecnologia
expõe polêmica e
utilidade desse recurso
na vida moderna
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. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
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A prática do companheirismo e o
propósito de angariar recursos para
um dos projetos educacionais do
Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança foram
os principais ingredientes da bem
sucedida paella beneficente
promovida pelo RCSP-Noroeste na
tarde de sábado, 4 de junho
. (Pág. 7)

. Distrito 4430

O companheiro Adenilson Cristiano
Belizário falou sobre a origem, a
complexidade e a expansão dessa
tecnologia que vem sendo cada vez
mais utilizada em todo o mundo e
como isso interfere no nosso cotidiano.
(Pág. 4).
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Correspondência recebida
. Boletins
RC Presidente Prudente, SP
RC Camaxide, Portugal
RC Lanus, Buenos Aires, Argentina

. Outras publicações
Carta mensal - Governador Distrito 4430,
junho/11

. E-mails
"Em julho assumimos como presidente e
gostaria que fôssemos pensando
em irmanarmos nossos clubes. O que vocês
acham? Lembrança a todos;
temos uma lúcida recordação da sua visita".
Ing. Carlos Svaton, do RC Lanus, B.A.,
em e-mail para o companheiro Bruno
Leone
"Muito obrigado pelo envio do boletim; tive o
prazer de ler na íntegra. Abraços".
Ennio Caramella, GDE 2011/2012 - Distrito
4430, RC de Guarulhos, Vila Galvão
"Boletim bem recebido. Parabéns pela idéia
de um novo Rotaract; precisamos de uma
juventude sadia".
Mario Chaves da Cunha, RC Brasilia
Norte, DF
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
30 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, proferiu momento de
reflexão, com agradecimento pelas bênçãos
recebidas e para que as nossas orações sejam
voltadas às famílias, aos amigos, o nosso trabalho e
para todos os companheiros rotarianos.
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 - companheira Maria
Aparecida Torres de Souza, presidente eleita 20112012 do RCSP-Pirituba; nº 3 - companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus, presidente eleito 2011/2012, do
RCSP Noroeste. E agradeceu a presença do
companheiro do RCSP Pirituba, Carlos de Souza.

Expediente secretaria - Apresentado,
excepcionalmente, pelo presidente eleito
2011/2012, Edinalvo Raimundo de Jesus que
destacou a agenda de reuniões e eventos
programados pelo RCSP-Noroeste no mês de
junho, entre os quais a paella beneficente, dia 4; a
solenidade de fundação do Rotaract Noroeste, dia 5,
na Casa de Cultura Salvador Ligabue e a XX
Conferência Distrital, que acontece no período de 9
a 12 de junho, no Hotel Monte Real Resort, em
Águas de Lindóia.

Companheirismo - A companheira Celia Morau leu
as datas comemorativas da semana de 30 de maio a
5 de junho e comunicou a programação especial
sobre a Virada Sustentável, evento alusivo ao Dia
Internacional do Meio Ambiente, comemorado
domingo, dia 5, com os eventos que acontecem nas
regiões oeste e noroeste de São Paulo.
Assuntos diversos - Solicitando a palavra, a
companheira Ivone dos Santos Garcia pediu o apoio
dos presentes para uma cartilha contra a violência
infantil e do adolescente, elaborada por uma equipe
multidisciplinar da qual ela faz parte, explicando que
se trata de uma publicação que está em fase final de
conceituação, destinada às famílias dos menores
vitimados. Lembrou que está buscando patrocínio
para custear a edição e impressão dessa cartilha,
razão pela qual toda ajuda será bem-vinda.
Na sequência dos trabalhos, a presidente Maria
Cristina da Silva passou a palavra ao companheiro
Carlos de Souza, do RCSP-Pirituba que prestou
esclarecimentos sobre os critérios de avaliação do
Programa RYLA, como funciona o processo de
avaliação e o sistema de seleção para participação
no Programa. Disse, inicialmente, que este ano
foram feitos cinco projetos de um dia cada,
atendendo 550 jovens. Os selecionados participaram do RYLA especial, que consistiu em um fim
de semana, em hotel-fazenda de Socorro, onde
foram oferecidos treinamento e atividades externas,
que fazem parte do Projeto Vida. A jovem indicada
pelo RCSP-Noroeste, prosseguiu o companheiro
Carlos, não participou do RYLA este ano, não tendo,
assim, passado pelo processo de avaliação e
pontuação como os demais; e para o RYLA especial
são selecionados apenas os que obtiveram maiores
notas; este ano, foram escolhidos, 41 jovens classificados entre os finalistas; concluindo sua
explanação, enfatizou a necessidade dos jovens
indicados estarem sempre acompanhados ao
menos por um companheiro do Clube responsável
por eles.
A presidente Maria Cristina agradeceu ao
companheiro Carlos de Souza os esclarecimentos
prestados, importantes para aclarar dúvidas que
haviam em relação a este assunto, comprometeuse em dar conhecimento ao jovem Reynaldo
Jerônymo, que está coordenando a criação do
Rotaract na região Noroeste, lembrando que o mais
importante é que devemos incentivar os jovens para
que se interessem cada vez mais pelo Rotary.
(cont. na pág. 4)

