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A XX Conferência do Distrito 4430, denominada a Conferência do BemEstar, foi marcada pela organização, qualidade das palestras e paineis de
debates e os eventos sócio-recreativos que enfatizaram o
companheirismo, mais conhecimento e a troca de informações entre as
mais de mil e quinhentas pessoas que passaram pelo Hotel Monte Real nos
quatro dias do evento.
(Pág. 8)

Companheiro do RC de São Francisco, EUA,
participa de reunião do RCSP Noroeste
O norte-americano de
origem mexicana Isidro
Daniel Gama, que passa
uma temporada em São
Paulo para aprendizado
do idioma português,
visitou o RCSP-Noroeste,
quando externou sua
alegria pela recepção e
manifestou intenção de
participar mais vezes das
reuniões do nosso clube.
(Pág. 4)
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"Foi com prazer que registramos a consagração
de seu Rotaract Club.
Um abraço de boas-vindas aos jovens
companheiros com desejo de que se sintam bem
na família rotária".
Rotary Club de Mafra, Portugal
"Transmita aos companheiros de seu clube e em
especial à presidente Maria Cristina da Silva meus
votos de congratulações pela fundação de mais
um Rotaract em nosso distrito. Nas mãos da
juventude é que depositamos o futuro do Rotary e
da Nação. Parabenizo-o, também, pelo excelente
conteúdo do boletim de seu clube".
Juvenal Antonio da Silva, EGD 2009/2010
"Recebi pela primeira vez e achei o boletim muito
bem elaborado, caprichado!
Parabéns pela performance".
Hirma, conselheira consultiva do Parque
Estadual do Jaraguá
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Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia 6
de junho no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo a presidente Maria Cristina da
Silva aberto os trabalhos convidando a todos para
acompanhá-la na saudação às bandeiras
hasteadas; prosseguindo, fez o momento de
reflexão em agradecimento pela semana que
passou, pela família, pelo trabalho, pela saúde e,
especialmente, aos companheiros que participaram
da paella beneficente dia 4, concluindo com a
oração universal por intenção da paz e da
fraternidade à família rotária.

Protocolo - Feito pelo companheiro Bruno Leone,
que enunciou a composição da mesa diretora dos
do, a presença do visitante Manoel de Oliveira.
trabalhos, conforme os
lugares: nº 1 presidente Maria
Cristina da Silva; nº 2 companheiro Isidro
Daniel Gama, do RC
São Francisco, USA,
distrito 4410; nº 3 segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo.
E citou, agradecendo, a
presença do visitante
Manoel de Oliveira.

Raimundo de Jesus pelo trabalho e empenho na
preparação da paella beneficente, acontecida
sábado, dia 4 de junho no salão de festas da
residência dele; ressaltou que foi um evento perfeito,
de excelente qualidade, tudo muito farto e
complementado pelo bingo que animou ainda mais
os participantes e possibilitou a arrecadação de R$
915,00 extras, restando confirmar o resultado da
venda dos convites e do custo da paella. A presidente
agradeceu, também, todos os companheiros que
doaram prendas para o bingo e prestigiaram o
evento. Em seguida, informou que a primeira reunião
do Rotaract Club-Noroeste aconteceu domingo, dia
5 de junho, na Casa de Cultura Salvador Ligabue,
com a participação do grupo de jovens fundadores
desse clube e prestigiada pelo governador do Distrito
4430, Paschoal Flavio Leardini; o representante
distrital do Rotaract Caio Gansauskas Pavanelli, do
vereador Claudinho de Souza, do assessor cultural
da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia
Rubens de Morais e representantes de lideranças da
região. Disse que foi uma reunião muito produtiva e
importante para os jovens rotaractianos que
passarão a se reunir rotineiramente naquele espaço,
cedido gentilmente pela assessoria cultural da
Subprefeitura da Freguesia do Ó, e que a reunião
festiva de posse do Rotaract Club Noroeste será
realizada dia 4 de julho, junto com a solenidade de
posse do novo Conselho Diretor do RCSP-Noroeste.