Relato da última reunião
Palestra - O companheiro Adenilson Cristiano
Belizário, convidado a falar sobre Nanotecnologia,
iniciou sua explanação com a definição e o
significado do termo - milésima parte de um micro e é
com esse dado que a ciência e a humanidade estão
trabalhando atualmente. O "nano" não é visível a
olho nu e para se chegar à sua aplicação do universo
da tecnologia foi preciso elaborar um grande
aparato, utilizando-se material derivado do silicio;
hoje, os paises que detêm essa tecnologia são
Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Japão,
Alemanha, França, Inglaterra, Canadá e Holanda,
onde, também, surgiram as grandes empresas do
setor. Prosseguindo, falou sobre a complexidade da
aplicação da nanotecnologia, as questões legais e
éticas que envolvem o assunto, como essa

ção tendo, então, o companheiro Fabrizio Davide
PietroTorrini comentado que a origem da
nanotecnologia se deu na indústria bélica, havendo
experiências cientificas para missões especiais e o
que se deve considerar é o seu emprego pacífico,
observando os princípios éticos, legais e humanitários.
Palavra livre - Falaram, pela ordem de inscrição: o
presidente eleito Edinalvo Raimundo de Jesus que
pediu o empenho de todos os companheiros na
divulgação e participação na paella beneficente que
será realizada no próximo sábado, dia 4 de junho, no
salão de festas do condomínio onde reside; a
presidente eleita 2011/2012, do RCSP-Pirituba,
Maria Aparecida Torres de Souza, para convidar os
companheiros do Noroeste para a palestra do
doutor Mauro Rinaldi, dia 31 de maio, durante
reunião ordinária do seu clube; o companheiro
Adenilson Cristiano Belizário para informar a
palestra do empresário Fabio Paula Ferreira, que
falará sobre o CIESP - Oeste, na reunião ordinária
do RCSP-Noroeste, dia 20 de junho.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
palestrante da noite, Adenilson Cristiano Belizário,
agradeceu a presença dos companheiros Maria
Aparecida Torres de Souza e Carlos de Souza, do
RCSP-Pirituba e convidou a todos para acompanhála na saudação final às bandeiras hasteadas.

Agenda
moderníssima tecnologia está presente no cotidiano
das pessoas - aparelhos de telefonia celular,
relógios, televisor de plasma são os mais
conhecidos. Também é utilizada com frequência na
área da medicina, para diagnósticos, oftalmologia e
empregada na fabricação de medicamentos quimioterápicos, prosseguiu o companheiro Adenilson.
Após responder às perguntas formuladas pelos
companheiros, o palestrante encerrou sua explana-

. 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
Aproveite o clima solidário do evento e
colabore com a Campanha do Agasalho

. 20 de junho
Reunião ordinária
Palestra: CIESP - Oeste
Por: Fábio Paula Ferreira
20h30 - Carlino Ristorante

. 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

Datas
comemorativas

Companheirismo
.

Quem comemora aniversário nesta
segunda, 6 de junho, é Manuela, nora dos
companheiros Dora Maria L. do Prado
Gerodetti e Orestes Gerodetti.

Junho
.

6 - Dia do Colégio Militar do Rio de
Janeiro (1889)

.
.
.

7 - Dia da Liberdade de Imprensa

.

Maria Cristina Della Libera, esposa do
companheiro Francisco Miguel Vaz de
Lima, aniversaria no sábado, 11 de junho.