Expediente secretaria - A segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo leu a reflexão do dia e
apresentou o expediente, com a agenda conforme
está publicado na última edição do nosso boletim
informativo.
Companheirismo - Apresentado pela companheira
Ivone dos Santos Garcia que comunicou os
aniversariantes e as datas comemorativas da
semana.
Assuntos diversos - A presidente Maria Cristina da
Silva informou que até agora já foram arrecadados
R$ 400,00 para a edição da cartilha contra a
violência doméstica, coordenada pela companheira
Ivone dos Santos Garcia e os companheiros que
ainda puderem colaborar devem entrar em contato
com ela, pois ainda faltam R$ 80,00 para cobertura
do custo das ilustrações dessa publicação.
Prosseguindo, agradeceu ao companheiro Edinalvo

(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
Conferência Distrital - O companheiro Hercules
Guilardi, na qualidade de vice-presidente e sócio
fundador do RCSP-Noroeste, fez uso da palavra
para cumprimentar os jovens do Rotaract Club
Noroeste e parabenizar os companheiros rotarianos
pela forma como foi conduzida a primeira reunião,
que alcançou grande visibilidade, despertou o
interesse da imprensa regional, sugerindo, também,
que seja promovida aproximação do nosso Rotaract
com o da Freguesia do Ó, criado ano passado por
um grupo que prossegue muito animado com as
atividades que desenvolve. Prosseguindo, falou
especialmente para os visitantes desta reunião
sobre os objetivos do Rotary, o calendário anual do
Rotary que vai de 1º de julho a 30 de junho do ano
seguinte, quando muda o Conselho Diretor; dessa
forma, até o próximo dia 30 o nosso clube é
presidido pela companheira Maria Cristina da Silva.
Explicou, também, que todo ano, no final da gestão,
há a Conferência Distrital, evento que na semana de
9 a 12 de junho deve reunir aproximadamente 1.500
pessoas em Águas de Lindóia; ressaltou que este
ano o evento é voltado ao Bem-Estar, com o intuito
de se aproveitar os equipamentos e recursos
materiais disponíveis no hotel onde acontece a
Conferência. Quanto à programação, apresentou

detalhes desde a abertura na quinta-feira, dia 9, a
palestra-show e as mesas técnicas que acontecem
na sexta-feira, a programação do sábado, com a
reunião plenária e atividades diversas de
companheirismo, lazer e entretenimento.
Finalizando sua explanação, fez um agradecimento
especial à presidente Maria Cristina pelo sucesso
alcançado na condução dos dois últimos eventos
coordenados por ela.
Palavra livre - Após o intervalo do jantar, o
companheiro visitante Daniel Izidro Gama, do RC de
São Francisco, Estados Unidos, disse que é
americano/mexicano, está muito feliz pelo convite
feito pelo RCSP-Noroeste, o que permitiu estar em
nosso convívio; disse que ficará alguns meses no
Brasil para estudar o idioma português e que espera
poder participar mais das atividades e do
companheirismo propiciados pelo nosso clube, por
isso agradeceu novamente o convite e a
oportunidade de estar conosco. Em seguida, o
companheiro Josino Bentes Monteiro falou do
privilégio de ser rotariano e da importância da troca
de experiência entre companheiros de outras
localidades; sugeriu que se dê um diploma e um
troféu a todo companheiro visitante, como forma de
reconhecimento pela deferência da visita e para que
o nosso clube seja mais divulgado no exterior. A
presidente Maria Cristina da Silva, por sua vez,
solicitou a todos os companheiros do Noroeste que
se apresentassem ao visitante Daniel Izidro Gama,
falando da experiência individual em Rotary,
atividade profissional e vida familiar.
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Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
companheiro Daniel Izidro Gama, o visitante Manoel
de Oliveira e os demais presentes, convidando-os
para acompanhá-la na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Datas comemorativas

Agenda
.

13 de junho

Junho

Reunião ordinária
Recepção aos grupos IGE
20h30 - Carlino Ristorante

. 13 - Dia do Turismo

Dia de Santo Antonio
14 - Dia do Solista
15 - Dia do Panteólogo
16 - Dia da Unidade Nacional
17 - Dia da Veterinária
Dia do Funcionário Público Aposentado
Dia Mundial da Luta contra a
Desertificação
. 18 - Dia do Químico
Dia do Imigrante Japonês
. 19 - Dia Nacional do Cinema
Dia do Profissional de Marketing
.
.
.
.

. 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

Saudades
. Os circulos rotários,
principalmente aqueles que
constituem o Distrito 4430,
perdem um companheiro
excepcional. Iscandar Tayar
nos deixou, após travar
uma longa batalha contra a
enfermidade que o
acometia há muitos anos,
mas não o impedia de
continuar visitando os
amigos, telefonando para
eles e sempre procurando
ficar a par do que acontecia
nos clubes do "seu distrito". EGD do Distrito 4430, ano
rotário 1993/1994 e companheiro atuante do RCSPMooca, Iscandar Tayar faleceu dia 7 de junho; o velório foi
no Cemitério do Morumbi e o sepultamento do corpo no
mesmo local.
O RCSP-Noroeste referencia a memória do seu sócio
honorário permanente e retransmite à família, amigos e
companheiros os votos de condolências recebidos.

"Voltando para casa, eu pude ver a notícia da perda de
um amigo. Meus sinceros sentimentos".
Diana-Bianca Denov, membro do Rotary Club
"Apresento em meu nome e do meu clube (Rotary Club
Coimbra Santa Clara), Distrito 1970, as condolências à
família".
Antonio Falcão, presidente do Rotary CCSC
"Recebam meus pêsamos por tão importante perda de
seu clube, porém a roda dentada segue girando e estou
seguro que Iscandar Tayar os dirigirá de lá; transmitam
meus pêsames à família".
Luís Alfredo Lizama Rivera
"Lamentamos muito o falecimento do companheiro
rotário com quem compartilhamos tão bons momentos.
Um abraço triste a todos do nosso Rotary Club Allen e
especialmente a sua esposa. Deus o tenha na sua
direita. Amém".
Ethel Cunti

Acontece na região
SMPED oferece curso para candidatos a Conselheiro Municipal
. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida (SMPED), por intermédio do
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência lançou o Programa de Capacitação a candidatos ao cargo de
Conselheiro Municipal da Pessoa com Deficiência para fortalecer a qualidade do atendimento às pessoas com
deficiência. O Programa foi desenvolvido com o objetivo de oferecer aos futuros candidatos conhecimento
prévio sobre os principais assuntos relacionados ao segmento de PcD, como rotina e importância do Conselho,
legislação do CMPD e da própria Secretaria e direitos e deveres das pessoas com deficiência. Os candidatos
interessados em participar do Curso de Capacitação podem se inscrever até 22 de junho, atendendo aos
requisitos: ser pessoas com deficiência, residentes e domiciliadas na cidade de São Paulo, maiores de 18 anos.
Inscrições no site do CMPD: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretaria/pessoa com deficiencia/conselho ou
na sede do Conselho, Rua Líbero Badaró, 119, 3º andar. Mais informações pelos telefones: (11) 31138672/9673 ou pelo e-mail: cmpd@prefeitura.sp.gov.br

Festa junina na EMEI
. A EMEI Professora Olga Maria Germano Monteiro Domingos realiza festa junina para seus alunos na quartafeira, 22 de junho. O evento, muito aguardado pelas crianças, acontece na própria escola, à Praça Baltazar de
Godoy, s/nº, Vila Pereira Barreto, Pirituba.

Câmara homenageia cardiologistas
. Nesta segunda-feira,13 de junho, quando se comemora o Dia Municipal da Conscientização da Cardiopatia
Congênita, a Câmara Municipal de São Paulo promove sessão solene em homenagem às médicas
cardiologistas pediátricas e cirurgiãs cardiovasculares da cidade de São Paulo. A iniciativa é do vereador Eliseu
Gabriel que observa, em sua justificativa, que de cada cem crianças que nascem, uma tem cardiopatia
congênita. A solenidade será às 19 horas no salão nobre da Câmara, Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista.

Zona Norte discute projeto do Rodoanel
. O Rodoanel Norte é o mais controverso trecho de todo o traçado e deverá fechar o círculo. As audiências
públicas têm sido concorridas e os debates bastante ricos. Estão previstos mais três debates, sob a
coordenação da Dersa, empresa estatal que cuida do projeto. As audiências na zona norte acontecem até o dia
30 de junho, nos seguintes locais:
13 de junho, 18 horas - Jardim Pedra Branca/Tremembé
Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida
Rua Condessa Amália Matarazzo, 13, Jardim Peri
16 de junho, 18 horas - Jardim Paraná e Parada de Taipas
Local a definir
21 de junho, 18 horas - Jardim Peri/ Inajar de Sousa/Brasilândia
Igreja de Zinco, Vila Penteado
30 de junho, 18 horas - Jardim Corisco/ Vila Rica/Três Cruzes
Escola Municipal Cel. Helio Franco
Avenida Kotinha, 1300, Jardim Corisco

Acontecimentos rotários
O animado arraiá da Asfar
. A Associação das Famílias Rotarianas de São Paulo faz sua festa junina na terça-feira, dia 14 de junho, a partir
das 14 horas, na sede da entidade. O convite custa R$ 30,00 e inclui pratos típicos e cartela de bingo. A
sugestão das organizadoras é para que os participantes venham com seus trajes caipiras.

Transmissão de posse em Presidente Prudente
. O casal presidente Gesner Dias Junior e Marinês Velasques Dias convida para a sessão de transmissão de
posse da presidência do Rotary Club de Presidente Prudente, São Paulo. Dia 9 de julho, às 20 horas, no
Buffet Corazza (Rodovia Comendador Alberto Bonfiglio, 241), Presidente Prudente. Com jantar após a
solenidade. Mais informações com Gesner: (18) 3222-8444 ou Silvério (18) 3226-2885.