.

O nosso companheiro e diretor de
protocolo Bruno Leone comemora
aniversário no domingo, 12 de junho.

.

Domingo também é dia de cumprimentar
a aniversariante Naide Aparecida
Santarelli Guilardi, esposa do
companheiro e sócio-fundador do RCSP
Noroeste Hercules Guilardi.

Para tudo que
você pensar,
dizer ou fizer, aplique a
Prova Quádrupla

8 - Dia do Citricultor
9 - Dia do Tenista
Dia do Porteiro
Dia Nacional de Anchieta

.

10 - Dia da Raça
Dia da Arte Literária

.

11 - Dia da Marinha Brasileira
Dia do Educador Sanitário

.

12 - Dia dos Namorados
Dia do Correio Aéreo Nacional

1. É a verdade?

Reflexão

2. É justo para todos
os interessados?

Se alguém lhe fechar a porta, não gaste
energia com o confronto, procure as
janelas.
Lembre-se da sabedoria da água: a água
nunca discute com seus obstáculos, mas
os contorna.

3. Criará boa vontade
e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os
interessados?

(Autor desconhecido)

Acontece na região
Grupo de Pirituba promove
caminhada ecológica
. No domingo, 5 de junho, quando se comemorou o Dia Internacional do Meio ambiente diversas entidades
ligadas ao grupo da Agenda 21 de Pirituba promoveram uma caminhada ecológica. A partida foi na Avenida
Mutinga, 951, próximo à City Pinheirinho e se encerrou na Avenida Pereira de Magalhães, 1900. Entre as
manifestações dos moradores da região destacam-se a preocupação com o impacto ambiental devido à criação
do Polo de Eventos em uma área de 5 milhões de metros quadrados entre Pirituba e Jaraguá e do cemitério,
ainda polêmico, em fase de construção na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo ao residencial
Portal dos Bandeirantes.

Inscrições para
novos conselheiros
. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (Condeca) está com inscrições abertas para
representantes da sociedade civil que desejam exercer a função de conselheiro no biênio 2011/2013. As
inscrições para preenchimento de 20 vagas vão até 6 de junho. Podem se candidatar às vagas pessoas
indicadas por entidades de atendimento, defesa e proteção à criança e ao adolescente e movimentos sociais
comprometidos com a causa da infância e da adolescência. Os interessados devem apresentar documentos
que comprovem atuação na causa e idoneidade pessoal. As inscrições devem ser protocoladas em envelope
lacrado na sede do Condeca - SP, Rua Antonio de Godoy, 122, 7º andar, CEP 01034-000, São Paulo, com
comprovante de postagem até 6 de junho.

Campanha do Agasalho
na Conferência Distrital
. Este ano, a Conferência do Distrito 4430 do RI participa da Campanha do Agasalho. O governador Paschoal
Flavio Leardini solicita a colaboração de todos os participantes levando um agasalho usado, em bom estado,
que será doado para a Campanha do Agasalho Bem-Estar é Confortar o Próximo.
O clima acolhedor e o espírito rotário da Conferência Distrital são o incentivo para o envolvimento dos rotarianos
nessa campanha de solidaridade que acontece, anualmente, no Estado de São Paulo.
No período da Conferência haverá um espaço idealizado no Salão Real para receber as doações.
O Rotary Club de São Paulo-Noroeste, o Rotaract Club São Paulo-Noroeste em parceria com a Campanha
do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" já estão angariando agasalhos e calçados, que serão encaminhados à
Comissão Organizadora da Conferência.
A XX Conferência Distrital "Dante Galvanese Amato" acontece de 9 a 12 de junho no Hotel Monte Real Resort,
em Águas de Lindóia.

RCSP Noroeste e SESCON
uma parceria bem sucedida
. A Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi", criada pelo Rotary Club de São Paulo-Noroeste com o
objetivo de doar calçados a quem precisa conta desde 2010 com um parceiro de peso. O Sescon Solidário, por
meio da Comissão de Responsabilidade Social do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado de São
Paulo, divulga a campanha e arrecada sapatos em bom estado por meio de palestras e eventos realizados em
sua sede e nas regionais do Estado de São Paulo. Em 2010 o Sescon Solidário arrecadou 503 pares de
calçados, doados para pessoas carentes da comunidade. O Rotary Club de São Paulo-Noroeste contabiliza
desde o início da Campanha do Pé Calçado, em julho de 2002 até o primeiro trimestre de 2011, a arrecadação e
distribuição de mais de trinta e dois mil pares.