Reflexão
Bom Dia!
... eu lhe pergunto quantos Bom Dia você deu hoje?
Vamos relembrar...
como foi o seu café da manhã?
Ao ir para o trabalho...
você cumprimentou as pessoas que cruzaram o seu caminho?
E os mendigos...
você cumprimentou? Sorriu?
Ou você também os considera excluídos?
E os velhinhos com os quais você cruzou?
Lembre-se que eles são você amanhã.
No seu trabalho...
pelo menos foi diferente, cumprimentou e deu vários abraços, não se importando com a classe social e muito menos
com o nível hierárquico?
E no seu almoço?
Qual a sua atitude para com o próximo? Sorri ou é indiferente às pessoas?
Lembre-se: agradeça a Deus...
pois existem milhares de pessoas que não têm o que comer.
Ao chegar do trabalho, você agradece a Deus, pois tem uma família saudável...
Lembre-se que existem muitas famílias que não têm a mesma sorte.
E ao dormir, lembre-se de agradecer a Deus, pois...
existem muitas pessoas que não têm onde dormir, marginalizadas pela sociedade, abandonadas, vivem à marcê de
bandidos e criminosos.
Nesse novo dia...
faça a diferença, cumprimente, abrace, deseje um bom dia e ajude, não importa quem seja.
Sorria! Faça o dia das pessoas melhor com o seu sorriso.
Campanha: Doe um sorriso!
(Enviado pelo companheiro Carlos Sotera, do RC Lanus, Buenos Aires, Argentina)

Para tudo que
você pensar,
dizer ou fizer, aplique a
Prova Quádrupla
1. É a verdade?
2. É justo para todos
os interessados?
3. Criará boa vontade
e melhores amizades?
4. Será benéfico para
todos os interessados?

Conferência Distrital expressa o
melhor do Rotary em Águas de Lindóia

. A XX Conferência Distrital Dante Galvanese Amaro, realizada no período de 9 a 12 de junho no Hotel Monte
Real Resort, em Águas de Lindóia, fica marcada pela excelência da organização, qualidade das palestras e
paineis de debates que superaram a expectativa das mais de mil e quinhentas pessoas que passaram pelo
evento.
Desde a abertura na quinta-feira até o encerramento com o almoço no domingo, a programação contemplou
atividades específicas para os rotarianos do Distrito 4430, seus familiares e todos aqueles que se interessam
pelo Rotary.
O plantio da árvore da amizade, prevista para a tarde de quinta-feira, foi transferida para a sexta, por causa do
mau tempo. A cerimônia repetiu o gesto de Paul Harris, para quem "a amizade foi a pedra fundamental sobre a
qual o Rotary foi construído e a tolerância é o elemento que o sustenta". Na ocasião, foi prestada homenagem
ao EGD 1998-99 Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, falecido dia 21 de abril, em São Paulo.
Outro momento marcante foi a cerimônia de entrada das bandeiras e entrega de troféus para presidentes 20102011, na noite de quinta-feira.
As palestras da sexta-feira - A Fundação Rotária Fazendo o Bem no Mundo, proferida pelo EGD Ronald D´Elia,
A Verdadeira Imagem do Rotary, pelo EGD José Luiz Toro da Silva atrairam o interesse geral no Salão Real.
Merece destaque a terceira palestra do dia - Transformando Desafios em Oportunidades, com o premiado
homem de marketing Clovis Tavares, que encantou, divertiu e envolveu a platéia. Tavares é indicado pela
Revista Vida Executiva como um dos dez melhores consultores da atualidade.
A organização da Conferência esteve a cargo do Governador 2010-2011 Paschoal Flavio Leardini; DRI Antonio
Hallage, representante pessoal do Presidente de RI Ray Klinginsmith; EGD Valdemar Lopes Armesto, instrutor
distrital; EGD Robert Klingspiegel, conselheiro; Wanderley Mantovani, coordenador geral; Francisco Antonio
Parisi e Hercules Guilardi (RCSP-Noroeste), coordenadores adjuntos.
O RCSP-Noroeste foi representado na XX Conferência Distrital - a Conferência do Bem-Estar - pelos
companheiros: Maria Cristina da Silva (presidente), Bruno Leone, Hercules Guilardi, Edinalvo Raimundo de
Jesus, João Carlos dos Santos, Francisco Miguel Vaz de Lima, Ana Isabel Vergueiro Lobo, Celia Morau e Josino
Bentes Monteiro.