Consulte-nos

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

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 supera expectativa
. O calor humano, a
confraternização familiar e a
prática do companheirismo
foram os ingredientes mais
significativos da paella beneficente promovida pelo
Rotary Club de São PauloNoroeste na fria tarde do
sábado, dia 4 de julho. O
evento foi organizado pelo
presidente eleito 2010/2012,
companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus e contou
com a participação de, aproximadamente, 50 pessoas
entre rotarianos do Noroeste,
seus familiares, amigos e
convidados especiais.
A paella caprichadíssima foi
precedida de drinques e
petiscos de boas-vindas e
complementada com a
sobremesa, um delicioso
bolo oferecido pela presidente Maria Cristina da Silva.
E para animar ainda mais o
encontro, muitas rodadas de
bingo, com farta distribuição
de prendas doadas pelos
participantes.
O resultado da venda dos
convites para o almoço e do
bingo superou a expectativa
inicial, significando que muito
mais recursos serão
destinados a um dos projetos
educacionais do Núcleo
Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança.
Animada com a arrecadação
obtida nesse evento, a
Comissão Organizadora já
planeja outro encontro de
companheirismo para o início
do segundo semestre.

Rotaract Club de São Paulo-Noroeste
faz primeira reunião de trabalho
O mais jovem Rotaract Club do Distrito 4430 começa a
ganhar forma com a preparação para a oficialização da sua
fundação. A reunião preparatória aconteceu no domingo,
dia 5 de junho, no auditório da Casa de Cultura Salvador
Ligabue, na Freguesia do Ó.
A reunião foi aberta pelo presidente indicado do Rotaract
Club São Paulo-Noroeste Reynaldo Jerônymo, e contou
com a presença de aproximadamente trinta pessoas, entre
jovens da comunidade das regiões do Piqueri, Vila Zatt e
Jaraguá, companheiros Maria Cristina da Silva, Bruno
Leone, Hercules Guilardi, Maria Bernadette Cola e Celia
Morau, do RCSP-Noroeste, o clube padrinho, o
representante distrital do Rotaract e integrante do Rotaract
Vila Alpina, Caio Gansauskas Pavanelli, o governador do
Distrito 4430, Paschoal Flavio Leardini, Rodolfo Barbosa,
presidente do Rotaract Vila Formosa, vereador por São
Paulo Claudinho de Souza e representantes da
Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia.

O diretor de protocolo do RCSP-Noroeste Bruno Leone
anunciou a composição da mesa diretora dos trabalhos:
presidente indicado do Rotaract Noroeste, Reynaldo
Jerônymo; representante distrital do Rotaract, Caio
Gansauskas Pavanelli; governador do Distrito 4430,
Paschoal Flavio Leardini; presidente do RCSP-Noroeste,
Maria Cristina da Silva e o vice-presidente e sócio
fundador do RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi.
Entre os assuntos abordados houve a discussão das
funções do Rotaract, definição do caminho a seguir,
apresentação dos jovens que comporão o quadro social e
a diretoria do Rotaract. O representante distrital do
Rotaract, Caio Pavanelli, explicou o funcionamento do
Rotaract Club, os cargos da diretoria, os trâmites
burocráticos necessários para oficialização do clube e o
sistema de arrecadação de recursos, bem como as
funções das diretorias de serviços à comunidade,
profissionais, internacionais, internos e do diretor de
protocolo.
O governador Paschoal Flavio Leardini cumprimentou os
jovens pela iniciativa de formar um novo grupo de
rotaractianos na região Noroeste de São Paulo, explicou o
que é o Rotaract, sua missão e objetivos.
Os jovens também foram saudados por Rodolfo Barbosa,
presidente do Rotaract Vila Formosa; Maria Cristina da
Silva, presidente do RCSP-Noroeste; vereador Claudinho
de Souza; Rubens de Morais, assessor cultural da
Subprefeitura Freguesia do Ó e Hercules Guilardi, vicepresidente do RCSP-Noroeste.
A posse da primeira diretoria do Rotaract Noroeste será
realizada dia 4 de julho, durante reunião festiva do RCSPNoroeste

